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FORMÁLI.

Islendinga sögur hinar fornu gerast nú meir og meir

fágætar meðal almennings, með þvi að hinar eldri útgáf-

ur eru löngu uppseldar og siitnar. Þær sögur, sem afti'

komið hafa út á siðari árum, hafa flestar verið gefnar út

í visindalegum útgáfum og þvi orðið dýrari enn svo ad

almenningr hafi getað keypt þær. Til að bœta úr þess-

ari þörf almennings hefir þvi Sigiirðr bóksali Kristjáns-

son i Reykjavík ráðizt i að gefa út allar íslandinga sög-

ur i ódýrum alþýðuátgáfum.

Þetta fyrirtœki hefir fengið góðf 6^' greið sw hjá al-

menningi, og kemr hér fyrsta sögubókin, sem'er íslend-

ingabók og Landnáma. í Jboðsbr^nu var gert ráð fyrir

að byrja á öðru, enn af því^ íslendingabók og Land-

náma eru upphöf að hinum fornu islensku sögum, þótti

best fara á þvi að láta þessi rit fara á undan.

Það er i raun og veru engu miuni vandi að gefa út al-

þýðu-útgáfu af forusögum enn visindalega útgáfu. Við

alþýðu-útgáíur eða texta-útgáfur er ekki síðr margs að

gæta : það er ekki vandaminna að velja um, þegar alt
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verðr að vera sem styzt, og ekki má tilíœra frásaguamun

eða orðamuu eftir hinum ýmsu handritum. Það er ólag-

' legt og i alla staði óvisindalegt, að hrœra mörgum haud-

ritum samau i einni ótgáfu, án þess að geta þess bvaðan

hvað eina sé tekið, enn uudir eins og farið er að tilíœra

þess konar að mun, getr útgáfan naumast heitið texta-

útgáfa.

Með því að ætlast er til, að sú útgáfu-röð af öllum ís-

lendinga sögum, sem byrjar á þessari bók, verði svo ódýr,

að allr þorri almeunings geti keypt hana, verðr þvi ekki

hér við komið, að taka upp frásagnamun og orðamun eftir

hinum ýmsu handritum, uema sem minst að verða má, og

setr kostnaðarmaðrinn þessi skilyrði. Þó munu fyllri eða

réttari frásagnir eða einstök orð, sem finnast réttari i öðr-

um haudritum sögu þessarar enn því sem aðallega er fylgt,

tekin upp i textann, og verða þá elikar viðbœtr eða leið-

réttingar, svo og tilgátur allar, auðkendar með öðru letri,

og þess getið i formála bókariunar, hvaðan þetta sé tek-

ið, eða hvernig á því standi.

Um þessa útgáfu af íslendingabók og Laudnámabók er

það skjótast að segja, að hér er prentað eftir fitgáfu þeirri

sem fornfræðafélagið lét prenta 1843 (íslendingasögur I.

bindi) og Jón Sigurðsson hefir að unnið. íslendingabók

er hér preutuð eftir hinni stafréttu útgáfu, sem þar er

prentuð aftan við Landnámu á blaðsíðunum 362—383, enn

stafsetningin þó Samrœmd nokkuð, og er i því fylgt iit-

gáfu Dr. Finns Jónssonar, Khöfn 1887. í prentsmiðjunni

var ekki nóg til af stafnum Q, og er því ö haft í staðinn,



euu V er allstaöar liaft til aö tákua bljúö þaö sem breyt-

ist Tið eftirfaranda u, eins og er i titgáfu Dr. Finne

Jónssouar.

Laudnámabók er hér prentuð eftir meginmáliuu i út-

^áfunni frá 1843. Þó hafa verið tekuir inn í meginmál-

ið nokkrir viðaukar eftir Melabók, úr orðamuuargreinun-

um neðaumáls, og eru þessir kaliar og orð prentuð með

skáletri og i miUi hornklofa. Hiö anuað sem i þessari íit-

gáfu er preutaö meö skáletri eru kaliar úr Hauksbók, hinir

sömu, sem þaunig eru teknir upp i megiumálið i útgáfu

Jóns Sigurðssonar.

Hiu elzta gerð af landnámabók er eftir Sturlu lögmann

Þórðarson. Það er þessi gerð Landuámabókar, sem meg-

inmálið i Khafnar útg. 1843 er tekið eftir. Þar uæst rit-

aði Styrmir hinn fróði Laudnámabók ; híin er ekki lengr

til. Þá ritaði Haukr lögmaðr Laudnámabók (um 1300),

sem er enn til, og er sumt í heuui talið vera með eigin-

hendi Hauks, og hafði hann fyrir sér Stiirlubók og Styrm-

isbök, „ok hafða ek þat ór hvárri, sem framar greindi,

enn mikili þorri var þat, er þær sögðu eins báðar, ok því

er þat ekki at undra, þó þessi landaámabók sé lengri enn

nokkur önnur", segir hanu. Haukr segir og, að Ari prestr

hinn fróði og Kolskeggr binn vitri hafi fyrst skrifað um

landnám, og má því ætla, að hin upphaflegasta Landnáma-

bók sé samin af þeim. Auk þessara Landnámabóka, sem

hér hafa nefndar verið, má telja fleiri gerðir af þeim, sem

ekki hafa annað um fram hinar, enn ættatölur. Svo er

t. d. Melabók, sem til er i brotum,

Ættatöluruar i Landnámu þurfa rannsókna við, því að
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þær munu vera rangar á sumuni stöðum. Hér hafa að

eins verið leiðréttar fáeiuar viUur, og eru þessar leiðrétt-

ingar með skáletri. Væri ættatölurnar íxr Landnámu

rauusakaðar nákvæmlega og bornar saiuan viö ættatölur

í öðrum sögum, einkanlega Sturlunga sögu. muudi mega

lagfœra ýmislegt.

Stafsetningin á þessari útgáfu er ekki samrœmd, enda

er það ekki hœgt, og þykir réttara að haida misjöfnum

rithætti handritanna á eiustökum orðum. Fáein manua-

nöfn munu ef til viU vera raugt rituð. Nafnið Hallsteinn

hefir verið haft um Hástein Atlasou ens mjóva. þvi aö

bæði er svo ritað i Melabók og Flóamannasögu. Manns-

nafnið Valiábls. 71 og viðar á víst að vera Yáli: manus-

nafuið Armóðr á bls. 101 og viðar á að vera Arnmóðr.

og mannsnafnið Bruui á bls. 107 og viðar á víst að vera

Brúni. Viðrnefnið spörr (Þórólfr spörr) á bls. 100 og

víðar er ranghneigt i handritum, og á eignarfallið víst að

vera spörs, enn ekki sparrar. Viðnefnið rÚMgylta (Þur-

íðr rúmgylta) er liklega réttara rynigylta, sem sum hand-

rit hafa.

Misprentanir þessar hefi ég orðið var viö : Kapitulatöl

vantar við 7., 8., 9. og 15. kap. i I. hluta Landnáma-

bókar. Á bls 56 stendr Israuðr, á að vera ísroðr. Bls.

60. ; Hitardalr á að vera Hitárdalr. BIs. 70, : Bersa á

að vera bersa. BIs. 76,; : Selþórssouar á að vera Selþóris-

sonar. Bls. 124: .11. (þar sem þriðji hlutr Ldn. hefst) á

að vera III. BIs. le^i^: ek á að vera ok. Bls. 174: Vé-

þorn á að vera Véþormr, þar sem það stendr á þeirri bls.

og einsábls. 222. Enu þar á móti er Véþorn á bls. 110
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tilgáta fyrir Veþöm, sem stendr í útg. 1843. Bls. 220«:

Naddoðarssj'nir, á að vera Naddoðarsynir.

í vísnaskyringunum helir verið fylgt skýringum dr. .lóns

Þorkelssonar rektors og í tíraatalinu dr. Guðbrandi Vig-

fftssyni.

Þess er ekki að vænta, að dtgáfa þessi fuUnœgi þeim

kröfum, sem vísindalegum útgáfum hlýða, sem eru tífalt

dýrari. Hún er ætluð alþýðu, og henni á hún að geta

orðið að notum. Landnáraabók er eitt af þeim fornritum,

sem mestr vandi er að fást við, ef rækilega skyldi rann-

saka hana og leiðrétta eftir hinum ýmSu handritum, og

hér gat ekki verið um slikt að rœða.



TIMATAL.

870. ísland fundið.

874. Ingólfr byggir í R^ykjavík.

877. KetiU hæingr nemr Rangárvöllu.

878. Skalla Grrímr nemr land um Borg-

arfjörð og Mýrar.

884. Þórólfr mostrarskegg nemr land við

Breiðafjörð sunnan fram.

886. Björn enn austrœni nemr land við

Breiðafjörð sunnan fram,

Um 890. Ingimundr enn gamli nemr land

um Húnavatnssýslu. Helgi enn

magri nemr Eyjafjörð.

Hefjast landnám um Austfjörðu.

Uðr en djúpauðga nemr land í

Breiðafjarðardölum.

Bygðir Vestfirðir.

Numin lönd í Skagafirði.

Úlfljótr hefir út lög.

Grímr geitsköi(?) kannar Island.

Lokið landnámum að mestu. Al-

þingi sett.

Eirikr enn rauði finnr Grœnland.

Eirikr enn rauði nemr land á Grœu-

landi.

1000. Kristni lögtekin á alþingi.

890-
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.u,SLEI\D!NGA BOd gorþa ec fyrst byscopom Or-

^^ om Þorláki oc Katli, oc sýndac bæþi

þeim oc Sæmundi presti. en meþ þui at

þeim lícaþi suá at hava eþa þar viþr auka, þá

scrifaþa ec *þessa of et sama far, fyr útan átt-

ar tölo oc conunga ævi, oc iócc þuí es mér

varþ síþan cunuara oc nú es gerr sagt á þessi an á

þeiri. en liuatki es missagt es i frtpþom þessom,

þá es scyllt at hava þat heidr, es sannara

raynisc.

_Ll.álfdan huítbeinn Upplendinga conungr, sonr

Óláfs trételgio Suía conungs, vas faþer Aysteins

fretz, föþor Hálfdanar eus milda oc ens matar-

ilia, föþor Goþroþar veiþiconungs, föþor Hálf-

danar ens suarta, föþor Harallz ens hárfagra.

es fyrstr varþ þess kyns einn conungr at öll-

oin Norvegi.
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In hoc codice continentur capitula.^

Jrá íslanz bygþ .i. frá lannáms mönn-

om .ii. oc laga setning. frá alþingis setning

•iii. frá misseris tali .iiii. frá fiórþunga

deild .V. frá Gr(jenlanz bygþ .vi. frá

þuí es cristni kom á ísland .vii. frá bysc-

opom útlendom .viii. frá ísleifi byscopi .ix.

frá Q-izori byscopi (.x.).

Incipit libellus Islandorum.^

Xsland bygþisc fyrst ýr Norvegi á dögom Har-

allz ens hárfagra Hálfdanar sonar ens suarta í

þann tíþ at ætlon oc tölo þeira Teitz, fóstra

míns. þess mannz, es ec kunna spacastan, sonar

ísleifs byscops, oc Þorkels, fóþorbróþor míns,

Gellissonar, es langt munþi fram, oc Þóríþar

Snorra dóttor goþa, es bæþe vas margspöc oc

óliúgfróþ, es ívarr Ragnars sonr loþbrókar lét

drepa Eadmund enn helga Engla conung. en

þat vas .dccclxx. veim eptir burþ cristz. at þuí

es ritit es í sögu hans. Ingólfr hét maðr nó-

rœnn, es sannlega es sagt at fœri fjTst þaþan

til íslanz, þá es Haralldr enn hárfagri vas .xvi.

vetra gamall. en í annat sinn fgm vetrom síþar.

hann bygþi suþr í Eaykiarvíc. þar es Ingólfs-

höfþi kallaþr, fyr austan Minþacsayri, sem liann

1) p. e. : í þessi bók eni kapitidar þe.isir.

2) þ. e.: Hi'r hefr íslendingahólc.
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kom fyrst á laud, eu þar Ingólfsfell, fyr vestau

Ölfossý, es hauu lagþi síua eigo á síþau. í þaun

tíþ vas ísland viþi vaxit á miþli íiallz oc liöro.

þá vóro hér meun c.ristucr, þeir es Norþmenn

kalla papa. eu þeir fóro síþau á braut, af þuí

at þeir vildo eigi vesa hér viþ heiþua meuu,

oc léto epter bœcr irscar oc bjöllor oc bagla.

af þuí mátti scilia, at þeir výro meuu írskir.

en þá varþ för mauna mikil miöc út hiugat ýr

Norvegi, tii þess uuz couungreuu, Haralldr,

bannaþi, af þuí at honom þótti laudauþn uema.

þá sættosc þeir á þat, at huerr maþr scylidi

giallda conungi .v. aura, sá es eigi væri frá

þuí sciliþr, oc þaþau fœri hiugat. eu suá es sagt,

at Haraildr væri .Ixx. vetra couuugr oc yrþi

átrœþr. þau hafa upphöf verit at gialidi þuí, es nú

es kailat landaurar. eu þar gallzk stuudom meira,

eu stuudom miuua, unz Óláfr enu digri gorþi

scýrt, at huerr maþr skylldi giallda couuugi

hálfa mörk, sá es fœri á miþli Norvegs oc ís-

lanz, nema couor eþa þeir menu, es hann uæmi

frá. suá sagþi Þorkell oss Gellissonr.

JjLrolIaugr, sonr Rögnvallz iarls á Moeri

bygþi austr á Siþo. þaþan ero Síþomeun komuer.

Ketilbiöru Ketiissour, maþr uórœnu, bygþi

suþr at Mosfelli euo ofra. þaþan ero Mosíell-

iugar comner.
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Oþr, dótter Ketils flatnefs, hersis nórœns,

bygþi vestr í Breiþafirþi. þaþan ero Breiþfirþ-

ingar comner,

Helgi eun magri, nórœnn, sonr Ayvindar

austmannz, bygþi norþr í Ayiafirþi. þaþan ero

Ayfirþingar coraner.

En þá es ísland vas víþa bygt orþit, þá hafþi

maþr austrœnn fyrst lög út hingat ýr Norvegi,

sá es Úlfliótr hét, suá sagþi Teitr oss, oc vgro þá

Úlfliótzlög kölloþ, — hann vas faþer Gunnars, es

Diúpdœler ero comner frcá í Ayafirþi, — en þau

VQro flest sett at þuí, sem þá vOro Golaþings

lög, eþa róþ Þorleifs ens spaca Hörþacára son-

ar výro til, liuar viþ scylldi auca eþa af nema

eþa annan veg setia. Úlfljótr vas austr í Lóni.

en suá es sagt, at Grímr geitscor væri fóstbróþir

hans, sá es kannaþi ísland alt at ráþi hans,

áþr alþingi væri átt. en honom fecc huerr niaþr

penning til á landi hér, en hann gaf fé þat

síþan til hofa,

A-lþingi vas sett at ráþi Úifliótz oc allra lanz-

manna, þar es nú es. en áþr vas þing á Kial-

arnesi, þat es Þorsteinn Ingólfs sonr lannáma-

mannz, faþer Þorkels mána lögsögumannz, hafþi

þar, oc höfþiiigiar þeir es at þuí hurfu. en maþr

hafþi secr orþit of þrgéls morþ eþa laysings, sá

es land átti i Bláscógom. hann es nefndr Þórer

croppinskeggi. en dóttorsonr hans es callaþr
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Þorvalldr croppinskeggi, sá es fór síþan í Aust-

fiörþo, oc brendi þar inni Gunnar bróþor sínn.

, suá sagþi Hallr Órœkiosonr. en sá liét Kolr, es

myrþr vas. viþ hann es kend gea sú, er þar es

köUoþ síþan Colsgea, sem hræen fundusc. land

þat varþ síþan allzheriar fé. en þat lögþo lanz-

menn til alþingis nayzlo. af þuí es þar almenn-

ing at viþa til alþingis í scógom, oc á heiþom

hagi til hrossa hafnar. þat sagþi Úlflieþinn oss.

Suá hava oc spacer menn sagt, at á .Ix. vetra

yrþi ísland albygt, suá at eigi væri meirr síþan.

þvínærtócHramn lögsögo, Hœings sonr lannáma-

mannz, næstr Úlflióti, oc hafþi .xx. sumor. hann

vas ýr Rangárhuerfi. þat vas .Ix. vetra epter

dráp Eadmundar conungs, vetri eþa tueim áþr

Haralldr enn hárfagri yrþi dauþr at tölu spacra

manna. Þórarinn Raga-bróþer, sonr Óleifs hialta,

tóc lögsögo næstr Hramni, oc hafþi önnor .xx.

hann vas borgfirþcr.

4. _Pat vas oc þá, es ener spöcostu menn á landi

hér hugþo tal í tueim misserom fióra daga ens

fiórþa hundraþs, þat verþa vicor .ii. ens sétta

tegar, en mOnoþr .xii. þrítognáttar oc dagar .iiii.

umbfram, þá mercþo þeir at sólargangi, at sum-

ar munaþi aptr til várs, en þat cunni engi segia

þeim, at degi einom vas fleira, an heilom vicom

gegndi, í tueim misserom, oc þat olli. en maþr
hét Þorsteinn surtr, hann vas breiþfirþcr, sonr



ö ISLENDINGABOr.

Hallsteins Þórólfs sonar mostrarsceggia, land-

námamannz, oc Óscar Þorsteins dóttor ens rauþa.

Hann draymdi þat, at hann liygþisc vesa at

lögbergi, þá es þar vas fiölment, oc vaca, en

hann hugþi alla menn aþra sova, en síþan hugþ-

isc hann sofna, en hann hugþi þá alla menn

aþra vacna. þann draum réþ Ósýfr Helgasonr,

móþor faþer Gellis Þorkelssonar, suá, at aller

menn monþu þögn varþa^, meþan hann mællti

at lögbergi, en síþan, es hann þagnaþi, at þá

mondi allir þat róma, es hann hefþi mællt. en

þeir vOro báþer spacer menn mjöc. en síþan

es menn quOmo til þings, þá leitaþi hann þess

ráþs at lögbergi, at et siaunda huert sumar

scylldi auka vico, oc freista, hvé þá hlýddi. en

suá sem Ósýfr réþ draumenn, þá vöcnoþo aller

menn viþ þat vel. oc vas þá þat þegar í lög

leitt at ráþi Þorkels mána oc annara spacra

manna. at rétto taii ero í huerio áre .v. dagar

ens fiórþa hundraþs, ef eigi es hlaupár, en þá

einom fleira, en at ýro tali verþa .iiii. en þá es

aycsc at Oru tali et siaunda huert at vico, en

0ngo at hino, þá verþa .vii. Qr saman iamnlöng

at huOrotueggia. en ef hlaupOr verþa .ii. á miþli

þeira, es auka scal, þá þarf auca et sétta.

5. _Pinga deiild mikil varþ á miþli þeira Þórþar

geliis, sonar Óleifs feilans ýr Breiþafirþi, oc Odz,

Þögn varða. Upjjhaflega tilgáta dr. Jóns Þorkelssonar rehtors

(í bréfi til Eiriks Magnússonar), Þegn varð hdr.
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þess es kallaþr vas Tungo-Oddr. hann vas

borgfirþcr. Þorvalldr, sonr hans, vas at brenno

Þorkels Blunnketilssonar meþ H(esnaþóre í Örn-

ólfsdali. en Þórþr geller varþ hiifþingi at söcenni,

af þuí at Hersteinn Þorkelssonr Blunnketils-

sonar átti Þórunni systordóttor hans. Hon vas

Helgo dótter oc G-unnars, syster Jófríþar, es

Þorsteinu átti, Egilssonr. en þeir VQro sótter á

þingi þuí, es vas í Borgarfirþi í þeira staþ, es

síþan es kallat Þingnes. þat výro þá lög, at

vígsacar scylidi sœkia á þuí þingi, es næst vas

véttvangi. en þeir börþosc þar, oc mátti þinget

eigi hayiasc at lögom. þar fell Þórólfr refr, bróþ-

er Áifs í Dölum, ýr liþi Þórþar gellis. en síþ-

an fóro sacarnar til alþingis, oc börþosc þeir þar

þá enn. þá fello menn ýr iiþi Odz. enda varþ secr

hann Hœsnaþórer oc drepinn síþan, oc fleiri,

þeir es at brennonni v()ro. þá talþi Þórþr gell-

er tölo umb at lögbergi, hvé illa mönnum gegndi

at fara í ócunn þing at sœkia of víg eþa harma

sína, oc talþi, huat honom varþ fyrer, áþr hann

mætti þuí máli til laga coma, oc quaþ ýmissa

vandræþi mondo verþa, ef eigi réþisc bœtr á.

þá vas landino scipt í flórþunga, suá at .iii.

urþu þing í hueriom fiórþungi, oc scylldo þingo-

nautar eiga huar sacsócner saman, nemaíNorþ-

lendinga flórþungi výi o .iiii., af þuí at þeir urþu

eigi á annat sátter. þeir, es íyr norþan vOro

Ayiafiörþ. villdo eigi þangat sœkia þinget, oc
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eigi í Scagafiörþ, þeir es þar yqto fyr vestan,

en þó scylldi iömn dómnofna oc lögrétto scipon

ýr þeira fiórþungi, sem ýr einom hueriom öþr-

ora. en síþan VQro sett flórþungar þing, suá

sagþi oss Úlfheþinn G-unnarssonr lögsögumaþr.

Þorkell máni Þorsteinssonr Ingólfssonar tóc lög-

sögo epter Þórarin Raga-bróþor, oc hafþi .xv.

sumor. þá hafþi Þorgeirr at Liósavatni Þorkels-

sonr .xvii. sunfor.

í>. ±jand þat es kallat es Grœnland fannzc oc

bygþisc af íslandi. Eiríkr enn rauþi hét maþr,

breiþfirþcr, es fór út heðan þangat, oc nam þar

land, es síþan es kallaþr Eiríksfiörþr; hann gaf

namn landino, oc kallaþi Grœnland, oc quaþ

menn þat mendo fýsa þangat farar, at landet

ætti namn gótt. þeir fundu þar manna vister

bæþi austr oc vestr á landi, oc keiplabrot oc

steinsmíþi þat es af þuí má scilia, at þar hafþi

þess conar þióþ farit, es Vínland hevir bygt oc

Grœnlendingar calla Scrælinga. en þat vas, es

hann tóc byggva landet .xiiii. vetrom eþa .xv.

fyrr an cristni quærai hér á ísland, at þní es

sá talþi fyr Þorkeli G-ellissyni á Grœnlandi es

siálfr fylgþi Eiríki enom rauþa út.

"í. C)láfr conungr Trygguasonr Óláfs sonar Har-

allz sonar ens hárfagra com cristni í Norveg

oc á ísland. hann sendi hingat til lanz prest
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þann es hét Þangbrandr oc hér kendi mönnom
cristne, oc skírþi þá alla es viþ trú tóco. en

Hallr á Síþo Þorsteinssonr lét scírasc snim-

hendis, oc Hiallti Sceggiasonr ýr Þiórsárdali, oc

Gizorr enn huíti Teitzsonr Ketilbjarnarsonar frá

Mosfelli, oc raarger höfþingiar aþrer, en þeir

vgro þó fleiri, es í gegn mællto oc neitto. en

þá es hann hafþi hér verit einn vetr eþa .ii.,

þá fór hann á braut, oc hafþi vegit hér .ii.

menn eþa .iii., þá es hann höfþo nítt. en hann

sagþi conunginom Óláfi. er hann com austr, ait

þat, es hér hafl^i yfer hann gingit, oc lét er-

vænt at hér mendi cristni enn tacasc. en hann

varþ viþ þat reiþr raiöc, oc ætlaþi at láta meiþa

eþa drepa ossa landa fyrer. þá es þar VQfO

austr. en þat sumar et sama qu^mo útan héþan

þeir Gizorr oc Hiallti, oc þOgo þá undan viþ

conungenn, oc héto honom umbsýslo sinni til á

nýialeic, at hér yrþi enn viþ cristninni tekit,

oc léto sér eigi annars vgn, an þar mendi hlýþa,

en et næsta sumar epter fóro þeir austan oc

prestr sá, es Þormóþr hét, oc qu(>rao þá í Vest-

mannaayiar, es .x. vicor v^ro af sumri, oc hafþi

alt farizc vel at. sua quaþ Teitr þann segia, es

siálfr vas þar. þá vas þat mællt et næsta sum-

ar áþr í lögom, at menn scylldi suá coma til

alþingis, es .x. vicor væri af sumri, en þangat

til quOmo menn vico fyrr. en þeir fóro þegar

dnn til meginlanz, oc síþan til alþingis, oc g^to
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at Hiallta, at hann vas epter í Laugardali meþ
.xii. mann, aí þuí at hann hafþi áþr secr orþit

fiörbaug'smaþr et næsta sumar á alþingi ot goþg^.

en þat vas til þess haft, at liann quaþ at lög-

bergi quiþling þenna

vilc eigi goþ gayia,

gray þycce mér Frayia.

en þeir Grizorr fóro, unz þeir quOmo í staþþann

í hiá Ölfossvatni, es kallaþr es Vellankatla, oc

gerþo orþ þaþan til þings, at á mót þeim scylldi

coma aller fultingsmenn þeira, af þuí at þeir

höfþo spurt, at andscotar þeira villdi veria þeim

vígi þingvöllenn. en fyrr an þeir fœri þaþan,

þá kom þar ríðandi Hiallti oc þeir es epter

YQYo meþ honom. en síþan riþo þeir á þinget,

oc quQmo áþr á mót þeim frændr þeira oc vin-

er, sem þeir höfþo æst, en ener heiþno menn

hurfu saman meþ alvæpni, oc hafþi suá nær,

at þeir mendi beriasc, at eigi of sá á miþli. en

annan dag epter gingo þeir Gizorr oc Hiallti

til lögbergis, oc bgro þar upp erindi sín, en

suá er sagt, at þat bæri frá, hué vel þeir mællto.

en þat gerþisc af þuí, at þar nefndi annarr

maþr at öþrom vátta, oc sögþosc hvárer ýr lög-

om viþ aþra, ener cristno menn oc ener heiþno,

00 gingo síþan frá lögbergi. þá bOþo ener cristno

menn Hall á Síþo, at hann scylldi lög þeira

upp segia, þau es cristninni scylldi fylgia. en

hann laystisc þuí undan viþ þá, at hann caypti
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at Porgeiri lögsögomanni, at hann scylldi upp

segia, en liann vas enn þá heiþinn. en síþan es

meun quýmo í búþer, þá lagþisc hann niþr,

Þorgeirr, oc breiddi felld sinn á sic, oc hvílþi

þann dag allan oc ngttena epter oc quaþ ecki

orþ, en of morgonenn epter settisc hann upp,

oc gorþi orþ, at menu scylldi ganga til lögberg-

is. en þá hóf hann tölo sína upp, es menu quýmo

þar, oc sagþi, at honom þótti þá comit hag

manna í ónýtt efni, ef menn scylldi eigi hava

aller lög ein á landi hér, oc talþi fyr mönnom

á marga vega, at þat scylldi eigi láta verþa, oc

sagþi, at þat mondi at þuí ósætti verþa, es

vísavOn vas, at þær barsmíþer gerþisc á miþli

manna, es landet ayddisc af. hanu sagþi frá þuí,

at conungar ýr Norvegi oc ýr Danmörco höfþo

haft ófriþ oc orrostor á miþli sín langa tíþ, til

þess uuz ianzmenn gorþo friþ á miþli þeira,

þótt þeir villdi eigi. en þat ráþ gorþisc suá, at

af stundu sendosc þeir gersemar á miþli, enda

hellt friþr sá, meþan þeir lifþo — „en nú þykker

mérþatráþ", quaþ hann, ,,at vér látim oc eigi

þá ráþa, es mest vilia í gegn gangasc, oc miþl-

om suá mól á miþli þeira, at huerer tueggio

havi nacquat síns máls oc hövom aller ein lög

oc einn siþ. þat mon verþa satt es vér slítom

í sundr lögom, at vér monom slíta oc friþenn".

en hann lauc suá máii síno, at huárer tueggio

iýtto þuí, at aller scylldi ein lög hava, þau sem
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hann réþi upp at segja. þá vas þat mællt í

lögom, at aller menn scylldi cristner vesa oc

scírn taca, þeir es áþr výro óscírþer á landi hér.

en of barna útburþ scylldo standa en forno lög

oc of Iirossakiötz át. scylldo menn blóta á iaun

ef villdo, eu varþa fiörbaugsgarþr, ef výttom of

quæmi viþ. en síþar f(>m vetrom vas sú heiþni

af numin sem önnor. þenna atburþ sagþi Teitr

oss at þuí es cristni com á ísland. en Óláfr

Trygguasonr fell et sama sumar at sögo Sæ-

mundar prestz. þá barþisc hann viþ Suein Har-

allzson Dana conung oc Óláf eun sœnsca, Ei-

rícs son at Uppsölom Suía conungs, oc Eiríc,

es síþan vas iarl at Norvegi, H()conarson. þat

vas .cxx. vetra epter dráp Eadmundar, en .m.

epter burþ cristz at alþýþo tali.

b. ^essi ero nömn byscopa þeira, es verit hava

á íslandi útlender, at sögo Teitz. Friþrecr com

í heiþne hér, en þesser vgro síþan: Biarnharþr

enn bócvísi .v. gr- Coli- fg Qi. Hróþólfr .xix. gr-

Jauhan enn irski fg 0^. Biarnharþr .xix. gr.

Heinrecr .ii. gr. enn quýmo hér aþrer .v., þeir

es byscopar riuýþosc vesa, Örnólfr oc Goþiscýlcr.

oc .iii. ermsker, Pétrús oc Ábrahám oc Stéph-

ánús.

G-rímr at Mosfelli Suertingssonr tóc lögsögo

epter Porgeir oc hafþi .ii. sumor, en þá fecc

hann lof til þess, at Scapti Þórodzsonr hefþi,
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sj'^storson hans, af þuí at liann vas hásmæltr

siálfr. Scapti hafþi lögsögo .xxvii. sumor. hann

setti fimtardómslög, oc þat, at engi vegandi

scylldi lýsa víg á hendr öþrom mauui an sér.

en áþr VQro hér slíc lög of þat sem í Norvegi.

á hans dögom urþu marger höfþingiar oc ríkis-

menn seker eþa landflótta of víg eþa barsmiþer

af ríkis söcom hans oc landstiórn, en hann and-

aþisc á eno sama áre og Óláfr euu digri fell

Harallzsonr Goþroþarsonar Biaruarsonar Harallz

sonar eus hárfagra, .xxx. vetrom síþar, an Óláfr

felli Trygguasonr. þá tóc Steiun Þorgestessonr

lögsögo oc hafþi .iii. sumor, þá hafþi Þorkell

Tiörvasonr .XX. sumor. þá hafþi Geller Bölvercs-

sonr .ix. sumor.

JLsleifr Gizorar sonr ens huíta vas vígþr til

byscops á dögom Harallz Norvegs couungs Sig-

urþarsouar Hálfdanarsonar Sigurþar sonar hrísa

Harallz sonar ens hárfagra, en es þat sý höfþ-

ingiar oc góþer menn, at ísleifr vas myklo nýtri,

an aþrer kennimenn, þeir es á þuísa landi næþi,

þá selldo honom raarger souo sína til læringar,

oc léto vígia til presta; þeir urþu síþan vígþer

.ii. til byscopa, Collr, es vas í Víc austr, oc

Jóan at Hóiom. ísleifr átti .iii. sono, þeir urþu

aller höíþiugiar nýter, Gizorr byscop oc Teitr

prestr, faþer Hallz, oc Þorvalldr. Teit fœddi

Hallr í Haukadali, sá maþr, e.s þat vas al-
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mællt, at milldastr væri oc ágæztr at góþo á

landi hér ólærþra manna. ec kom oc til Hallz

.vii. vetra gamall, vetri epter þat es Geller

Þorkelssonr, föþor faþer minn oc fóstri andaþ-

isc, oc vasc þar .xiiii. vetr. Gunnar enn spaci

hafþi tekit lögsögo, þá es Gelier lét af, oc hafþi

.iii. sumor. þá hafþi Colbeinn Flosasonr .vi. þat

sumar, es hann tóc lögsögo. fell Haralldj con-

ungr á Englandi. þá hafþi Geller í annat sinn

.iii. sumor. þá hafþi Gunnarr í annat sinn .i.

sumar. þá hafþi Sighuatr Surtzsonr, systorson

Colbeins, .viii. á þeim dögom com Sæmundr Sig-

íússonr sunnan af Fraclandi hingat til lanz, oc

lét síþan vígiasc til prestz.

ísleifr vas vígþr til byscops, þá es hann vas

fimtogr. þá vas Léó noniis páve. en hann vas

enn næsta vetr í Norvegi, oc fór síþan út hing-

at. enn hann andaþisc i Scálahollti, þá es hann

hatþi allz verit byscop .iiii. vetr oc .xx. suá sagþi

Teitr oss, þat vas á dróttins degi .vi. ngttom

epter h^tíþ þeira Pelars oc POIs, .Ixxx. vetra

epter Ólafs fall Trygguasonar. þar vas ec þá

meþ Teiti fósira mínoœ .xii. vetra gamall. en

Hallr sagþi oss suá, es bæþi vas minnigr oc ó-

Ij^ginn oc munþi siálfr þat, es hann vas scírþr,

at Þangbraudr scírþi hann þrévetran. en þat

vas vetri fyrr, an cristni væri hér í lög tekin.

en hann gorþi bú þrítogr oc bió .Ixiiii. vetr í

Haukadali, oc hafþi .xciiii vetr, þá es hann and-
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aðisc, en þat vas of hOtíþ Martens byscops á

enom .x. vetri epter andlát Ísleifs byscops.

(jrizorr byscop, sonr ísleifs. vas vígþr til bysc-

ops at bœn lanzmanna á dögom Óláfs conungs

Harallzsonar, .ii. vetrom epter þat, es ísleifr

andaþisc. þann vas hann annan hér á landi,

en annan á Gautlandi. en þá vas namn hans

rétt. at hann hét Gisroþr. suá sagþi hann oss.

Marcús Sceggiasonr hafþi lögsögo næstr Sighuati,

oc tóc þat sumar, es Gizorr byscop hafþi einn

vetr verit hér á landi, en fór meþ .iiii. sumor

oc .XX. at hans sögo es scrifoþ ævi allra lög-

sögomanna á bóc þessi, þeira es vOro f}T várt

minni. en honom sagþi Þórarinn bróþer hans,

oc Sceggi faþer þeira. oc fleiri spaker menn, til

þeira ævi, es fyr hans minni vóro, at þuí es

Biarni enn spaki hafþi sagt, föþor faþer þeira, es

munþi Þórarin lögsögomann oc .vi. aþra síþan.

Gizorr byscop vas ástsælli af öllom lanzmönnom,

an huerr maþr annarra, þeira es vér vitem hér

á landi hava verit. af ástsælþ hans oc af töl-

om þeira Sæmundar. meþ umbráþi Marcús lög-

sögomannz, vas þat í lög leitt, at aller menn
tölþo oc virþo alt fé sítt, oc sóro at rétt virt

væri, huárt sem vas í löndom eþa í lausaaurom,

oc gorþo tíund af síþan. þat ero miclar iar-

tegner, huat hlýþner lanzmenn vóro þeim manni,

es hann com þuí fram, at fé alt vas virt meþ
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suardögom, þat es á íslandi vas, oc landet siálft,

oc tíunder af gervar, oc lög á lögþ, at suá scal

vesa meþan ísland es bygt. Grizorr byscop lét

oc lög leggia á þat, at stóll byscops þess, es á

íslandi væri, scylldi í ScálahoUti vesa, en áþr vas

huergi, oc lagþi haun þar til stólsens ScálahoUz-

land oc margra cynia auþ(ftve onnor bæþi í lönd-

om oc í lausom aurom. en þá es hýnum þótti

sá staþr hava vel at auþœvom þróazk, þá gaf

hann meir an fiórþung byscopsdóms síns til þess,

at helldr væri .ii. byscopsstólar á landi hér, an

einn, suá sem Norþlendingar æsto hann til. en

hann hafþi áþr látit telia búeudr á landi hér,

oc vOro þá í Austfirþinga fiórþungi .vii. huudroþ

heil, en í Raugæinga fiórþungi .x., en í Breiþ-

firþing'd fiórþungi .ix., en í Ayfirþinga fiórþungi

.xii., eu ótalþer v(>ro þeir, es eigi Otto þingfar-

ar caupi at gegna of alt ísland.

Úlfheþinn Gunnars sonr ens spaca tóc lögsögo

epter Marcús, oc hafþi .ix. sumor, þá hafþi Berg-

þórr Hramussonr .vi., en þá hafþi Goþmundr

Þorgeirssonr .xii. sumor. et fyrsta sumar, es

Bergþórr sagþi lög upp, vas nýmæli þat gort,

at lög QV scylldi scriva á bóc at Hafliþa Mýs-

souar of vetrenu epter at sögo oc umbráþi þeira

Bergþórs oc ánuara spacra manna, þeira es til

þess výro tecuer. scylldu þeir gorva nýmæli

þau öll í lögom, es þeim litisc þau betri, an en

forno lög. scylldi þau segja upp et næsta sumar
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epter í lögrétto, oc þau öll hallda, es enn meiri

hlutr manna mællti þá eigi gegn. en þat varþ

fram at fara, at þá vas scriíaþr Vígslóþi oc mart

anr.at í iögom, oc sagt upp í lögrétto af kenni-

mönnom of sumaret epter. en þat licaþi öllom

vel, öc mællti þui mangi í gegn. þat vas oc

et fyrsta sumar, es Bergþórr sagþi lög upp, þá

vas Gizorr byscop óþingfœrr af sótt. þá sendi

hann orþ til alþingis vinom sinom oc höfþingiom,

at biþia scylldi Pjrlác Rúnólfsson Þorleikssonar,

bróþor Hallz í Haukadali, at hann scylldi láta

vígiasc til byscops. en þat gorþo aller suá sem

orþ hans quOmo tii. ocfecsc þatafþuí, at Gizorr

haíþi sjálfr fyrr miöc beþit, oc fór hann útan

þat sumar, en kom út et næsta epter, oc vas þá

vígþr til byscops. Gizorr vas vígþr til byscops

þá es hann vas fertogr. þá vas Grégóríús sept-

imus páve. en síþan vas hann enn næsta vetr

i Danmörco, oc kom of sumaret epter hingat til

lanz. en þá es hann hafþi verit .xxiiii. vetr

byscop, suá sem faþer hans, þá vas Jóan Ög-

mundarsonr vígþr til byscops fyrstr til stóls at

Hólom. þá vas hann vetri miþr an hálfsextegr.

en .xii. vetrom píþar, þá es Gizorr hafþi allz

verit byscop .xxxvi. vetr, þá vas Þorlácr vigþr

til byscops. hann lét Gizorr vígia til stóls í

Scálahollti at sér lifanda. þá vas Þorlácr .ii.

vetrom meirr au .xxx. en Gizorr byscop andaþ-

2*
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isc .XXX. nQttom síþar í Scálahollti á enom þriþia

degi í vico .V. kalend. iunii.

Á þuí áre eno sama andaþisc Páschalis se-

cundus páve, fyrr an Gizorr biscop, oc Baldvine

Jórsala conungr, oc Arnaldus patriarcha í Híer-

úsalem, oc Philippús Suía conungr. en síþar et

sama sumar Álexíus Grikkia conungr. þá hafþi

hann .xxxviii. vetr setit at stóli í Miclagarþi.

en .ii. vetrom síþar varþ allda mót. þá höfþo

þeir Aysteinn oc Sigurþr verit .xvii. vetr con-

ungar í Norvegi eptir Magnús föþor sínn, Óláfs-

son Harallzsonar. þat vas .cxx. vetrom eptír

fall Óláfs Trygguasonar, en .cci. epter dráp

Eadmundar Engla conungs. en .dxvi. vetrom

epter andlát Grégóríús páva, þess es cristni com

á England, at þuí es talit es. en hann andaþ-

isc á öþro áre conungdóms Fócó keisara .dciiii.

vetrom eptir burþ cristz at almannatali, þat

verþr alt saman .mcxx. gr. hér lýcsc siá bóc.

_Petta es cyn byscopa íslendinga oc áttar

tala:

Ketilbiörn landnámsmaþr, sá es bygþi suþr

at Mosfelli eno ofra, vas faþer Teitz. föþor

Gizorar ens huíta, föþor ísleifs, es fyrstr vas

byscop í Scálahollte, föþor Gizorar byscops.

Hrollaugr landnámsmaþr, sá es bygþi austr
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á Síþo, á Breiþabólstaþ, vas faþer Özorar, föþor

Þórdísar, nióþor Hallz á Síþo, föþor Egils, föþ-

or Porgerþar, móþor Jóans, es fyrstr vas bysc-

op at Hólom.

Oþr landnámscona, es bygþi vestr í Breiþa-

firþi, í Huammi, vas móþer Þorsteins ens rauþa,

fóþor Óleifs feilans, föþor Þórþar gelles, föþor

ÞórliiIIdar riúpu, móþor Þórþar hesthöfþa, föþ-

or Carlsefnes, föþor Snorra, föþor Hallfríþar,

móþor Þorlács, es nú es byscop í Scálahollti,

næstr Gizori.

Helgi enn magri landnámamaþr, sá es bygþi

norþr í Eyiafirþi, í Cristnesi, vas faþer Helgo,

móþor Einars, föþor Eyiólfs Valgerþarsonar,

íöþor Goþmundar, föþor Eyiólfs, föþor Þorsteins,

fóþor Ketils, es nú es byscop at Hólom, næstr

Jóaui.

i^essi ero nömn langfeþga Ynglinga oc Breiþ-

firþinga:

.i. Yngui Tyrkia conungr. .ii. Niörþr Suía

couungr. .iii. Freyr. .iiii. Fiölner, sá es dó at

Friþfróþa. .V. Suegþer. .vi. Vanlandi. .vii. Vísburr.

.viii. Dómaldr. .ix Dómarr. .x. Dyggue. .xi. Dagr.

.xii. Alrecr. .xiii. Agne. .xiiii. Yngui. .xv. Jörundr.

.xvi. Aun enn gamli. .xvii. Egill vendilcráca. .xviii.

óttarr. .xix. Aþísl at Uppsölom. .xx. Eysteinn.

.xxi. Ynguarr. xxii. Brautönundr. .xxii. Ing-
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ialdr enn illráþi. .xxiiii. Óláfr trételgia. .xxv. |
Hálfdan huítbeinn Upplendinga conungr. .xxvi.

Goþreþr. .xxvii. Óláfr. .xxviii. Helgi. .xxix.

Ingialdr dóttorsonr Sigurþar Ragnars sonar loþ-

brócar, .xxx. Óleifr enn huíti. .xxxi. Þorsteinn

enn rauþi. .xxxii. Óleifan feilan, es fyrstr bygþi

þeira á íslandi. .xxxiii. Þórþr geller. .xxxiiii.

Ejiólfr, es skírþr vas í elli sínni, þá es cristni

com á ísland. .xxxv. Þorkell. .xxxvi. Geller, faþer

þeira Þorkels, föþor Branz, oc Þorgils, föþor

míns, en ec heitec Are.
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Landnámabók.

Þetta er prólogiis fyri hók þessi.

X aldarfarsbók þeiri. er Beda prestr heilagr

gerði, er getið eylands þess er Týli heitir, ok

á bókura er sagt at liggi sex dœgra sigliug

í iiorðr frá Bretlandi; þar sagði hann eigi koma

dag á vetr, ok eigi nótt á sumar, þá er dagr

er sem lengstr. Til þess ætla vitrir meun þat

haft, at ísland sé Týli kallat, at þat er víða á

landinu er sól skínn um nætr, þá er dagr er

sem lengstr, enn þat er víða um daga er sól

sér eigi. þá er nótt er sem lengst. Enn Beda

prestr andaðist .dccxxxv. árum eftir holdgan drótt-

ins várs, at því er ritað er, ok meirr enn hundr-

aði ára fyrr enn ísland bygðist af Norðmönn-

um. Ean áðr ísland bygöist af Noregi, váru

þar þeir menn. er Norðmenn kalla Papa; þeir

váru meun kristuir. ok hyggja menn at þeir

hafi verit vesinn um haf, því at fundust eftir

þeim bœkr ír.skar, bjöilur ok baglar, ok enn
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fleiri hlutir, þeir er þat mátti skilja at þeir Í

váru Vestmenn; þat fanst i Papey aiistr ok í

Papíli; er ok þess getit á bókum enskum, at

í þann tíma var farit railli landanna.

I.

Hér hefr landnámabók, ok seg-ir í hinuiu fyrsta

capitula hvert skenist er frá íslandi.

1. Þá er ísland fanst ok bygðist af Noregi,

var Adríanus pávi í Eóma, ok Jóhannes eftir

hann. sá er enn átti var með því nafni í postu-

legu sæti; enn Hlöðvér Hlöðvésson keisari fyr-

ir norðan fjall; enn Leó ok Alexandr son hans

yfir Miklagarði; þá var Haraldr hárfagri kon-

ungr yfir Noregi, enn Eiríkr Eymundarson í

Svíþjóð ok Björn son hans; enn Gormr enn

ganili at Danmörk; enn Elfráðr enn ríki í Eng-

landi ok Játvarðr son hans; enn Kjarvalr at

Dýflinni; Sigurðr jarl enn ríki í Orkneyjum.

Svá segja vitrir menn, at ór Noregi frá Staði

sé sjau dœgra sigling í vestr til Horns á ís-

landi austanverðu; enn frá Snæfellsnesi, þar er

skemst er, er fjogurra dœgra haf í vestr til

Grœnlands. Enn svá er sagt, ef siglt er ór

Björgyn rétt í vestr til Hvarfsins á Grœnlandi,

at þá mun siglt vera tylft fyrir sunnan ís-

land. [Af Hernum i Noregi skál sigla jamn-
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an i vestr til Hvarfs á Grœnlandi, ók er þá

siglt fi/rir norðan HjaUland svá, at þvi at eins

sc þat, at aJlgóð sé sjóvar syn; enn fyrir sunn-

an Fœreyjar siú, at sjbr er i miðjum Jiliðum,

enn svá fyrir sunnan Island, at þeir hafa af

fu^l ok JivalJ. Frá Reykjanesi á sunnanverðu

íslandi er fimm dœgra liaf tii Joldulilaups á

írlandi, i suðr; enn frá Langanesi á nordan-

ve7'du Islandi er fjogurra dœgra liaf norðr til

Svalbarða í Hafsbotn; enn dœgrsigJing er til ó-

Jyygda á OrœnJandi ór KóJheinsey norðr.

Svá er sagt, at menn skyldu fara ór Nor-

egi til Færeyja; nefna sumir til Naddoð víking;

enn þá rak vestr í liaf, ok fundu þar land mik-

it; þeir gengu upp í Austfjörðum á fjall eitt

hátt, ok sást um viða, ef þeir sæi reyki eða

nökkur líkindi til þess at landit væri bygt; ok

sá þeir þat ekki. Þeir fóru aftr um haustit til

Færeyja; ok er þeir sigldu aí landinu, fell snær

mikill á fjö'I, ok fyrir þat kölluðu þeir landit

Snæland. Þeir lofuðu mjök landit. Þar heitir

nú Reyðarfjall í Austfjörðura, er þeir liöfðu

at komit. Svá sagði Sæmundr prestr enn fróði.

Maðr hét Garðarr Svavarsson, sœnskratætt;

hann fór at leita Snælands at tilvísan móður

sínnar framsýnnar; hann kom at landi íyrir

austan Horn et eystra; þar var þá höfn. Garð-

arr sigldi -umhverfis landit, ok vissi at þat var

eyland. Hann var um vetr einn norðr í Húsa-
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vík á Skjálfanda ok gerði þar hús, Um várit,

er hann var búinn til hafs, sleit frá honum

mann á báti, er hét Náttfari, ok þræl ok am-

bátt, Hann bygði þar síðan er heitir Náttfara-

vík, Garðarr fór þá til Noregs ok lofaði mjök

landit, Hann var faðir Una, föður Hróars

Tuugugoða, Eftir þat var landit kallat Garð-

arshólmr, ok var þá skógr milli fjalls ok

fjöru,

2. Flóki Vilgerðarson hét maðr; hann var

víkingr mikill; hann [hjóst af Rogalandi at

leita Snœlands. Þeir lágu í Smjörsundi. Hann
fekk at hlbti miklu ok hlótadi hrafna þrjá, þá er

honum skyldu leið vísa, því at þá Iwfðu hafsigl-

ingarmenn engir leiðarstein íþann tíma á Norðr-

löndum. Þeir hlöðu þar varða, er hlötit hafði

verit, ok kölluðu Flökavarða\ þat erþarer] mœt-

ist Hörðaland ok Rogaland, Hann fór fyrst

til Hjaltlands ok lá þar í Flókavági; þar týnd-

ist Geirhildr dóttir hans í Geirhildarvatni. Með

Flóka var á skipi bóndi sá er Þórólfr hét, ann-

arr Herjólfr. Faxi hét suðreyskr maðr, er þar

var á skipi, [Flóki sigldi þaðan til Fœreyja ok

gifti þar dóttur sína. Frá henni var Þrándr i

Oötu. Þaðan sigldi hann út í haf með hrafnaþá

þrjá, er hann hafði hlótað i NoregiJ; ok er hann

lét lausan enn fyrsta, fló sá aftr um stafn;

annarr fló í loft upp ok aítr til skips; enn

þriði fló fram um stafn i þá átt sem þeir íundu
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landit. Þeir kvámu austan at Horni, ok sigldu

fyrir sunnan landit. Enn er þeir sigldu vestr

um Reykjanes, ok upp lauk firöinum, svá at

þeir sá Snæfellsnes, þá rœddi Faxi um: „Þetta

mun vera mikit land, er vér höfum fundit; hér

eru vatnf<)ll stór". Síðan er þat kallaðr Faxa-

óss. Þeir Flóki sigidu vestr yfir Breiðafjörð,

ok tóku þar land sem heitir Vatnsfjörðr, við

Barðaströnd. Pá var fjörðrinn fullr af veiði-

skap, ok gáðu þeir eigi fyrir veiðum at fá hey-

janna, ok dó alt kyikfé þeira um vetrinn. Vár

var heldr kalt. Þá gekk Flóki upp á fjall

eitt hátt, ok sá norðr yfir fjöllin fjörð fullan af

hafísum
;
því kölluðu þeir landit ísiand, sem þat

heíir síðan heitit. Þeir Flóki ætluðu brutt um
sumarit, ok urðu búnir lítlu fyrir vetr, Þar
sér enn skálatóftþeira inn frá Br[i]a7islœk, ok svá

hrófit, ok svá seyði þeira. Þeim beit eigi fyrir

Reykjanes, ok sleit frá þeim bátinn, ok þar á

Herjólf. Hann tók þar [land]. sem nú heitir

Herjólfshöfn. Flóki [kom í HafnarfjörB. Þeir

fundu hval á eyri einní út frá firdinum ok k'ólliiBu

þar Hvaleyri. Þar fundust þeir Herjblfr]. Flóki

var um vetrinn í Borgarfirði. Þeir sigldu um
sumarið eítir til Noregs. Ok er menn spurðu

af landinu, þá lét Flóki illa yfir, enn Herjólfr

sagði kost ok löst af landinu; enn Þórólfr kvað

drjúpa smjör af hverju strái á landinu, því er
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þeir höfðu fundit; því var hann kallaðr Þórólfr

smjör.

3. Björnólfr hét maðr, enn annarr Hróaldr;

þeir váru synir Hrómundar Greipssonar; þeir

fóru af Þelamörk íyrir víga sakir, ok staðfestust

í Dalsfirði á Fjölum. Sonr Björnólfs var Örn,

faðir þeira Ingólfs ok Helgu, enn Hróalds son

var Hróðmarr, faðir Leifs. Þeir Ingólfr ok Leifr

fóstbrœðr fóru í hernað með sonum Atla jarls

ens mjóva af Gaulum, þeim H/a??/steini, ok Her-

steini ok Hólmsteini. Með þeim fóru öll skifti

vel; ok er þeir kvámu heim, mæltu þeir til

samfara með sér annat sumar; enn um vetrinn.

gerðu þeir fóstbrœðr veizlu sonum jarlsins. At

þeiri veizlu strengdi Hólmsteinn heit, at hann

skyldi eiga Helgu Arnardóttur eða öngva konu

ella. Um þessa heitstrenging faust mönnum

fátt; enn Leifr roðnaði á at sjá, ok varð fátt

um með þeira Hólrasteini, er þeir sklldu þar at

boðinu,

4. Um várit eftir bjoggust þeir íóstbrœðr

at fara í hernað, ok ætluðu til raóts við sonu

Atla jarls, Þeir fundust við Hísargafl, ok lögðu

þeir Hólrasteinn brœðr þegar til orrostu við þá

Leif. Enn er þ(;ir höíðu barizt um hríð, koni

at þeim Ölraóðr enn gamii, son Hörða-Kára,

fræadi Leifs, ok veitti þeim Ingólfi, í þeiri

orrostu fell Hóimsteinn, enn Hersteinn flýði.

Þá fóru þeir Leifr í liernað. Enn um vetrinn
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eftir fór Hersteinn at þeini Leiíi, ok vildi dropa

þá; enn þeir fengu niósn af för lians, ok gerd\i[st]

mót honuni; varð þá enn orrosta mikil, ok fell

þar Hersteinn. Eftir þat dreif at þeim íóst-

brœðrum vinir þeira ór Firðafylki. Vóru þá

menn sendir á fund Atla jarls ok B.[aU]stems at

bjóða sættir, ok sættust þeir at því, at þeir

Leifr guldu eignir sínar þeim feðgum. Enn
þeir íóstbrœðr bjoggu skiy niikit, er þeir áttu,

ok fóru at ieita lands þess er Hrafnaflóki hafði

fundit ok þávar ísland kallat. Þeir fundu land-

it, ok váru í Austfjörðum í Álftaíirði enum syðra.

Þeim virðist laudit betra suðr enn norðr. Þeir

váru einn vetr á laudinu, ok fóru þá aftr til

Noregs.

5. Eftir þat varði Ingólfr fé þeira til íslands

ferðar, enn Leifr fór í heruað í vestrvíking;

hann herjaði á írlaud, ok faun þarjarðhús mik-

it; þar gekk hann í, ok var myrkt, þar til er

lýsti af sverði því er maðr helt á. Leifr drap

þann mann ok tók sverðit, ok mikit fé af hon-

um; síðan var hann kallaur Hjörleifr. Hjörleifr

herjaði viða um írland, ok fekk þar mikit fé;

þar tók hann þræla tíu, er svá hétu: Dufþakr

ok Geirroðr, Skjaldbjörn, Halldórr ok Drafdritr;

eigi eru nefndir fleiri. Enu eftir þat fór Hjör-

leifr til Noregs ok fanu þar lugólf fóstbroður

síun. Hann hafði áðr fengit Helgu Aruar-

dóttur, systur Ingólfs. Þeuna vetr fekk lug-
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ólfr at blóti miklu, ok leitaði sér beilla um for-

lög sín; enn Hjörleifr vildi aldri blóta. Frétt-

in vísaði Ingólíi til íslands. Eftir þat bjó sítt

skip hvárr þeira má^a til íslands ferðar; hafði

Hjörleifr herfang sítt á skipi, enn Ingólfr fé-

lags fé þeira, ok lögðu til hafs er þeir váru

búnir.

6. Sumar þat, er þeir Ingólfr fóru til at

byggja ísUnd, hafði Haraldr hárfagri verit tólf

ár konungr at Noregi; þá var liðit frá upphafi

þessa heims sex þúsuiidir vetra ok sjautigir ok

þrír vetr, enn frá holdgan dróttins átta hund-

ruð ok sjautigir ok fjogur ár. Þeir liöfðu sam-

flot, þar til er þeir sá ísland; þá skildi með

þeim. Pá er Ingólfr sá ísland, skaut hann fyrir

borð öndugis súlum sínum til heilla; hann mæltl

svá fyrir, at hann skyldi þar byggja, er súlurnar

kœmi á land. Ingólfr tók þar land, er nú

heitir Ingólfshöfði ; enn Hjörleif rak vestr fyrir

land, ok fekk hann vatnfátt. Þá tóku þræl-

aruir írsku þat ráð, at knoða saman mjöl ok

smjör, ok kölluðu þat óþorstlátt; þeir nefndu þat

minþak; enn er þat var tilbúit, kom regn mikit,

ok tóku þeir þá vatn á tjöldum; enn cr min-

þakit tók at mygla, köstuðu þcir því fyrir borð,

ok rak þat á land, þar sem nú heitir Minþaks-

eyrr. Hjörleifr tók land við Hjörleifshöfða, ok var

þar þá fjörðr, ok horfðl botninn inn at höfðanum.

Hjörleifr iét þar gera skála tvá, ok er önnur
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tóftin átján faðma, eiin önnur nítján. Hjörleifr

sat þar um vetrinn. Enn um várit vildi hann

sá; hann átti einn uxa, ok lét hann þrælana

draga arðrinn. Enn er þeir Hjörleifr váru at

skála, þá gerði Dufþakr þat ráð, at þeir skyldu

drepa uxann, ok segja at skógarbjörn hefði drep-

it, enn síðan skyldu þeir ráða á þá Hjörleif. ef

þeir leitaði bjarnarins. Eftir þat sögðu þeir

Hjörleifi þetta. Ok er þeir íóru at leita bjarn-

arins, ok dreifðust í skóoinn, þá sóttu þrælarnir

at sérhverjum þeirra. ok myrðu þá alla, jafn-

marga sér. Þeir hljópu á brutt með konur

þeira ok lausafé ok bátinn. Þrælarnir fóru í

eyjar, þær er þeir sá í haf til útsuðrs, ok bjogg-

ust þar fyrir um hríð. Vífill ok Karli hétu

þrælar Ingóifs; þá sendi hann vestr með sió, at

leita öndvegissúlna sinna; enn er þeir kómu tii

Hjörleifshöfða, fundu þeir Hjörleif dauðan; þá

fóru þeir aftr, ok sögðu Ingólfi þau tíðindi; hann

lét illa yflr drápi þeira Hjörleifs.

Eftir þat fór Ingólfr vestr til Hjörl.eifshöfða;

ok er hann sá Hjörleif dauðan, mælti hann: „Litit

lagðist hér fyrir góðan dreng, er þrælar skyldu

at bana verða, ok sé ek svá hverjum verða, ef

eigi vill blóta". Ingólír lét búa gröft þeira Hjör-

leifs, ok sjá fyrir skipi þeira ok fjárhlut. Ingólfr

gekk þá upp á höfðann, ok sá eyjar liggja í út-

suðr til hafs; kom honum þat í hug, at þeir

mundu þangat hlaupit hafa, þvíat bátrinn var
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horfinn; fóru þeir at leita þrælanna, ok fundu

þá þar sera Eið heitir í eyjununi ; váru þeir þá

at mat, er þeir Ingólfr kvániu at þeim. Þeir

urðu felmzfullir, ok hljóp sinn veg hverr. Ing-

ólfr drap þá alla. Þar heitir Dufþaksskor, er

hann lézt. Fleiri hljópu þoir fyrir berg, þar

sem við þá er kent síðan. Vestmannaeyjar heita

þar síðan, er þrælarnir váru drepnir, þvíat þeir

váru Vestmenn. Þeir Ingólfr höfðu með sér kon-

ur þeira, er myrðir höfðu verit; fóru þeir þá

aftr til Hjörleifshöfða; var Ingólfr þar vetr ann-

an; enn ura sumarit eftir fór hann vestr með sjó,

Hann var enh þriðja vetr uiidir Ingólfsfeili fyri

vestan Ölfusá^Jjar sem sumir segja hann sé licygðr.

Þau missari fundu þeir Vífill ok Karli öndveg-

issúlur hans við Arnarhvál fyri neðan heiði.

Ingólfr fór um várit ofan um heiði; hann tók

sér bústað þar sem öndvegissúlur hans höfðu á

land komit; hann bj() íReykjarvík; þar eru enn

öndvegissúlur hans í eldhúsi. Enn Ingólfr nam

land milli Ölfusár ok Hvalfjarðar, fyri utan

Brynjudalsá, milli ok Öxarár, ok öU nes út.

Þá niælti Karli: „Til ils fóru vér um góð her-

uð, er vér skulum byggja útnes þetta". Hann

hvarf á brutt ok ambátt með honura. Vífli gaf

Ingólfr frelsi, ok bygði hann at Vífilstóftura

;

við hann er kent Vífiisfell; þar \)]Qhann lengi,

ó1{ varð skilríkr raaðr. Ingólfr lét gera skála
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á Skálafelli: þaðan sá hann reyki viö Ölfusvatn

ok fann þar Karla.

In^^ólfr var írægastr allra landnánisnianna,

þvíat hann kom hér at óbygðu landi, og bygði

fyrstr landit; gerðu þat aðrir landnámsmenn

eftir hans dœmum. Ingólfr átti Hallveigu Fróða-

dóttur, systur Loíts ens gamla. Þeira son var

Þorsteinn, er þing lét setja á Kjalarnesi, áðr al-

þingi var sett. Son Þorsteins var Þorkell máni

lögsögumaðr, er einn heiðinna manna heíir bezt

verit siðaðr, at því er menn vita dœmi til.

Hann lét sik bera í sólargeisla í banasótt sinni,

ok fal sik á hendi þeim guði, er sóiina hafði

skapat; hafði hann ok lifat svá hreinlega, sem

þeir kristnir menn, er bezt eru siðaðir. Son

hans var Þormóðr, er þá var allsherjargoði er

krisini kom á ísland. Hans son var Hamall,

faðir Más ok Þormóðar ok Torfa. Sigurdr var

son Más, fadir Hamals, föðicr Gnðmundar, föður

Þormódar Skeidagoda.

10. Björn buna hét hersir ágætr í Noregi,

son Veðrar-Grims, hersis ór Sogni. Móðir Grríms

var Hervör, dóttir Þorgerðar Eylaugsdóttur,

hersis ór Sogni. Frá Birni er því nær alt

stórmenni komit á íslandi. Hanu átti Vélaugu.

systur Vémundar ensgamla; þau áttu þijá sonu:

einn var Ketill flatnefr, annarr Hrappr, þriði

Helgi; þeir váru ágætir menu, ok er frá þeira

afkvæmi mart sagt í þessi bók.

3*
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Þórðr skeg:gi hét maðr; hann var son Hrapps,

Bjamarsonar bunu. Þórðr átti Vilborgu Ósvalds-

dóttur. Helga hét dóttir þeira ; hana átti Ketil-

björn enn gamli. Þórðr fór til íslands, ok nam

land með ráði Ingólfs í hans landnámi á milli

Úlfarsár ok Leiruvágs. Hann bjó á Skeggja-

stöðum. Frá Pórði er mart stórmenni komit

á íslandi.

11. Hallr goðlauss hét maðr; hann var son

Helga goðlauss. Þeir feðgar vildu eigi blóta

ok trúðu á mátt sinn. Hallr fúr til íslands, ok

nam land raeð ráði Ingólfs frá Leiruvági til

Mógilsár. Son Halls var Helgi, er átti Þuríði

Ketilbjarnardóttur. Þeira son var Þórðr í Álfs-

nesi, er átti Guðnýju Hrafnkelsdóttur. Hallr

bjó í Múla.

Haraldr enn hárfagri herjaði vestr um haf,

sem ritat er í sögu hans, Hann lagði undir sik

allar Suðreyjar, svá langt vestr, at engi Noregs

konungr hefir síðan lengra eignazt. Enn er

hann fór vestan, slógust í ej^jarnar víkingar ok

Skotar ok írar, ok herjuðu ok ræntu víða. Ok
er þat spurði Haraldr koniingr, sendi hann vestr

Ketil flatnef, son Bjarnar bunu, at vinna aftr

eyjarnar, KetiII átti Yngvildi, dóttur Ketils veðrs,

hersis af Hringaríki. Þeira synir váru þeir

Björn enn austrœni ok Helgi bjóla. Uðr en

djúpauðga ok Þórunn hyrna váru dœtr þeira.

Ketill fór vestr, enn setti eftir Björn son sinn;
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haun lagði undir sik allar Suðreyjar, ok gerðist

höfðingi yfir, enn galt engva skatta konungi,

sem ætlat var; tók þá konungr undir sik eign-

ir hans. ok rak á brutt Björn son hans.

Helgi bjóla, son Ketils ílatnefs, fór tii íslands

ór Suðreyjuni. Hann var nieð Ingóiíi enn fyrsta

vetr, ok nam með hans ráði Kjalarnes alt, niilli

Mógilsar ok Mýdalsár; liann bjó at Hofi. Hans

son var Víga-Hrappr ok Kollsveinn, faðir Ey-

vindar hjalta, föður Kollsveins, fóður Þorgerðar,

móður Póru, móður Ögmundar, föður Jóns bysk-

ups ens helga.

13. Örlygr hét son Hrapps Bjarnarsonar bunu;

hann var at fóstri með enum lielga Patreki bysk-

upi í Suðreyjum. Hann fýstist at fara til ís-

lands, ok bað at byskup sæi um með honum.

Byskup lét hann haía með sér kirkjuvið ok járn-

klokku, ok pleuarium ok mold vígða, er hann

skyldi leggja undir hornstafina. Byskup bað

hann þar land nema, er hann sæi fjöU tvau af

hafi, ok byggja undir enu syðra fjallinu, ok skyidi

dalr í hvárutveggja íjallinu; hann skyldi þar

taka sér bústað ok láta þar kirkju gera ok eigna

enum helga Kolumba. Með Örlygi var á skipi

maðr sá er Kollr hét, fóstbróðir hans; annarr

Þorbjörn spörr, þriói Þorbjörn tálkni, ok bróðir

hans Þorbjörn skúma; þeir váru synir Böðvars

blöðruskalla. Þeir Örlygr létu í haf, ok fengu

útivist harða, ok vissu eigi hvar þeir fóru; þá
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hét Örlygr á Patrek byskup til landtöku sér,

at hann skyldi af hans nafni gefa örnefni þar

sem hann tœki land. Peir váru þaðan frá lítla

hríð úti, áðr þeir sá land. ok váru komnir vestr

um landit. Peir tóku þar sera heitir Örlygshöfn,

enn Qörðinn inn frá kölluðu þeir Patreksfjörð.

Enn Kollrhét á Þbr. Þá skildi í storminum, ok

kom Jiann þar sem KolJsvik heitir ok braut hann

þar skip sítt. Þar váru þeir um vetr; enn um
várit bjó Örlygr skip sítt; enn hásetar hans

námu þar sumir laiid, sem enn mun sagt verða.

Örlygr sig-kli vestan fyri Barð; enn er hann kora

suðr um Snæfellsjökul á fjörðinn, sá hann fiöU

tvau ok dal í hvárutveggja. Þar fell úthyrdis

járnklokkan ok sökk nicfr. Þar kendi hann

land þat, er honum var til vísat. Hann helt þá

at enu sj^ðra fjallinu, ok var þat Ki'alarnes, ok

hafði Helgi brœðrungr hans numit þar áðr. [Enn
þeir sigldu inn eftir firdinum ok töku þar land

sem nú heitir Sandvik á Kjalarnesi ; þar lá þá
járnklokkan í þarahrúki]. Örlygr var með Helga

enn fyrsta vetr, enn ura várit nam hann land at

ráði Helga frá Mógilsá til Ósvífrslœkjar ok bjó

at Esjubergi. Hann lét þar gera kirkju, sera

mælt var, [Hjálp hét kona hans; þeira son var

Valþjófr, er fulltiða kom til Islands með Orlygi]

faðir Valbrands, föður Torfa. [Siðan átti Örlygr

Isgerdi, dóttur Þormócíar Bresasonar. Þeira son

var Oeirmundr, fadir H.alldbru, er átti Þjbstblfr
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son Bjarnar (julTbera. Peira son var Þorleifr,

er hjó at Esjulergi eftir Oeirmiind módurföðtir

sinn]. Þeir Örlygr frændr trúðu á Kolumba

[þó at þeir vœri óskírdir. Þorleifr var troll-

aukinn, ok tök þó kristni; frá honum eru Es-

hergingar ok mart manna komit. Döttir Orlygs

ens gamla ok Isgerdar] var Vélaug, er átti Gunn-

laugr orrastunga, sonr Hrómundar i Þverár-

hlíð; þeira dóttir var Þuríðr dylla, móður Illuga

ens svarta á Gilsbakka.

13. Svartkell hét maðr katneskr; hann [fór af

Englandi til IslayuJs ok] nara land fyrir innan Mý-

dalsámillio/íEiIífsdalsár, ok bjóatKiðjafellifyrst,

enn síðan á Eyri. Hans son var Þorkell faðir

Glúms, er svá baðst fj'^rir at krossi: „Gott ey

gömlum mönnum, gott ey ungum mönnum".

Hann var faðir Þórarins, föður Glúms á Vatn-

lausu. Arnleif hét systir 8vartkels, er átti Þór-

ölfr viligisl, faðir Kleppjárns ens gamla ór Flóka-

dál: þeira dóttir var Hallgerðr, er átti Bergþbrr

KoUsson.

Valþjófr, son Örlygs ens gamla frá Esjubergi,

nam Kjós alla, ok bjó at Meðalfelli. [Þorbjörn

koTlr hét son hans, faÖir Hallveigar, er átti Þördr

lanihi; þat er VaJþyfinga kyn. Signý hét dótt-

ir Valþjófs, er Signyjarstadir eru við kendir;

hana átti Grímkell, son Bjarnar gidlhera; þeira

synir váru þeir Hördr, er drepinn var í Qeirs-

hólmi, ok'Gnúpr fadir] Birnings, föður Gnúps,
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föður Eiríks Grœnlendinga byskups. [Valbrandr

hét annarr son Valþjófs, fadir Torfa, er fyrst

hjö á Möðriivöllum. Þeir fedgar gerdu félag vib

Tungii-Odd; af því hjoggu þeir sídan á Breiða-

hólstað í Reykjardal hinum nerðra. Torfi var

fadir Þorkels at Skáneyju, er átti Arngerði dótt-

ur Þorkels Svartkelssonar]

.

14. Hvaram-Þórir nam land á milli Laxár

ok Forsár, ok bjó í Hvammi. Þórir deiidi við

Kef enn gamla um kú þá er Brynja liét; við

hana er dalrinn kendr; hon gekk þar úti með

xl nauta, ok váru öU frá henni komin. Þeir

Reír ok Þórir börðust hjá Þórishólum; þar fell

Þórir ok átta menn hans.

Þorsteinn, son Sölmundar Þórólfssouar smjörs,

nam land milli Botnsár ok Forsár: Brynjudal

allan. Hann átti Þorbjörgu kötlu, dóttur Helga

skarfs, Geirleifssonar, er nam Barðaströnd ; þeira

son var Refr eun gamli [er hjö at Múla í Brynju-

dal], er Bryndœlir eru frá komnir. Nú eru tald-

ir þeir menn, er búit hafa í landnámi Ingólfs,

vestr frá honum.

Maðr hét Avangr, írskr at kyni; hann bygði

íyrst i Botni; þar var þá svá stórr skógr, at

hann gerði þar af hafskip, ok hlóð þar sem nú

heitir Hlaðhamarr. Hans son var Þorleifr, faðir

Þuríðar, er átti Þormóðr Þjóstarson á Álfta-

nesi, ok Iðunnar Molda-Gnúps dóttur. Sonr Þor-

móðar var Börkr, faöir Þúrðar, foður Auðunar
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í Brautarholti. Kolgrínir eun ganili, son Hrólfs

hersi.s, nam h^nd út frá Botnsá til Kalmansár,

ok bjó á Ferstiklii. Hann átti Gunnvöru, dótt-

ur Hróðgeirs ens spaka; þeira börn vóru þeir

Þórhalli, faðir Kolgrims, föður Steins, föður

Kvists, er Kvistlingar eru frá komnir. Bergþóra

var dóttir Kolgríms ens gamla, er átti Refr í

Brynjudal.

/ Þortnódr liinn gamli ok Ketill Bresa syn-

ir föru af Irlandi til Islands^ ok námu Akranes

ált. á milli Örridaár ok Kalmansár; þeir váru

írskir; Kalman var ok irskr^ er áin er við kend,

ok hjó fyrst í Katanesi. Þeir hrœdr skiftu lönd-

um med sér, svá at Þormóðr átti fyri sunnan

Reyni^ ok til Kalmansár, ok hjó at Hblmi hinum

iðra, enn Ketill hröðir Jians átti fyri vestan

Reyni ok fyri nordan Akrafell til Örriðaár. Bersi

Jiét son Jians, faðir Þorgests, födur Stara at Holmi,

fódur Knattar, föður Asdísar, er átti Klœngr

Snœhjarnar son, sonar Hafnar-Orms. Oeirlaug

var dóttir Þormóðs Jiins gamla, mbðir Tungu-

Odds. Jörundr Jiinn kristni var son Ketils Bresa

sonar; Jiann hjb i JörundarJiolti ; það er nú

kaUat í Gördum. Hann Jielt vel kristni til dauda-

dugs, oJi var einsetumaðr í elli sinni. Son Jör-

undar var Kleiyp-, faðir Einars, föður Narva.

Hávarr Jiét annarr son Klepps, faðir Þorgeirs.

Eðna Jiét dóttir Ketils Bresasonar; Jion var gift

a hiandi þeini manni, er Konáll Jiét ; þeira son
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var Asölfr alshik, er í þann tíma fór af Llandi

til Islands ok kom út aiistr i Ósum á Anstfjörd-

um. Hann var frœndi Jörundar í Oörðum ok

var kristinn ok vildi ekki eiga vid heiðna menn
ok eigi vildi hann þirjgja mat atþeim. Þeir fóru

tolf saman austan, þar til e^- þeir kómu at garði

Þorgeirs ens Jwrdska í Holti undir Eyjafjöllum,

ok settu þar tjald sitt. Enn förunautar hans

þrír vóru þá sjiikir; þeir 'ónduBust þar; enn

Jón j)restr Þorgeirsson, faðir Gríms í Holti,

fann hein þeira ok flutti til kirkju. Síðangerði

Asolfr sér skála, því nær sem m'i er kirkju hornit

at Asolfsskála, at ráði Þorgeirs, þviat Þorgeirr

vildi þá eigi hafa við hús sinj.

16. [A fell vid skála Asólfs sjálfan. Þat var

öndve^'öan vetr. Ain varð þegar fidl með fiskum.

Þorgeirr sagði, at þeir sœti i veiðistöð hans.

Síðan för Asolfr hrott þaðan, ok gerði annan

skála vestar við aðra á; sú heitir Irá, því at

þeir váru meyin írskir. Enn er menn kómu til

árinnar. var hon fuU með fiskum, svá at slikt

undr þóttust menn eigi sét hafa, enn hrottu var

aJt ór Júnni eystri ánni. Þá rálm Jieraðsmenn

þá hrott þaðan, ok fór Jiann þá tilJiins vestasta

skálans; fór alt á sömu Jeið. Bœndr köJJuðu þá
fjölkunga, enn Þorgeirr Jivezt Jiyggja atþeir mundu
vera göðir menn. TJm rárit fóru þeir hrott, ók

vestr á AJiranes. Hnnn gerði hú at HóJmi á

kirkjohbJstað. Hans son var S'ólvi, faðir Þör-
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hildar, er átti Brandr, son Þorgríms Kjalláks-

sonar; þeira son Þorleifr, faðir Bárdar, f'ndur

Jöfrí(far, ei' átti Arni Toifason ; þeira dóttir

HeJga, ei' átti Arngrímr Oudmnndarson. Enn
er Asolfr eldist, gerðist liann einsetimiadr. Þar

var hofi hans sem nú er Tiirhjan; þar andaðist

hann, ok rar þar qrafinn at Holmi. Enn þá er

Halldórr, son llliiqahins rauða, hjóþar,þá vandist

fjbskona ein atþerra fœtr sina á þúfu þeiri, er var

á leiði Asólfs. Hana dreymdi at Asólfr ávítaði

hana um þad, er hon þerði fœtr sina sanrga á

hiisi hans: „enn þá munu vit sátt'% segirhann,

„ef þú segir Halldóri draum þinn''\ Hon sagði

honum, ok kvað hann ekki mark at þvi er kon-

or dreymdi, ok gaf ekki gaum at. Enn er Hróð-

blfr hyskup f'or hrott br Bœ. þar er hann hafði

húit um xix ár, þá vbru þar eftir munkarþrir;

eÍ7\n þeira dreymdi at Asblfr mælti við hann:

y,Sentu húskarlþinn til Halldbrs at Hblmi ok kaup

at honum þúfu þá er á fjbsgötu er, ok gef við

mörk •silfrs^^. Munkrinn gerði svá. Húskarlinn

gat keypt þúfuna, ok qrbf siðan jörðina, ok hitti

þar manns hein; hann tbk þau upp ok fbr heim

með. Ena nœstu nbtt eftir dreymdi Halldbr at

Asblfr kom at honum, ok kvezt hœði auqu mundu
sprenqja br hausi honum nema hann keypti hein

hans sliku verði sem lumn seldi. Halldbr keypti

hein Asblfs, ok lét gera at tréskrín ok setja yfir

altari. Halldbrr sendi llluga son sinn útan eftir
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Mrkjuvidi: enn er liann fór út aftr, er hann kom

miUim ReykjaneíiS ok Snjófjallsness, þá náði liann

eigi fyri styrimönnum at taka landþar er hann

vildi. Þá har hann fyri borð kirkjuviðinn allan

ok hað þar koma sem Asolfr vildi. Enn Aust-

menn kömu vestr í Vaðil. Enn þrimr nóttum

"síðar kom viðrinn á Kirkjusand at Hölmi, nema

tvau tré kómu á Raufarnes á Mýrum. Halldbrr

lét gera kirkjo xxx álna og viði þakta. ok hélg-

aði Kolumba með guði].

17. Bekan hét maðr, er laud nam í land-

námi Ketils, frá Berjadalsá til Örriðaár, ok bjó

at Bekansstöðum.

Fiðr enn auðgi Halldórsson, Högnasonar, för

ör Stafangri til Islands ; hann átti Þórvöru

dbttur Þorhjarnar frá MosfeUi, Hradasonar

^

Hann nam land fyrir sunnan Laxá ok til

Kalmansár ok bjó at Miðfelli. Hans son var

Þorgeirr, faðir Jósteins, föður Þórunnar, móður

Guðrúnar, móður Sæmundar, föður Brands bysk-

ups. Skeggi í Skógum var son Þbrunnar, faðir

Styrmis ok BoUa i Skógum.

HaUkeU, er nam Hvitársíðu, hjb fyrst á Ak-

rayiesi, á Hallkelsstöðum, áðr Bresasynir ráku

hann hrott. Enn er hann for eftir fé sinu, þvi

er þar hafði sjálfala ídi gengit, var hann drep-

inn ok er þar heygðr.

Hafnar-Ormr nam lönd um Melahverfi út til

Örriðaár ok Laxár, ok inn til Andakílsár, ok
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bjó í Höfn. Hans son var Þorf^eirr höggvin-

kinni, faðir Þórunnar. nióður Pórunnar, móður

Jósteins. föður Sigurðar. föður Bjarnheðins.

Þorgeirr höggvinkinni var hirðraaðr Hákonar

konungs Aðalsteinsfóstra; hann fekk á Fitjum

kinnarsár ok orð gott.

Brreðr tveir bjoggu í landnámi þeira Finns

ok Orms: Hróðgeirr enn spaki í Saurbœ, enn Odd-

geirr at Leirá; enn þeir Finnr ok Orrar keyptu

þá brutt. því at þeim þótti þar þrönglent. Peir

Hróðgeirr brreðr námu síðan lönd í Flóa, Hraun-

gerðingahrepp ; bjó Hróðgeirr í Hraungerði, enn

Oddgeirr í Oddgeirshólum ; hann átti dóttur Ket-

ils gufu. [ Hafnar-Ornir er heygdr þar í höfð-

amim framfrá hœmim i Höfn sem hann tok

Jand].

18. Úlfr hét maðr, sonr Brunda-Bjálfa, ok

Hallberu, dóttur Úlfs ens óarga ór Hrafnistu;

Úlfr átti Salbjörgu, dóttur Berðlu-Kára; hann

var kallaðr Kveldúlfr. Þórólfr ok Skalla-Grímr

váru synir þeira. Haraldr konungr hárfagri lét

drepa Þórólf norðr í Alöst á Sandnesi af rógi

Hildiríðarsona; þat vildi Haraldr konungr eigi

bœta; þá bjoggu þeir Grímr ok Kveldúlfr kaup-

skip ok ætluðu til íslands, því at þeir höfðu

þar spurt til Ingólfs vinar síns. Þeir lágu til

hafs í Sólundum
;

þar tóku þeir knör þann er

Haraldr konungr lét taka fyrir Þórólli, þá er
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menn hans váru nýkomnir af Englandi, ok drápu

þar Hallvarð liarðfara ok Sigtrygg snarfara, er

því liöfðu valdit. Þar drápu þeir ok sonu Guð-

orms, Sigurðarsonar hjartar, brœðrunga kon-

ungs. ok alla skipshöfn þeira, nema tvá menn,

er þeir létu segia konungi tíðindin. Þeir bjoggu

hvárttveggja skipit til íslands ok þrjá tigu manna

á hváru; stýrði Kveldúlfr því er þá var fengit.

Grimr enn háloyski, Þórisson, Gunnlaugssonar,

Hrólfssonar. Ketilssonar kjölfara, var forráða-

maðr með Kveldúlíi á því skipi er hann stýrði;

þeir vissust jafnan tilíhafinu; ok er mjök sótt-

ist hafit, þá tók Kveldúlfr sótt ; hann bað þess,

at kistu skyldi gera at liki hans, ef hann dœi,

ok bað svá segja Grími syni sínum, at hann

tœki skamt þaðan bústað á íslandi, er kista

hans kœmi á land, ef þess yrði auðit. Efíir

þat andaðist Kveldúlfr, ok var skotit íyrir borð

kistu hans. Þeir Grímr heldu suðr um landit,

þvíat þeir höfðu spurt at Ingólfr bygði sunnan

á landinu. Sigldu þeir vestr fyrir Reykjanes,

og stefndu þar iun á fjörðinn; skyldi þá með

þeim, svá at hvárigir vissu til annarra. Sigldu

þeir Grímr enn háleyski alt inn á fjörðinn,

þar til er þraut sker öll, ok köstuðu þá akker-

um sinum. Enn er flóð gerði, fluttust þeir upp

í árós einn, ok leiddu þar upp skipit semgekk;

sú á heitir nú Gufá ; báru þeir þar á laud föng

sin; enn er þeir könnuðu landit, þá höfðu þeir
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skamt gengit út frá skipiuu, áðr þeir fundu

kistu Kveidúlfs rekna í víkeina; þeirbáru hana

á þat nes er þar var, ok lilúOu at grjóti.

19. Skalla-Grímr kom þar at landi er nú lieit-

ir Kiiarrarues á Mýrum; síðan kannaði liann

landit, ok var þar ni3''rlendi mikit ok skógar

viðir, langt á niilli íjalls ok fjöru; enn er þeir

fóru inn með íirðinun!, kómu þeir á nes þat er

þeir fundu álftir; þat kölluðu þeir Álftanes.

Þeir léttu eigi fyrr enn þeir fundu þá Grím enn

háleyska; sögðu þeir Grimi alt um ferðir sínar,

ok svá hver orð Kveldúlfr hafði sent Grirai

syni sínum, Skalla-Grímr gekk til at sjá, hvar

kistan haíði á land komit; hugðist honum svá,

at skamt þaðan mundi vera bólstaðr góðr.

Skalla-Grímr var þar um vetrinn, sem Iiann kom

af haíi, ok kannaði þá alt lierað; hann nam
land útan frá Selalóni ok et eíra til Borgar-

hrauns, ok suðr alt til Hafnarfjaila; herað alt

svá vítt sem vatnföll deila til sjóvar; hann

reisti bœ hjá vík þeiri. er kista Kveldúlfs kom

á land, ok kallaði at Borg; ok svá kallaði hann

fjörðinn Borgaríiörð. Siðan skipaði hann heraðit

sinum félögum, ok þar námu margir menn síðan

land með hans ráði. Skalia-Grímr gaf land Grími

enum háleyska fyri sunnan fjörð, á milli Anda-

kilsár ok Grímsár; hann bjó á Hvanneyri. Úlfr

hét son hans, faðir Hrólfs í Geitlandi.

Þorbjörn svarti hét maðr; hann keypti land
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at Hafnar-Ormi inn frá Selaeyri ok upp til

Forsár; hann bjó á Skeliabrekku ; haiis son var

Þorvarðr, er átti Þórunni,, dóttur Þorbjarnar ór

Arnarholti
;
þeira syiiir váru þeir Þórarinn bliudi

ok Þor^ils orraskáld, er var með Óláfi kvaran

í Dýflinni.

Skorri, leysing-i Ketils gufu, nam Skorradal

tyri ofan vatn, ok var þar drepinn.

Björn gullberi nam Reykjardal enn syðra [frá

Grínisá til FlókadaJsár] ok bjó á GuUberastöðum

;

Hans son var Grímkell goði í Bláskógum ; hann

átti Signýju Valbrandsdóttur, Valþjófssonar

;

þeira son var Hörðr. er var fyrir Hólmsmönnum.

Björn guUberi átti Ljótunni [HrólfsdöUur] syst-

ur Kolgríms ens gamla. Svarthöfði at Reyðar-

felli var annarr son þeira; hann átti Þuriði

Tungu-Odds dóttur; þeira dóttir Þó'rdís, er átti

Guðlaugr enn auðgi; Þjóslólfr var enn þriði son

Bjarnar, fjórði Geirmundr.

Þorgeirr meldun þá lönd öll at Birni fyrir of-

an Grímsá; hann bjó í Timgufelli; hann átti

Geirbjörgu, dóttur Bálka ór Hrútafirði; þeira

son Véleifr enn gamli.

Flóki [leysmgi Ketils gufu, hróðir 8km"ra]

nam Flókadal [allan á milli Flbkadalsár ok

Geirsár ok hjö í Hrísum] ok var þar drepinn.

20. Óleifr hjalti hét maðr göfugr; hann kom

skipi sínu í Borgarfjörð, ok var enn fyrsta vetr

með Sk-alla-Grími; hann nam land at ráði Skalla-



LAlsDNÁMABÓK. 49

gríms milli Grímsár ok Geirsár, ok bjó at Varma-

lœk; hans synir várii þeir Ragi í Laugardal ok

Þórarinii lögsögumaðr, er átti Þórdísi, dóítirÓIáfs

feilans; þeira dóttir Vígdís,erátti Steinn Þoríinns-

son. Son Raga var Guðormr, faðir Gunnvarar,

móður Þórnýjar, móður Þorláks, föður Rúnólfs,

föður Porláks byskups.

KetiU bliindr ok Geirr son bans kvámu til ís-

lands, ok váru með Skallagrími enn fyrsta vetr;

þá fekk Geirr Þórunuar, dóttur Skalla-Gríms.

Um várit eftir vísaði Grímr þeim til landa, ok

námu þeir upp frá Flókadalsá til Reykjadalsár,

ok tungu þá alla upp til Rauðsgils, ok Flóka-

dal allan fyrir ofan brekkur. Ketill bjó í Þránd-

arholti; við hann er kent Bluiidsvaln; þar bjó

hann síðan. Geirr enu auðgi, son hans, bjó

í GGÍrshlíð, enn átti annat bú á Reykjum en-

um efrum; hans synir váru þeir Þorgeirr

blundr ok BlundketiU, ok Svarðkell á Eyri;

dóttir Geirs var Bergdís, er Gnúpr átti Flóka-

son í Hrísum; þeirar ættar var Þóroddr hrísa-

blundr.

Önundr breiðskeggr var son Úlíars Úlfssonar

Fitjumskeggja, Þórissonar hlammanda; Önundr

nam tungu alla milli Hvítár ok Reykjadalsár,

ok bjó á Breiðabólstað ; haun átti Geirlaugu,

dóttur Þormóðar á Akranesi, systurBersa; þeira

sou var Tungu-Oddr; enn Þórodda hét dóttir

þeira; hennar fekk Torfi son Valbrands Val-

4
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þjófssonar, Örlygssonar frá Esjubergi, ok fylgði

henni heiman hálfr Breiðabólstaðr ok Hálsaland

með. Hann gaf Signýju systur sinni Signýjar-

staði, ok bjó hon þar. Torfi drap Kroppsnienn

tólf saman; ok hann réð mest fyrir drápi Hólms-

manna; ok hann var á Hellisfitium, ok Illugi

enn svarti ok Sturla goði, þá er þar váru drepn-

ir átján Heliismenn; enn Auðun Smiðkelsson

brendu þeir inni á Þorvarðsstöðum. Sonr Torfa

var Porkell at Skáney. Tungu-Oddr átti Jór-

unni Helgadóttur; þeira börn váru þau: Þorvaldr,

er réð brennu Blundketils, ok Póroddr, er átti

Jófriði Gunnarsdóttur; þeira dóttir Húngerðr,

er átti Svertingr Hafrbjarnarson. Dóttir Tungu-

Odds var Þuríðr, er átti Svarthöfði, ok Jófríðr,

er Þorflnnr Selþórisson átti, ok Hallgerðr, er

Hallbjörn átti, son Odds frá Kiðjabergi. Kjöl-

vör var móðursystir Tungu-Odds, er bjó á Kjöl-

vararstöðum, móðir Þorleifar, móður Þuríðar,

móður þeira Gunnhildar, er Kali átti, ok Glúms

föður Þórarins, föður Glúms at Vatnlausu.

21. Rauðr hét maðr, er nam land upp frá

Rauðsgili til Giljá, ok bjó at Eauðsgili; hans

synir váru þeir Úlfr á Úlfstöðum ok Auðr á

Auðstöðum fyrir norðan á, er Hörðr vá; þar

hefst saga Harðar Grímkelssonar ok Geirs.

Grímr hét maðr, er nam land et syðra upp

frá Giljum til Grímsgils, ok bjó við Grímsgil;

hans synir váru þeir Þorgils auga á Augastöðum,
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ok Hrani á Hrauastööum, faðir Gríms, er kallaðr

var Stafngrímr; hann bjó á Stafngrímsstöðiim;

þar lieitir níi á Sigmundarstöðum
;
þar gagnvart

fjTÍr norðau Hvítá við sjálfa áua er haugr hans;

þar var hann veginn.

Porkell kornamúli nam ás enn syðra upp

frá Kollslœk til Deildargils, ok bjó í Ási; hans

son var Þorbergr kornamúli, er átti Álöfu eli-

iðaskjöld, dóttur Ófeigs ok Ásgerðar, systur

Þorgeirs gollnis ; börn þeira váru þau Ey-

steinu ok Hatþóra, er átti Eiðr Skeggjason,

er síðan bjó í Ási; þar dó Miðfjarðar-Skeggi,

ok er þar haugr hans f^ai neðan garð. Anu-

arr sou Skeggja var Kollr, er bjó at Koilslœk.

Synir Eiðs tárii Eysteinn ok Hlugi.

Úlfr, son Gríms eus háleyska ok Svanlaugar,

dóttur Þormóðar af Akranesi, systur Bersa,

(hann) nam land milli Hvítár ok suðrjökla, ok

bjó í Geitlandi; hans synir váru þeir Hrólfr

eun auðgi, faðir Halldóru, er átti Gizurr hvíti;

þeira dóttir Vilborg, er átti Hjaiti Skeggjasou.

Annarr son hans var Hróaldr, faðir Hrólfs ens

yugra, er átti Þuríði Valþjófsdóttur, Öúygssoncu-

ens gamla
;
þeira börn váru þau : Kjallakr at Lundi í

Syðradal, faðir Koiis, föður Bergþórs ; aunarr

var Sölvi í Geitlandi, faðir Þórðar í Eeykjaholti

föður Magnúss, föður Þórðar, föður Helgu, móður

Guðnýjar, móður Sliiilusoii'd, Siglnats ok ÞÓ7'ðar

ok Snorra. Son Siglivats var Sturla, faðir Þur-
4*
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íðar, er herra Rafn átti; þeira hörn Jón korpr,

Hallkatla ok Valgerdr ok Þorgerbr. Synir Hall-

kötltt ok Jóns Pétrssonar várii þeir Stiirla ok

Pétr, ok Steimmn dóttir, er átti Ouðmundr Þor-

steinsson, Skeggjasonar, Þriðí son Hróífs var

Illugi enn rauði, er fyrst bjó í Hraunsási; hann

átti þá Sigríði, dóttur Þórarins ens illa, systur

Músa-Bölverks
;
þann bústað gaf Hlugi Bölverki,

enn Hlugi íór þá at búa á Hofstöðum í Reykja-

dal, þvíat Geitlendingar áttu at halda upp hofi

])ví at helmingi við Tungu-Odd. Síðan bjó Illugi

at Hólmi iðra á Akranesi, þvíat hann keypti við

Hólm-Starra bæði löndum ok konum ok fé öllu;

])á fékk Illugi Jórunnar, dóttur Þormóðar Þjóst-

arssonar af Álftanesi; enn Sigríðr hengdi sig í

hofinu, þvíat hon vildi eigi manna kaupit. Hrólfr

enn yngri gaf Þórlaugu gyðju, dóttur sína, Oddi

Yrarsyni; því réðst Hrólfrvestr til Ballarár, ok

bjó þar lengi síðan, ok var kallaðr Hrólfr at

Ballará.

11.

Hér hefr upp landnám í Yestflrðing-a fjórðungi, er

mart stórmeuni heflr byg-ðan.

1. Maðr hét Kalman, suðreyskr at ætt ; hann

fór til íslands ok kom í Hvalfjörð, ok sat við
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Kalmansá. Þar drukiiuöu syiiir haus tveir á

Hvalfirði. Enn síðan nam hann land fyrir vest-

an Hvítá á niilli Fljóta ok Kalmanstuiigu alla,.

ok svá alt austr undir jökia sem grös eru vax-

in, ok bjó i Kalmanstungu. Hann druknaði í

Hvítá, er hann halði farit suðr í Hraun at hitta

friðlu sína, ok er haugr hans á Hvítárbakka

fyrir suunan. Hans son var Sturla goði, er

bjó á Sturlustöðum uppi undir Tungufelli, upp

frá Skáldskelmisdal ; enn síðan bjó hann í Kal-

manstungu. Hans son var Bjarni, er deildi við

Hrólf enn yngra ok sonu hans um Tunguna

lítlu; þá hét Bjarni at taka kristni; eftir þat

braut Hvitá út farveg þann er nú fellr hún

;

þá eignaðist Bjarni Tunguna litlu, ok ofan um
Grindr ok Sölmundarhöfða. Kýlan hét bróðir

Kalmans; hann bjó fyrir neðan Kollshamar;

hans son var Kári, er deildi við Karla Konáls-

son á Karlastöðum, leysingja Hrólfs ór Geit-

landi, um oxa, ok reyndist svá at Karli átti.

Síðan eggjaði Kári þræl sinu til at drepa Karla^

þræliinn lét sem hann œrr væri, ok hljóp suðr

um hrauu; Karli sat á þreskildi; þrællinn hjó

hann banahögg; síðan drap Kári þrælinu. Þjóð-

ólfr, sonr Karla, drap Kýian Kárason i Kýiaus-

hólum. Síðan brendi Þjóðólfr Kára inni þar

sem nú heitir á Brennu. Bjarni Sturlusou tók

skírn, ok bjó á Bjarnastöðum i Tunguuni iítlu^

ók lét þar gera kirkju.
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Þrándr ne^a hét maðr ágætr, faðir Þorsteins,

er átti Lofthœnu dóttur Arinbjarnar hersis ór

Fiörðum. Systir Lofthœnu var Arnþrúðr, er

átti Þórir hersir Hróaldsson ; var þeira son Ar-

inbjörn hersir. Móðir þeira Arnþrúðar var Ást-

ríðr slœkidrengr, dóttir Braga skálds ok Loft-

hœnu, dóttur Erps lútanda. Sonr Þorsteins ok

Lofthœnu var Hrosskell, er átti Jóreiði Ölvés-

dóttur, Finnasonar, Möttulssonar konungs ; Hall-

kell hét son þeira. Hrosskell fór til íslands,

og kom í Grunnafjörð ; hann bjó fyrst á Akra-

nesi; þá örauðust þeir Ketill brœðr við hann;

síðan nam hann Hvítársíðu milli Kjarrár ok

Fljóta; hann bjó á HHllkellsstöðum, ok Hall-

kell son hans eftir hann, ok átti hann Þuríði

dyllu, dóttur Gunnlaugs ór Þverárhlíð ok Vé-

laugar Örlygsdóttur frá Esjubergi. Hrosskell

gaf land Þorvarði, íöður Smiðkels. föður þeira

Þórarins ok Auðunar, er réðu fyrir Hellismönn-

nm ; hann bjó á Þorvarðsstöðum, ok átti Fljóts-

dril alian upp með Fljótum. Hrosskell gaf Þor-

gauti, skipverja sínura, land niðri í Síðu; hann bjó á

Þorgautsstöðum ; hans synir váru Gíslar tveir.

Börn þeira Hallkels ok Þuríðar váru þau Þór-

arinn ok Finnvarðr, Tindr ok Illugi enn svarti,

ok G-ríma, er átti Þorgils Arason. Þórarinn vá

Músa-Bölverkr, er hanii bjó í Hraunsási ; þá lét

hann gera þar virki, ok veitti Hvítá í gegnum
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ásinn, enn áðr fell hon um Melrakkadal ofan;

IUugi ok Tindr sóttu Bölverk í virkit.

2. Ásbjörn liinn auðgi Harðarson keypti land

fyrir sunnan Kjarrá, upp trá Sleggjulœk til

Hvítbjarga; hann bjó á Ásbjarnarstöðum ; hann

átti Þorbjörgu, dóttur Miðfjarðar-Skeggja; þeira

dóttir var Ingibjörg, er átti Illugi enn svarti.

Örnólfr hét maðr, er nam Örnólfsdal ok Kjarra-

dai fyrir norðan upp til Hvítbjarga; Ketiil

blundr keypti land at Örnólfi, alt fyrir norðau

Klif, ok bjó í Öruólfsdal; Örnólfr gerði þá bú

upp í Kjarradal, þar er nú heita Örnólfsstaðir.

Fyrir ofan Klif heitir Kjarradalr, þvíat þar váru

hrískjörr ok sraáskógar, miili Kjarrár ok Þver-

ár, svo at þar mátti eigi byggja. Bhmdketill

var maðr stórauðigr; hann lét ryðja víða í

skógum og byggja.

Hrómundr hét bróðir Gríms ens háleyska, son

Þóris Gunnlaugssonar, Hrólfssonar, Ketilssonar

kjölfara; Hrómundr kom skipi sínu í Hvítá;

hann nam Þverárdal og Þverárhlið ofan til

Hallarmúla ok fram til Þverár; hann bjó á

Hrómundarstöðura
;
þar er nú kallat at Karls-

brekku. Hans son var Gunnlaugr ormstunga,

er bjó á Gunnlaugsstöðum fyrir sunnan Þverá;

hann átti Vélaugu, sem fyrr er ritat, Örlygs-

dbttiir frá Esjiihergi; þeira dóttir Þiirídr, módir

llliiga ens svarta, föBur Hermundar, f'ódur

Hreins, f'ódur Styrmis, f'ódur Hreins áhóta, f'ód-
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ur Valdísar, mbbur Snorra á Melum, fódur

Hallheru, er Mirkús Þ'ordirson átti. Högni hét

skipveri Hrómundar; hann bjó á Högnastöðum;

hans son var Helgi at Helgavatni, faðir Arngríras

goða, er var at Blundketils brennu; Högni var

bróðir Finns ens auðga.

ísleifr ok ísrauðr, brœðr tveir, námu land of-

an frá Sleggjulœk, milli Örnólfsdalsár ok Hvít-

ár, et nyrðra ofan til Rauðalœkjar, enn et

syðra ofan tii Hörðhóla; ísleifr bjó á ísleifs-

stöðum, enn ísrauðr á ísrauðarstöðum, ok átti

land et syðra með Hvítá ; hann var faðir Por-

bjarnar, föður Ljóts á Veggjum, er fell í Heið-

arvígi.

Ásgeirr hét skipverí Hrómundar, er bjó á

Hamri upp frá Helgavatni; hann átti Hildi

stjörnu, dóttur Þorvalds Þorgrímssonar brækis

;

þeira synir váru þeir Steinbjörn hiun sterki ok

enn stórhöggvi, ok Þorvarðr, faðir Mæfa, er

Hrifla átti, ok Þorsteiun enn þrið ; fjórði Helgi,

faðir Þórðar, föður Skáld-Helga.

3. Arnbjörg hét kona; hon bjó at Arnbjarg-

arlœk; hennar synir váru þeir Eldgrímr, er bjó

á hálsinu upp írá Arnbjargarlœk, á Eldgríms-

stöðum, ok Þorgestr, er fekk bauasár, þá er

þeir Hrani börðust, þar sem nú heitir Hrana-

fail. Þórunn hét kona, er bjú í Þórunnarholti;

hou átti laud ofan til Víðilœkjar ok upp tii
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nióts við Þuríði spákoiiu, systur síua, er bjó í

Gröf; við liana er kendr Þórunnarhylr í Þverá,

ok í'rá lieuni eru Haraarbyggjar koranir.

Þorbjörn, son Arubjarnar Óleifssonar langháls,

hann var bróðir Lýtiugs íVápnaflrði; Þorbjörn

nam Stafaholtstungu milli Norðrár ok Þverár;

hann bjó í Arnarholti; hans son var Teitr í

Stafaholti, faðir Einars [ok Þorualds, föður Þor-

köthiy er átti Hyrningr Kleppjárnsson]

.

Þorbjörn blesi nam land í Norðrárdal fyrir

sunnan á, upp frá Króki, og Hellisdal allan,

ok bjó á Blesastöðum; hans son var Gisli at

Melum í Hellisdal ; við hann eru kend Gísla-

vötn ; annarr son Blesa var Þorfinnr á Þorfinns-

stöðum, íaðir Þorgerðar heiðarekkju, móður

Þórðar erru, föður Þorgerðar, raóður Helga at

Lundi.

Geirraundr, son Gunnbjarnar gands, nam tung-

una á milli Norðrár ok Sandár, okbjóíTungu;

hans son var Brúni, faðir Þorbjarnar at Stein-

um. er fell í Heiðarvígi.

Örn enn gamíi nam Sanddal ok Mjóvadal, ok

svá Norðrárdal ofan frá Króki til Arnarboelis, ok

bjó á Háreksstöðum.

Eauða-Björu nam Bjarnardal, ok þá dali, er

þar ganga af [hann hjó at Dalsmynni; hann

hlés fyrstr manna rauða á Islandi, ok var hann af

því kallaðr Rauda-Björn], ok átti annat bú niðr
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frá Mælifellsgili, enn annat niðri í heraði, sem

ritat er.

Karl nam Karlsdal upp írá Hreðnvatni, ok

bjó undir Karlsfelli ; liann átti land ofan til Jafna-

skarðs til móts við Grím.

Gríss okGrímr hétu leysingjar Skalla-Gríms;

þeim gaf hann lönd uppi við fjöll: Grísi Grísar-

túngu, enn Grími Grímsdal.

4. Bersi goðlauss hét maðr, son Bálka Blæ-

ingssonar ór Hrútafirði; hann nam Langavatns-

dal allan ok bjó þar [á Torfhvalastöhim] . Hans

systir var Geirbjörg, er átti Þorgeirr í Tungu-

felli; þeira son var Véleifr enn gamli. Bersi

goðlauss fekk Þórdísar, dóttur Þórhadds ór Hitár-

dal, ok tók með henni Hólmslönd; þeira son

var Arngeirr, faðir Bjarnar Hitdœlakappa.

Sigmundr hét einn leysingi SkallaGríms; hon-

um gaf hann land miHi Gljúfrár ok Norðrár;

haim bjó at Haugum, áðr hann fœrði sik í

Munoðarnes; við hann er kent Sigmundarnes.

Rauða-Biörn keypti land at Skalla-Grimi milli

Gljúfrár ok Gufár; hann bjó at Rauða-Bjarnar-

stöðum upp frá Eskiholti; hans son var Þorkell

trefill í Skarði ok [Þorgeirr reyðr], Helgi í

Hvammi ok Gunnvaldr, faðir Þorkels, er átti

Helgu, dóttur Þorgeirs á Víðimýri.

[Son Trefils var Þormóðr, er orti Hrafnsmál

um Snorra goBa].

Þorbjörn krumr ok Þórðr beigaldi hétu brœðr
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tveir; þeiní gaf Skalla-Grímr lönd fyrir útan

G-ufá. ok bjó Þorbjörn í Hóliira, enu Þórðr á

Beigalda.

Þóri þurs ok Þorgeiri jarðlang ok Þorbjörgu

stöng, systur þeirra, gaf Skalla-Grímr landupp

nieð Langá fyrir sunn.-in ; bjó Þórir á Þursstöð-

um, enn Þorgeirr á Jarðlangsstöðum, Þorbjörg

í Stangarholti.

Einn maðr hét Áni, sá er Grímr gaf land

ofan með Langá milli ok Hafslœkjar; hann bjó

at Ánabrekku; hans son var Önundr sjóni, fað-

ir Steinars ok Döllu, nióður Kórmaks.

Þorfinnr enn strangi hét merkismaðr Þórólfs

Skalla-Grímssonar; honum gat Skaila-Grímr Sæ-

unni dóttur sína, ok land fyrir útan Langá

út til Leirulœkjar ok upp til fjalls; hann bjó

at Forsi; þeira dóttir var Þórdís, móðir Bjarn-

ar Hitdœlakappa.

Ingvarr hét maðr, faðir Bern, er Skalla-Grímr

átti; honum gaf Grírar !and á niiili Leirulœkjar

ok Straumfjarðar ; hann bjó á Álftanesi". Önnur

dóttir hans var Þórdís, er átti Þorgeirr lambi

á Lambastöðum, faðir Þórðar, er þrælarnir Ket-

ils gufu brendu inni. Son Þórðar var Lambi

enn sterki.

Steinólfr hét maðr, er nam Hraundal hvárn-

tveggja alt til Grjótár að leyíi Skalla-Gríms

[ok hjö í emm syðra Hraimdal]; hann var fað-

ir Þorleifs, er Hraundœlir eru frá komnir. Þör-
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un7i hét dóttir Steinólfs, er átti Þorhjörn Vifils-

son, faðir Þorgerdar, móður Ásmimdar, föður

Sveinhjarnar, föhir Odds, föður Qrö, módur

Odds á Al/tanesi.

Þórhaddr, son Steins mjöksiglanda, Vigbjóðs-

sonar, Böðmóðssonar ór Búlkarúrai, hann nam

Hitardal til Grjótár et syðra, enn et ytra til

Kaldár ok á miUi Hirár ok Kaldár til sjóvar;

hans son var Þorgeirr, faðir Haíþórs, föður

Guðnýjar, móður Þorláks ensauðga: föður Þor-

leifs heiskalda, föður Þorláks, föður Ketils, föður

Valgerðar, móður þeira Narfasona, Þorláks ók

Þórdar. Þorgeirs synir váru þeir Grímr í

Skarði ok Þórarinn, Finnbogi, Eysteinn, Gestr,

Torfi.

Þorgils knappi, leysingi Kolla Hróaldssonar,

nam Knappadal; hans synir váru þeir Ingjaldr

ok Þórarinn ok Þórir er hjö at Ökrum, ok

eignaðist land á milli Hitár ok Álftár, ok upp

til móts við Steinólf. Son Þ'oris var Þrándr

er átti Steinunni, dóttur Hrúts , á Karabsnesi;

þeira synir váru þeir Þórir ok— Skúmr, fað-

ir Torfa, föður Tanna; hans son var Hrútr, er

átti Kolfinnu, dóttur Illuga ens svarta.

Nú eru þeir menn taldir, er lönd hafa bygt

í landnámi Skalla-Gríms.

5. Grímr hét maðr, Ingjaldsson, Hróaldsson-

ar ór Haddingjadal, bróðir Ása hersis; hann fór

til íslands í landaleit, ok sigldi fyrir norðan
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landit; hann var um vetrinn í Grímsey á Stein-

grímsfirði; Bergdís hét kona hans, enn Pórir

son þeira; Grímr rori til fiska uiii haustit með

húskarla sína, enn sveinninn Þórir lá í stafni,

ok var í selbelg, ok dreginn at hálsinum ; G-rímr

dró marmennil, ok er hann kora upp, spurði

Grímr: „Hvat spár þú oss ura forlög vár, eðr

hvar skulu vér byggja á íslandi?'' Marmennill

svarar: „Ekki þarf ek at spá yðr, enn svein-

inum er liggr í selbelginum; hann skal þar

byggja ok land nema, er Skálm, merr yður, legst

undir klyfjum". Ekki fengu þeir fleiri orð af

honum. Enn síðar um vetrinn roru þeir Grímr

svá at sveinninn var á landi; þá týndust þeir

allir. Þau Bergdís ok Pórir fóru um várit ór

Grímsey, ok vestr yfir heiði til Breiðafjarðar;

þá gekk Skálm fyrir ok lagðist aldri. Annan

vetr váru þau á Skálmarnesi í Breiðafirði; enn

um sumarit eftir sneru þau suðr; þá gekk enn

Skálra íyrir, þartil er þau kvámu af heiðum

suðr til Borgarfjarðar, þar sem sandmelir tveir

rauðir stóðu fyrir; þar lagðist Skálm niðr und-

ir klyfiura, undir enura ytra melnum; þar nam
Þórir land fyrir suunan Gnúpá til Kaldár, fyr-

ir neðan Knappadal, miUi fjalls ok fjöru; hann

bjó at Eauðamel enum ytra; hann var höfðingi

mikill. Þá var Þórir gamall ok blindr, er hann

kom út síð um kveld, ok sá at maðr rori útan

í Kaldárós á járnnökkva, mikill ok illilegr, ok
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gekk þar upp til bœjar þess er í Hripi hét, ok

gróf þar í stööulsliliði ; enn um nóttina kom
þar upp jarðeldr, ok brann þá Borgarhraun;

þar var bœrinn, sem nú er borgin. Son Sel-

þóris var Þorfinnr, er átti Jófríði. dóttur Tungu-

Odds
;
þeira synir váru þeir Þorkell ok Þorgils,

Steinn ok Galti, Ornir ok Þórormr ok Þórir.

Steinn Þorfinnsson var faðir Arnóru, möður

Halíbjargar, rnóður Oddnýjar, móðitr Geirlaug^

ar, möður Snælaugar, tnódur Markúss á Melum.

Dóttir Þorfinns var Þorhjörg., er átti Þorbrandr

ór Álftafirði. Þeir Selþórir írændr enir heiðnu

dó í Þórisbjörg. Þeir Þorkell ok Þorgils, syn-

ir Þorfinns, áttu báðir Unni, dóttur Álfs ór

Dölum. Skálm, merr Þóris, dó í Skálmarkeldu.

Kolheinn Jdakkhöfði Atlason, ór Atleyju af

Fjölum, fór til Islands, ok keypti lönd 'óll mill-

um Kaldár ok Hitár fyrir neðan Sandhrékku, ok

hjó á Kolheinsstöðum ; hans son var Finnhogi í

Fagraskógi ok Þórðr skáld.

6. Þormóðr ok Þórðr gnúpa, synir Odds

ens rakka, Þorviðarsonar, Freyviðarsonar, Álfs-

sonar af Vors, þeir brœðr foru til ísiands ok

námu land fráGnúpátil Straumsfjarðarár; hafði

Þórðr Gnúpudal, ok bjó þar; hans son var

Skafti, faðir Hjörleifs goða, ok Finnu, er átti

Reír enn mikli, faðir Steinunnar, móður Hof-

garða-Refs. Þormóðr bjó á Rauðkollsstöðum

;

hann var kallaðr Þormóðr goði ; haun átti Gerði,
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dóttur Kjallaks ens gamla; þeira son var Guð-

laugr enn auðgi; liann átt Þórdísi, dóttur Svart-

höfða, Bjarnarsonar g'ullbera ok Þuríðar Tungu-

Odds dóttur, er þá bjó í Hörgsliolti. Guðlaugr

enn auðgi sá, at Rauðamels lönd váru betri

enn önnur lönd suðr þar í sveit; liann skoraði á

Þorfinn til landa, ok bauð honum hólmgöngu;

þeir fellu báðir á hólmi, eiin Þuríðr Tungu-

Odds dóttir grœddi þá báða ok sætti þá. Guð-

laugr nam síðan land frá Straumfjarðará til

Fiiru, milli fjalls ok fjöru, uk bjó í Borgarholti;

frá honum eru Straunifirðingar komnir; hans

son var Guðleifr, er skip átti aunat,. enn ann-

at Þórólfr, son Lofts ens gamla, þá er þeir

börðust við Gyrð jarl Sigvaldason. Annarr son

Guðlaugs var Þorfinnr, faðir Guðlaugs, föður Þór-

dísar, móður Þórðar, föður Sturlu í Hvammi. Val-

gerðr hét dóttir Guðlaugs ens auðga.

Vali eun sterki hét hirðmaðr Haralds kon-

ungs ens háifagra; haun vá víg í véum ok varð

útlægr; hann fór til Suðreyja, ok staðfestist þar,

enn synir hans þrír fóru til íslands ; Hlif hesta-

geldir var móðir þeira; hét einu Atli, annarr

Altarinn, þriði Auðun sloti : þeir fóru allir lil

íslands. Atli Valason ok Ásmundr, son haus,

námu land frá Faru til Lýsu. Ásmundr bjó í

Langaholti at Þórutóftnm; hanu átti Langa-

hoIts-Þóru. Þá er Ásmundr eldist, bjó hann í

0x1, enu Þóra bjó þá eftir, ok lét gera skála



64 LANDNÁMABÓK.

sinn um þvera þjóðbraut, ok lét þar jafnan

standa borð, erin hon sat úti á stóli ok laðaði

þar gesti, hvern er niat vildi eta. Ásmundr var

heygðr 1 Ásniundarleiði, ok lagðr í skip, ok

þræll hans hjá honum. Vísu þessa heyrði (Tcona)

kveðna í haugi hans er O^on) gekk hjá:

Einn byggi ek, stoð steina,

stafnrúm Atals hrafni

;

skal-at of þegn á þiljnm

þrangbýZf á mar ranga.

Eóm er böðvitrum betra

brimdýris knáííw stýri

(lifa man þat með lofðum

. lengr), enn ilt of gengi.

[Atli var son Asmundar, faBir Surts, f'óBur

Guðleifs, f'óhir Gucfbrands, födur Szirts smids,

föður Eyjölfs prests munks]. Eftir þat var leit-

at til haugsins, ok var þrællinn tekinn ór skip-

inu.

Hróifr enn digri, son Eyvindar eikikróks,

hródir lUuga Fellsgoda austan af Sídu, nam land

frá Lýsu til Hraunhafnarár ; hans son var Helgi

í Hofgörðum, faðir Finnboga ok Bjarnar ok

Hrólfs. Björn var faðir Gests, íöður Skáld-Refs.

7. Sölvi hét maðr, er nam land milli Hellis

ok Hraunhafnar; hann bjó í Brenningi, enn síð-

ar á Sölvahámri, því at hanu þóttist þar vera

gagnsamari.

Sigmundr,sonKetils þistils, þessernumit hafði

Þistilsfjörð norðr, hann átti Hildigunni; Sigmundr



LANDNÁMABÓK. 65

nam land á milli Hellishrauns ok Beruvíkrhrauns;

hann bjó at Laugarbrekku, ok er þar heygðr; hann

átti þrjá sonu; einn var Einarr, er síðan bjó at

Laugarbrekku. Þeir feðgar seldu Lónland Ein-

ari, er síðan bjó þar; hann var kallaðr Lón-

Einarr. [Hral rak á fjöru hans, ok skar hann

af nakkrat; hann sleit reðr út, ok rak á land

Einars Sigmundarsonar. Lbn-Einarr taldi fj'ól-

kyngi Hildigunnar því valda. Enn þá er hval-

inn hafði id tekit frá Lbn-Einari, fbr hann

at leita, ok kom svá at at Einarr Sigmundarson

skar hiálinn tnecf húskarla sina. Hann hjö

þegar einn þeira hanahögg. Laugarbrekku-Ein-

arr hað nafna sinn frá fara: ^þiiat yðr man
eigi duga at at sœkja.^'' Lbn-Einarr hvarffrá, þviat

hann var liðvani. Einarr Sigmundarson futti

heim hvalinn]. Eftir andlát Sigmundar fór Ein-

arr til Laugarbrekku með sjaunda mann. ok

stefndi Hildigunnium fjölk^nigi; [hon var dbttir

Beinis Mássonar, Naddoðarsonar ór Fœreyjum]

;

enn Einarr, son hennar, var eigi heima; haun

kom heim, þá er Lón-Einarr var nj'farinn á

braut; Hildigunnr sagði honum þessi tíðindi,

ok íœrði honum kjTtil nýgervan. Einarr tók

skjöld sinn ok sverð ok verkhest, ok reið eft-

ir þeim ; hann sprengdi hestinn á Þúfubjörgum.

[Þá rann Einarr sem hann mátti; e7in þá er hann

kom hjá Dröngum, sá hann troTlkarl sitja þar á

uþpi, ok láta rba fœtr, svá at þeir tbku hrimit,

5
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ók skeldi þeim saman, svá at sjódrif vard af,

ók kvað vísu:

Vark þars féll af fjalli

flóðkorn jötuns móður

hám bergrisa ór himni

heiðins á nóleiðar.

Gerir fár jötunn fleiri,

fold ífinga, moldu

hömlu heiðar þrumlu

hamváta mér báta.

Einarr gaf engan gaum at þessti. Þeir fundust

þar sem heita Mannfallshrekkur ok hörÖust þar.

Enn kyrtil Einars hitu eigi járn. Fjórir menn

fellu af Lön-Einari, emi tveir flýbu.] Þeir nafn-

ar sóttust lengi, áðr suudr gekk bróklindi Lón-

Einars; ok er liann tók þar til, lijó nafni haus

hann banahögg. Þræll Laugarbrekku-Einars hét

Hreiðarr; hann hljóp eftir þeim, ok sá af Þúfu-

björgum, hvar þrælar Lón-Einars fóru; hann

rann eftir þeim, ok drap þá báða í Þrælavík.

Fyrir þat gaf Einarr honum frelsi, ok land svá

vítt, sem hann fengi gert um þrjá daga; þat

heitir Hreiðarsgerði, er haun bjó síðan. Einarr

at Laugarbrekku átti Unni, dóttur Þóris, bróður

Ásláks í Langadal. Hallveig var dóttir þeira,

er Þorbjörn Vífilsson átti. Breiðr hét annarr

son Sigmundar, bróðir Einars; hann átti Gunn-

hildi, dóttur Ásláks ór Langadal; þeira son var

Þormóðr, er átti Helgu Önundardóttur, systur

Skáld-Hrafus
;

þeira dóttir Herþrúðr, er Símon
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átti; þeira dóttir Gunnhildr er Þorgils átti;

þeira dóttir Valgerðr, móðir Finnboga ens ramma,

Geirssonar. Þorkell hét enn þriði son Sigmund-

ar; hannátti Jóreiði, dóttur Tinds Hallkelssonar.

Laugarbrekku-Einarr var heygðr skamt frá Sig-

mundarhaugi, ok er haugr hans ávalt grœnn vetr

ok sumar. Þorkell hét son Laugarbrekku-Ein-

ars; hann átti Grímu Hallkelsdóttur, fyrr enn

Þorgils Arason ; Finnvarðr var son þeira. Önnur

dóttir Laugarbrekku-Einars var Arnóra, er átti

Þorgeirr Vífilsson; þeira dóttir var Ligveldr,

er átti Þorsteinn, son Snorra goða. Inguðr var

dóttir þeira, er átti Ásbjörn Arnórsson.

8. Grímkell hét maðr, son Úlfs kráku, Hreið-

arssonar, bróður Gunubjarnar, er Gunnbjarnar-

sker eru við kend; hann nam land frá Beru-

víkrhrauni til Neshrauns, ok út um öndvert nes

ok bjó at Saxahváii; hann rak á brutt þaðan

Saxa Alfarinsson, Valasonar, ok bió hann síð-

an í Hrauni hjá Saxahváli; Grímkell átti Þor-

gerði, dóttur Valþjófs ens gamla; þeira son var

Þórarinn korni; hann var hamrammr mjök, ok

liggr í Kornahaugi, [Þat kvad madr, er hrotit

hafði liauginn:

Hljóp ek í hauginn forna,

hvilt hefik lengr of morna,

lét ek á braut of borna

beltis hringju KornaJ.

Þórarinn korni átti Jórunni dóttur Ein-

5*
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ars í Stafaholti; þeira dóttir var Járngerðr,

er átti Úlfr Uggason. Klængr hét annarr

son Grímkels; hann átti Oddfríði, dóttur

Helga af Hvanneyri; son þeira var Kolli, er

átti Þuríði, dóttur Ásbrands frá Kambi; þeira

son var Skeggi, faðir Þorkötlu, er átti Illjigi,

son Þorvalds Tindssonar, faðir Gils er vá Gjaf-

vald. Bárðr hét annarr son Kolla; hann átti

Valgerði Viðarsdóttur; Vigdís var dóttir þeira,

er átti Þorbjörn enn digri; þeira dóttir Þórdís,

er átti Þorbrandr at Ölfusvatni; Pórir var son

þeira, ok Bjarni á Breiðabólstað, ok Torfi, enn

dóttir Valgerðr, er átti Rúnólfr byskups son.

Ásdís hét önnur dóttir Bárðar; hana átti fyrr

Þorbjörn Þorvaldsson, bróðir Mána-Ljóts sam-

mœðri; þeira dóttir Þuríðr, er átti Þorgrímr Odds-

son ; börn þeira: Geirmundr í Mávahlíð, ok fjogr-

tán önnur. Ásdísi átti síðar Skúli Jörundarson

Valgerðr frá Mosfelli var dóttir þeira.

Altarinn Valason hafði fyrst nuniit nesit á

milli Beruvíkrhrauns ok Ennis ; hans synir váru

þeir Höskuldr, er bjó at Höskuldsám, ok Ing-

jaldr, er bjó at Ingjaldshváli; enn Goti at Gota-

lœk, enn Hólmkell at Forsi við Hólmkelsá.

Óláfr belgr hét maðr, er nam land fyrir inn-

an Enni alt til Fróðár, ok bjó í Óláfsvík.

9. Ormr enn mjóvi hét maðr, er kom skipi

sínu í Fróðárós, ok bjó á BrirailsvöUum um
hríð; hann rak á brutt Óláf belg, ok nam Vík-
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ina gömlu milli Ennis ok Höfða, ok bjó þá at

Fróðá. Hans son var Þorbjörn enn digri; hann

átti íyrr Þuríði, dóttur Ásbrands frá Kambi, ok

váru þeira börn : Ketill kappi, Hallsteinn ok Gunn-

laugr, ok Porgerðr, er átti Öuundr sjóni. Þorbjörn

átti síðar Þuríði, dóttur Barkar ens digra ok Þór-

dísar Súrsdóttur. Þorbjörn enn digri stefndi Geir-

ríði Bægifótsdóttur um fjölkyngi, eftir þat er

Gunnlaugr son hans dó af meini því er hann

tók, þá er hann fór at nema fróöleik at Geir-

ríði; honvarmóðir Þórarins í Mávahlíð. Um þá

sök var Arnkell goði kvaddr tólftar kvöð, ok

bar hann af, þvíat Þórarinn vann eið at stalla

hring, ok hratt svá málinu. Enn eftir þat

hurfu Þorbirni stóðhross á fjalli; þat kendi haun

Þórarni, ok fór í Mávahlíð ok setti duradóm.

Þeir váru tólf, eun þeir Þórarinn váru sjau fyr-

ir: Álfgeirr Suðreyingr ok Nagli ok Björn aust-

maðr ok húskarlar þrír; þeir hleyptu upp dóm-

inum ok böröust þar í túninu; Uðr, kona Þór-

arins, hét á konur at skilja þá; einn maðr fell

af Þórarni enn tveir af Þorbirni. Þeir Þorbjörn

fóru á brutt, ok bundu sár sín hjá stakkgarði

upp með Vágum. Hönd Uðar fanst í túni
;
því

fór Þórarinn eftir þeim, ok fann þá hjá garðin-

um. Nagli hljóp grátandi um þá, ok í fjall upp.

Þar vá Þórarinn Þorbjörn, ok særði Hallstein

til ólífis; fimm menn fellu þar af Þorbirni. Þeir

Arnkell og Vermundr veittu Þórarni, ok höfðu
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setu at Arnkels. Snorri goði mælti eftir Þor-

björn, ok sekti þá alla, er at vígum höfðu vent,

á Þórnesþingi. Eftir þat brendi hann skip þeira

Álfgeirs í Salteyrarósí. Arnkell keypti þeim skip

í Dögurðarnesi, ok fylgði þeim út um eyjar. Af
þessu gerðist fjandskapr þeira Arnkels ok Snorra

goða. Ketill kappi var þá útan ; hann var fað-

ir Hróðnýjar, er átti Þorsteinn son Víga-Styrs.

Sigurðr svínhöfði var kappi mikill; hann bjó

á Kvernvágaströnd. Herjólfr son hans var þá

átta vetra, er hann drap skógbjörn fyrir þat

er hann hafði bitit geit fynv honum; þar um
var þetta kveðit:

Bersi brunninrazi

beit geit fyr Herjólfi,

enn Herjólfr hokinrazi

liefndi geitr á Bersa.

Þá var Herjólfr tólf vetra, er hann hefndi fóð-

ur síns; hann var enn mesti afreksmaðr, Herj-

ólfr fór til íslands í elli sinni, ok nam land

milli Búlandshöfða ok Kirkjufjarðar; hans son

var Þorsteinn kolskeggr, faðir Þórólfs, föður

Þórarins ens svarta Máhlíðings ok Guðnýjar,

er átti Vermundr hinn mjóvi; þeira son Brandr

enn örvi ok dóttir Þorfinna, er átti Þorsteinn

Kuggason,

Vestarr, son Þór(31fs blöðruskalla, átti Svönu

Herroðardóttur
;
þeira son var Ásgeirr. Vestarr

fór til íslands með föður sínn afgamlan, ok
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nam Eyrarlönd ok Kirkjufjörð; hann bjó á

Öiidurðri-Eyri. Þeir Þórólfr feðgar eru heygðir

á Skallanesi báðir. Ásgeirr Vestarsson átti

Helgu Kjarlaksdóttur; þeira son var Þorlákr;

hans son Steinþórr, ok þeira Þuríðar, dóttur

Auðunar stota, ok Þórðr blígr, er átti Otkötlu

Þorvaldsdóttur, Þornióðssonar goða; þriði var

Þormóðr, er átti Þorgerði, dóttur Þorbrands ór

Álftafirði; fjórði Bergþórr, er fell á Vigrafirði;

systir þeira Helga, er átti Ásmundr Þorgests-

son. Steinþórr átti Þuríði, dóttur Þorgils Ara-

sonar; Gunnlaugr var son þeira, er átti Þuríði

ena spöku, dóttur Snorra goða.

10. Kolr hét maðr, er nam land útan frá

Fjarðarhorui til Trollaháls, ok út um Berserks-

eyri til Hraunsfjarðar; hans son var Þórarinn

ok Þorgrírar; við þá er kent Kolssonafell. Þeir

feðgar bjoggu allir at Kolgröfura; frá þeira eru

Kolgreflingar komnir.

Auðun stoti, son Vala ens sterka, nam Hrauns-

fjörð allan fyrir ofan Hraun, á railli Svínavatns

ok TroIIaháls; hann bjó í Hraunsfirði, ok var

mikill fyrir sér ok sterkr. Auðun átti Mýrúnu
dóttur Maddaðar írakonungs. Auðun sá um
haust at hestr apal(ígrár rann ofan frá Hjarð-

arvatni ok til stóðhrossa hans; sá hafði undir

stóðhestinn; þá fór Auðun til. ok tók enn grá

hestinn, ok setti fyrir tveggja öxna sleða, ok

ók saman alla töðu sína. Hestrinn var góðr
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meðfarar um miðdegit ; enn er á leið, steig hann

í völlinn til hóískeggja; enn eftir sólar fall sleit

hann allan reiðing ok hljúp til vatnsins; hann

sást aldri síðan. Son Auðunar var Steinn, faðir

Helgu, er átti Án í Hrauni; þeira sonvarMár,

faðir Guðríðar, móður Kjartaus ok Ánar í

Kirkjufelli. Ásbjörn hét annarr son Auðunar,

þriði Svarthöfði, enn dóttir Þuríðr, er átti Þor-

lákr son Ásgeirs á Eyri.

11. Björn hét son Ketils flatnefs ok Yng-

vildar, dóttur Ketils veðrs, hersis af Hringa-

ríki. Björn sat eftir at eignum föður síns, þá

er Ketill fór til Suðreyja; enn er Ketill helt

sköttum fyrir Haraldi konungi enum hárfagra,

þá rak konungr Björn son hans af eignum sín-

um, ok tók undir sik; þá fór Björn vestr um
hat, ok vildi þar eigi staðfestast; því var hann

kallaðr Björn enuaustrœni; hanu átti Gjaflaugu

Kjallaksdóttur, systur Bjarnar ens sterka. Bi'örn

enn austrœui fór til íslands, ok nam laud á

milli Hraunsfjarðar ok Stafár; hann bjo í Bjarn-

arhöfn á Borgarholti, ok hafði selför upp til

Selja, ok átti rausnarbú; hann dó í Bjarnar-

höfn ok er heygðr við Borgarlœk, þvíat hann

einn var óskírðr barna Ketils flatnefs. Son

þeira Bjarnar ok Gjaflaugar var Kjallakr enn

gamli, er bjó í Bjarníirhöfn eftir föður sínn. ok

Óttarr, faðir BJHrnar, föður Vigfúss í Drápuiilíð,

er Snorri goði lét drepa. Aniiarr son Óttars
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var Helgi; hann herjaði á Skotland, ok tók þar

at herfangi Niöbjörgu, dóttur Bjólans konungs

ok Kaðlinar, dóttur Göngu-Hrólfs; hann fekk

hennar ok var son þeira Ósvífr enn spaki ok

Einarr skálaglani, er druknaði á Einarsskeri í

Selasundi, ok kom skjöldr hans í Skjaldey, enn

feldr á Feldarhólm. Einarr var faðir Þorgerð-

ar, móður Herdísar, móður Steins skálds. Ó-

svífr átti Þórdísi, dóttur Þjóðólfs ór Höfn; þeira

böru váru þau: Óspakr, faðir Úlfs stallara, /ö^-

ur Jóns á Reyrvelli, födur Erlends hímalda, föd-

ur Eysteins erhihysJmps, ok Þórólfr, Torráðr,

Einarr, Þorbjörn ok Þorkell; þeir urðu sekir

um víg Kjartaus Óláfssonar, ok Guðrúu, móðir

Gellis ok Bolla ok Þorleiks ok Þórðar kattar.

Vilgeirr hét son Bjarnar ens austrœna. Kjall-

akr enn gamli átti Ástríði, dóttur Hrólís hersis

ok Öndóttar, systur Ölvés barnakarls; þeira

son var Þorgrímr goði; hann átti Þörhildi dött-

ur [Þorkels meinakrs]; váru synir þeira Víga-Styrr

ok Verinundr mjóvi ok Brandr, faðir Þorleiks.

Dœtr Kjallaks ens gamla: Gerðr, er Þormóðr

goði átti, ok Helga, er Ásgeirr á Eyri átti.

12. Þórólfr, son Örnólfs íiskreka, bjó í Mostr;

því var hann kallaðr Mostrarskegg ; hann var

blótmaðr mikill. ok trúði á Þór; hann fór fyrir

ofríki Haralds konuii.i;s hárfagra til íslands, ok

sigldi fjTÍr sunuan land; enn er hann kom vestr

fyrir Breiðafjurð, þá skaut hann fyrir borð önd-
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vegis súlum sínum; þar var skorinn á Þórr;

hann mælti svá fyrir, at Þórr skyldi þar á land

koma sera hann vildi at Þóróltr bygði ; hét hann

því, at helga Þór alt landnám sitt, ok kenna

við hann. Pórólfr sigldi inn á f]örðinn, ok gaf

nafn firðinum, ok kallaði Breiðafjörð; hann tók

land fyrir sunnan fjörðinn, nær miðjum firðinum;

þar faun hann Þór rekinn í nesi einu
;
þat heit-

ir nú Þórsnes. Þeir lendu þar inn frá í vág-

iun, er Þórólfr kallaði Hofsvág; þar reisti hann

bœ sinn, ok gerði þar hof mikit, ok helgaði

Þór; þar heita nú Hofstaðir. Fjörðrinn var

þá bygðr lítt eðr ekki. Þórólfr nam land frá

Stafá inn til Þórsár, ok kallaði þat alt Þórs-

nes; hann hafði svá mikinn átrúnað á fjall þat,

er stóð í nesinu, er hann kallaði Helgafell, at

þangat skyidi engi maðr óþveginn líta, ok þar

var svá mikil friðhelgi, at ongu skylái granda

í fjallinu, hvárki fé né mönnum, nema sjálft

gengi á braut; þat var trúa þeira Þórólfs frænda,

at þeir dœi allir í fjallit. Þar á nesinu, sem

Þórr kom á land, hafði Þórólfr dóma alla, ok

þar var sett heraðsþing með ráði allra sveit-

arm.anna. Enn er menn váru þar á þinginu,

þá skyldi víst eigi hafa álfreka á landi, ok var

ætlat til þess sker þat, er Dritsker heitir, því-

at þeir vildu eigi saurga svá helgan völl sem

þar var. Eun þá er Þórólfr var dauðr. enn

Þorsteinn son hans var ungr, þá vildu þeir
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Þorgrímr Kjallaksson ok Ásgeirr mágr hans eigi

ganga í skerit örna sinna; þat þoldu eigi Þórs-

nesingar, er þeir vildu saurga svá helgan völl;

því börðust þeir Þorsteinn þorskabítr ok Þor-

geirr kengr við þá Þorgrím ok Ásgeir þar á

þinginu um skerit, ok fellu þar nokkurir menn,

enn margir urðu sárir, áðr þeir urðu skildir.

Þórðr gellir sætti þá; ok raeð því hvárugirvildu

láta af sínu máli, þá var völlrinn óheilagr af

heiítar blóði. Þá var þat ráð tekit, at fœra

brutt þaðan þingit, ok inn í nesit, þar sem nú

er; var þar þá helgistaðr mikill, ok þar stendr

enn Þórs steinn, er þeir brutu þá raenn um, er

þeir blótuðu; ok þar hjá er sá dómhringr, er

menn skyldu til blóts dœma, Þar setti ok Þórðr

gellir fjórðungsþing með ráði allra fjórðungs-

manna. Son Þórólfs Mostrarskeggja var Hall-

steinn Þorskafjarðargoði, faðir Þorsteins surts

ens spaka; Ósk var móðir Þorsteins surts, dótt-

ir Þorsteins rauðs. Annarr son Þórólfs var

Þorsteinn þorskabítr; hann átti Þóru, dóttur Ó-

láfs feilans, systur Þórðar gellis
;
þeira son var

Þorgrímr, faðir Snorra goða, ok Börkr enn digri,

faðir Sáras, er Ásgeirr vá.

13. Geirroðr hét maðr, er fór til íslands, ok

með honum Finugeirr, sonr Þorsteins öndurs,

ok Úlfarr kappi; þeir fóru af Hálogalandi til

íslands. Geirroðr nam land inn frá Þórsá til

Langadalsár; hann bjó á Eyri. Geirroðr gaf
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landÚlfari skipverja sínum tveimmegin Úlfars-

fells ok fyrir innan fjall. Geirreðr gaf Finn-

geiri lönd uppi um Álftafjörð; hann bjó þar er

nú heitir á Kársstöðum ; Finngeirr var íaðir Þor-

finns, föður Þorbrands í Álftafirði, er átti Þor-

björgu, dóttur Þorfinns Selþórssonar. Greirríðr

hét systir Geirroðar, er átt hafði Björn, son

Bölverks blindingatrjónu; Þórólfr hét son þeira.

Þau Geirríðr fóru til íslands eftir andlát Bjarn-

ar, ok váru enn fyrsta vetr á Eyri. Um vár-

it gaf Geirroðr systur sinni bústað í Borgar-

dal, enn Þóróifr fór útan ok lagðist í víking.

Geirríðr sparði ekki mat við menn, ok lét gera

skála sínn um þjóðbraut þvera ; hon sat á stóli

ok laðaði úti gesti, enn borð stóð inni jafnan,

ok matr á. Þórólfr kom til íslands eftir and-

lát G-eirríðar; hann skoraði á Úlfar til landa,

ok bauð honuni hólmgöngu; Úlfarr var þá gam-

all ok barnlauss; hann tell á hólmi, enn Þór-

ólfr varð sárr a fœti, ok gekk haltr ávalt síð-

an; því var hann bægifótr kalíaðr. Þórólfr

tók lönd sum eftir Úlfar, enn sum Þorfinnr í

Álftafirði; hann setti á leysingja sína Úlfar ok

Örlyg. Geirreðr á Eyri var faðir Þorgeirs

kengs, er bœinn fœrði ór eyrinni upp undir

fjallit; hann var faðir Þórðar, föður Atla. Þór-

ólfr bægifótr var faðir Arnkels goða, ok Geir-

ríðar, er átti Þórólfr í Mávahlíð. Synir Þor-

brands í Álftafirði váru þeir Þorleifr kimbi ok
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Þóroddr, Snorri, Þorfinnr, Illugi, Þormóðr; þeir

deildii við Arnkel um arf leysingja sinna, ok

váru at vígi hans með Snorra goða á Örlyg-

stöðum. Eftir þat fór Þorieifr kimbi utan
; þá

laust Arnbjöru, son Ásbrands ór Breiðavik, liann

með grautar þvöru ; Kimbi brá á gaman ; Þórðr

blígr brá honum því á Þórsnesþingi, þá er hann

bað Helgu, systur hans; þá lét Kimbi Ijósta

Blíg raeð sandtorfu. Af því gerðust deilur

þeira Eyrbyggja ok Þorbrandssona ok Snorra

goða; þeir börðust í Álftafirði ok á Vigrafirði.

Þorbergr hét maðr, er fór ór íafirði til ís-

lands, ok nam Langadal hvárntveggja, ok bjó í

enum ytra; hans sou var Áslákr, er átti Arn-

leifu, dóttur Þórðar gellis
;
þeira börn váru þau

Illugi enn rammi, ok Gunnhildr, er Breiðr átti

fyrr, enn síðar Halldórr á Hólraslátri. Illugi

enn rarami átti Guðieifu, dóttur Ketils smiðju-

drumbs; þeira synir Eyjólfr ok Endriði, Kollr

ok Gellir, enn dóttir Herþrúðr, er Þorgrímr

Vermundarson átti, ensrajóva; ok Friðgerðr, er

Oddr Draflason átti; ok Guðríðr, er Bergþórr,

son Þormóðar Þorlákssonar, átti fyrr, enn síð-

ar Jörundr í Skorradal; ok Jódís, er átti Már,

son Illuga Arasonar; ok Arnleif, er átti Kollr,

son Þórðar blígs. Frá Illuga eru Langdœlir

komnir.

Steinn mjöksiglandi, Vigbjóðsson, bróðir Þór-

is haustmjTks, nam Skógarströnd til móts við
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Þorberg, ok inn til Laxár; hann bjó á Breiða-

bólstað. Hans son var Þórbaddr í Hitárdal, ok

Þorgestr, er átti Arnóru, dóttur Þórðar gellis

;

sj^uir þeira: Steinn lögsögumaðr, ok Ásmundr,

ok Hafliði, ok Þórhaddr.

14. Þorvaldr, son Ásvalds (Jlfssonar, Öxna-

Þórissonar, ok Eiríkr rauði, son hans, íóru af

Jaðri fyrir víga sakir, ok námu land á Horn-

ströndum, ok bjoggu at Dröngum; þar andað-

ist Þorvaldr. Eiríkr fekk þá Þjóðhildar, dóttur

Jörundar Atlasonar ok Þorbjargar knarrar-

bringu, er þá átti Þorbjörn enn haukdœlski;

réðst Eiríkr þá norðan, ok ruddi iönd í Hauka-

dal; hann bjó á Eiríksstöðum hjá Vatnshorni.

Þá íeldu þrælar Eiríks skriðu á bœ Valþjófs

á Valþjófsstöðum, enn Eyjólfr saurr, frændi hans,

drap þrælana hjá Skeiðsbrekkum upp frá Vatns-

horni. Fyrir þá sök vá Eiríkr Eyjólf saur;

hann vá ok Hólmgöngu-Hrafn at Leikskálum.

Geirsteinn ok Oddr á Jörva, frændr Eyjólfs,

mæltu eítir hanu
;
þá var Eiríkr gerr ór Hauka-

dal; hann nam þá Brokey ok 0xney, ok bjó at

Tröðum í Suðrey enn íyrsta vetr; þá léði hann

Þorgesti setstokka; síðan fór Eiríkr í Öxney,

ok bjó á Eiriksstöðum
; þá heimti hann setstokk-

ana, ok náði eigi; Eiríkr sótti setstokkana á

Breiðabólstað, eun Þorgestr fór eftir honum;

þeir börðust skamt frá garði at Dröiigum; þar

fellu tveir synir Þorgests ok nokkurir menn
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aðrir. Eftir þat höfðu hvárirtveggju setu; Styrr

veitti Eiríki, ok Eyjólfr ór Svíney ok synir Þor-

brands ór Álftafirði ok Þorbjörn Vífilsson; eun

Þorgesti veittu synir Þóröar gellis ok Þorgeirr

ór Hitárdal, Áslákr ór Langadal ok IUugi son

hans. Þeir Eiríkr urðu sekir á Þórsnesþingi;

hann bjó skip í Eiriksvági; enn Eyjólfr leyndi

honum í Dímunarvági, meðan þeir Þorgestr leit-

uðu hans um eyjar. Þeir Þorbjörn ok Eyjólfr

ok Síyrr fylgðu Eiríki út ura eyjar; hann sagði

þeim, at hann ætlaði at leita lands þess, er Gunn-

björn sou Úlfs kráku sá er hann rak vestr

um íslaud, þá er hann fann Gunnbjarnarsker

;

hann kvaðst aítr mundu leita til vina sinna, ef

hann fyndi laudit. Eirikr sigldi undan Snæfells-

nesi, enn hann kom útau ai Miðjökli, þar sem

Bláserkr heitir; hann fór þaðan suðr með landi

at leita þess ef þanuig væri bj^ggiandi. Haun

var enn fyrsta vetr í Eiríksey, uær miðri enni

vestri bygð; um várit eftir fór haun til Eiríks-

fjarðar, ok tók sér þar bústað ; haun fór þat

suniar í ena vestri óbygð, ok gaf víða örnefni.

Hann var annan vetr í Eirikshólmum við Hvarfs-

guípu; enn et þriðja sumar fór haun alt norðr

til Snæfells, ok inn í Hrafiisfjörð
; þá lézt hanu

kominn íyrir botn Eiríksfjarðar ; hvarf hanu þá

aftr, ok var enu þriðja vetr í Eiríksey fyrir

mynni Eiríksíjarðar. Eftir um sumarit fór hann

til íslauds, ok kom í Breiðafjörð ; hann var þanu
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vetr á Hólraslátri með Ingólfl. Um várit börð-

ust þeir Porgestr, ok fekk Eiríkr þá ósigr ; eftir

þat váru þeir sættir. Þat sumar fór Eiríkr at

byggja land þat, er hann hafði fundit, ok hanu

kallaði Grœnland, þviat hann lét þat menn mjök

raundu fýsa þangat, ef landit héti vel.

Svá segja fróðir menn, at þat sumar fóru xxv

skipa til Grœnlands ór Breiðafirði ok Borgar-

firði, en xiiij komust út; sum rak aftr, ennsum

týndust; þat var xv vetrum fyrr enn kristni

var í lög tekin á íslandi.

Herjólfr hét maðr, Bárðarson, Herjólfssonar,

frænda Ingólfs landnámamanns: þeim Herjólfi

gaf Ingólfr land á milli Vágs ok Reykjaness.

Herjólfr enn yngri fór til Grœnlands, þá er

Eiríkr enn rauði bj^gðí landit. Með honura var

á skipi suðreyskr maðr kristinn, sá er orti Haf-

gerðinga drápu; þar er þetta stef i:

Mínar bið ek munkareyni

meinalausan farar beina,

heiðis haldi hárar foldar

hallar dróttinn yfir mér stalli.

Herjólfr nam Herjólfsf}örð, ok bjó á Herjólfs-

nesi; hann var enn göfgasti maðr.

Eiríkr nam síðan Eiríksfjörð, ok bjó í Bratta-

hlíð, enn Leifr son hans eftir hann. Þessir

menn námu land á Grœnlandi, er þá fóru út

með Eiríki: Herjólfr Herjólfsfjörð; hann bjó á

Herjólfsnesi ; Ketill Ketilsfjörð; Hrafn Hrafns-
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fyórÖ ; Sölvi Sölvadal ; Snorri Þorbrandsson Álfta-

Qörð; Þorbjörn glora Siglufjörð; Einarr Einars-

fjörð; Hafgrímr Hafgrímsfjörð ok Vatnahverfi;

Arnlaugr Arnlaugsfjörð. Enn sumir fóru til

vestri bygðar.

Alaðr hét Þorkell farserkr. s^'^strungr Eiríks

rauða; hann fór til Grœnlands með Eiríki. ok

nam Hvalseyjarfjörð ok víðast milli Eiríksfjarð-

ar ok Einarsfjarðar, ok bjó i Hvalseyjarfirði ; frá

honum eiu Hvalseyjarfirðingar komnir. Hann

var mjök rammaukinn; hann lagðist eftir geld-

ingi gömluni út í Hvalsey ok flutti útan á baki

sér, þá er hanii vildi fagna Eiríki frænda sín-

um, enn ekki var sæfœrt skip heima; þat er

löng hálf vika. Þorkell var dysjaðr í túni i

Hvalseyjarflrði. ok hefir jaínan gengit þar um
hýbýli.

15. Ingólfr enn sterki nam land inn frá Laxá

til Skraumuhlaupsár, ok bjó á Hólmslátri. Hans

brúðir var Þorvaldr, faðir Þorleifs, er þar bjó

síðan.

Óleifr enn hvíti hét herkonungr; hann var

son Ingjalds konungs Helgasonar, Óláfssonar,

Guðroðarsonar, Hálfdanarsonar hvítbeins Upp-

lendinga konungs. Óleifr enn hvíti herjaði í

vestrvíkíng, ok vann Dýflinni á írlandi ok Dýfl-

innarskíri, ok gerðist þar konungr yfir; hann

fekk Uðar ennar djúpauðgu, dóttir Ketils flat-

nefs; Þorsteinn rauðr hél son þeira. Óleifr fell

6
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á írlandi í orrostu, enn Uðr ok Þorsteinn fóru

þá í Suðreyjar; þar fekk Þorsteinn Þuríðar dótt-

ur Ej^vindar austraanns, systur Helga ens mag-

ra; þau áttu mörg börn, Óláír feilan liét son

þeira, enn dœtr Gróa ok Álöf, Ósk ok Þórliildr,

Þorgerðr ok Vígdís, Þorsteinu gerðist herkon-

ungr; hann réðst til félags með Sigurði enum

ríka, syni Eysteins glumru; þeir unnu Katanes

ok Suðrland, Ros ok Merrhæfi, ok meirr enn

hálft Skotland; gerðist Þorsteinu þar konungr

yfir, áðr Skotar sviku hann, ok fell hann þar í

orrostu, Uðr var þá á Katanesi, er hon spurði

fall Þorsteins; hon lét þá ger;i knör í skógi á

laun; enn er hann var búinn, helt hon út í

Orkneyjar; þar gifti hún Gró, dóttur Þorsteins

rauðs; hon var móðir Grelaðar, er Þorfinnr hausa-

kljíifr átti. Eftir þat fór Uðr að leita íslands;

hon hafði á skipi með sér xx karla frjálsa.

16. Kollr hét maðr, Veðrar-Grímsson, Ása-

sonar, hersis; hann haíði forráð með Uði, ok var

virðr mest af henni, KoIIr átti Þorgerði, dótt-

ur Þorsteins rauðs, Erpr hét leysingi Uðar;

hann var son Mellduns jarls af Skotlandi, þess

er fell fyrir Slgurði jarli euum ríka; móðir Erps

var Myrgjol, dóttir Gljómais írakonungs. Sig-

urðr jarl tók þau at herfangi ok þjáði. Myrgjol

var ambátt konu jarls, ok þjónaði henni trú-

lega; hon var margkunnandi; hon varðveitti

barn drotningar óborit, meðan hon var í laugu.
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Síð.m keypti Uðr bana dýrt, ok hét henni frelsi

ef hon þjónaði svá Þuriði, konu Þorsteins rauðs,

sem drotningu. Pau Myrgjol ok Erpr son henn-

ar fór til íslands með Uði. Uðr heit fyrst til

Færeyja, og gaf þar Álofu, dóttur Þorsteins

rauðs; þaðan eru Götuskeggjar komnir. Siðan

fór hon að leita íslands; hon kom á Vikarsskeið

ok braut þar; fór hou þá á Kjalarnes til Helga

bjólu, bróður síns; hann bauð henni þai með

helming liðs síns, enn henni þótti þat varboðit,

ok kvað hon hann lengi mundu lítilmenni vera.

Hon fór þá vestr i Breiðafjörð til Bjarnar bróð-

ur sins; hann gekk mót henni með húskarla

sína, ok lézt kunna veglyndi systur sinnar ; bauð

hann henui þar með alla sína menn, ok þá hún

þat. Eftir um várit fór Uðr í landaleit inn í

Breiðafjörð, ok lagsmenn hennar; þau átn dög-

urð fyrir sunnau Breiðafiörð, þar er nú heitir

Dögurðarnes; síðan fóru þau inn eyjasund;þau

lendu við nes þat, er Uðr tapaði kambi sínum;

þat kaliaði hon Kambsnes. Uðr nam öll Dala-

lönd í innanverðum firðinum frá Dögurðará til

Skraumuhlaupsár ; hon bjó í Hvammi við Örriða-

árós; þar heita Uðartóftir; hon hafði bœnahald

sitt á Krosshólum
;
þar lét hon reisa krossa, því

at hon var skírð ok vel trúuð. Þar höfðu fr^ndr

hennar síðan átrúnað mikinn á hólana. Var þá

gerr hörgr, er blót tóku til; trúðu þeir því at þeir

dœi i hólana, ok þar var Þórðr gellir leiddr í

6*
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áðr hann tók mannvirðing, sem segir í sögu

haus.

17. Uðr gaf lönd skipverjum sínum ok leys-

ingium.

Ketill hét maðr, er hon gaf land frá Skraumu-

hlaupsá til Hörðadalsár; hann bjó á Ketilsstöð-

um ; hann var faðir Vestliða ok Einars, föður

Kleppjárns ok Þorbjarnar, er Styrr vá, ok Þór-

dísar, móður Þorgests.

Hörðr hét skipveri Uðar; honum gaf hon

Hörðadal; hans son var Ásbjörn, er átti Þor-

björgu, dóttur Miðfjarðar-Skeggja; þeira börn:

Hnaki, hann átti Þorgerði, dóttur Þorgeirs liögg-

vinkinna, ok Ingibjörg, er Hlugi enn svarti átti.

Vífill hét leysingi Uðar; hann spurði þess

Uði, hví hon gaf honum ongvan bústað, sem

öðrum mönnum ; hon kvað þat eigi skifta, kvað

hann þar göfgan mundu þykkja sem hann væri;

honum gaf hon Vífilsdal
;
þar bjó hann, ok átti

deilur við Hörð. Son Vífils var Þorbjörn, fað-

Guðríðar, er átti Þorsteinn, son Eiríks ens rauða,

enn siðar Þorfinnr karlsefni; frá þeim eru

byskupar komnir: Björn, Þorlákr, Brandr. Ann-

arr son Vifils var Þorgeirr, er átti Arnóru,

dóttur Laugarbrekku-Einars
;

þeira dóttir Ing-

vildr, er átti Þorsteinn, son Snorra goða.

Hundi hét leysingi Uðar, skotskr; honum gaf

hon Hundadal; þar bjó hann lengi.

Sökkólfr hét leysingi Uðar; honum gaf hon
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Sökkólfsdal. Hann bjó á Breiöabólstað, ok er

mart manna frá lionum komit.

Erpi, syni Mellduns jarls, er fyrr var getit,

gaí Uðr frelsi ok Sauðaíells lönd. Frá lionum

eru Erplingar koninir. Ormr liét son Erps;

annarr Gunnbjörn, faðir Arnóru, er átti Kol-

beinn Pórðarson
;

þriði Ásgeirr, faðir Þórörnu,

er átti Sumarliði Hrappsson; dóttir Erps var

Halldís, er átti Álfr í Dölum ; Dufnali var enn

son Erps, faðir Þorkels, föður Hjalta, föður Beinis.

Skati var enn son Erps, faðir Þórðar, íöður

Gísla, föður Þorgerðar.

Þorbjörn hét maðr, er bjó at Vatni í Hauka-

dal ; hann átti
, ok var þeira

dóttir Hallfríðr, er átti Höskoldr í Laxárdal;

þau áttu mörg börn; Bárðr var son þeira, ok

Þorleikr, faðir Bolla, er átti Guðrúnu Ósv^fVs-

dóttur; þeira synlr váru þeir Þorieikr ok Hösk-

uidr, Surtr ok Bolli; Herdís ok Þórgerðr dœtr

þeira. Þórðr lugunnarson átti fyrr Guðrúnu,

ok váru þeira böru: Þórðr köttr ok Arnkatla.

Þorkell Eyjólfsson átti Guðrúnu síðast; þeira

börn: Gellir ok Rjúpa. Bárðr Höskuidsson var

faðir Hallbjargar, er átti Hallr, sou Víga-

Styrs ; Hallgerðr snúinbrók var dóttir Höskulds^

ok Þorgerðr ok Þuríðr.

18. Kollr nam Laxárdal allan ók alt til Hauka-

dalsár; hann var kallaðr Dala-Kollr; hann átti

Þorgerði, dóttur Þorsteins rauðs; börn þeira váru
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þau Höskuldr ok Gróa, er átti Véleifr enn gamli,

ok Þorkatla, er Þorgeirr goði átti. Höskuldr

átti Hallfríði, dóttur Porbjarnar frá Vatni; Þor-

leikr var son þeira; Iiann átti Puríði, dóttur

Arnbjarnar Sléttu-B|arnarsonar; þeira son var

Bolli. Höskuldr keypti Melkorku, dóttur Mýr-

kjartans írakonungs; þeira soii var Óláfr pá ok

Helgi; dœtr Höskulds Þuríðr ok Þorgerðr ok

Hallgerðr snúinbrók. Óláfr átti Þorgerði, dótt-

ur Egils Skalla-Grímssonar; þeira son Kjartan

ok Halldórr, Steinþórr ok Porbergr: dœtr Óláfs

Puríðr, Porbjörg digra ok Bergþóra. Kjartan

átti Hrefnu. drjttur Ásgeirs œðikoUs; þeira son

Ásgeirr ok Skúmr.

Herjólfr, son Eyvindar elds, fekk síðar Þor-

gerdar. dóttur Porsteins rauðs; Hrútr var son

þeira. Honura galt Höskuldr í móðurarf sínn

Kambsness land milli Haukadalsár ok hryggjar

þess, er gengr ór fjalli ofan í sjó. Hrútr bjó

á Hrútsstöðum; hann átti Hallveigu, dóttur

Þorgríms ór Pykkvaskógi. systur Armóðs ens

gamla; þau áttu mörg börn; þeira son var Þór-

hallr, faðir Halldóru, móður Guðlaugs, föður

Þórdísar, móður Pórðar, föður Sturlu í Hvammi.

Grímr var ok sonr Hrúts, ok Már, Endriði ok

Steinn, Þorljótr ok Jöruudr, Þorkell, Steingrírar,

Þorbergr, Atli, Arnórr, ívarr, Kárr, Kúgaldi;

enn dœtr: Bergþóra, Steinunn, Rjúpa, Finna,

Ástríðr.
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Uðr gaf Þórhildi, dóttur Þorsteins rauðs, Ey-

steini meinfret, s.yni Álfs órOstu; þeira son var

Þórðr. faðir Kolbeins, íöður Þórðar skálds. ok

Álfr í Dölura ; liann átti Halldísi, dóttur Erps;

þeira son var Snorri, faðir Þorgils Höilusonar.

Dœtr Álfs í Dölum váru þær Þorgerðr, er átti

Ari Másson, ok Þórelfr, er átti Hávarr, son

Einars Kleppssonar; þeira son Þorgeirr. Þórólfr

refr var ok son Eysteins, er fell á Þingnes þingi

ór liði Þórðar gellis, þá er þeir Tungu-Oddr börð-

ust. Hrappr hét hinn fjórði Eysteins son.

Uðr gaf Ósk, dóttur Þorsteins, Hallsteini

goða; þeira son var Þorsteinn surtr. Vigdísi

Þorsteinsdóttur gaf Uðr Kanipa-Grími; þeira

dóttir Arnbjörg, er Ásólfr flosi átti í Höfða;

þeira börn Oddr ok Vigdís, er átti Þorgeirr Kað-

alsson.

19. Uðr fœddi Ólát feilan, son Þorsteins rauðs;

hann fekk Álfdísar ennar barreysku, dóttur Kon-

áls Steinmóðssonar, Ölvéssonar barnakarls. Sonr

Konáls var Steinmóðr, faðir Halldóru, er átti

Eilífr, son Ketils ens einhenda. Þeira börn Þórðr

gellir ok Þóra, móðir Þorgríms, föður Snorra

goða; hon var ok móðir Barkar ens digra, ok

Más Hallvarðssonar. Ingjaldr ok Grani váru

synir Óláfs feilans; Vigdís hét dóttir Óláfs feil-

ans; Helga hét en þriðja dótt-

ir Óláfs; hana átti Gunnarr Hlífarson; þeira

dóttir Jófríðr, er Þóroddr Tungu-Oddsson átti,
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enn síðar Þorsteinn Egilsson; Þórunn var önn-

ir dóttir Gunnars, er Hersteinn Blundketilsson

átti; Rauðr ok HöggvandiU váru synir Gunnars.

Þórdís hét eu fjórða dóttir Óláfs feilans; hana

átti Þórarinn Eagabróðir; þeira dóttir var Vig-

dís, er Steinn Þorfinnsson átti, at Rauðamel.

Uðr var vegskona mikil; þá er hon var elli-

móð, bauð hon til sín frændum síuum ok mág-

um ok bjó dýrlega veizlu; enn er þriár nætr

hafði veizlan staðit, þá valdi hon gjafir vinum

sínum ok réð þeim heilræði, sagði hon, at þá

sk^idi standa veizlan enn þrjár nætr; hon kvað

þat vera skyidu erfisitt; þá nótt eftir andaðist

hon ok var grafln í flæðarmáli, sem hon hafði

fyrir sagt, þvíat hon vildi eigi liggia i óvígðri

moldu, er hon var skírð. Eftir þat spiltist trúa
^

frænda heunar.

Kjallakr hét maðr, son Bjarnar ens sterka,

bróður Gjaflaugar, er átti Björn enn austrœni;

hann fór til íslands, ok nam land frá Dögurðará

til Klofninga, ok bjó á Kjallaksstöðum ; hans

son var Helgi hrogn ok Þorgrírar þöngull undir

Felli, Eilífr prúði, Ásbjörn vöðvi á Orrastöðum,

Björn hvalmagi í Túngarði, Þorsteinn þynning,

Gizurr glaði í Skoravík, Þorbjörn skrofuðr á Ket-

ilsstöðum, Æsa í Svíney, móðir Eyjólfs ok Tin-

Forna. Ljótólfr hét maðr; honum gaf Kjallakr

bústað á Ljótólfsstöðum inn fráKaldakinu; hans

synir váru þeir Þorsteinn ok Björn ok Hraísi;
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hann var risa ættar at móðerni; Ljótólfr var

járnsmiðr; þeir réðust út í Fellsskóga á Ljótólfs-

staði. Vííill var vin þeira er bjó á Vífilstóft-

um. Þórunu at Þórunnartóítum var móðir Odd-

mars, ok fóstra Kjallaks. sonar Bjarnar lival-

maga. Áloí, dóttir Porgríms undir Felli, tók

œrsl; þat kendu menn Hrafsa; enn hann tók

Oddmar hjá livílu hennar, ok sagði hann sik

valda; þá gaf Þorgrímr honum Deildarey. Hrafsi

kvaðst mundu höggva Oddmar á Birni eðr hann

bœtti fyrir hanu. Eigi vildi Kjallakr láta eyna.

Hrafsi tók fé þeira ór torfnausti; Kjallakssynir

fóru eftir ok náðu eigi. Eftir þat stukku þeir

Eilífr ok Hraísi í eyna; ör kom í þarminn .Ei-

lífs í-grás, ok hamaðist liann; Björn livalmagi

vá Björn Ljótólfsson at leik. Þeir Ljótólfr keyptu

at Oddmari, at hann kœrai Birni í íœri. Kjall-

akr ungi raun eftir honum; eigi varð hann sóttr

áðr þeir tóku sveininn ok vágu hann á Kjallaks-

hóli; han7i var þá sjau vetra. Eftir þat sóttu

Kjallakssynir Ljótólf ok Þorstein í jarðhús í

Fellsskógum, ok fann Eilífr annan muuna; gekk

hann á bak þeim ok vá þá báða. Hrafsi gekk

inn á Orrastöðum at boði; hann var í kven-

fótum; Kjallakr sat á palli með skjöld; Hrafsi

hjó hann Ásbjörn banahögg ok gekk út um wegg.

Þórðr Vífilssuu sagði Hrafsa at uxi hans lægi

í keldu; hanu bar skjöld hans; Hrafsi íieygði

honum íyrir kleif, er hann sá Kjallakssonu; eigi
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gátu þeir sbtt liann, áðr þeir feldu viðu at hon-

um; Eilífr sat hjá er þeir sbttu hann.

Hjörleifr Hörða konungr átti Æsu ena Ijósu;

þeira son var Ótryggr, faðir Óblauðs. föður Högna

ens hvíta, föður Úlfs ens skjálga. Annarr son

Hjörleifs var Hálfr, er réð Hálfsrekkum ; hans

móðir var Hildr en mjóva, dóttir Högna í Njarð-

ey. Hálfr konungr var faðir Hjörs konungs,

þess er hefndi fijður síns með Sölva Högnasyni.

Hjörr herjaði á Bjarmaland; hann tók þar at

herfangi Ljúfvinu, dóttur Bjarmakonungs; hon

var eftir á Rogalandi þá er Hjörr konungr fór

í hernað; þá ól hon sonu tvá; hét annar Geir-

mundr, enn annarr Hámundr; þeir várusvartir

mjök
;
þá ól ok ambátt hennar son ; sá hét Leifr,

son Loðhattar þræls; Leifr var hvítr; því skifti

drotning sveinum við ambáttina, ok eignaði sér

Leif; enn er konungr kom heim, var hann illa

við Leif, ök kvað hann vera smámannlegan.

Næst er konungr fór í viking, bauð drotning

heim Braga skáldi, ok bauð hann skynja um
sveinana; þá váru þeir þrévetrir; hon byrgði

sveinana í stufu hjá Braga, enn fal sik í pall-

inum. Bragi kvað þetta:

Tveir 'ro inni.

• trúik báðum vel,

Háraundr ok Geirmundr,

Hjörvi bornir,

enu Leifr þriði

Loðhattarson,
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{œddir-at þú þann, kona,

fáir rauuu verri.

Hann laust sprotanum á pall þann, er drotning

var í. Þá er konungr kom heim, sagði drotn-

ing honuni þetta, ok sýndi honum sveinana;

hann lézt eigi slík heljarskinn sét hafa; því

váru þeir svá síðan kallaðir báðir brœðr. Geir-

mundr heljarskinn var herkonungr; hann herj-

aði í vestrvíking, enn átti ríki á Rogalandi; enn

er hann kom aftr, þá er hann hafði lengi í bruttu

verit, þá hafði Haraldr konungr barizt í Hafrs-

firði við Eirík Hörðakonung ok Súlka konung

af Rogalaudi ok Kjötva enn auðga. ok fengit

sigr. Hann hafði þá lagt undir sik alt Roga-

land, ok tekit þar marga raenn af óðulum sínum;

sá þá Geirmundr ongvan annan sinn kost enn

ráðast brutt, því hann fekk þar ongvar sœmdir

;

hann tók þá þat ráð at leita íslands; til ferðar

réðust með honura þeir Úlfr enn skjálgi. írændi

hans, ok Steinólfr enn lági. son Hrólfs hersis af

Ögðum ok Öndóttar, systur Ölvés barnakarls.

Þeir Geirmundr höfðu samflot, ok stýrði sínu

skipi hvárr þeira; þeir tóku Breiðafjörð, ok lágu

við Elliðaey; þá spurðu þeir at íjörðrinn var

bygðr et syðra, enn lítt eða okki et vestra. Geir-

mundr helt inn at Meðalíellsströnd, ok nam land

frá Fábeinsá til Klofasteina; hann lagði í Geir-

mundarvág, enn var enn fj^sta vetr í Búðardal.

Steinólfr nara land inn frá Klofasteinum, enn Úlfr
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fyrir vestan íjörð, sem nú muu sagt verða. Geir-

mundi þótti landnám sitt of lítit, er hann liafði

rausnar bú ok fjölment, svá at hann hafði Ixxx

frelsingja; hann bjó á Geirmundarstöðum undir

Skarði.

Maðr hét Þrándr mjóbeinn; liann fór til ís-

lands með Geirmundi heljarskinni ; hann var ætt-

aðr afÖgðum; Þrándr nam eyjar fyrir vestan

Bjarneyjaflóa, ok bjó iFIatey; hann átti dóttur

Gils skeiðarnefs; þeira son var Hergils hnapp-

raz, er bjó íHergilsey; dóttir Hergiis varÞor-

katla, er átti Már á Eeykjahólum; Hergils átti

Þórörnu, dóttur Ketils iibreiðs. Ingjaldr var

son þeira, er bjó i Hergilsey, ok veitti Gísla

Súrssyni; fyrir þat gerði Börkr enn digri af

honum eyjarnar, enn hann keypti Hlið í Þorska-

firði; son hans var Þórarinn, er átti Þorgerði,

dóttur Glúms Oeirasonar; þeira son var Helgu-

Steinarr; Þórarinn var með Kjartani í Sviua-

dal, þá er hanu fell. Þá bjó Þrándr mjóbeiun

í Flatey, er Oddr skrauti ok Þórir, son hans,

kvámu út; þeir námu land í Þorskafirði; bjó

Oddr í Skógum, enn Þórir fór útan, ok var í

hernaði ; hann fekk gull mikit á Finnmörk ; með

honum váru synir Halls af Hoístöðum ; enn er

þeir kvámu til íslands, kallaði Hallr til gulls-

ins, ok urðu þar um deilur miklar; af þvi gerð-

ist Þorskfirðinga saga. GuII-Þórir bjó á Þóris-

isstöðum ; hann átti Ingibjörgu, dóttur Gils skeið-
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arnefs. ok var þeira son Guðmundr; Þórir var

et. mesta afarmenni.

30. Geirmundr fór vestr á Strandir, ok nam

þar land frá Rýta-gnúp vestan til Horns, ok

þaðan austr til Straumness
;
þar gerði hann fjogr

bú: eitt í Aðalvík; þat varðveitti ármaðr hans;

annat í Kjaransvík. þat varðveitti Kjaran, þræll

hans; þriðja á almenningum enum vestrum;

þat varðveitti Björn, þræll hans. er sekr varð

um sauðatöku eftir dag Geirmundar; af hans

sektarfé urðu almenniugar; fjórða í Barðsvík;

þat varðveitti Atli, þræll hans, ok hafði hann

fjogrtán þræla undir sér. Enn er Geirmundr fór

meðal búa sinna. hafði hann jafnan áttatigi

manna; hann var vellauðigr at lausafé, ok hafði

of kvikfjár; svá segja menn, at svín hans gengi

á Svínanesi, enn sauðir á Hjarðarnesi, enn hann

hafði sclför í Bitru; sumir segja. at hanu hafi

ok bú átt í Selárdal á Geirmundarstöðum í Stein-

grímsfirði. Pat segja vitrir menn, at hann hafi

göfgastr verit allra landnámsmanna á íslandi;

lítt átti hann hér deilur við menn; hann kom

heldr garaall úi. Þeir Kjallakr deildu um land

þat. er var á nieðal Klofninga ok Fábeinsár,

ok börðust á ekrunum fyrir útan Klofninga;

þar vildu hvárirtveggja sá; þar veitti Geir-

mundi betr. Þeir Björn enn austrœni ok Vest-

arr af Eyri sættu þá; þá lendi Vestarr í Vest-

arsnesi, er hann fór til íundarins. Geirmundr
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fal fé sítt mikit í Andarkeldu undir Skarði;

hann átti Herríði Gautsdóttur, G-autrekssonar.

Yr var dóttir þeira; síðan átti hann Þorkötlu,

dóttur Ófeigs Þórólfssonar; þeira börn Geirríðr

ok Geirmundr andaðist á Geirmundarstöð-

um, ok er hann lagðr í skip þar út í skóginn frá

garði.

31. Steinólfr enn lági, son Hrólfs hersis af

Ögðum, nam land inn frá Klofasteinum til Grjót-

valiarmúla, ok bjó í Fagradal á Steinólfshjalla;

hann gekk þar inn á fjallit, ok sá fyrir innan

dal mikinn ok vaxinn allan viði; hann sá eitt

rjóðr í dal þeim
;

þar lét hann bœ gera, ok

kallaði Saurbœ, þvíat þar var mýrient mjök,

ok svá kallaði hann allan dalinn
;
þat heitir nú

Torfnes, er bœrinn var gerr. Steinólfr átti

Eirnýju Þiðrandadóttur; Þorsteinn búandi var

son þeira, enn Arndís en auðga var dóttir þeira,

móðir Þórðar, föður Þorgerðar, er Oddr átti;

þeira son var Hrafn Hlymreksfari, er átti Vig-

dísi, dóttur Þórarins fýlsennis; þeira son var

Snörtr, faðir Jódísar, er átti Eyjólfr- Hallbjarn-

arson; þeira dóttir Halla, er átti Atli Tanna-

son; þeira dóttir Yngvildr, er átti Snorri Hún-

bogason. Steinólíi hurfu svín þrjú; þau fund-

ust tveim vetrum síðar í Svínadal, ok váru þau

þá þrír tigir svína. Steinólír nam ok Steinólfs-

dal í Króksfirði.

Sléttu-Björn hét maðr; hann átti Þuríði, dótt-
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ur Steinólís ens lága; liann nam nieð ráði Stein-

ólfs enn vestra dalí Saurbœ; hann bjó á Sléttu-

Bjarnaistöðum upp frá Þverfelli ; hans son var

Þjóörekr, er átti Arngerði, dúttur Þorbjarnar

Skjalda-Bjarnarsonar; þeira son var Víga-Sturla,

er bœinn reisti á Staðarhóli, ok Knöttr, faðir

Ásgeirs, ok Þorbjörn, ok Þjóðrekr, er borgin er

við kend á Kollatjarðarheiði. Þjóðreki Sléttu-

Bjarnarsyni þótti of þrönglent i Saurbœ; því

réðst hann til ísafjarðar. Þar gerðist saga

þeira Þorbjaruar ok Hávarðar ens halta.

Oláfr belgr. er Ormr enn mjóvi rak á brutt

ór Óláfsvik, nam Belgsdal, ok bjó á Belgstöð-

um, áðr þeir Þjóðrekr ráku hann á brutt; síðan

nam haun inn frá Grjótvallarmúla, ok bjó i

Oláfsdal; hans son var Þorvaldr, sá er sauða-

tökusök seldi á hendr Þórarni gjallanda Ög-

mundi Völusteinssyni; fyrir þat vá hann Ög-

mund á Þorskafjarðarþingi.

Gisl skeiðarnef nam Gilsíjörð, milli Óláfsdals

ok Króksfjarðarmúla ; hanu bjó á KIeifura;hans

son var Heðinn, faðir Haildórs Garpsdalsgoða,

fbður Þorvalds i Garpsdal, er átti Guðrúnu

Ósvífrsdóttur.

23. Þórarinn krókr iiam Króksfjörð til Hafra-

fells frá Króksfjarðarnesi ; hann deildi um Stein-

ólfsdal við Steinólf enn lága, ok rori eftir hon-

um með tíunda mann, er hann fór ór seli raeð

sjaunda mann; þeir börðust við Fagradalsárós
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á eyrinni
; þá kómu menn tii frá húsi at hjálpa

Steinólfi; þar fell Þórarinn krókr, ok þeirfjórir,

enn sjau menn af Steinólfi; þar eru kuml þeira.

Ketill ilbreiðr nam Berufjörð, son Þorbjarnar

tálkna; hans dóttir var Þórarna, er átti Her-

gils hnappraz, son Þrándar mjóbeins. Ingjaldr

hét son þeira; hann var faðir Þórarins, er átti

Þorgerði dóttur Glúms Geirasonar; þeira son

var Helgu-Steinarr. Þrándr mjóbeinn átti dótt-

ur Gils skeiðarnefs; þeira dóttir var Þórarna,

er átti Hrólfr, son Helga ens magra. Þorbjörg

knarrarbringa var önnur dóttir Gils skeiðar-

nefs. Herfiðr hét son hans, er bjó í Króks-

firði.

Úlfr enn skjálgi, son Högna ens hvíta. nam

Keykjanes alt, milli Þorskafjarðar ok Hafra-

fells; hann átti Björgu, dóttur Eyvindar aust-

manns, systur Helga ens magra; þeira son var

Atli rauði, cr átti Þorbjörgu, systur Steinólfs

lága; þeira son var Már á Hólum; hann átti

Þorkötlu, dóttur Hergils hnappraz; þeira son

var Ari; hann varð sæhafi til Hvítramanna-

lands; þat kalla sumir írland et mikla; þat

liggr vestr í haf nær Vínlandi enu góða; þat

er kallat sex dœgra sigling vestr frá írlandi;

þaðan náði Ári eigi á brutt at fara, ok var

þar skírðr. Þessa sögu sagði fyrst Hrafn Hlym-

reksfari, er lengi hafði verit í Hlymreki á ír-

landi. Svá kvað Þorkell Gellisson segja ís-
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lenska raenn, þíl er heyrt höfðu frá segja Þor-

finn í Orkneyjum, at Ari hefði kendr verit á

Hvítramannalandi, ok náði eigi brutt at fara,

enu var þar vel virðr. Ari átti Þorgerði dótt-

ur Álfs ór Dölum; þeira son var Þorgils ok

Guðleifr ok IUugi; þat er Reyknesinga ætt.

Jörundr hét ison Úlfs ens skjálga; hann átti

Þorbjörgu knarrarbringu; þeira dóttir var Þjóð-

hildr, er átti Eiríkr rauði; þeira son Leifr enn

heppni á Grœnlandi. Jörundr hét son Atla ens

rauða; hann átti Þórdísi, dóttur Þorgeirs suðu;

þeira dóttir var Otkatla, er átti Þorgils KoIIs-

son. Jörundr var ok faðir Snorra.

23. Hallsteinn son Þórolfs Mostrarskeggs

nam Þorskafjörð, ok bjó á Hallsteinsnesi; hann

blótaði þar lil þess at Þórr sendi honum önd-

vegissúlur; eftir þat kom tré á land hans, þat

er var sextigi ok þriggja álna ok tveggja faðma

digrt; þat var haít til öndvegissúlna, ok eru

þar af gervar öndvegissúlur nær á hverjura bœ
um þverfjörðuna; þar heitir nú Grenitrésnes, er

tréit kom á land. Hallsteinn hafði herjat á Skot-

land, ok tók þar þræla þá er hann hafði út;

þá seudi hann til saltgerðar í Svefneyjar; þar

höfðuþeir 'Hallsteins þræla hag' fram^ Hallsteinn

átti Ósku, dóttur Þorsteins rauðs; þeira son var

PoTStemn [surtr] , er fannsumarauka. Þorsteinn

1) Orðin 'þeJr Hallsteins þræla hag íram' eru liklega

eitthvað misrituð.

7
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surtr átti
;
þeira son var Þórarinn, enn

dóttir Þórdís, er átti Þorkell trefill, ok Ósk, er

átti Steinn mjöksiglandi; Þorsteinn livíti hét

son þeira. Sámr hét son Þorsteins surts. ó-

skilgetinn; hann deildi um arí Þorsteins við

Trefil, því at hann vildi halda i hendr börnum

Þórarins.

Þorbjörn loki hét maðr, son Böðmóðs ór

Skut; hann fór til íslands ok nam Djúpafjörð,

ok Grónes til Gufufjarðar; hans son var Þorgils

á Þorgilsstöðum í Djúpafirði, faðir Kolls, er

átti Þuríði Þórisdóttur, Hallaðarsonar jarls,

Rögnvaldssonar Mœrajarls; Þorgils var son þeira;

hann átti Otkötlu, dóttur Jörundar Atlasonar

ens rauða; þeira son var Jörundr; hann átti

Hallveigu, dóttur Odda Yrarsonar ok Ketils

gufu. Snorri var Jörundarson; hann átti Ás-

nýju, dóttur Víga-Sturlu; þeira son var Gils, er

átti Þórdísi Giiðlaugsdóttur ok Þorkötlu Hall-

dórsdóttur Snorrasouar goða; enn son Gils var

Þórðr; hann átti Vigdísi Svertingsdóttur; þeira

son var Sturla í Hvammi.

24. KetiII gufa hét maðr, Örlygsson, Böð-

varssonar, Vígsterkssonar; Örlygr átti Signýju

Óblauðsdóttur, sysíur Högna ens hvíta. KetiII

son þeira koni út síð landnámatíðar; hann hafði

verit í vestrvíking, ok haft br vestrvíking þræla

írska; hét einn Þormóðr, annarr Flóki, þriði

Kori, fjíírði Svartr, ok Skorrar tveir. KetiII
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tók Rosmhvalanes; sat liann enn fyrsta vetr at

Gufuskálura, enn um várit fór hanu inn á Nes,

ok sat á Gufunesi anniui vetr; þá hljópu þeir

Skorri enn ellri ok Flóki frá honum nieð kon-

ur tvær ok fé mikit
;
þeir váru á laun i Skorra-

holti, eun þeir váru drepnir í Flókadal ok

Skorradal. Ketill fekk ongvan bústað á Nesj-

um, ok fór hann inn i Borgarfjörö, ok sat hinn

þriðja vetr at Gufuskálum við Gufa; snemma

um várit fór hann vestr í Breiðafjörð at ieita

sér lunda; þar var hann á Geirniundarstoðum,

ok bað Yrar, dóttur Geirmundar, ok gat; vísaði

hann þá Katli til lauda fyrir vestan fjörð. Enn

meðau Ketill var vestr, þá hljópu þræhir hans

á braut, ok kvámu fram um nótt á Lamba-

stöðum; þar bjó þá Þórðr, sou Þorgeirs lamba

ok Þórdísar Ingvarsdóttur, móðursysiur Egils

Skalla-Grímssonar; þrælaruir báru eld at hús-

um, ok brendu Þórð inni ok hjón hans öil;

þeir brutu þar upp gervibúr, ok tóku vöru

mikla ok lausafé; síðan ráku þeir heim hross

ok klyfjuðu; þeir suoru á leið til Álftaness.

Lambi eun sterki, son Þórðar, kom af þingi

um morginiun, þá er þeir váru farnir á braut;

hanc fór eftir þeim, ok drifu þá menu til af

bœjum; enu er þrælarnir sá þat, hljóp sinn veg

hverr þeira. Þeir tóku Kora í Koranesi, eun

sumir geugu á suud; Svart tóku þeir í Svarts-

skeri, euu Skorra í Skorrey fyrir Mýrum, enu
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Þormóð út í Þormóðsskeri; þat er vika undan

landi. Enn er Ketill gufa kora aftr, þá fór hann

vestr fyrir Mýrar, ok var enn fjórða vetr á Snæ-

fellsnesi at Gufuskálum; hann nam síðan Gufu-

fjörð ok Skálanes til Kollafjarðar. Þau KetiU

ok Ýri áttu tvá sonu: var Þórhallr annarr, fað-

ir Hallvarar, er átti Börkr, son Þormóðar Þjóst-

arssonar; annarr var Oddi, er átti Þorlaugu

Hrólfsdóttur frá Ballará. ok Þuríðar, dóttur Val-

þjófs Örlygssonar frá Esjuberg'i.

35 Kolli Hróaldsson nam Kollafjörð ok Kvíg-

andanes ok Kvígandafjörð; hann seldi ýmsum
mönnum landnám sitt [enn Jiann fór í Laxár-

dal á H'óskuldsstadi er hann kvángaðist. Hann
var kalladr Dala-Kollr; lians son var Höshddr,

er átti Hallfrícfi, dóttur Bjarnar, er nam Bjarnar-

fjörd fyrir norban Steingrímsfjörd. Þeira son

var Þorleikr, fadir BoUa, er átti Oudrúnu ósvifrs-

dbtttir].

Knjúkr hét son Þórólfs sparrar. er út kom með

Örlygi; hann var kallaðr Nesja-Knjúkr; hann

nam nes öU til Barðastrandar frá Kvígandafirði,

ok bjó Annarr son Knjúks var Ein-

arr, faðir Steinólfs, föður Salgerðar, móður Bárð-

ar svarta. Þóra hét dóttir Knjúks, er átti Þor-

valdr, son Þórðar Víkingssonar; þeira son var

Mýra-Knjúkr, faðir Þorgauts, föður Steinólfs,

föður HöIIu, móður Steinunnar, móður Hrafns á

Eyri ok Herdisar, er átti Hallr Oizurarson lög-
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maðr. Dbttir Rafns var Steinunn, módir Jierra

Bafns ok Höllu, ok Herdís, er Svarthö/ði Dug-

fússon átti; ^eira son Oli, er átti Salgerði Jóns-

dóttur; þeira dóttir Steirmnn. er Haukr Erlends-

son átti. Knjúkr átti Eyju. dóttur Ingjalds

Helgasonar magra; þeira son var Eyjólfr, íaöir

Þorgríms Kötlusonar. Glúmr átti fyrr Kötiu;

ok var þeira dóttir Porbjörg kolbrún, er Þormóðr

orti um. Steingrímr hét son Þorgríms, faðir

Yngvildar, er átti Úlfheðinn á Víðimýri.

Geirsteinn kjálki nam Kjálkafjörð ok Hjarðar-

nes með ráði Knjúks. Hans son var Þorgils.

er átti Þóru, dóttur Vestars af Eyri; þeira son

var Steinn eun danski; hann átti Hallgerði Öru-

ólfsdóttur, Armóðssonar ens rauða. Örnólfr átti

Vigdísi dóttur Þorgils. Vigdís hét dóttir Steins

ens danska ok Hallgerðar, er átti Hlugi Stein-

bjarnarson; þeira dóttir var Þórunn, móðir Þor-

geirs langhöfða.

Geirleifr, son Eiríks Högnasonar ens hvíta,

nam Barðaströnd miUi Vatnsfjarðar ok Berg-

hlíða; hanu var faðir þeira Oddleifs ok Helga

skarfs. Oddleifr var íaðir Gests ens spaka ok

Þorsteins ok Æsu; er átti Þorgils, son Grims

ór Grímsnesi; þeira synir váru þeir Jörundr í

Miðeugi ok Þórariun at Búrfelli. Gestr átti

; váru þeira börn Þórðr ok Halla,

er Snorri Dala-Álfsson átti. Þórgils var son

þeira. Önnur dóttur Gests var Þórey, er Þor-
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gils átti ; Þórarinn var son þeira, faðir Jódísar,

móður Illuga, föður Birnu, móður Illuga ok Arn-

érs ok Eyvindar, fódur Steingríms, föður Helgu,

móður Jórunnar, mbður Hauks Erlendssonar.

Helgi skarfr var faðir Þorbjarg-ar kötlu, er átti

Þorsteinn Sölmundarson
;

þeira synir Refr í

Bryniudal ok Pórðr, faðir Illuga, föður Hróð-

nýiar. er Porgrímr sviði átti. Pórdís hét önnur

dóttir Helga skarfs, er átti Porsteinn Ásbjarnar-

son ór Kirkiubœ austan; þeira son var Surtr,

faðir Siglivats lögsögumanns. Geirleifr átti Jóru

Helgadóttur. Þorfinnr hét enn þriði son Geir-

leifs; hann átti Guðrúnu Ásólfsdóttur; Ásmundr

hét sonþeira; hann átti Hallkötlu, dóttur Bjarn-

ar Mássonar, Ásmundarsonar. Hlenni hét son

þeira: hann átti Ægileifu. dóttur Þorsteins Kröflu-

sonar. Porfiðr var son þeira, faðir Porgeirs lang-

höfða. Porsteiim Oddleifsson var faðir ísgerðar

er átti Bölverkr, son Eyjólfs ens grá
;
þeira son

Gellir lögsögumaðr. Véný var enn dóttir Por-

steins, móðir Pórðar krákunefs; þaðan eru Krák-

noflingar komnir.

36 Armóðr enn rauði Þorbjarnarson, fóst-

bróðir Geirleifs, nani Rauðasand; hans synir

váru þeir Örnólfr ok Þorbjörn, faðir Hrólfs ens

rauðsenzka.

Þórólfr spörr kom út með Örlj'^gi, ok nam
Patreksfjörð fyrir vestan, ok Vikr fyrir vestan

Barð nema Kollsvík; þar bjó Kollr, fóstbróðir
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Örlygs. Þórólfr nam ok Keflavík fyrir sunnan

Barð, ok bjó at Hvallátrum. Þeir Nesja-Knjúkr

ok Jngólfr enn sterki ok Geirþjófr váru synir

Þórólfs sparrar. Þórarna var dóttir Ingólfs, er

Þorsteinn Oddleifsson átti.

Þorbi'örn tálkni ok Þorbjörn skúmi, synir Böð-

vars blöðrn.skalla, kvámu út með Örlyg'i; þeir

námu Patreksfjörð hálfan ok Tálknafjörð allan

til Kópaness.

Ketill ilbreiðr, son Þorbjarnar tálkna, nam

Dali alla frá Kópanesi til Dufansdals; hann gaf

Þórörnu, dóttur sína, Hergilsi hnappraz; rézt

hann þá suðr í Breiðafjörð, ok nam Berufjörð

hjá Reykjanesi.

Órn hét maðr ágætr; hann var frændi Geir-

mundar heljarskinns; hann fór af Eogalandi fyr-

ir ofríki Haraldar konungs; hann nam land í

Arnarfirði svá vítt sem hann vildi; hann sat

um vetrinn cá Tjaldanesi, þvíat þar gekk eigi

sól af um skamnidegi.

Án rauðfeldr, son Gríms loðinkinna ór Hrafn-

istu, ok Helgu, dóttur Ánar bogsveigis, varð

missáttr við Harald konung enn hárfagra, ok

fór því ór landi í vestrvíking; hann herjaði á

írland, ok fekk þar Grelaðar, dóttur Bjartraars

jarls; þau fóru til íslands ok kvámu í Arnar-

fjörð vetri síðar enn Örn. Án var enn íyrsta

vetr í Dufansdal; þar þótti Grelöðu illa ilmat

ór jörðu. Örn spurði til Hámundar heljarskinns,

»%
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frænda síns, norðr í Eyjafirði, ok fýstist hann

þangat; því seldi hann Áni rauðfeld lönd öll

miUi Langaness ok Stapa; Án gerði bú á Eyri;

þar þótti Grelöðu hunangsilmr ór grasi. Dufan

var leysingi Ánar; hann bjó eftir í Dufansdal.

Bjartmarr var son Ánar, faðir Végesta tveggja

ok Helga, föður Þuríðar arnköllu, er átti Her-

gils; þeira dóttir var Þuríðr arnkatla, er átti

Helgi Eyþjófsson. Þórhildr var dóttir Bjartmars,

er átti Vésteiun Végeirsson; Vésteinn ok Uðr

váru börn þeira. Hjallkárr var leysingi Ánar;

hans son var Björn, þræll Bjartmars; hann gaf

Birni frelsi; þá grœddi hann fé, eun Végestr

vandaði um, ok lagði haun spjóti í gegnum, enn

Björn laust hann með grefi til bana. "^

Geirþjófr Valþjófsson nam land í Arnarfirði:

Forsíjörð, Eeykjarfjörð, Trostansfjörð, Geirþjófs-

fjörð, ok bjó í Geirþjófsfirði ; hann átti Valgerði

dóttur Úlfs ens skjálga. Þeira son var Högni;

hann átti Uði, dóttur Óláfs jafnakolls ok Þóru

Gunnsteinsdóttur. Atli var son þeira; haun átti

Þuríði Þorleifsdóttur, Eyvindarsonar knés ok

Þuríðar rúmgyltu. Þorleifr átti Gró, dóttur Þór-

ólfs brækis. Höskuldr var son Atla, faðir Atla,

födur Bárðar ens svarta, föditr Sveinhjarnar,

föcfur Rafns, föður Steinunnar, ni'oBiir herra

Rafns.

37. Eiríkr hét maðr, er nam Keldudal fyrir

sunnan Dýrafjörð ok Sléttanes til Stapa, ok til
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Háls ens ytra í Dýrafirði; hann var faðir Þor-

kels, föður Þórðar, föður Þorkels, föður Steiu-

ólfs. föður Þórðar, föður Þorleifar, móður Þor-

gerðar, móður Þóru, móður Guðmundar gríss,

er átti Sólvdgu, dbttnr Jóns Loftssonar. Þeira

börn váru Magnús góði, ok Þorlákr, faðir Arna
hgskiips, ok Þóra, mbdir Oizurar jarls. Þorleif

var móðir Línu, móður Cecilíu, móður Bárðar

ok Þorgerðar, er átti Björu eiin enski; þeira börn

váru þau Arnis ábóti ok Þóra, er átti Ámundi

Þorgeirsson.

Vésteinn son Végeirs. bróðir Yébjarnar Sygna-

kappa, nam land milli Hálsa í Dýrafirði ok bjó

i Haukadal; hann átti Þórhildi Bjartmarsdóttur;

þeira börn Vésteinn ok Uðr. Þorbjörn súrr

kom út at albygðu landi; honum gaf Vésteinn

hálfan Haukadal; hans synir váru þeir Gísli

ok Þorkell ok Ari, enn dóttir Þórdís, er Þor-

grímr átti; þeira son Snorri goði. Síðan átti

Þórdísi Börkr enu digri; þeira dóttir Þuríðr, er

átti Þorbjörn digri, enn síðar Þóroddr skattkaup-

andi; þeira son var Kjartan at Froðá.

Dýri hét maðr ágætr; haun fór af Sunnmœri

til íslands at ráði Rögnvalds jarls, enn íyrir

ofríki Haralds konungs hárfagra. Dýri nam

Dýrafjörð ok b]ó at Hálsum; hans son var Hrafn

á Ketiiseyri, í'aðir Þuriðar, er átti Vésteinn

Vésteinsson; þeira synir Bergr ok Helgi.

Þórðr hét maðr, Víkingíson, eðr son Haraldar
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kouungs hártagra; hann fór til íslands, ok nam

land milli Þúfu á Hjallanesi ok Jarðfalls^ils;

hann bjó í Alviðru; Þórðr átti Þjóðhildi. dóttur

Eyvindar austmanns, systur Helga ens magra.

Þorkell Alviðrukappi enn auðgi var son þeira;

hann átti Þórðr hét son þeira ; ann-

ar Eyjólfr, faðir Gísla, er átti Hallgerði Ver-

mundar dóttur ens mjóva; þeira son varBrandr

faðir Guðmundar prests í Hjarðarholti, enn dóttir

Þóra, er átti Brandr Þórhaddsson; þeira dóttir

Steinvör, raóðir Rannveigar, móður Sæhildar, er

Gizurr átti. Heigi hét annarr son Eyjólfs; hans

börn váru þau Óláfr ok Guðleif, er Fjarska-Fiðr

átti, Þorvaldr hvíti hét annarr son Þórðar Vík-

ingssonar; hann átti Þóru, dóttur Nesja-Knjúks;

þeira son var Mýra-Kiijúkr, faðir Þorgauts, föð-

ur Steinólfs, er átti Herdísi Tindsdóttur; þeira

börn váru þau Þorkell á Mýrum, ok Halla. er

átti Þórðr Oddleifsson. Annarr son Þorvalds

hvíta var Þórðr örvöndr, er átti Ásdísi Þor-

grímsdóttur, Harðrefssonar. Móðir Ásdísar var

Rannveig, dóttir Grjótgarðar Hlaðajarls. Ásdis

var móðir Úlfs stallara, enn systir Ljóts ens

spaka, ok Halldísar, or Þorbjörn Þjóðreksson

átti. Dóttir þeira Þórðar örvandar var Odd-

katla, er átti Sturla Þjóðreksson; þeira son Þórðr,

er átti Hallberu, dóttnr Snorra goða; þeira dótt-

ir Þuríðr, er átti Hafliði Másson. Snorri var

son Þórðar Sturlusonar, er átti Oddbjörgu dótt-
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ur Gríms Loðmundarsonar; þeira börn váru þau

Flugu-Grímr ok Hallbera, er Mág-Snorri átti.

Dœtr Sturlu váru sex: ein var Ásný, er Snorri

Jörundarson átti; þeira dóttir Þórdís, móðir

Höskulds læknis, fódur Margretar, mödur Þorfinns

ábbta. Son þeira Snorra ok Ásnýjar var Gils,

faðir Pórðar, föðar Sturlu í Hvammi.

28. Ingjaldr Brunason nam Ingjaldssand milli

Hjallaness ok Ófœru ; hann var faðir Harðrefs,

föður Porgríms, fóður þeira Ljóts ens spaka, sera

áðr var ritat.

Ljótr enn spaki bjó á Ingjaldssandi, son Þor-

gríms Harðrefssoiiar, enn móðir hansvarRann-

veig, dóttir Grjótgarðar jarls. Þorgrímr gagarr

var son Ljóts, Halldísi, systur Ljóts, átti Þor-

björn Þjóðreksson, enn Ásdísi, aðra systur Ljóts,

nam Óspakr Osvífrsson ; um þá sök sótti Ljótr

Óspak til sektar. ÚJfr hét son þeira; þann fœddi

Ljótr. Grímr kögr bjó á Brekku, hans synir

váru þeir Sigurðr ok Þorkell, lítlir menn ok

smáir. Þórarinn hét fóstrson Ljóís. Ljótr kaup-

ir slátr at Grími til xx hundraða, ok galt lœk,

er fell nieðal landa þeira ; sá hét Ósómi. Grímr

veitti honuni á eng sína ok gróf land Ljóts,

enn hann gaf sök á því. ok var fátt með þeim.

Ljótr tók við austmanni í Vaðli ; sá lagði hug

á Ásdísi. Gestr Oddleifsson sótti haustboð til

Ljúts; þá kom þar Egill Völu-Steinsson, ok bað

Gest at hann legði ráð til at föður hans bœtt-



108 LANDNÁMABÓK.

ist helstríð, er hann bar um Ögmund son sinn.

Gestr orti upphaf Ögmundar-drápu. Ljótr spurði

Gest, hvat manna Þorgrímr gagarr mundi verða?

Gestr kvað Þórarin fóstra hans frægra mundu
verða, ok bað Þórarinn við sjá, at eigi vefðist

hár þat um höfuð honum, er lá á tungu hans.

Óvirðing þótti Ljóti þetta, ok spurði um morg-

ininn, hvat fyrir Þorgrími lægi. Gestr kvað

Úlf systurson hans mundu frægra verða. Þá
v^rð Ljótr reiðr, ok reið þó á leið með Gesti,

ok spurði: „Hvat man mér at bana verða?"

Gestr kvezt eigi sjá örlög hans, enn bað hann

vera vel við nábúa sína. Ljótr spurði: „Munu
jarðlýsnar, synir Gríms kögrs, verða mér að

bana?" „Sárt bítr soltin lús", kvað Gestr.

„Hvar man þat verða?" kvað Ljótr. „Heðra

nær", kvað Gestr. Austmaðr reiddi Gest á heiði

upp, ok studdi Gest á baki. er hestr rasaði und-

ir honum. Þá mælti Gestr: „Happ sótti þik

nú, enn brátt mun annat; gættu at þér verði

þat eigi at óhappi". Austmaðrinn fann graf-

silír, er hann fór heim, ok túk af tuttugu penn-

inga, ok ætlaði at hann mundi feta til síðar;

enn er hann leitaði, fann hann eigi; eun Ljótr

fekk tekit hann, er hann var at grefti, ok

gerði af honum þrjú hundruð fyrir hvern penning.

Þat haust var veginn Þorbjörn Þjóðreksson.

Um várit sat Ljótr at þræluni sínum á hæð

einni; hann var í kápu, ok var höttriun lerk-
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aðr um hálsinn, ok ein ermr á. Þeir Kögrsj^nir

hljópu á hæðina, ok hjoggu til hans báðir senn;

ettir þat snaraði Þorkpll höttiun at höfði hon-

um. Ljótr bað þá láta gótt í búsifjum sínum,

ok hröpuðu þeir af hæðinni á götu þá er Gestr

haíði riðit
;
þar dó Ljótr. Peir Grímssynir fóru

til Hávarðar halta. Eyjólfr grái veitti þeim öll-

um, ok Steingrímr son hans.

39. Önundr Víkingsson. bróðir Þórðar í Al-

viðni. nam Önundarfjörð ok bjó á Eyri.

Hallvarðr súgandi var í orrostu mót Haraldi

konungi í Hafrstirði; hann fór af þeim ófriði til

íslands, ok nam Súgandafjörð ok Skálavík til

Stiga, ok bjó þar.

Þuríðr sundafjdlir, ok Völu-Steinn, son henn-

ar, fóru af Hálogalandi til íslands, ok námu

Bolungarvík, ok bjoggu í Vatnsnesi; hon var

því köUuð sundafyllir, at hon seiddi til þess í

hallæri á fíálogalandi at hvert sund var fult

af fiskum ; hon setti ok Kvíarmið á ísafjarðar-

djúpi. ok tók til á kollótta af hverjum bónda á

ísafirði. Synir Völu-Steins váru þeir Ögmundr ok

Egill.

Helgi hét son Hrólfs órGnúpufelli; hann var

getinn austr, ok upplenzkr at móðurætt. Helgi

fór til íslands at vitja frænda sinna; hann kom
í E^'jafjörð ok var þá albygt; eftir þat vildi

hann útan ok varð aftrreka í Súgandafjörð;

hann var um vetrinn með Hallvarði, enn um
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várit fór hann að leita sér bústaðar; hann fann

:^örð einn, ok hitti þar skutil í flœðarmáli
;

þat

kallaði hann Skutilsfjörð; þar bygði hann síðan,

Hans son var Þorsteinn ógæfa; hann fór útan

ok vá Iiirðmann Hákonar jarls Grjótgarðssonar,

enn Ej^vindr ráðgjafi jarlsins sendi Þorstein til

handa Vébirni Sygnatrausta; hann tók við hon-

um, enn Védís systir Iians latti þess. Fyrir þat

seldi Vébjörn eignir sínar ok fór til íslands, er

hann treystist eigi að halda manninn.

Pórólfr brækir nam suman Skutilsfjörð ok

Skálavík ok bjó þar.

Eyvindr kné fór af Ögðum til íslands, ok Þur-

íðr rí/mgylta, kona hans; þau námu Álftafjörð

ok Seyðisfjörð, ok bjoggu þar. Þeira son var

Þorleifr, er fyrr var getit, ok Valbrandr, faðir

Hallgríms ok Gunnars ok Bjargeyjar, er átti

Hávarðr halti; þeira son var Óláfr.

Geirr hét maðr ágætr íSogni; hann var kall-

aðr Végeirr, þvíat haun var blótmaör mikill;

hann átti mörg börn. Vébjörn Sygnakappi var

elztr sona hans, ok Vésteinn, Véþormr, Vémundr

Végestr, ok Véþorn, enn Védís dóttir. Eftir and-

lát Végeirs varð Vébjörn ósáttr við Hákon

jarl, sem fyrr var getit; því fóru þau systkin til

íslands. Þau höfðu útivist harða ok langa
;
þau

tóku um haustit Hlöðuvík f^'ri vestan Horn; þá

fekk Vébjörn at blóti miklu; hann kvað Hákon

þann dag blóta þeim til óþurftar. Enu er hann
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var at blótinu, eggjuðu brœðr haiis hann til braut-

farar, ok gáði hann eigi blótsins, ok létu þeir

út; þeir brutu þann dag skip sitt undir hömr-

um miklum í illviðri; þar komust þeir nauðu-

lega upp, ok gekk Vébjörn fyrir; þat er nú

kölluð Sygnakleif. Enn um vetrinn tók við

þeim ölium Atli í Fljóti, þræll Geirmundar

heljarskinns [ok bað ])au engu launa vistina;

sagdi Geirmund eigi vanta mat. Enn er Atli

fann Geirmimd, spurði Geirmimdr, hví hann

var svá djarfr at taka sl'ika menn upp á kost

hans. Atli svaraði: „Þvi at þat man uppi

meða7i Island er hygt, hversu mikilsháttar sá

maðr mundi vera, at eimi þrœJl þorði at gera

slíkt utanhans orJof^. Geirmundr svarar: „Fyr-

ir þetta þitt tiltœki skaltu þiggja frelsi ok

hú þetta, erþúhefir varðveitt; ok varð AtJi] síðan

mikilmeuni. Vébiörn nam um várit eftir land

milii Skötufjarðar ok Hestfjarðar, svá vítt sem

hanu gengi um á dag, ok því meirr, sem hann

kallaði Folafót. Vébjörn var vígamaðr mikill,

ok er saga mikil frá honum. Hann gaf Védísi

Grimólíi í Unaðsdal; þeir urðu raissáttir, ok vá

Vébjörn hann hjá Grímólfsvötnum; fyrir þat

var Vébjörn veginn á fjórðungsþingi á Þórsnesi

ok þrir m,'un aðrir.

Gunnsteinu ok Halldórr hétu syuir Gunnbjarn-

ar Úlfs sonar kráku, er Gunnbjarnarsktr eru við

kend; þeir námu Skötuíjörð, ok Laugardal ok.
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Ögrvík til Mjóvafjarðar. Bersi var son Halldórs,

faðir Þormóðar Kolbrúnarskálds. Þar í Laugar-

dal bjó síðan Þorbjörn Þjóðreksson, er vá óláf,

son Hávarðar halta ok Bjargeyjar Valbrands-

dóttur; þar af gerðist saga ísfirðinga ok víg

Þorbjarnar.

30. Snæbjörn son Eyvindar austmanns, bróð-

ir Helga magra, nam land milli Mjóvafjarðar ok

Langadalsár, ok bjó í Vatnsfirði; hans son var

Hólmsteinn, faðir Snæbjarnar galta; móðir Snæ-

bjarnar var Kjalvör, ok váru þeir Tungu-Oddr

systrasynir. Snæbjörn var fóstraðr í Þingnesi

með Þóroddi, e7in stundum var hann med Tungu-

Oddi eda möður sinni. Hallbjörn son Odds frá

Kiðjabergi Hallkelssonar. bróður Ketilbjarnar ens

gamla, fekk Hallgerðar, dóttur Tungu-Odds
;
þaa

váru með Oddi enn fyrsta vetr; þar var Snæ-

björn galti. Óástúðlegt var með þeim hjónum.

Hallbjörn bjó för sina um várit at fardögum;

enn er hann var at búnaði, fór Oddr frá húsi

til laugar í Reykjaholt; þar váru sauðahús hans;

vildi hann eigi vera við er Hallbjörn fœri, því-

at hann grunaði hvort Hallgerðr mundi fara

vilja með honum. Oddr haíði jafnan bœtt um
með þeim. Þá er Hallbjörn hafði lagt á hesta

þeira, gekk hann til dyngju, ok sat Hallgerðr

á palli ok kembdi sér; hárit fell um alla hana

ok niðr á gólflt; hon hefir kvcnna bezt verit

hærð á íslandi með Hallgerði snúinbrók. Hall-
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gríms milli Grímsár ok Geirsár, ok bi'ó at Varma-

lœk ; hans synir váru þeir Ragi í Laugardal ok

Þórarinn lögsögumaðr, er átti Þórdísi, dóttirÓláfs

feilans; þeira dóttir Vigdís, erátti Steinn Þorfinns-

son. Son Raga var Guðormr, faðir Gunnvarar,

móður Þórnýjar, móður Þorláks, föður RúníMfs,

föður Þorláks byskups.

Ketill blundr ok Geirr son hans kvámu til ís-

lands, ok váru með Skallagrími enn fyrsta vetr;

þá fekk Geirr Þórunnar, dóttur Skalla-Grims.

Um várit eftir vísaði Grímr þeim til landa, ok

námu þeir upp frá Flókadalsá til Eeykjadalsár,

ok tungu þá alla upp til Rauðsgils, ok Flóka-

dal allan fyrir ofan brekkur. Ketill bjó í Þránd-

arholti; við hann er kent Blundsvatn; þar bjó

hann síðan. Geirr enn auðgi, son hans, bjó

i Geirshlíð, enn átti annat bú á Reykjum en-

um efrum; hans synir várú þeir Þorgeirr

blundr ok Blundketill, ok 'Svarðkell á Eyri;

dóttir Geirs var Bergdis, er Gnúpr átti Flóka-

son í Hrisum; þeirar ættar var Þóroddr hrísa-

blundr.

Önundr breiðskeggr var son Úlfars Úlfssonar

Fitjumskeggja, Þórissonar hlammanda ; Önundr

nam tungu alla milli Hvitár ok Reykjadalsár,

ok bjó á Breiðabólstað ; hann átti Geirlaugu,

dóttur Þormóðar á Akranesi, systurBersa; þeira

son var Tungu-Oddr; enn Þórodda hét dóttir

þeira; hennar fekk Torfl son Valbrands Val-
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þjófssonar, Örlygssonar frá Esjubergi, ok fylgði

henni heiman hálfr Breiðabólstaðr ok Hálsaland

með. Hann gaf Signýju systur sinni Signýjar-

staði, ok bjó hon þar. Torfi drap Kroppsmenn

tólf saman; ok hann réð mest fyrir drápi Hólms-

manna; ok hann var á Hellisfitjum, ok Illugi

enn svarti ok Sturla goði, þá er þar váru drepn-

ir átján Hellismenn; enn Auðun Sraiðkelsson

brendu þeir inni á Þorvarðsstöðura. Sonr Torfa

var Þorkell at Skáney. Tungu-Oddr átti Jór-

unni Helgadóttur; þeira börn váru þau: Þorvaldr,

er réð brennu Blundketils, ok Þóroddr, er átti

Jófríði Gunnarsdóttur; þeira dóttir Húngerðr,

er átti Svertingr Hafrbjarnarson. Dóttir Tungu-

Odds var Þuríðr, er átti Svarthöfði, ok Jófríðr,

er Þorfinnr Selþórisson átti, ok Hallgerðr, er

Hallbjörn átti, son Odds frá Kiðjabergi. Kjöl-

vör var móðursystir Tungu-Odds, er bjó á Kjöl-

vararstöðum, móðir Þorleifar, móður Þuríðar,

raóður þeira Grunnhildar, er Kali átti, ok Glúms

föður Þórarins, föður Glúms at Vatnlausu.

21. Eauðr hét maðr, er nam land upp frá

Rauðsgili til Giljá, ok bjó at Rauðsgili; hans

synir váru þeir Úlfr á Úlfstöðum ok Auðr á

Auðstöðum fyrir norðan á, er Hörðr vá; þar

hefst saga Harðar Grímkelssonar ok Geirs.

Grimr hét maðr, er nam land et syðra upp

frá Giljum til Grímsgils, ok bjó við Grímsgil;

hans synir váru þeir Þorgils auga á Augastöðum,
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ok Hrani á HranastöOum, faðir Gríms, er kallaðr

var Stafngrímr; liann bjó á Stafngrímsstöðum;

þar heitir nú á Sigmundarstööum
;
þar gagnvart

fjTÍr norðan Hvitá við sjálfa ána er haugr hans

;

þar var hann veginn.

Þorkell kornamúli nam ás enn syðra upp

frá Kollslœk til Deildargils, ok bjó í Ási; hans

son var Þorbergr kornamiili, er átti Álöfu ell-

iðaskjöld, dóttur Ófeigs ok Ásgerðar, systur

Þorgeirs gollnis ; börn þeira váru þau Ey-

steinn ok Haíþóra, er átti Eiðr Skeggjason,

er síðan bjó i Ási; þar dó Miðfjarðar-Skeggi,

ok er þar haugr hans fyri iieðan garð. Ann-

arr son Skeggja var Kollr, er bjó at Kollslœk.

Synir Eiðs ráru Eysteinn ok Illugi,

Úlfr, son Grims ens háleyska ok Svanhuigar,

dótttir Þormóðar af Akranesi, systur Bersa,

(Jiann) nam land milli Hvitár ok suðrjökla, ok

bjó í Geitlandi; hans synir váru þeir Hrólfr

enn auðgi, faðir Halldóru, er átti Gizurr hviti;

þeira dóttir Vilborg, er átti Hjalti Skeggjason.

Annarr son hans var Hróaldr, faðir Hrólís ens

yugra, er átti Puríði Valþjófsdóttur, Öúygssonar

ensgamla; þeira börnváruþau:KjalIakr atLuudií

Syðradal, faðir Kolls, föður Bergþórs ; anuarr

var Sölvi í Geitlandi, faðir Þórðar í Eeykjaholti

föður Magnúss, föður Pórðar, föður Helgu, móður

Guðnýjar, móður Stiwlxisou a., Sighvats ok Þórðar

oli Snorra. Son Siglivats var Stiirla, faðir Þur-
4*
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iðar, er herra Rafn átti; þeira hörn Jbn liorpr,

Hallkatla ok Valgerdr ok Þorgerdr. Synir Hall-

kötlii ok Jóns Pétrssonar váru þeir Sturla ok

Pétr, ok Steinunn dóttir, er átti Ouðmundr Þor-

steinsson, Skeggjasonar. Þriðí son Hrólfs var

Illugi enn rauði, er fyrst bjó í Hraunsási; hann

átti þá Sigríði, dóttur Þórarins ens illa, systur

Músa-Bölverks
;
þann bústað gaf Illugi Bölverki,

enn Illugi fór þá at búa á Hofstöðum í Reykja-

dal, þvíat Greitlendingar áttu at halda upp hofi

því at helraingi við Tungu-Odd. Síðan bjó Illugi

at Hólmi iðra á Akranesi, þvíat hann keypti við

Hólm-Starra bæði löndum ok konum ok fé öUu;

þá fékk Illugi Jórunnar, dóttur Þormóðar Þjóst-

arssonar af Álftanesi; enn Sigríðr hengdi sig í

hofinu, þvíat hon vildi eigi manna kaupit. Hrólfr

enn yngri gaf Þórlaugu gyðju, dóttursína, Oddi

Yrarsyni; því réðst Hrólfr vestr til Ballarár, ok

bjó þar lengi síðan, ok var kallaðr Hrólfr at

Ballará.

11.

Hér hefr upp landnám í Testflrðingra fjórðungi, er

mart störmenni hefir hygðau.

1. Maðr hét Kalman, suðreyskr at ætt ; hann

fór til íslands ok kom í Hvalfjörð, ok sat við
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Kalmansá. Þar drukiiuðu synir hans tveir á

Hvallirði. Enn síðan nani hann land fyrir vest-

an Hvítá á milli Fljóta ok Kalmanstungu alla,

ok svá ait austr undir jökla sera grös eru vax-

iu, ok bjó í Kalmanstungu. Hann druknaði í

Hvitá, er hann hafði farit suðr í Hraun at hitta

friðlu sína, ok er haugr hans á Hvítárbakka

fyrir sunnan. Hans son var Sturla goði, er

bjó á Sturlustöðum uppi undir Tuugufelii, upp

frá Skáldskelmisdal ; eun síðan bjó hann í Kal-

manstungu. Hans son var Bjarni, er deildi við

Hrólf enn yngra ok sonu hans um Tunguna

lítlu; þá hét Bjarni at taka kristni; eftir þat

braut Hvítá út farveg þann er nú fellr hún

;

þá eignaðist Bjarni Tunguna lítlu, ok ofan um
Grindr ok Sölmundarhöíða. Kýlan hét bróðir

Kalmans; hann bjó fyrir neðan Kollshamar;

hans son var Kári, er deildi við Karla Konáls-

son á Karlastöoum, leysingja Hrólís ór Geit-

landi, um oxa, ok reyndist svá at Karli átti.

Síðan eggjaði Kári þræl sinn til at drepa Karla;

þrællinn lét sem hann œrr væri, ok hljóp suðr

um hraun; Karli sat á þreskildi; þræliinn hjó

hann bauahögg; síðan drap Kári þræiiun. Þjóð-

ólfr, sonr Karla, drap Kýlan Kárasou í Kýlans-

hólum. Síðan brendi Þjóðólfr Kára inni þar

sem nú heitir á Brennu. Bjarni Sturluson tók

skírn, ok bjó á Bjarnastöðum i Tungunni lítlu^

ok lét þar gera kirkju.



54 LANDNÁMABÓK.

Þrándr nefja hét maðr ágætr, faðir Þorsteins,

er átti Lofthœnu dóttur Arinbjarnar hersis ór

Fjörðum. SjstÍY Lofthœnu var Arnþrúðr, er

átti Þórir hersir Hróaldsson ; var þeira son Ar-

inbjörn hersir. Móðir þeira Arnþrúðar var Ást-

ríðr slœkidrengr, dóttir Braga skálds ok Loft-

hœnu, dóttur Erps lútanda. Sonr Porsteins ok

Lofthœnu var Hrosskell, er átti Jóreiði Ölvés-

dóttur, Finnasonar, Möttulssonar konungs; Hail-

kell hét son þeira. Hrosskell fór til íslands,

og kom í Grunnafjörð ; hann bjó fyrst á Akra-

iie.>i
; þá ömuðust þeir Ketill brœðr við hann;

síðan nam hann Hvítársíðu milli Kjarrár ok

Fljóta; hann bjó á Hallkellsstöðum, ok Hall-

kell son hans eftir hann, ok átti hann Þuríði

dyllu. dóttur Grunnlaugs ór Þverárhlíð ok Vé-

laugar Örlygsdóttur frá Esjubergi. Hrosskell

gaf land Þorvarði, íöður Smiðkels, föður þeira

Þórarins ok Auðunar, er réðu fyrir Hellismönn-

Tim ; hann bjó á Þorvarðsstöðum, ok átti Fljóts-

dal allan upp nieð Fljótum. Hrosskell gaf Þor-

gauti, skipverja sínum, land niðri í Síðu; hann bjó á

Þorgautsstöðum ; hans synir váru Gíslar tveir.

Börn þeira Hallkels ok Þuríðar váru þau Þór-

arinn ok Finnvarðr, Tindr ok Illugi enn svarti,

ok Grínia, er átti Þorgils Arason. Þórarinn vá

Músa-Bölverkr, er hanii bjó í Hraunsási
; þá lét

hann gera þar virki, ok veitti Hvítá í gegnum
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ásinn, enn áðr fell hon um Melrakkadal ofan;

IUugi ok Tindr sóttu Bölverk í virkit.

3. Ásbjörn liinn auðgi Harðarson keypti land

fyrir sunnan Kjarrá, upp frá Sleggjulívk til

Hvítbjarga; hann bjó á Ásbjarnarstöðum; hann

átti Þorbjörgu, dóttur Miðfjarðar-Skeggja; þeira

dóttir var Ingibjörg, er átti Illugi enn svarti.

Örnólfr hét maðr, er nam Örnólfsdal ok Kjarra-

dai fyrir norðan upp til Hvítbjarga; Ketill

blundr keypti land at Örnólfi, alt fyrir norðan

Klif, ok bjó í Örnólfsdal; Örnólfr gerði þá bú

upp í Kjarradal, þar er nú heita Ornólfsstaðir.

Fyrir ofau Klif heitir Kjarradalr, þvíat þar váru

hrískjörr ok smáskógar, miili Kjarrár ok Þver-

ár, svo at þar mátti eigi byggja. Blundketill

var maðr stórauðigr; hann lét ryðja víða í

skógum og byggja.

Hrómundr hét bróðir Gríms ens hále^^ska, son

Þóris Gunnlaugssonar, Hrólfssonar, Ketilssonar

kjölfara; Hrómundr kom skipi sínu í Hvítá;

hann nam Þverárdal og Þverárhlið ofan til

Hallarmúla ok fram til Þverár; hann bjó á

Hrómundarstöðum
;
þar er nú kallat at Karls-

brekku. Hans son var Gunnlaugr ormstuuga,

er bjó á Gunnlaugsstöðum fyrir sunnan Þverá;

hann átti Vélaugu, sem fyrr er ritat, Örlygs-

döttnr frá Esjubergi\ þeira dóttir Þuríðr, möBir

llhiga ens svarta, föðtir Hermimdar, födur

Hreins, födur Styrmis, föður Hreins áhóta, föB-
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ur Valdísar, móður Snorra á Melum, föður

Hallheru, er Markús Þbrðxrson átti. Högni hét

skipveri Hrómundar; hann bjó á Högnastöðum;

hans son var Helgi at Helgavatni, faðir Arngríras

goða, er var at Blundketils breunu; Högni var

bróðir Finns ens auðga.

ísleifr ok ísrauðr, brœðr tveir, námu land of-

an frá Sleggjulœk, miUi Örnólísdalsár ok Hvít-

ár, et nyrðra ofan til Rauðalœkjar, enn et

syðra ofan ti! Hörðhóla; ísleifr bjó á ísleifs-

stöðum, eim ísrauðr á ísrauðarstöðum, ok átti

land et syðra með Hvítá ; hann var faðir Þor-

bjarnar, föður Ljóts á Veggjum, er fell í Heið-

arvígi.

Ásgeirr hét skipverí Hrómundar, er bjó á

Hamri upp frá Helgavatni; hann átti Hildi

stjörnu, dóttur Porvalds Þorgrímssonar brækis

;

þeira synir váru þeir Steiubjörn hinn sterki ok

enn stórhöggvi, ok Þorvarðr, faðir Mæfu, er

Hrifla átti, ok Þorsteinn ennþrið; fjórði Helgi,

faðir Þórðar, föður Skáld-Helga.

3. Arubjörg hét kona; hon bjó at Arnbjarg-

arlœk; hennar synir váru þeir Eldgrímr, erbjó

á hálsinn upp írá Arnbjargarlœk, á Eldgríms-

stöðum, ok Þorgestr, er fekk bauasár, þá er

þeir Hrani börðust, þar sem nú heitir Hraua-

fall. Þórunn hét kona, er bjú í Þórunnarholti;

hon átti land ofan tll Víðilœkjar ok upp til
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móts við Þuríði spákonu. systur síiia, er bjó í

Gröf; viö liana er kendr Þóruunarhylr í Þverá,

ok frá lienni eru Hauiarbyggjar komnir.

Þorbjörn, son Arnbjarnar Óleifssonar langháls,

hanu var bróðir Lýtings íVápnaíirði; Þorbjörn

nam Stafaholtstungu milli Norðrár ok Þverár;

hann bjó í Arnarholti; haus son var Teitr í

Stafaholti, faðir Einars [ok Þorvalds, föður Þor-

Jcöthi, er átti Hyrningr Klejipjárnsson]

.

Þorbjörn blesi nam land í Norðrárdal fyrir

sunnan á, upp frá Króki, og Hellisdal allan,

ok bjó á Blesastöðura ; hans son var Grísli at

Melum i Hellisdal ; við hann eru kend G-ísla-

vötn ; annarr son Blesa var Þorfinnr á Þorfinns-

stöðum, íaðir Þorgerðar heiðarekkju, móður

Þórðar erru, föður Þorgerðar, raóður Helga at

Lundi.

Geirmundr, son Gunnbjaruar gands, nam tung-

una á milli Norðrár ok Sandár, okbjóíTungu;

hans son var Brúui, faðir Þorbjarnar at Stein-

um, er fell í Heiðarvígi.

Örn enu gamíi nam Sanddal ok Mjóvadal, ok

svá Norðrárdal ofan frá Króki til Arnarbœlis, ok

bjó á Háreksstöðum.

Rauða-Björn nam Bjarnardal, ok þá dali, er

þar ganga af [Jiann hjó at Dalsmynni; hann

hlés fyrstr nianna rauða á Islandi, ok var Ivxnn af

því kalladr Rauda-Bj'órn] , ok átti annat bú niðr
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frá Mælifellsgili, enn annat niðri í heraði, sem

ritat er.

Karl nam Karlsdal upp frá Hreðuvatni, ok

bi'ó undir Karlsfelli; hann átti land ofan til Jafna-

skarðs til móts við Grím.

Gríss okGrírar hétu leysingjar Skalla-Gríms;

þeim gaf hann lönd uppi við fjöll: Grísi Grísar-

tungu, enn Grími Grírasdal.

4. Bersi goðlauss hét maðr, son Bálka Blæ-

ingssonar ór Hrútafirði; hann nam Langavatns-

dal allan ok bjó þar [á Torflivalastöhim]. Hans

systir var Geirbjörg, er átti Þorgeirr í Tungu-

felli; þeira son var Véleifr enn gamli. Bersi

goðlauss fekk Þ(3rdísar, dóttur Þórhadds ór Hitár-

dal, ok tók með henni Hólmslönd; þeira son

var Arngeirr, faðir Bjarnar Hitdœlakappa.

Sigmundr hét einn leysingi Skalla-Gríms; hon-

um gaf hann land milli Gljúfrár ok Norðrár;

hann bjó at Haugum, áðr hann fœrði sik í

Munoðarnes; við hann er kent Sigmundarnes.

Rauða-Björn keypti land at Skalla-Grími milli

Gljúfrár ok Gufár; hann bjó at Rauða-Bjarnar-

stöðum upp frá Eskiholti; hans son var Þorkell

trefill í Skarði ok [Þorgeirr reydr], Helgi í

Hvammi ok Gunnviildr, faðir Þorkels, er átti

Helgu, dóttur Þorgeirs á Víðimýri.

[Son Trefils rar Pormódr, er orti Hrafnsmál

um Snorra goda].

Þorbjörn krumr ok Þórðr beigaldi hétu brœðr



LANDNÁMABÓK. 59

tveir; þeim gaf Skalla-Grínir lönd fyrir útan

Giifá, ok bjó Þorbjöni í Hólum, cnn Pórðr á

Beigalda.

t>óri J)urs ok Þorgoiri jar(Mang ok Þorbjörgu

sti'mg, systur þeirra, gaí Skalla-Grímr landupp

með Laugá fyrir sunnan ; bjó Þórir á Þursstöð-

um, cnn Porgeirr á Jarðlangsstöðum, Þorbjörg

í Stangarholti,

Eiun maðr hét Áni, sá er Grímr gaf land

ofan með Laugá milli ok Hafslœkjar; hann bjó

at Ánabrckku; hans son var Önundr sjóni, fað-

ir Steinars ok Döllu. móður K6rniaks.

Þorfinnr enn strangi liét merkismaðr Þórólfs

Skalla-Grímssonar; honum gat Skalla-Grímr Sæ-

nnni dóttur sína, ok land fyrir útan Langá

út til Leirulœkjar ok upp til fjalls; hann bjó

at Forsi
;
þeira dóttir var Þórdís, nióðir Bjarn-

ar Hitdœlakappa.

Ingvarr hét maðr, faðir Beru, er Skalla-Grímr

átti; honura gaf Grímr land á miJli Leirulœkjar

ok Straumfjarðar; hann bjó á Álftanesi. Önnur

dóttir hans var Þórdís, er átti Þorgeirr lanibi

á Lambastöðum, faðir Þórðar, er þrælarnir Ket-

ils gufu brendu inni. Son Þórðar var Lambi

enn sterki,

Steinólfr hét maðr, er nam Hraundal hvárn-

tvegpfja ait til Grjótár að Icyfi Skalla-Gríms

[oí< hjó i enum syBra HrcmndaJ]; hann var fað-

ir Þorleifs, er Hraundœlir eru frá komnir. Þbr-
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un7i hét dbttir Steinólfs, er áttt Þorhjörn Vífils-

son, fadir Þorgerðar, móður Asmundar, föður

Sveinbjarnar, födur Odds, f'óður Oró, módur

Odds á Alftanesi.

Pórhaddr, son Steins mjöksiglanda, Vígbjóðs-

sonar, Böðraóðssonar ór Búlkarúmi, hann nam
Hitardal til Grjótár et syðra. enn et ytra til

Kaldár ok á miUi Hitár ok Kaldár til sjóvar;

hans son var Þorgeirr, faðir Haíþórs, föður

Guðnýjar, móður Þorláks ens auðga : föður Þor-

leifs heiskalda, föður Þorláks, föður Ketils, föður

Yalgerðar, mbður þeira Narfasona, Þorláks ok

Þbrdar. Þorgeirs synir váru þeir Grímr í

Skarði ok Þórarinn, Firmbogi, Eysteinn, Gestr,

Torfi.

Þorgils knappi, leysingi Kolla Hróaldssonar,

nam Knappadal; hans synir váru þeir Ingjaldr

ok Þórarinn ok Þbrir er hjb at Ökrum, ok

eignaðist land á miUi Hitár ok Álftár, ok upp

til móts við Steinólf. Son Þm-is var Þrándr

er átti Steinunni, dóttur Hrúts . á Kambsnesi

;

þeira synir váru þeir Þórir ok— Skúmr, fað-

ir Torfa, föður Tanna; hans son var Hrútr, er

átti Kolfinnu, dóttur Illuga ens svarta,

Nú eru þeir menn taidir, er lönd hafa bygt

í landnámi Skalla-Gríms.

5. Grímr hét maðr, Ingjaldsson, Hróaldsson-

ar ór Haddingjadal, bróðir Ása hersis; hann fór

til íslands í landaleit, ok sigldi fyrir norðan.
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landit; hann var um vetrinn í Grímsey á Stein-

grímsíirði; Bergdís hét kona hans, enn Þórir

son þeira; Grímr reri til fiska um haustit með

húskarla sína, enn sveinninn Þórir lá í stafni,

ok var í selbelg, ok dreginn at hálsinum; Grímr

dró marmennil, ok er hann kom upp, spurði

Grímr: ,,Hvat spár þú oss um forlög vár, eðr

hvar skulu vér byggja á íslandi?" Marmennill

svarar: ,,Ekki þarf ek at spá yðr, enn svein-

inum er liggr í selbelginum; hann skal þar

bj^ggja ok land nema, er Skálm, merr yður, legst

undir klyfjum". Ekki fengu þeir fleiri orð af

honum. Enn síðar um vetrinn roru þeir Grímr

svá at sveinninn var á landi; þá týndust þeir

allir. Þau Bergdís ok Þórir fóru um várit ór

Grímsey, ok vestr yfir heiði til Breiðafjarðar;

þá gekk Skálm fyrir ok lagðist aldri. Annan
vetr váru þau á Skálmarnesi í Breiðafirði; enn

um sumarit eftir snoru þau suðr; þá gekk enn

Skálm fyrir, þartil er þau kvámu af heiðum

suðr til Borgarfjarðar, þar sem sandmelir tveir

rauðir stóðu fyrir; þar lagðist Skálm niðr und-

ir klyfjum, undír enuni ytra melnum; þar nam
Þórir land fyrir suunan Gnúpá til Kaldár, fyr-

ir neðan Knappadal, milli fjalls ok fjöru ; hann

bjó at Rauðamel enuui ytra; haun var höfðingi

mikill. Þá var Þórir gamall ok blindr, er hann

kom út sið um kveld, ok sá at maðr rori útan

í Kaldárós á járnnökkva, mikill ok illilegr, ok
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gekk þar upp til bœjar þess er í Hripi hét, ok

gróf þar í stööulshliði ; enn um nóttina kom
þar upp jarðeldr. ok brann þá Borgarhraun;

þar var bœrinn, sem nú er borgin. Son Sel-

þóris var Þorfinnr, er átti Jófríði. dóttur Tungu-

Odds
;
þeira synir váru þeir Þorkell ok Porgils,

Steinn ok Galti, Ormr ok Pórorrar ok Þórir.

Steinn Þorfinnsson var fadir Arnöru, móður

HaUhjargar, möhir Oddnyjar, móður Geirlaug'

ar, módur Snælaugar, módur Markiiss á Melum.

Dóttir Þorfinns var Porhjörg, er átti Þorbrandr

ór Álftafirði. Þeir Selþórir frændr enir heiðnu

dó í Þórisbjörg. Þeir Þorkell ok Þorgils, syn-

ir Þorfinns, áttu báðir Unni, dóttur Álfs ór

Dölum. Skálm, merr Þóris, dó í Skálmarkeldu.

Kolheinfi Makkhöfdi Atlason, ór Atleyju af

Fjölum, fór til Islands, ok keypti lönd öll millr

um Kaldár ok Hitár fyrir neðan Sandhrekku, ok

hjó á Kolheinsstödum ; lians son var Finnhogi í

Fagraskógi ok Þórðr skáld.

6. Þormóðr ok Þórðr gnúpa. synir Odds

ens rakka, Þorviðarsonar, Freyviðarsonar, Álfs-

sonar af Vors, þeir brœðr fóru til íslands ok

námu land frá Grnúpá til Straumsfjarðarár; hafði

Þórðr Gnúpudal, ok bjó þar; hans son var

Skafti, faðir Hjörleifs goða, ok Finnu, er átti

Reír enn mikli, faðir Steinunnar, móður Hof-

garða-Refs. Þormóðr bjó á Eauðkollsstöðum

;

hann var kallaðr Þormóðr goði ; hann átti Gerði,
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dóttiir Kjallaks ens ganila; þeira son var Guð-

laugr enn auögi; lianu átt Þórdísi, dóttur Svart-

höfða, Bjarnarsonar gullbera ok Puríðar Tungu-

Odds dóttur, er þá bjó í Hörgsliolti. Guðiaugr

enn auðgi sá, at Rauðamels lönd váru betri

enn önnur lönd suðr þar í sveit; hann skoraði á

Þorfinn til landa, ok bauð honum hólmgöngu;

þeir fellu báðir á hólmi, enn Puríðr Tungu-

Odds dóttir grœddi þá báða ok sætti þá. Guð-

laugr nam síðan land írá Straumíjarðará til

Furu, milli fjalls ok fjöru, ok bjó í Borgarholti;

frá honum eru Straumfirðingar komnir; haus

son var Guðleifr, er skip átti annat, enn ann-

at Þórólfr, son Lofts ens gamla, þá er þeir

börðust við Gyrð jarl Sigvaldason. Annarr son

Guðlaugs var Þorfinnr, faðir Guðlaugs, föður Þór-

dísar, móður Þórðar, föður Sturlu í Hvammi. Val-

gerðr hét dóttir Guðlaugs ens auðga.

Vali enn sterki hét hirðmaðr Haralds kon-

ungs ens hárfagra; hann vá víg í véura ok varð

útlægr; hann fór til Suðreyja, ok staðfestist þar,

enn synir hans þrír fóru ti! íslands ; Hlíf hesta-

geldir var móðir þeira; hét einn Atli, annarr

Alíarinn, þriði Auðun stoti : þeir fóru allir til

íslands. Atli Valason ok Ásmundr, son hans,

námu land frá Furu til Lýsu. Ásmundr bjó í

Langaholti at Þórutóftnm; hanii átti Langa-

hoks-Þóru. Þá er Ásmundr eldist, bjó hann í

Öxl, enu Þóra bjó þá eftir, ok lét gera skála
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sinn um þvera þjóðbraut, ok lét þar jafnan

standa borð, enn hon sat úti á stóli ok laðaði

þar gesti, iivern er niat vildi eta. Ásmundrvar

heygðr í Ásmundarleiði, ok lagðr í skip, ok

þræll hans hjá honum. Vísu þessa heyrði (kona)

kveðna í haugi hans er (íion) gekk hjá:

Einn byggi ek, stoð steina,

stafnrúm Atals hrafni

;

skal-at of þegn á þiljum

'þranghýlf á mar ranga.

Rám er böðvitrum betra

brimdýri.s kná^tni stýri

(lifa man þat með lofðum

lengr), enn ilt of gengi.

[Átli var S071 Asmundar, fadir Stirts, föcftir

Ouðleifs, födur Gucfbrayids, fódur Surts smiðs,

födur Eyjölfs prests mun'ks]. Eftir þat var leit-

at til haugsins, ok var þrællinn tekinn ór skip-

inu.

Hrólfr enn digri, son Eyvindar eikikróks,

Irödir llluga- Fellsgoda austan af Síhi, nam land

frá Lýsu til Hraunhafnarár; hans son var Helgi

í Hofgörðum, faðir Finnboga ok Bjarnar ok

Hróifs. Björn var faðir Gests, íöður Skáld-Refs.

7. Sölvi hét maðr, er nam land milli Heliis

ok Hraunhafnar; hann bjó í Brenningi, enn síð-

ar á Sölvahamri, því at hanu þóttist þar vera

gagnsamari.

Sigmundr,son Ketils þistils, þessernumit hafði

Þistilsfjörð norðr, hann átti Hildigunni; Sigmundr
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arholti. Ingimundr nam Vatnsdal allan upp frá

Helgavatni ok Urðarvatni fyrir austan; hann

bjó at Hofi, ok fann hlut sinn, ])á er hann gróf

fyrir öndvegissúlum sínum. Þorsteinn var son

þeira Vígdísar ok Jökull ok Þórir hafrsþió ok

Högni. Smiðr hét ambáttar son ok Ingimundar,

enn dœtr Jórunn ok Pórdís.

3. Jörundr nam út frá Urðarvatni til Mó-

gilslœkjar, ok bjó á Grund undir Jörundarfelli;

hans son var Már á Másstöðum. Hvati nam

út frá Mógilslœk til Giljár, ok bjó á Hvatastöð-

um. Ásmundr nam út frá Helgavatni um Þing-

eyrasveit ok bjó undir Gnúpi. Friðmundr nam
Forsæludal. Eyvindr sörkvir nam Blöndudal;

hans son var Hermundr ok Hrómundr enn halti.

Ingimundr fann beru ok húna tvá hvita á Húna-

vatni; eftir þat fór hann útan ok gaf Haraldi

konungi dýrin ; ekki höfðu menn í Noregi áðr

séð hvíta björnu. Þá gaf Haraldr konungr Ingi-

mundi skip með viðarfarmi, ok sigldi hann tveim

skipum fyrir norðan land fyrstr manna fyrir

Skaga, ok helt upp í Húnavatn; þar er Stíg-

andahróf hjá Þingeyrum. Eftir þat var Hrafn

austmaðr með Ingimundi; hann hafði sverðgótt;

þat bar hann í hof
;
þvi tók Ingimundr afhonum

sverðit. Hallormr ok Þórormr brœðr kvárau út

ok váru með Ingimundi; þá fekk Hallormr Þór-

dísar dóttur hans. ok fylgðu henni Kornsár

lönd
;
þeira son var Þorgrímr Kornsárgoði. Þór-

9
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ormr bjó í Þórormstungu. Ingimundi liurfu svín

tíu, ok fundust ^nnat haust í Svínadal, ok var

þá hundrað svína; göltr hét Beigaðr; hann hljóp

á Svínavatn ok svam þar til er aí gengu klauf-

irnar; hann sprakk á Beigaðarhváli.

4* Hrolleifr enn mikli ok Ljót, móðir hans,

kvámu út í Borgaríjörð; þau fóru norðr um
sveitir ok fengu hvergi ráðstafa, áðr þau kvámu

í Skagafjörð til Sæmundar. Hrolleifr var son

Arnhallz, bróður Sæmundar; því vísaði hann þeim

norðr á Höfðaströnd til Þórðar, enn hann fekk

honum land í Hrolleifsdal, ok bjó hann þar.

HroIIeifr fífldi Hróðnýju. dóttur Una ór Unadal;

Oddr Unason sat fyrir honum ok vá Ljót systr-

ung hans, enn særði hann á fœti, þvíat kyrtil

hans bitu eigi járn. Hrolleifr vá Odd ok tvá

menn aðra, enn tveir kvámust undan; fyrir þat

gerði Höfða-Þórðr hann heraðssekan, svá vítt

sem vatnsföll deila til sjóvar í Skagafirði;

þá sendi Sæmundr Hrolleif til Ingimundar ens

gamla ; Ingimundr setti hann niðr í Oddsás gegnt

Hofi. Hann átti veiði í Vatnsdalsá við Ingi-

mund, ok skyldi hann- ganga ór á fyrir Hofs-

mönnum, enn hann vildi eigi ór ganga fyrir

sonum Ingimundar, ok börðust þeirumána; þá

var sagt Ingimundi ; hann var þá blindr, ok lét

hann smalasvein leiða hestinn undir sér á ána

milli þeira. Hrolleifr skaut spjót? í gegnum hann

;

þeir tóru þá heim. Ingimundr sendi sveininn at
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segja Hrolleifi, enn hann var dauðr í öndvegi, er

syuir hans kvámu heim. Hrolleifr sagði nióður

sínni; hon kvað þá rej'na nunulu, hvárt meira

mætti gifta Ingimundarsona eða kunnusta henn-

ar, ok bað hann fyrst á braut fara. Þorsteinn

skyldi reyna eítir Hrolleifi ok hafa kostgrip af

arfi. Eigi settust Ingimundarsynir í hásæti föð-

ur síns; þeir fóru norðr til Geirmundar, ok gaf

Þorsteinn honum sex tigi silfrs til, at hanu

skyti Hrolleifi á braut; þeir röktu spor hans

norðan um hálsa til Vatnsdals. Þorsteinn sendi

húskarl sinn í Ás á njósn; hann kvað tólf vís-

ur, áðr til dura var gengit, ok sá fatahrúgu á

bröndum, ok kom undan rautt klæði; Þorsteinn

kvaðþarverit hafa Hrolleif: „ok mun Ljót hafa

blótat til langlífis honum". Þeir fóru í Ás, ok

vildi Þorsteinn sitja yfir dyrum, ok náði eigi

íyrir Jökli, þvíat hann vildi þar vera. Maðr

gekk út ok sást um; þá leiddi annarr Hroileif

eftir sér. Jókull brást við, ok feldi ofan skíða-

hlaða, eun gat kastat kefli til brœðra sínna.

Eftir þat rann hann á Hrulleif, ok ultu þeir of-

an fyrir brekkuna, ok varð Jökull efri; þá kom
Þorsteinn at, ok ueyttu þeir þá vápna. Þá var

Ljót út komin ok gekk öfig; hon hafði höfuðit

millum fóta sér enn klæðin á baki sér. JökuU
hjó höfuð af Hrolleifi, ok rak í andlit Ljótu;

þá kvaðst hon of sein orðit hafa: „nú muudi

um snúast jörðin fyrir sjónum mínum, enn þér

8*
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mundut allir œrzt hafa". Eftir þat kaus Þor-

steinn Hofsland. enn Jökull hafði sverðit ok bjó

í Tun^u ; Þórir hafði goðorð ok bjó at Undornfelli,

ok gekk berserksgang; Högni hafði Stíganda,

ok var farmaðr; Smiðr bjó á Smiðsstöðum. Þor-

steinn átti Þuríði gyðju, dóttur Sölmundar í Ás-

bjarnarnesi; þeira son var Ingólfr hinn fagri ok

Guðbrandr. Jökull var son Bárðar Jökuissonar,

er Óláfr konungr hinn helgi lét drepa. Þat

sagði Jökull stigamaðr at lengi m.undi glapvíg

haldast í ætt þeiri. Þorgrimr hjó á HjaUa-

landi. Þeir synir Ingimundar ok Jörundarsyn-

ir hörðust um DeiJdarlijálla, ok fell þar Höqni

ók leysingi Þorsteins, enn br Más lidi dbtturson

Jörundar ok fimm menn aðrir. J'ókull hjb Þor-

grím á þjb ok flijdii á hraut. Már galt átta

tigi silfrs ok hafdi HjaUa(land) . Þeir Þorsteinn

ók JökuU drápu Þbrblf heljarskinn ok tvá menn
adra.

Þbrblfr sleggja hjb á Slegrjjustöhim, upp frá

Helgavatni; hann elti á kaf HaUvarð, austmann

Þorsteins, í fen fyri þeim hrœðrum, ok hanadi

þeim hádum. Benjr enn rakki systrson Finn-

hoga ens ramma frá Borg (kom id). Þorgrimr

fékk dbttur SkíBa af Skíðastödum i Vatnsdal;

þar sló JökuU Berg með sverBshj'óltum at hrúð-

laupi; fyrir þvi skyldi Þorsteinn ganga undir

jarðarmen þrjú á Húnavatns þingi, ok vihii eigi;

þá skoraði Finnhogi á Þorstein til hblmgöngu,
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enn Bergr á Jökid. Faxa-Brandr hjö fyrir of-

an Hola; hann fór til hólnis með þeim Porsteini

i Viðidalsei/; þar reisti Jökidl níð Finnhoya.

Gróa ok Þörey kómu út; Gróa hjó á Gróustöð-

um hjá Hofi; Þórey hjöí Vestrhópi at Þöreyjar-

gnúpi: þá gerði Grba hausthoð Þorsteini ókþeim

hrœðrum; Þarstein dreymdi þrisvar at hann

skyldi eigi fara; þá hleypti Gróa skriðu á þá
menn alla, er þar váru, af fjölkyngi. Þá hét

Þorsteinn á þann er sólina skapaði. at herserks-

gangr hyrfi af Þóri, at hann fœddi upp Þorkel

kröflu Þorgrímsson frá Kornsá, ok komst svá

at goðorði. Ingólfr orti um VaJgerði Ottarsdótt-

ur mansöngsdrápu ; þá sótti Ottarr Ingólf ok

önyttist þat. Þá andaðist Þörir, enn Óttarr

réðst á hraut. Guðh'andr hjó á Guðhrandsstöð-

um. Þórir varð sekr umkonu; liann var flugu-

maðr til Ingolfs at ráði Ottars; ha^in hljbp til

Ouðhrands, enn Guðhrandr vá hann. Þá vildu

þeir gera tii Óttars ok náðu eigi. Öttarr galt

fimni hundruð silfrs. Enn Svartr kom út á Min-

þakseyri ór Suðreyjum hrotnu skipi; hann var

flugumaðr (til Ingblfs ok Guðhrands). Hestar

váru í dyngju. Ingblfr varaðist (enn Svartr vá)

Guðhrand meðal sels ok vetrarhúsa; þar lá ok

Svartr eftir á Svartsmyri; þá galt Óttarr þrjú

hundruð silfrs. Þá fekk Ingblfr Hildar Ólafsdbtt-

ur frá Haukagili. Ingblfr vá tvá menn í einu

höggi af HeUismönnumíseli i Miklagili, okþrjá
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menn adra; þar fell förunautr hans, enn hann

vard sárr nijök, ók db IHht sídar.

Þorgils gjallaudi bjó at Svínavatni, er út kom
raeð Auðani skökli ; hans synir várii þeir Digr-

Ormr, er vágu Skarpheðinn Véfreðarson á Vatns-

skarði. ok Þorkell. Olœdir var bróditrson hans

enn systurson OuBnmndar ens rika. Þorkell (krafla)

vá Þorkel frá Helgavatni at mannfundi at Kórnsá,

ellefu vetra gamáll; síðan fór Þorkell útan, ok

var med Sigurði Hlöðvéssyni. Þorkell Þorgils-

son fekk Hildar. döttur Þbrorms frá Þbrorms-

tungu; at ]wí hrúdlaupi vá Þorkell (krafla) Glœði.

Hildr Hermundardbttir. Eyvindarsonar, fylgði

honum; hannfalst í KröfluheJli undir forsi i Yatns-

dalsá. Þbrdís spákona réd ráð til, at Þorkell

skyldi Ijbsta sprota hen^iar i hbfub OuÖmundi

(rika) at dbmi. er Hegnöðr hét. ok mundi hann

þá eigi at mœla, enn (þeir) tbku tvau hundruð

silfrs. Þá tbk Þorkell vid Hofslandi ok goðorði,

ok hafði medan hann lifði; hann fekk Vigdisar,

dbttur Oláfs frá Haukagili. 1 þann tíma kom

út Friðrekr biskup með Þorvaldi Koðránssyni,

ok var at Oiljá með þeim Ormi Koðránssyni

feðgum ; biskup var at haustboði at ÖJáfs, ok vígði

byskup þar elda; þar váru ok berserkir tveir, ok

hét Haukr hvirrtveggja ; þeir váðu éldinn ok

brunnu báðir, ok heitir þar siðan HaukagiJ; þá

tbk ÞorkeJl skírn ok aJJir VatnsdœJar. Hann
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lét Mrkjit gera at Hofi, ók veitti þar gröft Öllum

þingmönnum smum.

5. Eyvindr auðkúla hétraaðr; hann nam all-

an Svínadal ok bjó á Auðkúlustöðum ; Þorbjörn

kolka hét maðr; hann nara Kolkumýrar; ok bjó

þar meðan hann lifði.

Eyvindr sörkvir nara Blöndudal, sem fyrr er

ritat; hans son var Hrómundr enn halti. er vá

Högna Ingimundarson, þá er þeir Már ok Ingi-

mundarsynir börðust um Deildarhjalla; því var

hann gerr ór Norðlendinga fjórðungi. Hans syn-

ir váru þeir Hásteinn ok Þorbjörn, er börðust

við Sleitu-Helga í Hrútaflrði. Annarr son Ey-

vindar var Hermundr, faðir Hildar, er átti Ávaldi

Ingjaldsson; þeira börn váru þau Kolfinna, er

átti Gríss Semingsson, ok Brandr, er vá Galta

Óttarsson á Hímavatnsþingi fyrir níð Hallfreðar.

Ævarr hét maðr, son Ketils helluflaga ok

Þuríðar, dóttur Haraldar konungs guUskeggs ór

Sogni. Ævarr átti þeira son

var Véfroðr. Synir Ævars laungetnir váru

þeir Karli ok Þorbjörn strjúgr ok Þórðr mikill.

Ævarr fór til íslands ór víkingu, ok synir hans

aðrir enn Véfroðr; raeð honura fór út Gunn-

steinn, frændi hans, ok Auðólír ok Gautr, enn

Véfroðr var eftir í víkingu; Ævarr kom skipi

sínu í Blönduós; þá váru numin lönd fyrir vest-

an Blöndu. Ævarr fór upp með Blöndu at leita

sér landnáms, enn er hann kom þar sem heita
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Móbergsbrekkur, setti hann niðr stöng háva,

ok kveðst þar taka Véfreði syni sínum bústað.

Síðan nam hann Laugadal allan upp þaðau ok

svá þar fyri norðan háls; þar skifti hann lönd-

með skipverjura sinum, Ævarr bjó í Ævars-

skarði. Véfreðr kom út síðar í Gönguskarðs-

árós ok gekk norðan til föður síns, ok kendi

faðir hans hann eigi. Þeir glímdu, svá at upp

gengu stokkar aliir í húsinu, áðr Véfreðr sagði

tii sín. Hann gerði bú at Móbergi, sem ætlat

var, enn Þorbjörn strúgr á Strúgsstöðum, enn

Gunnsteinn á Gunnsteinsstöðum, Karli á Karla-

stöðum, Þórðr á Mikilsstöðum, Auðólfr á Auð-

ólfsstöðum. Gautr bygði Gautsdal ; hann var ein-

hendr. Þeir Eyvindr sörkvir fóru sér sjálfir,

ok vildu eigi lifa Ingimund enn gamla. Haukr

bjó þar sem nú heita Hauksgrafir. Véfroðr átti

Gunnhildi, dóttur Eiríks ór Guðdölum, systur

Hólmgöugu-Starra. Þeira synir váru þeir Úlf-

heðinn, er þeir Þjóstólfr vágu við Grindarlœk,

ok Skarpheðinn, er þeir Digr-Ormr vágu í Vatns-

skarði, ok Húnroðr faðir Más, föður Hafliða.

Halldöra hét dóttir Húnredar, mödir Vigdlsar,

módiir Úlfhedins, föhir Bafns, föður Hallberu,

möður Valdísar, módur Snorra, fóður Hallberu,

er átti Markus Þbrdarson á Meluni.

Holti hét maðr, er nam Langadal ofan frá

Móbergi, ok bjó á Holtastöðum; hann var faðir

ísroðar, föður ísleifs, föður Þorvalds, föður Þór-
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arins eiis spaka. Dóttir Þorvalds var Þórdís,

er átti Halldórr, son Snorra goða. Þeira dœtr

váru þær Þorkatla, er átti GuOlaugr Þoríinns-

son i Straumsíirði; þaðan eru Sturlungar komn-

ir ok Oddverjar. Önnur var Guðrún, er átti

Kjartan Ásgeirsson ór Vatnsfirði
;
þeira son Þor-

valdr faðir lugiríðar, er Guðiaugr prestr átti.

Föstölfr oJc Þjöstblfr hjoggu í Engihlid í Langa-

dal; þeír tókic við sekum manni, þeim er Þor-

grímr hét; þann vágu þeir Húnreðr ok Þór-

ölfr leikgoði á Kili. Eftir þat vágu þeir Föstólfr

ok Þjbstolfr Úlflieðin, hróður Húnreðar hjá

Orindalœk; þeir hjoggu þá í Holti, ewn Finnr

Jörundarson á Breiðaholstab i Vestrhópi, frœndi

Föstolfs, harg þeim, enn Þorkell krafla kom þeim

iitan. Ulfheðinn leyndi sári sinu, ok hað eigi

til hefnda at leita, kvað engum auðit mundu
verða. Síðan vága þeir Fóstólfr austr i Noregi

Skúm, leysinqja Húnreðar, vellauðgan at fé,

enn sendu alt féit út Húnreði, ok þá sættust

'þeir heilum sáttum.

Hólmgöngu-Máni hét maðr, er uam Skaga-

strönd fyrir vestan inn til Forsár, enn fyrir

austan til Mánaþúfu, ok bjó i Mánavik; lians

dóttur átti Þorbrandr í Dölum, faðir Mána, föð-

ur Kálfs skálds.

6. Eilífr örn hét maðr, son Atla Skíðasonar

ens gamla, Bárðarsonar í ÁI. Son Eilífs arnar

var Koðrán at Giljá ok Þjóðólfr goði at Hofi á
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Skagaströnd, ok Eysteinn, faðir Þorvalds tin-

teins ok Þorsteinn heiðmennings ok Arnar í

Fijótum. Eilífr nam land inn frá Mánaþúfu til

Gönguskarðsár, ok Laxárdal, ok bjó þar. Eilífr

átti Þorlaugu dóttur Sæmundar ór Hlíð; þeira

synir váru þeir Sölmundr, faðir Guðraundar,

föður þeira Víga-Barða ok brœðra hans ; annarr

var Atli enn rammi, er átti Herdísi, dóttur Þórð-

ar frá Höfða; þeira börn váru þau Þorlaug, er

átti Guðmundr enn ríki, og Þórarinn, er átti

Höllu, dóttur Jörundar háls; son þeira var

Styrbjörn, er átti Yngvildi, dóttur Steinreðar

Heðinssonar frá Heðinshöfða; þeira dóttir Arn-

dís, er átti Hamall Þormóðarson, Þorkelssonar

mána.

Sæmundr enn suðreyski, félagi Ingimundar

ens gamla, sera ritat er, hann kora skipi sínu

í Gönguskarðsárós. Særaundr nam Sæmundar-

hlíð alla til Vatnsskarðs, fyrir ofan Sæmundar-

lœk, ok bjó á Sæmundarstöðum; hans son var

Geirraundr, er þar bjó síðan. Dóttir Sæmundar
var Reginleif, er átti Þóroddr hjálmr; þeira

dóttir Hallbera, móðir Guðmundar ens rika,

föður Eyjólfs. föður Þóreyjar, raóður Sæmundar

ens fróða. Arnalldr hét annarr son Sæmundar,

faðir Ejúpu, er átti Þorgeirr, son Þórðar frá

Höfða; þeira son var Halldórr frá Hofi,

Skeíill hét maðr, er skipi sínu kom í Göngu-

skarðsárós á. enni sömu viku ok Særaundr; enn
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meðan Sæmundr fór eldi um landnám sitt, þá

nam Skefill land alt fyrir útan Sauðá; þat tók

hann af landnámi Sæmundar at ólofi hans, ok

lét Sæmundr þat svábúit vera.

Úlfljótr hét maðr; liann nam Langaholt alt

íyrir neðan Sæmundarlœk.

Þorkell vignir, son Skíða ens gamla, hann

nam land um Vatnsskarð alt ok Svartárdal;

hans son var Arnmóðr skjálgi, faðir Galta, föð-

ur Þorgeirs, íöður Styrmis, föður Halls, föður

Kolfinnu.

Álígeirr hét maðr, er nam um Álfgeirsvöllu

ok upp til Mælifellsár, ok bjó á Álfgeirsvöll-

um.

Þórviðr hét maðr, sá er land nam upp frá

Mælifellsá til Giljár.

Hrosskell hét maðr, er nam Svartárdal allan

ok Yrarfellslönd öll með ráði Eiríks; hann nam
ofan til Gilhaga ok bjó at Yrarfelli. Hann átti

þræl þann, er Eoðrekr hét; hann sendi hann

upp eftir Mælifellsdaí í landaleitan suðr á fjöll;

hann kom til gils þess er verðr suðr frá Mæli-

felli, ok nú heitir Eoðreksgil; þar setti hann

niðr staf nýbirktan, er þeir kölluðu landkönn-

uð, ok eftir þat snýr hann aftr.

7. Eiríkr hét raaðr ágætr; hann fór af Nor-

egi til íslands; hann var son Hróalds Geir-

mundarsonar, Eiríkssonar örðigskeggja. Eiríkr

nam land frá Giljá um Goðdali alla ok ofan til
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Norðrár ; hann bjó at Hoíi í Goðdölum. Eiríkr

átti Þuríði dóttur Þórðar skeggja, systur Helgu,

er Ketiibjörn átti enn gamli at Mosíelli; börn

þeira Eiríks váru þau Þorkell ok Hróaldr, Þor-

geirr ok Hólmgöngu-Starri ok Gunnhildr. Þor-

geirr Eiríksson átti Yngvildi Þorgeirsdóttur;

þeira dóttir Rannveig, er átti Bjarni Brodd-Helga-

son. Gunnhildi Eiríksdóttur átti Véfroðr Æ-
varsson.

Vékell enn hamrammi hét maðr, er land nam
ofan frá Giijá til Mæliíellsár, ok bjó at Mæli-

felli ; hann spurði til ferða Roðreks
; þá fór hann

lítlu síðar suðr á fjöll í laudaleitan ; hann kom
til hauga þeira, er nú heita Vékelshaugar

;

hann skaut milli hauganna ok hvarí þaðan aftr.

Eun er þetta spurði Eiríkr í Goðdölum, sendi

hann þræl sinn suðr á fjöll, er hét Rönguðr

;

fór hann enn í landaleit; hann kom suðr til

Blöndukvísla, ok íór þá upp með á þeiri, er

fellr fyrir vestan Hvinverjadal, ok vestr á

hraunit milli Eeykjavalia ok Kjalar, og kom

þar á manns spor, ok skildi at þau lágu sunn-

an at; hann hlóð þar vörðu þá er nú heitir

Rangaðar varða; þaðan fór hann aftr, ok gaf

Eirikr honum írelsi fyrir ferð sína, ok þaðan

af tókust ferðir um fjallit milli Sunnlendiuga

ok Norðlendinga.

Kráku-Hreiðarr hét maðr, enn Ófeigr lafskegg

faðir hans, son Öxna-Þóris; þeir feðgar bjoggu
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skip sitt til íslands; enn er þeir kvámu í land-

sýn, g'ekk Hreiðarr til siglu, ok sagðist eigi

mundu kasta öndvegissúlum fyrir borð; kveðst

þat þykkja ómerkilegt at gera ráð sitt eftir

því; kveðst heldr mundu heita á Þór, at hann

vísaði honum til landa, ef áðr væri numit. Enn
hann kom í Skagafjörð ok sigldi upp á Borgar-

sand til brots; Hávarðr hegri kom til hans, ok

bauð honum til sín, ok þar var hann um vetr-

inn í Hegranesi. Um várit spurði Hávarðr,

hvat hann vildi ráða sinna, enn hann kveðst

ætla að berjast við Sæmund tií landa; enn Há-

varðr latti þess, ok kvað þat illa gefizt hafa;

bað hann fara á fund Eiríks í Goðdölum ok

taka ráð afhonum; „því hann er vitrastr maðr

í heraði þessu," Hreiðarr gerði svá. Enn er

hann fann Eirík, latti hann þessa ófriðar, ok

kvað þat óhent at menn deildi, meðan svá væri

mannfátt á landi; kveðst heldr vilja gefa hon-

um tunguna alla niðr frá Skálamýri; kvað Þór

þangat hafa vísat honum, ok þar stafn á horft,

þá er hann sigldi upp á Borgarsand ; kvað hon-

um ærit þat landnám ok hans sonum. Þenna

kost þekkist Hreiðarr, ok bjó á Steinsstöðum

;

hann kaus at deyja í Mælifell. Son hans var

Ófeigr þunnskeggr, faðir Bjarnar, föður Tungu-

Steins,

8. Önundr víss hét maðr, er land nam upp

frá Merkigili enn eystra dal alt fyrir austan;
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enn þá er Eiríkr vildi til fara at nema dalinn

allan alt fyrir vestan, þá feldi Önundr blótspán

til, at hann skyldi verða víss, hvern tíma Eiríkr

mundi til fara at nema dalinn, ok varð þá Ön-

undr skjótari, ok skaut yíir ána með tundröru

ok helgaði sér svá landit fyrir vestan, ok bjó

milli á.

Kári hét maðr, er nam land á milli Norðrár

ok Merkigils, ok bjó í Flatatungu; hann var

kallaðr Tungu-Kári; írá honum eru Silfrstæðing-

ar komnir.

Þorbrandr örrek nam upp frá Bólstaðará Silfra-

staðahlíð alla, ok Norðrárdal allan fyrir norðan

ok bjó á Þorbraudsstöðum, ok lét þar gera eld-

hús svá mikit, at allir þeir menn, er þeim megin

fóru, skyldu þar bera klyfjar í gegnum, ok vera

öllum matrheimill; við hann er kend Örreksheiði

upp frá Hökustöðum; hann var enn göfgasti

maðr ok enn kynstœrsti.

Maðr hét Hjálmólfr, er land nam um Blöndu-

hlíð; hans son var Þorgrímr kuggi, faðir Odds

í Axlarhaga, föður Sela-Kálfs; þaðan eru Axl-

hegingar komnir.

Þórir dúfunef var leysingi Öxna-Þóris; hann

kom skipi sínu í Gönguskarðsárós
; þá var bygt

herað alt fyrir vestan ; hann íór norðr yfir Jök-

ulsá at Landbroti, ok nam land á milli Glóða-

feykisár ok Djúpár, ok bjó á Flugumýri. í þann

tíma kom út skip í Kolbeinsárósi, hlaðit kvikfé,
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enn þeim hvarf í Brimnesskógura unghryssi eitt

;

enn Þórir dúfunef keypti vonina ok fann síðan;

þat var allra hrossa skjótast, ok var kölluð Fluga.

Örn hét maðr; hann fór landshorna í millum,

ok var fjölkunnigr; haun sat fyri Þóri í Hvin-

verjadal, er hann skyldi íara suðr um Kjöi, ok

veðjaði við Þóri hvárs þeira hross muudi skjótara,

þvíat hann hafði allgóðan hest, ok lagði hvárr

þeira við hundrað silfrs. Þeir riðu báðir suðr

um Kjöl, þar til er þeir kvámu á skeið þat er

siðan var kallat Dúfuneís-skeið ; enn eigi varð

minni skjótleiksmunr hrossa enu Þórir kom í

móti Erni á miðju skeiði. Örn undi svá illa við

íélát sitt at hann vildi eigi lifa, ok fór upp und-

ir íjallit, er nú heitir Arnarfell, ok týndi sér

þar sjálfr, enn Fluga stóð þar eftir, þvíat hon

var mjök móð. Eun er Þórir fór af þingi, fann

hann hest föxóttan ok grán hjá Fiugu ; við þeim

hafði hon fengit; uudir þeim var alinn Eiðfaxi,

er utan var íœrðr ok varð sjau manna bani við

Mjörs á einum degi, ok lézt hann þar sjálfr.

Fluga týndist í feni á Flugumýri.

Kollsveinn enn rammi hét maðr, er nam land

á milli Þverár ok Gljúfrár, ok bjó á Kollsveins-

stöðum yfir frá Þverá; bann hafði blót á Hofs-

stöðum.

9. Gunnólfr hét maðr, er nam land milli

Þverár ok Glóðafeykisár, ok bjó í Hvammi.

Gormr hét hersir ágætr í Svíþjóð; hann átti
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Þóru, dóttur Eiríks konungs at Uppsölum; Þor-

gils hét son þeira; hann átti Elínu,. dótturBuris-

láfs konungs ór Görðum austan ok Ingigerðar,

sýstur Dagstyggs Risakonungs. Synir þeira váru

þeir Hergrímr ok Heríinnr, er átti Höllu dóttur

Heðins ok Arndísar Heðinsdóttur. Gróa hét

dóttir Heríinns ok HöUu; haua átti Hróarr; þeira

son Sléttu-Björn, er land nam fyrst á milli Grjót-

ár ok Deildarár, áðr þeir Hjalti ok Kolbeiun

kvámu út; hann bjó á Sléttu-Bjarnarstöðum.

Hann átti . . . .
;
þeira börn váru Örnólfr, er

átti Þorljótu dóttur Hjalta Skálpssonar, ok Arn-

björn, er átti Þorlaugu Þórðardóttur frá Höfða

ok Arnoddr; hann átti Þórnýju, dóttur Signiund-

ar Þorkelssonar, er Glúmr vá. Arnfríðr hét

dóttir Sléttu-Bjarnar, er Spak-Böðvarr átti, son

Öndotts. Öndottr kom íit í Kolbeinsárósi, ok

kaupir land at Sléttu-Birni ofan frá Hálsgröf

enum eystra megin ok út til Kolbeinsáróss, enn

enum vestra megin ofan frá lœk þeim, er verðr

út frá Nautabúi, ok inn til Gljúfrár, ok bjó í

Viðvík.

Sigmundr á Vestfold átti Ingibjörgu, dóttur

Eauðs ruggu í Naumudal, systur Þorsteins svarf-

aðar; þeira son var Kolbeinn; hann fór til ís-

lands ok nam land á milli Grjótár ok Deildar-

ár, Kolbeinsdal ok Hjaltadal.

Hjalti, son Þórðar skálps, kom til íslands

ok nam Hjaltadal at ráði Kolbeins, ok bjó at
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Hofi; hans synir váru þeir Þorvaldr ok Þórðr,

ágætir raenn. Þat hefir erfi verit ágætast á ís-

landi, er þeir erfðu íöður sinn, ok váru þar mcc

boðsmanna, ok váru allir virðingamenn með gjöf-

um brutt leiddir. At erfi fœrði Oddr Breiðfirð-

ingr drápu, þá er hann hafði ort um Hjalta.

Áðr hafði Glúmr Geirason stefnt Oddi til Þorska-

fjarðarþings; þá fóru Hjaltasynir norðan skipi

til Steingrímsfjarðar, ok gengu norðan um heið-

ina, þar sem níi er kölluð Hjaltdœla laut; enn

er þeir gengu á þingit, váru þeir svá vel búnir

at menn hugðu at Æsir væri komnir. Þar um
er þetta kveðit:

Mangi liugði raaima,

morðkannaðir, annat,

ísarnmeiðr enn Æsir

almœrir þar fœri,

þás á Þorskafjarðar

þing með ennitinglum

boltvartaris Hjalta

harðfengs synir gengu.

Frá Hjaltasonum er mikil ætt komin ok göfig.

Þórðr hét maðr ágætr; hann var son Bjarnar

byrðusrajörs, Hróaldssonar hryggs, Bjarnarsonar

járnsíðu, Ragnarssonar loðbrókar; Þórðr fór til

íslands, ok nam Höfðaströnd í Skagafirði á milli

Unadalsár ok Hrolleifsdalsár, ok bjó at Höfða.

Þórðr átti Þorgerði, dóttur Þóris hímu ok Frið-

gerðar, dóttur Kjarvals írakonungs; þau áttu

nítján börn. Björn var son þeira; hann átti

10
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Þuríði, dóttur Refs írá Barði, ok váru þeira

börii Arnórr kerlingarnef ok Þórdís, móðir Orms,

föður Þórdísar, raóður Bótólfs, föður Þórdísar,

móður Helgu, móður Guðnýjar, móður Sturlu-

sona. Þorgeirr liét annarr son Þórðar; hann

átti Ejúpu, dóttur Arnhallz Sæmundarsonar;

þeira son Halldórr at Hofi. Snorri var enn þriði;

hann átti Þórhildi rjúpu, dóttur Þórðar gellis.

Þeira son var Þórðr hesthöfði, fabir Karlsefnis,

er fann Vinland hit göða, föður Bjarnar, fóður

Steimmnar, Jionu Þorsteins rangláts, fóður Guð-

rúnar, möður Höllu, móður Flosa, föður Yálgerð-

ar, möður herra Erlends sterka. Þorvaldr hol-

barki var enn fjórði; hanu kom um haust eitt

á Þorvaldsstaði til Smiðkels, ok dvaldist þar um
hríð; þá fór hann upp til heliisins Surts ok

fœrði þar drápu þá er hann hafði ort um iötun-

inn í hellinum. Síðan fekk hann dóttur Smið-

kels, ok var þeira dóttir Jórunn, móðir Þor-

brands í Skarfsnesi. Bárðr var enn fimti son

Þórðar; hann átti Þórörnu, dóttur Þórodds

hjálms; þeira son var Daði skáld. Söxólfr var

enn sétti son Þórðar, sjaundi Þorgrímr, átti Hró-

arr, níundi Knörr, tíundi Þormóðr skalli, ellefti

Steinn. Dóttir Þórðar var Þórlaug, er átti Arn-

björn Sléttu-Bjarnarson
;
þeira dóttir Guðlaug, er

átti Þorleikr Höskuldsson
;
þeira son Bolli. Her-

dís var önnur dóttir Þóröar; hana átti Atli enn

rammi; Þorgríma skeiðarkinn var en þriðja,
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^órða Arnbjörg, fimta Arnleif, sétta Ásgerðr,

sjaunda Þuríðr, átta Friðgerðr í Hvammi. Son

Arriórs Björmsonar, Þórdarsonar, var Eldjárn,

fadir \HaUs, föður Ragnhildar, móður JRafns, föð-

ur Hallheru, móður VaJdísar, móður Snorra, föð-

ur Hallbeim, er átti Markús Þórðarson á Melum.

Hrolleifr enn mikli bygði HroUeifsdal, sem

ritat er, áðr Þórðr gerði hann norðan fyrir víg

Odds Unasonar; þá íór hann í Vatnsdai.

11. Friðleifr hét maðr, gauzkr at föðurkyni.

enn Bryugerðr liét móðir hans, ok var hon flamsk

;

Friðleifr nam Sléttahlíð alla ok Friðleifsdal milli

Friðleifsdalsár ok Stafár, ok bjó í Holti; hans

son var Þjóðarr, faðir Ara ok Bryngerðar, móð-

ur Tungu-Steins.

Flóki, son Vilgerðar Hörða-Káradóttur, fór til

íslands ok nam Flókadal milli Flókadalsár ok

Reykjarhóls; hann bjó á Mói. Flóki átti Gró,

systur Þórðar frá Höfða
;
þeira son var Oddleifr

stafr, er bjó á Stafshóli ok deildi við Hjaltasonu

;

dóttir Flóka var Þjóðgerðr, móðir Koðráns, fóð-

ur Þjóðgerðar, móður Koðráns, föður Kárs i

Vatnsdal.

Þórðr knappr hét maðr sœnskr, son Bjarnar

at Haugi; annarr hét Nafar-Helgi; þeir fóru

samskipa til íslands, ok kvárau við Haganes.

Þórðr nam land upp frá Stíflu til Tunguár ok

bjó á Knappsstöðum ; hann átíi Æsu, dóttur Ljót-

ólfs goða; þeira sou var Hafr, er átti Þuríði.

10*
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dóttur Þorkels ór Goðdölum; þeira sonvarPór-

arinn, faðir Ófeigs. Nafar-Helgi nam land fyrir

austan, upp frá Haganesi til Flókadalsár fyrir

neðan Barð ok upp til Tunguár, ok bjó á Grindli;

hann átti G-ró ena snarskygnu; þeira börn váru

þau: Þórhrólfr ok Arnórr, er barðist við Frið-

leif á Stafshóli ; ok Þorgerðr, er átti Geirmundr

Sæmundarson; ok Úlfhildr, er átti Arnórr Skefils-

son í Gönguskarði; þeira son var Þorgeirr of-

láti, er vá BIót-Má at Móbergi. Þórunn blá-

kinn var ein.

Bárðr Suðreyingr nam iand upp frá Stíflu til Í

Mjóvadalsár; hans son var Hallr rajódœlingr,

faðir Þuríðar, er átti Arnórr kerlingarnef.

Bruni enn hvíti hét maðr ágætr, son Háreks

Upplendinga jarls; hann fór til íslands af fýsi

sínni ok nam land á milli Mjóvadalsár ok Úlfs-

dala; hann bjó á Brunastöðum; hauu átti Arn-

óru, dóttur Þorgeirs ens óða, Ljótólfssonar goða;

þeira syuir váru þeir Ketill ok Úlfheðinn ok

Þórðr, er Barðverjar eru frá komnir.

Úlfr vikingr ok Óláír bekkr fóru samskipa

til íslands. Úlfr nam Úlfsdali ok bjó þar. Ó-

láfr bekkr var son Karls ór Bjarkey af Háloga-

landi; hann vá Þóri enn svarta, ok varð fyrir

þat útlægr. Óláfr nam alla dali fyrir vestan, ok

Óláfsfjörð suman til móts við Þormóð, ok bjó

at Kvíabekk; hans synir váru þeir Steinmóðr,
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faðir Bjariiar. ok Grimólfr, ok Arnoddr, faðir

Vilborgar, móður Karls ens rauöa.

Pormóðr enn raninii hét maðr; hann vá Gyrð,

móðurföður Skjálgs á Jaðri, ok varð fyrir þat

landflótti ok fór til íslands; hann kom skipi

sínu í Siglufjörð ok sigldi inu at Þormóðseyri,

ok kallaði af því Siglufjörð; hann nam Siglufjörð

allan á milli Úlfsdala ok Evanndala, ok bjó á

Siglunesi; hann deildi um Hvanndali við Óláf

bekk, ok varð sextán manna bani, áðr þeir sætt-

ust, enn þá skyldi sítt sumar hvárr hafa. Þor-

móðr var son Haralds víkíngs, enn hann átti

Arngerði, systur Skíða ór Skiðadal
;
þeira synir

váru þeir Arngeirr enn hvassi, ok Naríi, faðir

Þrándar, föður Hríseyjar-Narfa, ok Alrekr, er

barðist í Sléttahlíð við Knör Þórðarson.

Gunnólfr enn gamli, sou Þorbjarnar þjóta ór

Sogni, hanu vá Végeir, föður Vébjarnar sygna-

kappa, ok fór síðan til íslands; hann nam Ó-

láfsfjörð fyrir austan upp til Reykjaár, ok út til

Vámúla, ok bjó á Gunnólfsá. Hann átti Gró.

dóttur Þorvarðs frá Urðum; þeira synir váru

þeir Steinólfr, Þórir ok Þorgrímr.

13. Björn hét njaðr ágætr á Gautlandi ; hann

var son Hrólfs trá Ám; haun átti Hiíf, dóttur

Hrólfs Ingjaldssonar, Fróða sonar konungs; Ey-

vindr hét son þeira. Björn varð ósáttr uni jörð

við Sigfast, mág Sölvars Gautakonungs, ok brendi

Björn hann inni með þrim tigum manna. Sið-
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an fór Björn til Noregs með tólfta mann, ok

tók við honum Grímr hersir, son Kolbjarnar

sneypis, ok var liann með honum einn vetr; þá

vildi Grírar drepa Björn til fjár; því fór Björn

ti! Öndotts kráku, er bjó í Hvinisfirði A Ögðum,

ok tók hann við honum, Björn var á sumrum

í vestrvíking, enn á vetrum með Öndótti, þartil

er Hlíf. kona hans, andaðist á Gautlandi; þá

kom Eyvindr. son hans, austan, ok tók við her-

skipum föður síns; erin Björn fekk Helgu, syst-

ur Öndotts kráku, ok var þeira sou Þrándr.

Eyviudr íór þá í vestrviking, ok hafði útgerðir

fyrir írlandi; hann tekk Raförtu, dóttur Kjar-

vals írakonungs, ok staðfestist þar; því var hann

kailaðr Eyvindr austmaðr. Þau Raförta áttu

son þann er Helgi hét; hann seldu þau til fóstrs

í Suðreyjar ; enn er þau kómu þar út tveim vet-

rum síðar, þá var hann sveltr, svá at þau kendu

hann eigi; þau höfðu liann bruttu með sér, ok

kölluðu hann Helga enn magra. Hann var

fœddr á írlandi; enn er hann var roskiun, gerð-

ist hann virðingamaðr mikill; hann fekk þá Pór-

unnar hyrnu, dóttur Ketils flatnefs, ok átti þau

mörg börn ; Hrólfr ok Ingjaldr hétu synir þeira.

Heigi enn raagri fór til íslands með konu sína

og börn
;
þar var ok með honum Hámundr helj-

arskinn, mágr hans, er átti Ingunni, dóttur

Helga. Helgi var blandinn mjök i trú; hann

trúði á Krist, enn hét á Þór til sjófara ok harð-
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ræða. Þá er Helgi sá ísland, gekk hann til

frétta við Þór, hvar land skyldi taka, enn frétt-

in vísaði honuin norðr um landit; þá spurði

Hrólfr, son hans, hvárt Helgi mundi halda í

Dumbshaf, ef Þórr vísaði honum þangat, þvíat

skipverjum þótti mál ór haíi, er áliðit var mjök

sumarit. Helgi tók iand fyrir útan Hrísey, enn

fyrir innan Svarfaðardal; hann var enn fyrsta

vetr á Hámundarstöðum. Þeir fengu vetr mik-

inn. Um várit gekk Helgi upp á Sólarfjall, þá

sá hann at svartara var miklu at sjá inn til

fjarðarins, er þeir kölluðu Eyjafjörð af eyjum

þeim er þar lágu íiti fyrir. Eftir þat bar Helgi

á skip sítt alt þat er hann átti; enn Hámundr
bjó eftir. Helgi lendi þá við Galtarhamar

;
þar

skaut hann á land svínum tveimr, ok hét göltr-

inn Sölvi; þau fundust þrimr vetrum síðar í

Sölvadal, ok váru þá saman Ixx svína. Helgi

kannaði um sumarit herað alt, ok nam allan

Eyjafjörð milli Sigluness ok Reynisness, ok gerði

eld mikinn við hvern vatnsós ok helgaði sér

svá alt herað. Hann sat þann vetr at Bíldsá,

enn um várit fœrði Helgi bú sitt i Kristsnes,

ok bjó þar meðan hann lifði. í búfœrslunni

varð Þórunn léttari í Þórunnareyju í Eyjafjarð-

ará; þar fœddi hún Þorbjörgu hólmasól. Helgi

trúði á Krist ok kendi því við hann bústað

sínn. Eftir þetta tóku menn at byggja í land-

námi Helga at hans ráði.
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13. Maðr hét Þorsteinn svarfaðr, son Rauðs

ruggu í Nauraudal ; hann átti Hildi, dóttur Þrá-

ins svarta þurs. Þorsteinn fór til íslands ok

nam Svarfaðardal at ráði Helga. Börn hans

váru þau Karl enn rauði, er bjó á Karlsá, ok

Guðrún, er átti Hafþórr vikíngr; þeira börn

váru þau Klaufi ok Grróa, er átti Grríss gleðill.

Atli illingr hét maðr; hann drap Hafþór, enn

setti Karl í járn; þá kom Klaufi á óvart, ok

drap Atla, enn tók Karl ór járni. Klaufi átti

Yngvildi rauðkinn, dóttur Ásgeirs rauðfeldar,

systur þeira Óláfs völubrjóts ok Þorleifs; fyrir

þeim hjó hann jafnabelg, er þeir tóku í landi

hans. Þá kvað Þorleifr þetta:

Belg hjó fyr mér

boggvir snöggvan,

enn fyr (Jláli

ál ok verju:

svá skal verða,

ef vér lifum,

við böl báinn

beggvir liöggvinn.

Þar af gerðist Svarfdœla saga.

Karl hét maðr [Steinredarson] , er nam Strönd

alla út frá Upsum til Mígandi.

Hámundr heljarskinn, son Hjörs konungs,

miðlaði lönd við Örn, frœnda sínn, þá er hann

kom vestan, þann er numit hafði Arnarfjörð,

ok bjó hann í Arnariiesi; hans dóttir var Iðunn,

er átti Ásgeirr rauðfeldr. Son Arnar var Narfi,
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er Narfasker eru viö keiid; hanu átti Úlfeiði,

flóttur Ingjalds ór Gnúpufelli; þeira sj'uir váru

þeir Ásbrandr, faðir Hellu-Narfa, ok Eyjólfr,

faðir Povralds í Haga, ok Helgi, faðir Gríms á

Káifskinni.

Galmi liét maðr, er nam Galmaströnd, á milli

Porvaldsdalsár ok Reistarár ; hans son var Þor-

valdr, faðir Orms, föður Barna-Þórodds, föður

Þóruunar, móður Dýrfinnu, móður Þorsteins

smiðs Skeggjasonar; Þorvaldi gaf Hámuudr land

milli Reistarár ok Hörgár, enn hann hafði áðr

búit í Þorvaldsdal.

Geirleifr hét maðr; hann nam Hörgárdal upp

til Mj'rkár; hann var Hrappsson ok bjó í Hag-

anum forna; hans son var Björn enn auðgi, er

Auðbrekkumenn eru frá komnir,

14. MaðrhétÞórðr slítandi; haun nam Hörg-

árdal upp frá Myrká ok ofan til Dranga öðrum-

megin; haus son var Örnólfr, er átti Yngvildi

allrasystur
;
þeira synir váru þeir Þórðr ok Þor-

varðr í Kristnesi, ok Steingrímr at Kroppi, Þórðr

slítandi gaf Skólm, frænda sínum, af landnámi

sínu; hans son var Þórálfr enn sterki, er bjó

at Myrká.

Þórir þursasprengir hét maðr; hann var foeddr

í Ömd á Hálogalandi, ok varð missáttr við Há-

kon jarl Grjótgarðsson, ok fór af því til íslands:

hann nam Öxnadai allan, ok bjó at Vatnsá;

hans son var Steinroðr enn rammi, er mörgum
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manni vann bót, þeim er aðrar meinvættir gerðu

mein. G-eirhildr hét fiölkunnig kona ok mein-

söm; þat sá ófreskir menn. at Steinreðr kom at

henni óvarri, enn hon brá sér í nautsbelgs líki

vatnsfulls. Steinreðr var járnsmiðr; hann hafði

járngadd mikinii í hendi; um fund þeira er

þetta kveðit:

Fork lætr æ sem orkar

atglamrandi hamra

á gloíkylli gjalla

Geirhildar hví meira.

Járnstafr skapar œrna

(eru sollin rif troUi)

hár á Hjaltaeyri

hríð kerlingar síðu.

Dóttir Steinreðar var Þorljót, er átti Þorvarðr

í Kristnesi.

Auðólfr hét maðr; hann fór af Jaðri til ís-

lands ok nam Hörgárdal niðr frá Þverá til

Bægisár, ok bjó at enni syðri Bægisá; hann

átti Þórhildi. dóttur Helga ens magra; þeira

dóttir var Yngvildr, er átti Þóroddr bjálmr, íað-

ir Arnljóts, föður Halldórs, fódur Einars, föður

Jórunnar, módur Halls, föður Oizurar, fóhir

Þorvalds, fodur Gizurar jarls.

Eysteinn son Eauðúlfs Öxna-Þórissonar nam

land niðr frá Bægisá til Kræklingahlíðar, ok

bjó at Lóni; hans son var Gunnsteinn, er átti

Hlíf, dóttur Heðins ór Mjólu; þeira börn váru
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þau Halldóra, er Víga-Glúmr átti, ok Þorgrírar

ok Grímr ejTarlefyofr.

Eyviudr liani hét raaðr ?öíi<?r; haun kom út

síð landnámatíðar; hann átti skip við Þorgrím

Hlífarson; hann var frændi Öndottssona; þeir

gáfu honura land. ok bjó hann í Hanatúni, ok

var kallaðr Túnhani; þar er nú kallat Marbœli.

Hann átti Þórnýiu, dóttur Stórólfs Öxna-Þóris-

sonar; hans son var Snorri Hlíðraannagoði.

15. Öndottr kráka, er fj'rr var getit, gerð-

ist ríkr maðr; enn er Björn mágr hans andað-

ist, þá kallaði Gl-rímr hersir konungi allan arf

haus, er hann var útlendr, enn synir hans váru

fyrir vestan haf. Öndottr hélt fénu til handa

Þrándi systursyni sínum; enn er Prándr frá

andlát toður síns, þá sigldi hann ór Suðreyjum

svá mikla sigling, at fyrir þat var hann kall-

aðr Þrándr mjöksiglandi. Enn er hann hafði

við erfð tekit, þá fór hann til íslands ok nam

fyrir sunnan land, sem enn mun sagt verða;

enn fyrir þá sök vá Grírar Öndott, er hann

náði eigi fénu í konungs trausti; enn á enni

sömu nótt bar Signý, kona Öndotts, á skip alt

lausafé sítt, ok fór með sonu þeira, Ásgrím ok

Ásmund, til Sighvats föður síns, enn sendi sonu

sína til Heðins fóstra síns í Sóknadal, enn þeir

undu þar eigi, ok vildii fara til raóður sínnar,

ok kvámu at jólum til Ingjalds tryggva í Hvini;

hann tók við þeim af áeggjun Gyðu konu sínn-
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ar. Uni sumarit eftir gerði Grímr hersir veizlu

Auðuni, jarli Haralds konungs, enn þá nótt er

ölhita var at Gríms, brendu Öndottssynir hann

inni, ok tóku síðan bát Ingjaids, fóstra síns,

ok roru á braut. Auðun kom til veizlu sem

ætlat var, ok misti þar vinar í stað; þá kvámu

Öndottssynir þar snemma um morguninn at

svefnbúri því er Auðun lá í, ok skutu stokki á

hurð. Ásmundr varðveitti húskarla jarls tvá,

enn Ásgrímr setti spjótsodd fyrir brjóst jarli,

ok bað hann reiða föðurgjald; hann seldi fram

þrjá guUhringa ok guðvefiarskikkju, enn Ás-

grímr gaf jarli nafn ok kallaði Auðun geit. Síð-

an fóru þeir i Súrnadal til Eiríks ölfúss, lends

manns, ok tók hann við þeim; þar bjó Hall-

steinn hestr, annarr lendr maðr, ok höfðu þeir

jóladrykkju saman, ok veitti Eiríkr fyrr vel ok

trúlega, enn Hallsteinn veitti síðar óvingjarn-

lega; hann laust Eirík með dýrshorni; fór

Eiríkr þá heim, enn Hallsteinn sat eftir með hús-

karla sína; þá gekk Ásgrímr inn einn, ok veitti

Hallsteini mikit sár, enn þeir þóttust veita Ás-

grími bana, enn hann komst út ok til skógar,

ok grœddi kona hann í jarðhúsi, svá at hann

varð heill. Þat sumar fór Ásmundr til íslands,

ok hugði Ásgrím bróður sínn dauðan. Helgi

enn magri gaf Ásmundi Kræklingahlíð, ok bjó

(hann) at Glerá enni syðri; enn þá er Ásgrímr

varð heill, gaf Eiríkr honum langskip, ok herj-
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aði hann vestr um haf, enn Hallsteinn dó ór

sárum. Enn er Ásgrímr knra ór hernaði, gifti

Eiríkr honum Geirhildi dóttur sína; þá fór Ás-

grímr til íslands; hann bjó at Glerá enni nerðri.

Haraidr konungr sendi Þorgeir enn hvinverska

til íslands at drepa Ásgríra; hann var of vetr

á Kili í Hvinverjadal, ok kora ongvu fram um
hefndina. Sonr ÁsgTÍms var Elliða-Grímr, faðir

Ásgríms ok Sigfúss, föður öorgerðar, móður

Grims, fóður Svertings, föður Vigdísar, móður

Sturlu í Hvammi.

16. Helgi enn magri gaf Hámuudi. mági sín-

um, land milli Merkigils ok Skjálgdalsár, ok

bjó hann á Espihóli enum syðra; hans son var

Þórir, er þar bjó síðan; hann átti Þórdísi Kað-

alsdóttur; þeira son var Þórarinn á Espihóli

enum nyrðra, ok Þorvaldr krókr á Grund, enn

Þorgrímr í Möðrufelli var eigi hennar son; Vig-

dís var dóttir þeira.

Helgi gaf Þóru, dóttur sína, Gunnari, syni

Úlfljóts, er lög hafði út ok land upp frá Skjálg-

dalsá til Háls ; hann bjó 1 Djúpadai
;
þeira börn

váru þau Þorsteinn, Ketill ok Steinmóðr, enn

dœtr Yngvildr ok Þórlaug.

Helgi gaf Auðuni rotni, syni Þórólfs smjörs,

Þorsteins sonar skrofa, Gríms sonar kambans,

Helgu dóttur sina, ok land upp frá Hálsi til

ViUingadals ; hanu bjó í Saurbœ. Þeira börn

váru þau Einarr, faðir Eyjólfs Valgerðarsonar,
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ok Vigdís, móðir Halla ens hvíta, föður Orms,

fóður Gellis, föður Orms, föðiir Halia. íöðiir

Þorgeirs, fóður Þorvarðs ok Ara, föður Guð-

muudar biskups. Einarr Audunarson átti Val-

gerBi Rúnólfsdóttur ; þeira son Eyjolfr, (er) átti

HaUheru Þóroddsdóttur hjálms, ok hjoggu þau á

Jórunnarstödum langa œvi, enn síðan á Möðru-

v'óllum. Hallfríðr var dóttir Ei7iars Egjölfsson-

ar, móðir Halldórs, föður S^iorra, föður Guð-

rúnar, móður Hreins áhóta, föður Valdisar, móð-

ur Snorra, föður HalJheru, er átti Marhús Þórð-

arson. Vigfúss Víga-Olúmsson vá Barð, son

Halla ens livita, ok er um Jiann ort Bárðar

drápa, er þetta er stef í:

Bároðr of rístr báru

hrnutland varar andri.

Enn Brúsi hrbðir Bárðar ok Orms, orti vísu

þessa, þá er Olúmr stökk af þinqinu:

'Köfum vér vegs af vigum
— veit ek orð á þrí — borða-

stóðs við stýrimeiða

stafns, göndul, hlut jafnan;

þó hykk fúrviðu fóru

fleygarðs enn mik varði

beiðihlökk fyr brekku

bliks harðara miklu.

Hámundr heljarskinn fekk Helgu Helgadóttur

eftir andlát Ingunnar. systur hennar, ok var

þeira dóttir Yngvildr, er kölluð var allrasystir,

er Örnólfr átti.
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Helgi gaf Hrólfi, syni sínum, öU lönd fyrir

aiistan Eyjafjarðará, frá Arnarhváli upp, ok

bjó Iiann í Guúpuíelli, ok reisti þar hof mikit:

hann átti Pórörnu, dóttur Þrándar mjóbeins;

þeira börn váru þau Hafliði enn örvi ok Val-

þjófr, Viðarr, Grani ok Böðvarr, Ingjaldr ok

Eyvindr, enn dóttir Guðlaug, er Þorkeli enn

svarti átti. Valþjófr var faðir Helga, föður

Þóris, föður Arnórs, föður Þuríðar, móður Þór-

dísar, móður Vigdísar, móður Sturlu í Hvammi.

Helgi enn magri gaf Ingjaldi, syni sínum,

land út frá Arnarhváli til Þverár ennar ytri;

hann bjó at Þverá enni efri, ok reisti þar hof

mikit; hann átti Salgerði Steiuólfsdóttur; þeira

son Eyjólfr, faðir Víga-GIúms, ok Steinólfr, fað-

ir Þórarins illa ok Arnórs ens góða, Rauðæings.

Víga-GIúmr var faðir Más, föður Þorkötlu, móð-

ur Þórðar, föður Sturlu.

Helgi gaf Hlíf, dóttur sína, Þorgeiri, syni

Þórðar bjálka, ok land út frá Þverá til Varð-

gjár; þau bjoggu at Fiskiiœk; börn þeira Þórðr

ok Helga.

Skagi Skoftason hét maðr ágætr á Mœri ; hann

varð ósáttr við Eystein glumru ok fór af því

til íslands; hann nam at ráði Helga Eyjafjarð-

arströnd ena eystri, út írá Varðgjá til Fnjóska-

dalsár, ok bjó í Sigluvík; hans son var Þor-

björn, faðir Heðins ens milda, er Svalbarð lét
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gera sextán vetrura fyrir kristui; hanu átti Ragn-

heiði, dóttur Eyiólfs Valgerðarsouar.

17. Þórir suepill hét maðr, sou Ketils brim-

ils; hann bjóst til íslandstarar; Gautr hét skip-

veri haus; eun er þeir lágu til hafs, kvámu at

þeim víkiugar ok vildu ræna þá, enn Gautr

laust stafnbúann þeira með hjálmunveli. ok lögðu

víkingar við þat frá; síðan var haun kallaðr

Hjálmun-Grautr. Þeir Þórir fóru til íslauds, ok

kvámu skipi sínu í Skjálfandafljótsós. Þórir

nam Kaldakinn á milli Skuggabjarga ok Ljósa-

vatnsskarðs ; hann nara þar eigi yndi ok fór á

braut; þá kvað hauu þetta:

Hér liggr, kjóla keyrir,

Kaldakinn of aldr,

enn vér höldnm lieilir

Hjálmun-ÍTautr á braut.

Þórir nam síðan Hujóskadal allau til Ódeilu,

ok bjó at Lundi; haun blótaði lundinn. Haus

sonr var Ormr töskubak, íaðir Hleuna ens gamla,

ok Þorkell svarti í Hleiðrargarði; haun átti

Guðlaugu Hrólfsdóttur; þeira syuir OnguII euu

svarti, ok Hrafn, faðir Þórðar at Stokkahlöð-

um, ok Guðríðr, er átti Þorgeirr goði at Ljósa-

vatui.

Þeugill mjöksiglandi fór af Hálogalandi til

íslands; hann nam land at ráði Helga út frá

Hujóská til Grenivíkr; hann bjó í Höfða; hans

synir váru þeir Vémundr, faðir Ásólfs í Höfða
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ok Hallsteinn, er þetta kvað, þá er hann sigldi

af liafi ok frá andlát föðnr síns:

Dríipir Höfði,

dauðr er Þengill,

hlæja hlíðir

við Hallsteini.

Þormóðr hét maðr. er nain Grenivík ok Hval-

látr. ok Strönd alla út íil Þorgeirsfjai Oar

;

hans son var Snörtr, er Snertlingar eru trá

komnir.

Porgeirr hét raaðr, er nam Þorgeirsíjörð ok

Hvalvatnsfjörð.

Loðinn önguU hét maðr; hann var fœddr í

Öngley á Hálogíilandi ; hann fór fyrir ofríki Há-

konar jarls Grjótgarðssonar til íslands, ok dó í

hafi; enn Eyvindr son hans nam Flateyjardal

upp til Gunnsteina. ok blótaði þá; þar liggr Ó-

deila á milli ok landnáms Þórir snepils. Ásbjörn

dettiáss var son Eyvindar, faðir Finnboga ens

ramma, födur Narfa, födiir YngviJdar, möðitr

Jódísar, niöður Hölhi, módur Þorgils, föður Geir-

nyjar, mbður VaJge^-ðar, móður Hélgu, er átti

Snorri Marlmsson á Melum.

18. Bárðr, son Heyjangrs Bjarnar, kom skipi

sínu í Skjálfandafljótsós, ok nam Bárðardal all-

an upp frá Kálfborgará ok Eyjardalsá, ok bjó

at Lundarbrekku um hríð; þá markaði hann at

v.eðrum, at landviðri váru betri enn hafviðri, ok

ætlaði af því betri lönd fyrir sunnan lieiði. Hann
11
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sendi sonii sína suðr um gói. Þá íundu þeir

góibeytla ok annan gróðr; enn annat vár eftir

þá gerði Bárðr kjálka hverju kykvendi, því er

gengt var, ok lét hvat draga sitt fóðr ok fjár-

hlut; hann fór Vonarskarð, þar er síðan heitir

Bárðargata; hann nam síðan Fijótshverfi, ok bjó

at Gnúpum; þá var hann kallaðr Gnúpa-Bárðr.

Hann átti mörg börn; hans son var Sigmundr,

faðir Þorsteins, er átti Æsu, dóttur Hrólfs rauð-

skeggs; þeira dóttir var Þórunn, erátti Þorkell

leifr, ok var þeira son Þorgeirr goði at Ljósa-

vatni. Anr.arr son Bárðar var Þorsteinn, faðir

Þóris, er var á Fitjum með Hákoni konungi,

ok skar rauf á oxahúð, ok hafði þá hlíf; því

var hann Leðrháls kallaðr; hann átti Fjörleifu

Eyvindardóttur; þeira synir váru þeir Hávarðr

í Fellsmúla, Herjólfr at Mývatni, Ketill í Húsa-

vík, Véraundr kögr, er átti Halldóru, dóttur

Þorkels svarta, ok Áskell ok Háls; hann bjó á

Helgastöðum.

Kampa-Grímr fór ór SuBreyjum til Islands,

ok veXkti þá úti alt suniar, ok braut sldp sítt við

Shjálfandafljótsós; hann nam Kaldakinn í ann-

at sinn ok séldi ymsum mönnum síðan; hans

dóttir var Arnhjörg, er Asolfr í Höfða átti.

Þorfiðr máni liét maðr, son Áskels torfa; hann

nam land fyrir neðan Eyjardalsá til Landamóts,

ok sumt um Ljósavatnsskarð, ok bjó at Öxará.

Þórir, son Gríms gráfeldarmúla af Rogalandi,
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nam um Ljósavatnsskarð; hans son var Porkell

leiír enn hávi, faðir Þorgeirs goða. Porgeirr

átti fyrst Guðríði, dóttur Þorkels svarta; þeira

synir Þorkelí hákr ok Höskuldr, Tjörfi, Kolgrímr.

Þorsteinn ok Þorvarðr, enn dóttir Sigríðr. Síð-

an átti hann Álfgerði, dóttur Arngeirs ens aust-

rœna; Þorgeirr átti ok Þorkötlu, dóttur Dala-

Kolls; synir hans ok þeira kvenua váru þeir

Þorgrírar, Þorgils, Óttarr; þessir váru laungetn-

ir: Þorgrímr ok Finni enn draumspaki; hans

móðir hét Lecný, útlend.

Heðinn ok Höskuldr, synir Þorsteins þurs.

fóru til íslands ok Utámu fyrir innan Tunguheiði.

Heðinn bjó at Heðinshöfða ok átti Guðrúnu
;
þeira

dóttir var Arnríðr, er Ketill Fjörleifarson átti:

Guðrún var dóttir þeira, er Hrólfr átti [í Qnúpu-

felli]. Höskuldr nam lönd öll fyrir austan Laxá ok

bjó í Skörðuvík ; við hann er kent Höskuldsvatn..

þvíat hann druknaði þar. í þeira landnámi er

Húsavík, er Garðarr hafði vetrsetu. Son Hösk-

ulds var Hróaldr, er átti Ægileifu, dóttur Hrólfs

Helgasonar.

19. Vestmaðr ok Úlfr fóstbrœðr fóru einu

skipi til íslands
;
þeir námu Reykjadal allan fyr-

ir vestan Laxá upp til Vestmannsvatns. Vest-

maðr átti Guðlaugu. Úlfr bjó undir Skratta-

felli ; hann átti • •
;
þeira son Geirólír,

er átti Vígdísi Konálsdóttur síðar enn Þorgrímr

;

þeira son Hallr.

11*
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Þorsteinn höfði hét maðr; haim var hersir á

Hörðalandi; hans synir váru þeir Eyvindr ok

Ketill hörðski. Eyvindr fýstist til íslands eftir

andlát fóður síns, enn Ketill bað hann nema

báðum þeira land, ef honum sýndist síðar at fara.

Eyvindr kom í Húsavík skipi sínu, ok nam Reyk-

jadal upp frá Vestmannsvatni; hann bjó at Helga-

stöðum ok er þar heygðr. Náttfari, er með Garð-

ari hafði út farit, eignaði sér áðr Reykjadal, ok

hafði merkt á viðum., enn Ej'^vindr rak hann á

braut ok lét hann hafa Náttfaravík. Ketill fór

út at orðsendingu Eyvindar; hann bjó á Einars-

stöðum; hans son var Konáll ok Þorsteinn, tað-

ir Einars, erþar bjó síðan. Sonr Eyvindarvar

Áskell goði, er átti dóttur Grenjaðar
;
þeira syn-

ir Þorsteinn ok Víga-Skúta. Dóttir Eyvindar

var Fjörleif. Konáll átti Oddnýju Einarsdóttur,

systur Eyjólfs Valgerðarsonar
;

þeira börn váru

þau Einarr, er átti sex sonu, ok dóttur Þórey-

ju, er átti Steinólfr Másson, ok önnur Eydís, er

Þorsteinn goði átti ór Ásbjarnarvík. Þórðr

Konálsson var faðir Sokka á Breiðamýri, föður

Konáls. Dóttir Konáls v.ar Vigdís, er álti Þor-

grímr, son Þorbjarnar skaga, ok var þeira son

Þorleifr Geirólfsstjúpr.

Grenjaðr hét maðr, Hrappsson, bróðir Geirleifs;

hann nam Þegjandadal ok Kraunaheiði, Þor-

gerðarfell ok Laxárdal neðan ; hann hjö á Gren-

jaðarstöðmi ; hann átti Þorgerði, dóttur Helga
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hests; þeira son var Þorgils vámúli, faðir On-

uiidar, föður Hallberu, móður Halldóru, móður

Þorgerðar, móður Halls ábóta, ok Hallberu, er

átti Hreinn Styrmisson.

Böðólfr hét maðr. son Gríms Grimólfssonar af

Ögðum, bróðir Böðmóðs; hann átti Þórunui.

dóttur Þórólfs ens fróða; þeira son var Skeggi.

Þau fóru öll til íölands, ok brutu skip sítt við

Tjörnes, ok váru at Auðólfsstöðum enn fyrsta

vetr; hann nam Tjörnes alt á milii Tunguár ok

Óss. Böðóltr átti síðar Þorbjörgu hólmasóL

dóttur Magr-Helga; þeira dóttir var Þorgerðr.

er átti Ásmundr Ondottsson; þeira son Þorleifrj

fadir Þiiríðar, er átti Valla-Ljótr.

Skeggi Böðólfsson nam Kelduhverfi upp til

Kelduness, ok bjó í Miklagarðí; hann átti Helgu,

dóttur Þorgeirs at Fiskilœk
;
þeira son var Þór-

ir farraaðr; hann lét gera knör í Sogni; þann

vígði Sigurðr biskup ; af þeim knerri eru brand-

ar veðrspáir fyrir durum í Miklagarði. Um
Þóri orti Grettir þetta:

Ríðk-at ek rtí^kimeiðuni

raudar hóts á móti

(sköpuð er þessum þegni

þraut): íerr ek einn á brautu.

Vilk-at ek Viðris bálka

vinnendr spaka finna

(ek man þér eigi þykja

err); leitak mér fera.

Hnekkik frá þar er flokkar
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fara Þóris mjök stórir;

er-a mér í þys þeira

þerfilegt at hverfa.

Forðumk frœgra virða

fund, á ek veg til lundar

(verð ek Heimdala at hirða

hjörj; björgum svá fjörvi.

An liét son Þóris, faðir Arnar, föd'ur Ingihjarg-

ar, módur Skúms, föður ÞorT{éls áhöta.

20. Máni hét raaðr, hann var fœddr í Ömd
á Hálogalandi; hann fór til íslands ok braut

við Tjörnes, ok bjó at Máná nökkura vetr;

síðan hrak Böðólfr hann á braut þaðan, ok nam
hann þá fyrir neðan Kálfborgará, railli Fijóts ok

Rauðaskriðu, ok bjó at Mánafelli; hans son var

Ketill, er átti Valdísi Þorbrandsdóttur, er keypti

Rauðaskriðulönd at Mána ; hans dóttir var Dalla,

systir Þorgeirs Galtasonar; hana átti Þorvaldr

Hjaltason.

Ljótr óþveginn hét maðr, er nam Kelduhverfi

upp frá Keldunesi; hans son var Gríss, faðir

Galta í Ási; hann var vitr maðr ok vígamaðr

mikill.

Önundr nam Kelduhverfi frá Keldunesi, ok

bjó í Ási ; hann var son Blæings Sótasonar, bróð-

ir Bálka í Hrútafirði. Dóttir Önundar var Þor-

björg, er átti Hallgils Þorbrandsson ór Rauða-

skriðu.

Þorsteinn, son Sigmundar Gnúpa-Bárðasonar,

bjó fyrst at Mývatni; hans son var Þorgrímr,
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faðir Arnórs í Reykjahlíð, er átti Þorkötlu, dótt-

ur Böðvars Hrólfssonar ór Gnúpufelli; Böðvarr

var son þeira.

Þorkell enn hávi kom ungr til íslands, ok bjó

fyrst at Grœnavatni, er geugr af Mývatni. Sig-

mundr hét son hans; hann átti Vigdísi, dóttur

Þóris af Espihóli; haun vá Glúmr á akrinum.

Dóttir Þorkels var Arndís, er átti Vigfúss, bróð-

ir Víga-Glúms. Þorkell gat son í elli sinni; sá

hét Dagr; hann var faðir Þórarins, er átti Yng-

vildi, dótíur Halls af Síðu, síðar enn Eyjólfr

enn halti.

Geiri hét maðr norrœnn, er fyrstr bjó fyrir

sunnan Mývatn á Geirastöðum; hans son var

Glúmr ok Þorkell. Þeir feðgar börðust við Þor-

berg höggvinkinna ok feldu Þorstein son hans;

fyrir þau víg váru þeir gervir norðan ór sveit-

um. Geiri sat um vetr á Geirastöðum við Húna-

vatn; síðan fóru þeir í Breiðafjórð, ok bjoggu i

Geiradal í Króksfirði. Glúmr fekk Ingunnar,

dóttur Þórólfs Véleifssonar; þeira börn váru þau

Þórðr, er átti Guðrúnu Ósvífrsdóttur, ok Þor-

gerðr, er átti Þórarinn Ingjaldsson; þeira son

Helgu-Steinarr.

Torf-Einarr jarl gat dúttur í œsku; sú hét

Þórdís ; hana fœddi Rögnvaldr jarl, ok gifti hana

Þorgeiri klaufa; þeira son varEinarr; hann fór

til Orkneyja at íinna frændr sína; þeir vildu

eigi taka við frændsemi hans; þá kaupir Ein-
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arr í skipi með brœðrum tveimr, Vestmaiini ok

Vémundi; þeir fóru til íslands ok sigldu fyrir

norðan landit, ok vestr ura Sléttu í fjörðinn

;

þeir settu öxi í Reistargnúp ok kölluðu því Öx-

arfjörð; þeir settu örn upp fyrirvestan, ok köll-

uðu þar Arnarþúfu; enn í þriðja stað settu þeir

kross; þar neíndu þeir Krossás; svá helguðu þeir

sér allan Öxarfjörð. Börn Einars váru þau Ey-

jólfr, er Galti Grísarson vá, ok Ljót, móðir Hróa

ens skarpa, er hefndi Eyjólís ok vá Galta. Syn-

ir Glíru-Halla, Brandr ok Bergr. váru dóttur-

synir Ljótar; þeir fellu í Böðvarsdal.

Reistr, son Bjarneyja-Ketils ok Hildar, syst-

ur Ketils þistils, faðir Arnsteins goða, haun nam'

land á milli Reistargnúps ok Rauðagnúps ok

bjó í Leirhöfn.

Arngeirr hét maðr, er nam Sléttu alla milli

Hávararlóns ok Sveiuungsvíkr; hans börn váru

þau Þorgils ok Oddr ok Þuríðr, er Steinólfr í

Þjórsárdal átti. Þeir Arngeirr ok Porgils gengu

heiman í fjúki at leita fjár, ok kvárau eigi heim;

Oddr fór at leita þeira ok fann þá báða örenda,

ok hafði hvítabjörn drepit þá, ok lá þá á pasti,

er hann kora at. Oddr drap björninn ok fœrði

heim, ok segja menn at hann æti allan, ok kall-

aðist þá hefna föður síns, er hann drap björn-

inn, enn þá bróður síns, er hann át hann. Oddr

var síðau illr ok ódæll við at eiga; haun var

hamrammr svá injök, at hann gekk heiman ór
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Hraunhötii um kveldit. enn kom um morgininn

eftir í iJjórsárdal til liðs við systur sína, er

Þjórsdœlir vildu berja sriíjti í hel.

Sveinungr nara Sveinungsvík, enn Kolli Kolla-

vík, ok bjú þar hvárr sem við er kent síðau,

KetiU þistill nara Þistilsí]örð, milli Hunds-

ness ok Sauðaness; hans son var Sigmundr, fað-

ir Laugarbrekku-Einars.

Nú eru rituð landnám í Norðlendinga fjórð-

ungi, ok eru þessir þar ágætastir landnámsmenn:

Auðun skökuU, Inginiundr, Ævarr, Sæmundr,

Eiríkr í Goðdölum, Höfða-Þórðr, Helgi enn magri,

Ej'vindr Þorsteins son höfða; enn þar váru mcc

bónda þá er talit var.

IV.

Þessir meuii hafa laurt uumít í Austíirðiug-afjórðuugi.

er uú muuu upp taldir, ok ferr hvat af heudi uorð-

an til fjórðuug-amóts, frá Laug-auesi á 8ólheimasaud.

ek er þat sögn mauua at þessi fjórðuugr hali fjrst

albyg-ðr orðit.

1. Gunnólfr kroppa hét maðr, son Þóris hauk-

nefs, hersis; hann nam Gunnólfsvik ok Gunn-

ólísfell ok Langanes alt fyrir útan Helkundu-

heiði, ok bjó í Fagravík; hans son var Skúli

herkja, faðir Geirlaugar.
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Finni liét maðr, er nam Finnafjörð ok Við-

fjörð; hans son var Þórarinn, faðir Sigurðar,

föður Glíru-Halla.

Hróðgeirr enu livíti Hrappsson nam Sandvík

fyrir norðan Digranes, alt til Viðfjarðar, ok bjó

á Skeg-g'jastöðura; lians dóttir var Ingibjörg-, er

átti Þorsteinn enn livíti; hon var módir Þorr/ils,

födur Hélga, fódur Bjarnar, föður Yngvildar,

módur Amunda, fódur Giidn'inar. módur Þördis-

ar, mócfur Hdgu, módur Þórðar prests, födiir

Markúss á Melum. Alrekr var bróðir Hróðgeirs,

er út kom með lionum ; hann var faðir Ljótólfs

goða í Svarfaðardal.

E^^vindr vápiii ok Refr enn rauði, synir Þor-

steins þjokkubeins, bjoggust til íslands af Strind

ór Þrándlieimi, þvíat þeir urðu raissáttir við

Harald konuag, ok liafði sítt skip hvárr þeira.

Eefr varð aftrreka, ok lét konungr drepa hann,

enn Eyvindr kora í Vápnafjörð ok nam íjörðinn

allan frá Vestradalsá, ok bjó í Krossavík enni

iðri; hans son var Þorbjörn.

Steinbjörn kortr hét son Refs ens rauða; hann

fór til íslands ok koni í Vápnafjörð. Eyvindr

föðurbróðir hans gaf honum land alt milli Vápna-

fjarðarár ok Vestradalsár; hann bjó at Hofi. Hans

synir váru þeir Þormóðr stikublígr, er bjó í

Sunnudal; annarr Eefr á Refsstöðum
;

þriði Egill

á Egilsstöðura, faðir Þórarins ok Þrastar ok Hall-

bjarnar ok Hallfríðar, er átti Þorkell Geitisson.
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Hróaldr bjóla var fóstbróöir Eyvindar vápna-,

hann nam land fyrir vestan Vestradalsá, dalinn

hálfan. ok Selárdal allan út til Digraness ; hann

bj(3 á Torfastöðum. Hans son var ísroðr, faðir

Gimnhildar, er átti Oddi, son Ásólfs í Höfða.

Oímnhilch' rar móðir Grínis, fóhir Halldöni,

móður Markúss, f'óður Valgerðar, móður Böð-

rars, fóður Þórðar prests, fóður Marhúss á Mel-

um.

Ölvér eun hvíti hét raaðr, sou Ósvalds Öxua-

Þórissonar; hann var leudr maðr ok bjó í Álm-

dölum; hanu varð ósáttr við Hákou jarl Grjót-

garðsson, ok fór á "^'rjar ok dó þar, enn Þor-

steinu euu hvíti, sou hans, fór til íslauds, ok

kom skipi sínu í Vápnafjörð eftir landnám; haun

keypti land af Eyvindi vápna, ok bjó á Tófta-

velli fjTÍr íitan Síreksstaði uökkura vetr, áðr

hann komst at Hofslöndum. með því móti at

hann heimti leigufé sítt at Steiubirni kort, eun

hanu hafði ekki til at gjalda uema landit; þar

bjó Þorsteiun .lx. vetra síðan ok var vitr maðr

ok góðr. Hann átti Ingibjörgu, dóttur Hróð-

geirs ens hvíta; þeira börn váru þau Þorgils

ok Þórðr, Önundr, Þorbjörg ok Þóra. Þorgils

átti Ásvöru, dóttur Þóris Graut-Atlasonar
;
þeira

son var Brodd-Helgi. Hann átti fyrr Höllu

Lýtingsdóttur, Arnbjarnarsonar
;

þeira sou var

Víga-Bjarni. Haun átti Rannveigu, dóttur Ei-

ríks ór Goðdölum; þeira son var Skegg-Broddi
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enn dóttir Yiigvildr, er átti Þorsteinn Hallsson.

Skegg-Broddi átti Guðrúnu, dóttur Þórarins

sælings ok Halldóru Einarsdóttur; þeira börn

Þórir ok Bjarni húslangr. Þórir átti Steinunni,

dóttur Þorgríms ens liáva; þeira dóttir var Guð-

rún, er átti Flosi Kolbeinsson; þeira son var

Bjarni, faðir Bjarna, er átti Höllu Jörundar-

dóttur; þeira börn váru þau Flosi prestr ok

Toríi prestr, Einarr brúðr ok Gruðrún, er Pórðr

Sturluson átti, ok Goðrún, er Einarr Bergþórs-

son átti, ok Helga, mó(Mr Sigríðar Sighvats-

dóttur. Flosi prestr átti Ragnhildi, dóttur Bark-

ar á Baugsstöðum ; þeira börn Bjarni ok Ein-

arr, Halla, módir lierra Kristofórus, ok Pórdis,

móðir frú Ingigerðar, móður frú Guðrúnar ok

Hallheru. Valgerðr rar dóttir Flosa, móðir herra

Erlends sterka, föður Hauks ok Valgerðar.

3. Þorsteinn torfi ok Lýtingr brœðr íóru til

íslands, Lýtingr nam Vápnafjarðarströnd alla

ena eystri, Böðvarsdal ok Fagradal, ok bjó í

Krossavík; frá honum eru Vápnfirðingar komn-

ir. Hans son var Oeitir, faðir Þorkels, föður

Bagneiðar, mbður HÖllu, móður Bótólfs, föður

Þördisar, möður Helgu, móður Þórðar prests,

föður Markúss á Melum.

Þorflðr hét maðr, er íyrst bjó á Skeggjastöð-

um at ráði Þórðar hálraa; hans son var Þor-

steinn fagri, er vá Einar, son Þóris Graut-Atla-
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sonar, ok brœðr hans tveir, Þorkell ok Heðinn,

er vágu Þorgils. föður Brodd-Hel^a.

Þorsteinn torfi nam Hlíð alla útan frá Ós-

Qöllum ok upp til Hvannár, ok bjó at Fors-

velli; hans son var Þorvaldr, faðir Þorgeirs,

fóður Hallgeirs, föður Hrapps á Forsvelli.

Hákon hét maðr, er nam Jökulsdal allan fyr-

ir vestan Jökulsá ok fyrir ofan Teig:ará, ok

bjó á Hákonarstöðum: hans dóttir var Þorbjörg,

er áttu synir Brynjólfs ens gamla, Gunnbjörn

ok Hallgrímr. Teigr lá ónurainn millum Þor-

steins torfa ok Hákonar: þann lögðu þeir til

hofs, ok heitir sá nú Hofsteigr.

Skjöldólfr Vénmndarson, bróðir Berðlu-Kára,

nam Jökulsdal fyrir austan Jökulsá upp frá

Knefilsdalsá, ok bjó á Skjöldólfsstöðum; hans

börn váru þau Þorsteinn, er átti Fastnýju

Brynjólfsdóttur, ok Sigríðr, móðir Bersa Özur-

arsonar.

Þórðr hét maðr, son Þórólfs hálma, bróðir

Helga bunhauss; hann nam Tungulönd öll á

milli Lagarfljóts ok Jökulsár, íyrir útan Eangá;

hans son var Þórólfr hálrai, er átti Guðríði

Brynjólfsdóttur; þeira son var Þórðr þvari, fað-

ir Þórodds, föður Brands, föður Steinunnar,

móöur Rannveigar, móður Sæhildar, er Gizurr

átti.

Qzurr slagakollr nam laud milli Ormsár ok
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Rangár; haiin áttiGuðnýju Brynjólísdóttur; þeira

son var Ásmundr, faðir Marðar.

Ketill ok Graut-Atli, synir Þóris þiðranda,

fóru ór Veradal til íslands, ok námu land í

Fljótsdal fyrr enn Brynjólfr kom út, Lagar-

fljótsstrandir báðar. Ketill nam fyrir vestan

Fljót á milli Hengiforsár ok Ormsár. Ketill

fór útan, ok var með Véþorni, syni Vémundar

ens gamla; þá keypti hann at Véþorni Arneiði,

dóttur Ásbjarnar jarls skerjablesa, er Hólmfastr

son Véþorns, hafði hertekit, þá er þeir Grímr, syst-

urson Véþorns, drápu Ásbjörn jarl. Ketill keypti

Arneiði, dótturÁsbjarnar, tveim hlutum dýrraenn

Véþorn mat hana í fyrstu; enn er kaupit var

orðit, þá gerði Ketill brúðkaup til Arneiðar. Eft-

ir þat fann hon grafsilfr mikit undir viðarrót-

um; þá bauð Ketili at flytja hana til frænda

sínna, enn hon kaus þá honum at fylgja. Þau

fóru út ok bjoggu á Arneiðarstöðum
;

þeira son

var Þiðrandi, faðir Ketils í Njarðvík. Jóreiðr

var dóttir Þiðranda, módir Porsteins, föður

Guðríðar, móður Bannveigar, móður Salgerðar,

móður Guðrúnar, móður Hreins ábóta, föður

Valdísar, móður Snorra, föður Sallberu, er átti

Markús Pörðarson á Mélum.

3. Graut-Atli nam ena eystri strönd Lagar-

fljóts, alt á milli Giljár ok Vallaness, fyrir vest-

an Öxnalœk; hans synir váru þeir Þorbjörn ok

Þórir, er átti Ásvöru Brynjólfsdóttur.
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Þorgeirr Vestarson hét maör göíigr ; hann átti

þrjá sonii: var einn Brynjólfr enn giunli. ann-

arr Ævarr enn ganili, i)riði Herjólfr. Peir fóru

allir til íslands á sínii slcipi hverr þeira. Bryn-

jólfr kom skipi sínu í Eskifjörö, ok nam land

fyrir ofan fjall, Fljótsdal allan fyrir ofan Ilengi-

forsá, íyrir vestan, enn fyrir ofan Gilsá, fyrir

austan, Skriðudal allan, ok svá Völluna út til

Eyviudarár, ok tók mikit af landnámi Una
G-aröarssouar, ok bygði þar frændum sínuni ok

mágnm; hann átti þá tiu börn, enn síðan fekk

hann Helgu, er átt hafði Herjólfr, bróðir hans,

ok áttu þau þrjú börn; þeira son var Özurr,

faðir Bersa, föður Hólmsleins, föður Órœkju,

föður Hólmsteins, föður Heigu, móður Hólmsteins,

íöður Hallgerðar, moður Þorbjargar, er átti Loftr

byskupsson.

Ævarr enn ganili, bróðir Brynjólfs, kom út í

Rej^ðaríirði, ok fór upp um fjall; honum gaf

Brynjólfr Skriðudal allan fyrir ofan Gilsá ; hann

bjó á Arnallzstöðum; hann átti tvá sonu, enn

dœtr þrjár.

Ásroðr Iiét maðr, er fekk Ásvarar Herjólfs-

dóttur, br(')ðurdóttur Brynjúlfs ok stjúpdótlur;

henni fylgðu heiman öll lond milli Gilsár ok

Eyvindarár; þau bjoggu á Ketilsstöðum. Þeira

son var Þorvaldr holbarki, faðir Porbergs, föð-

ur Haíljóts, föður Þórhadds skálar. DóttirHoI-

barka var Þórunn, er átti Þorbjörn Graut-Atla-
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son; önniir Ástríðr, móðir Ásbjarnar loðinhöfða,

fóður Þórarins í S83''ð;:irf]rði. föður Ásbjarnar,

föðiir Kolskeggs ens fróða ok Ingileifar, móðiir

Halls, föðnr Finns lögsögiimanns.

Hrafnkell hét maðr, Hrafnsson; hann kom út

síð landnámatíðar; hann var enn fyrsta vetr í

Breiðdal, enn nm várit fór hann upp um fjall;

hann áði í Skriðudal ok sofnaði; þá dreymdi

hann at niaðr kom at honura ok bað hanii upp

standa ok fara braut sem skjótast; hann vakn-

aði ok fór braut. Enn er hann var skamt kom-

inn, þá hljóp ofan fjallit alt, ok varð undir

göltr ok griðungr, er hann átti. Síðan nam

Hrafnkell Hrafnkelsdal ok bi'ó á Steinroðarstöð-

um; hans son var Ásbjörn, faðir Helga, ok

Þórir, faðir Hrafnkels goða, föður Sveinbjarnar,

fódur Þorsteins
,
födur Bötblfs, föður Þördisar,

móðttr Helgu, móður Þördar prests, föðiir MarTi-

úss á Meliun.

Uni, son Garðars er fyrst fann ísland, fór til

íslands með ráði Haralds konungs hárfagra, ok

ætlaði st leggja undir sik landit, enn síðan hafði

konungr heitit honum at gera hann jarl sínn.

Uni tók land þar sem nú heitir Unaóss, ok hús-

aði þar; hann nam sér land til eignar fyrir

sunnan Lagarflj«'it, alt herað til Unahpkjar.

Eun er landsmenn vissu ætlun hans, tóku þeir

at ýfast við hann, ok vildu eigi selja honum

kvikfé eðr vistir, ok mátti hann eigi þar hald-
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ast. Uni fór í Álftafjörð enn syðra; hann náði

þar eigi at staðfestast; þá fór hann austan

með tólfta mann. ok kom at vetri til Loið-

ólfs kappa í Skógahverfi; hann tók við þeim.

Uni þýddist Þórunni, dóttiir Leiðólfs, ok var

hon raeð barni iim várit; þá vildi Uni hlaupast

á braut með sína menn; enn Leiðólfr reið eftir

honura. ok fundust þeir hjá Flangastöðum ok

börðust þar, því at Uni vildi eigi aftr fara

með Leiðólfi; þar fellu nökkurir menn af Una,

enn hann fór aftr nauðigr, þvíat Leiðólfr vildi

at hann fengi konunnar ok staðfestist ok tœki

arf eftir hann. Nökkuru síðar hljóp Uni á

braut, þá er Leiðólfr var eigi heima, enn Leið-

ólfr reið eftir honum. þá er hann vissi, ok

fundust þeir hjá Káifag-röfum ; var hann þá svá

reiðr at hann drap Una ok förunauta hans alla.

Sonr Uua ok Þórunnar var Hróarr Tungugoði;

hann tók arf Leiðólfs allan, ok var et mesta

afarmenni; hann átti dóttur Hámundar. systur

Gunnars frá Hlíðarenda; þeira son var Há-

mundr enn halti, er var enn mesti vigamaðr.

Tjörvi enn háðsami ok Gunnarr váru systur-

synir Hróars. Tjörvi bað Ástríðar mannvits-

brekku Móðólfsdóttur, enn brœðr hennar Ketill

ok Hrólfr synjuðu honum konunnar. enn þeir

gáfu hana Þóri Ketilssyni; þá dró Tjörvi líkn-

eski þeira á kamarsvegg, ok hvert kveld, er

þeir Hróarr gengu til kamars, þá hrækti hann

12
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í andlit líkneski Þóris, enn kysti hennar líkn-

eski, áðr Hróarr skóf af. Eftir þat skar Tjörvi

þau á hnífskefti sínu ok kvað þetta:

Vér höfum þar með Þóri

(þat var sett við glettu)

auðar unga Þrúði

áðr á vegg of fáða.

Nú hefik rastakarns ristit

(réð ek ma7-t við Syn hjarta

hauka skofts) á hefti

Hlin ölbœkis rainu.

Héraf gerðust víg' þeira Hrúars ok systursoua

hans.

Þorkell fuUspakr hét maðr, er nam Njarð-

vík alla ok bjó þar; hans dóttir var Pjóðiiildr,

er átti Ævarr enn gamli, ok var þeira dóttir

Yngvildr, móðir Ketils í Njarðvík, Þiðranda-

sonar.

Vetrliði hét maðr, son Arnbjarnar Ólafs sonar

langháls, bróðir þeira Lýtings, Þorsteins torfa

ok Þorbjarnar i Arnarholti; Óláfr langháls var

son Bjarnar reyðarsíðu; Vetrliði nam Borgarfjörð

ok bjó þar.

Þúrir lína hét maðr, er nara Breiðavík, ok

bjó þar; hans synir váru þeir Sveinungr ok

Gunnsteinn.

Nú hefir Kolskeggr fyrir sagt heðan frá um
landnám.

5. Þorsteinn kleggi nam fyrst Húsavík ok
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bjó þar; haiis son var Án, er Húsvíkingar eru

frá komnir.

Loðmundr enn gamli hét maðr, enn annarr

Bjólfr, fóstbróðir hans; þeir fóru til íslands af

Vors, at Þulunesi. Loðmuudr var rammaukinn

mjök ok fjölkuunigr; hann skaut fyrir borð

öndveg'issúlum sínuai í hafi ok kvaðst þar byggja

skyldu sem þær rœki á iand. Enn þeir fóst-

brœðr tóku Austíjörðu, ok nam Lodmimdr Loð-

mundarQörð, ok bjó þar þenna vetr; þá frá

hann til öndvegissúlna sínna fyrir sunnan land.

Eftir þat bar hann á skip öll föng sín; enn er

segl var dregit, lagðist hann niðr, ok bað 0ngv-

an mann vera svá djarfan at hannnefndi sik. Enn
er hann hafði skamma hríð legit, varð gnýr mik-

ill; þá sá menn at skriða mikil hljóp á bœ þann

er Loðmundr hafði búit á; eftir þat settist hann

upp, ok tók til orða : „Þat er álag mitt, at þat

skip skal aldri heilt aí hafi koma, er hér siglir

út". Hann helt síðan suðr fyrir Horn ok vestr

með landi, alt fyrir Hjörleifshöfða, ok lendi

nökkuru vestar; hann nam þar land sem súl-

urnar höfðu komit, ok á milli Hafrsár ok Fúla-

lœkjar; þat heitir nú Jökulsá á Sólheimasandi;

hann bjó í Loðmundarhvammi, ok kallaði þar

Sólheima. Þá er Loðmundr var gamail, bjó

Þrasi í Skógum; hann var ok fjölkunnigr
;
þat

var eitt sinn at Þrasi sá um morgun vatua-

hlaup mikit; hann veitti vatnit með fjölkyngi

32»
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austr fyrir Sólheima; enn þræll Loðmnndar sá,

ok kvað falla sjó norðan um landit at þeim.

Loðmundr var þá blindr; hann bað þrælinn

fœra sér í dælukeri þat er hann kallaði sjó; ok

er hann kom aftr, sag:ði Loðmundr: „Ekki

þikki mér þetta sjór". Síðan bað hann þrælinn

fylgja sértil vatnsins: „ok stikkstafsbroddimín-

um í vatnit" ; hringr var í stafnum, ok helt Loð-

muridr tveim höndum um stafinn. enn beit í

hringinn; þá tóku vötnin at falía vestr aftr

fyrir Skóga; síðan veitti livárr þeira vötnin frá

sér, þar til er þeir fundust við gljúfr nökkur;

þá sættust þeir á þat. at áin skyldi þar falla

sem skemst væri til sjóvar. Sú er nú kölluð

Jökulsá, ok skilr landsfjórðunga. [1 þeim vatna-

fjangi rarð SóJheimasandr. Son Lodmimdar rar

Sumarlidi, faðir Þorsteins liolmum, föbur Þóru,

mó^iir Steins Brandssonar, föður Þöru, er átti

Skafii lögmadr].

6. Bjólfr, fóstbróðir Loðmundar, nam Seyðar-

fjörð allan, ok bjó þar alla ævi ; hanngafHelgu

dóttur sína, Áni enum ramma, ok fylgði henni

heiman öll en nyrðri strönd Seyðarfjarðar, til

Vestdalsár. ísólfr hét sonr Bjólfs, er þar bjó

síðan, ok Seyðfirðingar eru írá komnir.

Eyvindr hét maðr, er út kom með Brynjólfi,

ok fœrði síðan bygð sina í Mjóvafjörð ok bjó

þar; hans son var Hrafn, er seldi Mjóvafjarðar-
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land Þorkatli klöku, er þar bjó síðaii; frá hon-

um er Klökuætt komin.

Egill eim rauði hét maðr, er nam Norðrfjörð

ok bjó á Nesi út; hans son var Óláfr, er Nes-

menn eru frá komnir.

Freysteinn enn fagri hét maðr; hann nam
Sandvík, ok bjó á Barðsnesi, Viðfjörð ok Hellis-

fjörð; frá honum eru Sandvíkingar ok Viðfirð-

ingar ok Hellisfirðingar komnir.

Þórir enn hávi ok Krumr, þeir fóru af Vors

til íslauds; ok þá er þeir tóku land, nara Þór-

ir Krossavik á miili Gerpis ok Eeyðaríjarðar;

þaðan eru Krossvikingar koranir; enn Krumr
nam land á Haíranesi ok til Þernuness ok alt

et ytra, bæði Skrúðey ok aðrar úteyjar, ok þrjú

lönd öðrum megin gegnt Þernunesi; þaðan eru

Krymlingar komnir.

Ævarr var fyrst í Reyðarfirði, áðr haun

fór upp um íjall; enn Brynjólfr í Eskifirði, áðr

hann fór upp at byggja Fljótsdal, sem áðr var

ritat.

Vémundr hét maðr, er nam Fáskrúðsfjörð all-

an, ok bjó þar alla ævi; hans son var Ölmóðr,

er C)lmœðlingar eru frá komnir.

Þórhaddr enn gamli var hofgoði í Þrándheimi

á Mœri; hann fýstist til íslands ok tók áðr of-

an hofit, ok hafði með sér hofsmoldina ok súl-

urnar; enn hann kom í Stöðvarfjörð, ok lagði

Mœrina-helgi á allau fjörðiun, ok lét ougu tor-
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týna þar nema kvikfé heimilu ; hann bjó þar alla

ævi, ok eru frá honum Stöðfirðingar komnir.

7. Hjalti hét maðr, er nam Kleifarlönd ok

allan Breiðdal þar upp frá; hans son var Kol-

grímr, er mart er manna frá komit.

Herjólfr hét maðr, er nam land alt út til

Hvalsnesskriðna; hans son var Vápni er Væpn-

lingar eru frá korcnir.

Herjólfr, bróðir Brynjólfs, nam Hej^dalalönd

fyrir neðan Tinnudaisá ok út til Ormsár; hans

son var Özurr, er Breiðdœlir eru frá komnir.

Skjöldólfr hét maðr, er nam Stræti alt fyrir

útan Gnúp, ok inn öðrum megin til Óss ok til

Skjöldólfsness hjá Fagradalsá í Breiðdali; hans

son var Háleygr, er þar bjó síðan; frá honum

er Háleyojaætt komin.

Þjóðrekr hét maðr; hann nam fyrst Breiðdal

allan enn hann stökk braut þaðan fyrir Bryn-

)ólfi, ok ofan í Berufjörð, ok nam alla ena nyrðri

strönd Berufjarðar, ok fyrir suunan ura Búlands-

nes, ok iun til Rauðaskriðna öðrum megin, ok bjó

þrjá vetr þar sem nú heitir Skáli; síðan keypti

Björn enn hávi jarðir at honum, ok eru frá

honum Berufirðingar komnir.

Björn sviðinhorni hét maðr> er nam Álftafjörð

enn nyrðra, inn frá Rauðaskriðum, ok Sviðin-

hornadal.

Þorsteinn trumbubein hét frændi Böðvars ens

hvíta, ok fór meö honum til íslauds; hann nam
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laiid fyrir utan Leiruvág til Hvalsnesskriðna

;

hans son var Kollr enn grái, faðir Þorsteins,

föður Þorgríms í Borgarhöfn, fóður Steinunnar,

er átti Gizurr b^'skup.

Böðvarr enn hvíti var son Þorleifs miðlungs,

Böðvarssonar snæþrymu, Porleifssonar hvala-

skúfs, Ánssonar, Arnarsonar hjTuu, konungs, Þór-

issonar konungs, Svíny-Böðvarssonar, Kaunsson-

ar konungs, Sölga sonar konungs, Hrólfs sonar ór

Bergi, ok Brandönundr, frændi hans, fóru af Vors

til íslands ok kvámu í Álftafjörð enn syðra.

Böðvarr nam land inn frá Leiruvági, dali þá

alla er þar liggja, ok út öðrum megin til Múla

ok bjó at Hofi; hann reisti þar hof mikit. Sonr

Böðvars var Þorsteinn. er átti Þórdísi, dóttur

Özurar keiliselgs. Hrollaugssonar; þeirasonvar

Síðu-Hallr ; hann átti Jóreiði Þiðrandadóttur, ok

er þaðan mikil ætt komin. Son þeira var Þor-

steinn, faðir Ámunda, föður Guðrúnar, móður

Þórdísar. móður Helgu, móður Guðnýjar, móður

Sturlusona.

Brandönundr nam land fyrir norðan Míila-

Kambsdal ok Melrakkanes, ok inn til Hamarsár,

ok er mart manna frá honum komit.

Þórðr skeggi, son Hrapps, Bjarnar sonar bunu,

hann átti Vilborgu Ósvaldsdóttur ok Úlfrúnar

Játmundardóttur. Þórðr fór til íslands ok nam
land í Lóni, fyrir norðau Jökulsá, milli ok Lóns-

heiðar, ok bjó í Bœ tíu vetr eða lengr; þá frá
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haiin til öndvegissúlna sínna fyrir neðan heiði

í Leiruvági
; þá réðst hann vestr þannig, ok bjó

á Skeggjastöðum, sem fyrr er ritat; hann seldi

þá Lónlönd Úlíljóti, er lög fiutti út hingat. [Bjb

Þórcfr þó noJíkora veir sidan í Lóni]. Dóttir

Þórðar var Helga, er Ketilbjörn enn gamli átti

at Mosfelli. — Þat var upiihaf enna Iteiðnu laga,

at menn skyldu eigi hafa höfudskip í hafi. enn ef

þeir hefði, þá skyldi þeir af taka liofud, áðr þeir

kœmi í lands syn, ok sigla eigi at landi med

gapandi höfðum eða ginandi trjönum, svá at land-

vœttir fælist við. Baugr tvíeyringr eða meiri

skyldi liggja i hverju höfudhofi á stalla; þann

haug skyldi hverr goði hafa á hendi sér til lög-

þinga allra, þeira er hann skyldi sjálfr heyja,

ok rjóða hann þar áðr i roðru nautshlóðs, þess

er hann hlótaði þar sjálfr. Hverr sá maðr, er

þar þurfti lögskil af hendi at leysa at dómi, skyldi

áðr eið vinna at þeim haugi, ok nefna sfr vátta

tvá eða fieiri; „nefniekiþat vœtt^', skildi hann

segja, „at ek vinn eið at haugi, lögeið; hjálpi mér

svá Freyr ok Nj'órðr ok hinn almáttki Ass, sem

ek man svá sök þessa sœkja, eða verja, eða vitni

hera, eða kviðu, eða dóma, sem ek veit réttast ok

sannast ok hélzt at lögum, ok 'óll lögmœt skil af

hendi leysa þau er undir mik koma, meðan ek

er áþessu þingi.''^ Þá var landinu skift i fjórð-

unga, ok skyldu vera þrjú þing i fjórðungi, enn

þrjú höfuðhof i þingsókn hverri; þar váru menn
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valdir til at-geyma hofanna at riti ok réttlœti:

þeir sJcyldu nefna döma á þingiim, ok styra sak-

ferli; því váru þeir guðar kalladir: hverr madr

skyldi gefa toJl til Jiofs, sem nú til kirkju tíund.

8. Þorsteinn \eggr, son Bjarnar blátannar,

fór ór Suðrejjiim til íslands, ok nani löud öll

fyrir noröan Horn til Jökulsár í Lóni, ok bjó í

Böðvarsholti þrjá vetr, enn seldi síðan löndin

ok fór aftr í Suðrejjar.

Rögnvaldr jarl á Mœri (var) son Eysteius

g'luuiru, ívars souar Upplendingajarls, Hálfdan-

ar sonar ens gamia; Rögnvaldr átti Ragnbildi,

dóttur Hrólfs uefju
;
þeira son var ívarr, er fell

í Suðreyjum með Haraldi kunungi enum liárfagra;

anuarr var Göngu-Hrólfr, er vann Norðmandí;

frá honum eru Rúðujarlar komnir ok Euglakon-

ungar; þriði var Þórir jarl þegjandi, er átti

Álöfu árbót, dóttur Haralds konungs hárfagra,

ok var þeira dóttir Bergljót, móðir Hákonar

jarls ens ríka. Röguvaidr jarl átti friðlusonu

þrjá: hét einn Hrollaugr, aunar Einarr, þriði

Hallaðr ; sá veltist ór jarlsdómi í Orkueyjum.

Ok er Rögnvaldr jarl frá þat, þá kallaði hauu

saman souu sína, ok spurði hverr þeira þá vildi

til ej^jauna; enu Þórir bað hann sjá fyrir um
sína för; jarlinu kvað honum vel fara, enn kvað

hauu þar skyldu ríki taka eftir sínn dag. Þá
gekk Hrólfr fram, ok bauð sik til farar; Rögn-

valdr kvað hoimm vel hent fyrir sakir afls ok
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hreysti, enn kveðst ætla at meiri ofsi væri í

skapi hans, enn hann mætti þegar at löndum set-

jast. Þá gekk Hrollaugr fram, ok spurði ef hann

vildi at hann fœri; Rögnvaldr kvað hann ekki

mundu jarl verða: „hefir þú þat skap, er engi

styrjöld fylgir; munu vegir þínir liggja til ís-

lands; muntu þar göfigr þikkja á þvi landi, ok

verða kynsæll, enn engi eru hér forlög þín".

Pá geltk Einarr fram ok mælti: „Láttu mik

fara til Orkneyja : ek mun þér því heita, er þér

mun bezt þikkja, at ek mun aldri aftr koma

þér í augsýn". Jarlinn svarar: „Vel þikki

mér at þú farir brutt, enn lítils er mér ván at

þér, þvíat móðurætt þín er öll þrælborin". Eít-

ir þat fór Einarr vestr, ok lagði undir sik eyj-

arnar, sem segir í sögu hans. HroUaugr fór þá

til Haralds konungs ok var með honum um hríð,

þvíat þeir feðgar kómu eigi skapi saman eftir

þetta.

9. Hrollaugr fór til íslands með ráði Har-

alds konungs, ok hafði með sér konu sína ok

sonu; hann kom austr at Horni ok skaut þar

tyrir borð öndvegissúlum sínum, ok bar þær á

land í Hornafirði, enn hann rak undan ok vestr

fyrir land; fekk hann þá útivist harðaokvatn-

fátt. Þeir tóku land vestr í Leiruvági á Nes-

jum; var hann þar enn fyrsta vetr; þá frá hann

til öndugissúlna sínna ok fór austr þannveg;

var hann annan vetr undir Ingólfsfelli. Síðan
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fór hann austr í Hornafjörð, ok nam land aust-

an frá Horni til Kvíár, ok bjó fyrst undir Skarðs-

brekku í Hornaíirði, enn síðan á Breiðabólstað

í Fellshverfi. Þá hafði hann lógat þeim lönd-

um, er norðr váru frá Borgarhöfn, enn hann

átti til dauðadags þau lönd, er suðr váru frá

Hrego'soerðismúla. Hroliaugr var höfðingi mik-

ill ok helt vingan við Harald kouung, enn fór

aldri útan [ok eigi vitjadi hann Rögnvalds

jarls fóbiir síns, þvi af honum var ótitt við stjiip-

mödur sina]. Haraldr konungr sendi Hrollaugi

[gersimar á deyjanda deqi,] sverð ok ölhorn ok

gullhring, þann er vá fimm aura; sverð þat átti

Kolr, son SíðuHalis, enu Kolskeggr enn fróði

hafði sét hornit. Hrollaugr var faðir Özurar

keiliselgs, er átti Gró, dóttur Þórðar illuga; dótt-

ir þeira var Þórdís, raóðir Halls á Síðu. Ann-

arr son Hrollaugs var Hróaldr, faðir Óttars hval-

róar, föður Guðlaugar. móður Þorgerðar, móður

Járngerðar, móður Valgerðar. móður Böðvars,

föður Guðnýjar, móður Sturlusoua. Öuundr var

enn þriðí son Hrollaugs. Hallr á Síðu átti Jó-

reiði Þiðrandadóttur; þeira son var Þorsteinn,

faðir Magnúss, föður Einars, föður Magnúss bysk-

ups. Annarr son Halls var Egill, faðir Þorgerð-

ar, móður Jóns byskups ens helga. Þorvarðr

Hallsson var faðir Þórdísar, móður Jórunnar,

móður Halls prests, föður Gizurar, föðurMagn-

úss byskups ok Þorvalds, födur Gizurar jarls.
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Yngvildr Hallsdóttir var móðir Þóreyjar, móð-

ur Sæmuudar prests eus fróða. Þorsteinn Hall-

son var faðir G-uðríðar, móður Jóreiðar, móður

Ara prests ens fróða. Þorgerðr Hallsdóttir var

móðir Yngvildar, móður Ljóts, föður Járngerð-

ar, móður Valgerðar, móður Böðvars.íöður Guð-

nýjar, móður Sturlusona.

10. Ketill hét maðr, er HroUaugr seldi Horna-

fjarðarströnd útan frá Horni ok inn til Hamra;

hann bjú at Meðalfelli ; frá honum eru Hornnrð-

ingar komnir.

Auðunn enn rauði keypti land at HroUaugi

útan frá hömrum ok út öðrum megin tii Viðborðs;

hann bjó í Hofsfelli ok reisti þar hof mikit; frá

honum eru Hofsfellingar komnir.

Þorsteinn enn skjálgi keypti land at Hroi-

laugi, alt frá Viðborði suðr um Mýrar ok til

Heinabergsár ; hans son var Vestmarr, er Mýra-

menn eru frá komnir.

Úlfr enn vorski keypti land at Hrollaugi suðr

frá Heinabergsá til Hreggerðismúla, ok bjú at

Skálafelli fyrstr manna; fráhonum eru Vorsar

komnir. Sídan fœrði TJlfr bú sitt í Papíli ok

hjó á Breidahólstad , ok er þar haugr hans ok svá

Þorgeirs haugr. Þorgeirr var son Vorsa-lRfs,

er hjó at Hofi i Papíli.

Þórðr illugi, son Eyvindar eykikróks, braut

skip sitt á Breiðasandi; honum gaf Hrollaugr

land miUi Jökulsár ok Kvíár, ok bjó hann und-
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ir Felli við Breiðá; hans synir váru þeir Örn

enn sterki, er deildi við Þórdísi Jarlsdóttur,

systur Hrollaugs. ok Eyvindr smiðr. Dœtr hans

váru þær Gróa. er Özurr átti, ok Þórdís, móð-

ir Þorbjargar. móður Þórdisar, móður Þórðar ill-

uga, er vá VíiS^a-Skútu.

Ásbjörn hét maðr, son Heyanf^rsBjarnar, hers-

is ór Sogni; hann var son Helga Helgasonar,

Bjarnar sonar bunu. Ásbjörn fór til íslands ok dó í

haíi, enn Þorgerðr kona hans ok synirþeirakvámu

út. [Ennþat var niœlt at kona skylcli eigi víðara nema

land, enn leiBa mætti kvigu tvœvetra várlangan

dag sbUetra miUnm, halfstalit naut ok liaft vel.

Því leiddi Þorgerdr kvigu sina undan Töftafelli,

skanit frá Kviá, ok í Kidjaleit Jijá Jökidsfelli

fyrir restan. Þorgerðr nam því land um] alt

Ingólfshöfðahveríi á œilli Kvíár ok Jökulsár. ok

bjó hon at Sandfelli, ok Guðlaugr, son þeira Ás-

biarnar, eftir hana; frá honum eru Sandfelling-

ar komnir. Annarr soii þeira var Þorgils, er

Hnappfellingar eru frá komnir; þriði var Özurr,

faðir Þórðar Freysgoða, er mart manna or frá

komit.

Helgi hét annarr son Heyjangrs-Bjarnar; hann

fór til íslands ok bjó at Rauðalœk; lians son

var Hildir, er Rauðlœkingar eru frá komnir.

Bárðr var enn þriði son Heyiangrs-Bjarnar, er

fyrr er getit; hann nam fyrst Bárðardal norðr,

enn síðan íór hann norðr um Vánarskarð Bárðar-
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götu, ok nam Fljótshverfi alt, ok bjó aí Gnúp-

um; þá var hann kallaðr Gnúpa-Bárðr. Hans

synir váru þeir Þorsteinn ok Sigmundr, þriði

Egill, fjórði Gisli, fimti Nefsteinn, sétti Þorbjörn

krumr, sjaundi Hjörr, átti Porgrímr, níundi Björn,

faðir Geira at Lundum, íöðar Þorkels læknis,

foður Geira, föður Porkels kanoka, vinar Þor-

láks byskups ens helga ; hann setti regúlastað í

Pjokkabœ.

11. Eyvindr karpi nam land milli Almanna-

fljóts ok Geirlandsár, ok bjó at Forsi, tyrir vest-

an Móðólfsgnúp ; hans synir váru þeir Móðólfr,

faðir þeira Hrólfs ok Ketils ok Ástríðar mann-

vitsbrekku ; annarr var Önundr, faðir Þraslaug-

ar, móður Tyrfings ok Halldórs, föður Tyrfings,

föður Teits. Adr Almannafljót Mypi var þat

hallat Raftalœkr.

Maðr hét Ketill enn fíflski, son Jórunnar n.ann-

vitsbrekku, dóttur Ketils flatneís; hann fór af

Suðreyjum til íslands; hann var kristiun; hann

nam land milli Geirlandsár ok Fjarðarár, fyrir

ofan Nýkoma. Ketill bjó í Kirkjubœ
;
þar höfðu

áðr setit Papar, ok eigi máttu þar heiðnir menn

búa. KetiU var faðir Ásbjarnar, föður Þorsteins, íöð-

ur Surts, föður Sighvats lögsögumanns. föður Kol-

beins [föhir GuBrúnar, mbður Narfa ok Loðmimd-

ar Skeggjasonar] . Hildr hét dóttir Ásbjarnar, móð-

ir Þóris, föður Hildar, er Skarpheðinn átti. Þor-

björg hét dóttir Ketils ens fíflska; hanaátti Váli,
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son Loðmuiidar ens gamla. [Þórdr hét son Surts

ór Kirhjubœ, faðir Ouðrúnar^ módur Þóru, mbd-

ur Þorsteins Iwhnuns, fWur Gunnhúdar, mbhir

Jödísar, nwður Vilborgar, mbðitr Magnúss, föður

Snorra. föður Hallherii, er átti Markús Þbrðar-

son á Melum].

Böðmóðr hét raaðr, er land nam milli Dríf-

andi ok Fjarðarár, ok upp til Böðmóðshorns;

hanu bjó í Böðmóðstungu; haus sou var Óleifr,

er Óleifsborg er við kend; hann bjó í Holti.

Hans son var Vestarr, faðir Helga, föður Gró,

er Glœðir átti.

Eysteinn eun digri fór af Sunnmíjeri til íslands;

hann nam laud fyrir austan Geirhiudsá til móts

við Ketil enn fífiska, ok bjó í Geiríaudi; hans

son var Þorsteinn frá Keldugnúpi; [hann varfað-

Þorkels, föður Þorsteins frá Keldugnúpi, fóður

Þoriðar, tnbður Alofar, mbður Guðrúnar, mbð-

ur Þorvalds, föðiir Ingiriðar, mbdur Astriðar,

mbður Ingihjargar, mbður Þuríðar, mbður Háll-

heric, er átti Markiis Þbrðarson á Mehim].

Eysteinn son Hrana Hildissonar paraks, fór

ór Noregi til íslands; hann kaupir lönd at Ey-

steini digra, þau er hanu hafði numit, ok kvað

vera Meðallönd; hann bjó at Skarði. Hans börn

váru þau Hildir ok Porljót, er átti Þorsteinn at

Keldugnúpi. Hildir vildi fœra bíi sítt í Kirkju-

bœ eftir Ketil, ok hugði at þar mundi heiðinn

maðr mega búa; enn er hann kom nær at tún-
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garði, varð hann bráðdaiiðr; þar íiggr hann í

Hildishaugi.

Vilbaldr hét maðr, bróðiir Áskels hnokkans;

hann fór af írlandi til íslands, ok hafði skip

þat er hann kallaði Kúða. ok kom í Kúðafljóts-

ós; hann nara Tiinguland á milli Skaftár ok

Hólmsár, ok bjó á Búlandi; hans börn váru þau

Bjólan, faðir Porsteias, ok Ölvér muðr, ok Bjol-

lok, er átti Áslákr örgoði.

Leiðólfr kappi hét maðr; hann nam land fyrir

austan Skaftá til Drífandi, ok bjó at Á fyrir

austan Skaftá, út frá Skál, enn annat bú átti

hann á Leiðólf^stöðum undir Leiðólfsfelli, ok var

þar þá mart bygða. Leiðólfr var faðir Þórunn-

ar, móður Hróars Tungugoða. Hróarr átti Arn-

gunni Hámundardóttur, systur Gunuars frá HHð-

arenda; þeira börn váru þau Hámundr halti ok

Ormhildr. Vébrandr hét son Hróars ok ambátt-

ar. Hróarr tók Þórunni brún, dóttur Þorgils ór

Hvammi í Mýdal ; Þorfinnr hét son þeira. Hró-

arr bjó fyrst í Ásum ; siðan tók hann Lómagnúps-

lönd af Eýsteini, syni Þorsteins titlings ok Uðar

Eyvindardóttur, systur þeira Móðólfs okBranda.

Þraslaug var dóttur Þorsteins titlings, er átti

Þórðr freysgoði. Önundr' töskubak, frændi Þor-

steinsbarna, skoraði Hróari á hólm á Skaftafells-

þingi, ok fell at fótum Hróari. Þorsteinn Upp-

lendingr tók Þórunni brún ok fiutti útan ; Hró-

arr fór ok útan
;
þá drap hann Þröst berserk á
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hólmi. er naiiðg^a vildi eiga Sigríði konu hans,

enn þoir Þorsteinn sættust. Móðólfssynir váru at

vígi Hróars, ok Þórir, mágr þeira, Brandr frá

Gnúpnni ok Steinólfr búi hans. Hámundr hefndi

þeira Hróars.

l'Z. ísólfr hét niaðr: hann kom út .síð land-

nániatíðar ok skoraði á Vilbald til janda eðr hólm-

göngu, enn Vilbaldr vildi eigi berjast ol: fór

brutt af Búlandi; hann átti þá land milli Hólms-

ár ok Kúðafljóts. Enn ísólfr fór á Búland ok

átti land milli Kúðafljóts ok Skaftár. Hans son

var Hrani á Hranastöðum, enn dóttir Björg, er

átli ()nundr son Eyvindar karpa; Praslaug var

dóttir þeira, er átti Þórarinu son Ölvés í Höfða.

Hrafn hafnarlykill var vikingr mikill; hann

fór til íslands ok nam land milli Hólmsár ok

Eyjarár ok bjó í Dynskógum ; hann vissi fyrir

elds uppkvámu ok fœrði bú sítt í Lágey; hans

son var Áslákr örgíjði, er Lágeyingar eru frá

komnir.

Maðr hét Hrólfr höggvandi; hann bjó á Norð-

mœri, þarseni hét Moldatún; hans synir váru

þeir Vémundr ok Molda-Gnúpr; þeir váru víga-

menn miklir ok JMrnsmiðir. Vémundr kvað þetta,

er hann var í smiðju:

Ek bar einn

af elliíu

bana orð.

Blástu meir!

13
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Gnúpr lór til íslands fyrir vigasakir þeira brœðra,

ok nam land milli Kúðafljóts ok Eyjarár, ok

Álftave ralt; þar var þá vatu mikit ok álftveiðr

á. Molda-Gnúpr seldi mörgum mönnura af

landnámi sinu, ok gerðist þar íjölbygt, áðr jarðeldr

rann þar oían, enn þá flýðu þeir vestr til Höfða-

brekku, ok gerðuþar tjaldbúðir, er heitir á Tjalda-

velli; enn Vémundr, son Sigmundar kleykis,

leyíði þeim eigi þarvist; þá íóru þeir í Hrossa-

garð ok gerðu þar skála, ok sátu þar um vetr-

iiiu, og gerðist þar ófriðr með þeim ok vígafar.

Enn um v;irit eftir fóru þeir Molda-Grnúpr vestr

í Grindavík ok staðfestust þar; þeir höfðu fátt

kvikfjár. Peir váru þá fulltíða synir Molda-

Gnúps, Björn ok Gnúpr, Þorsteinn hruugnir ok

Þórðr leggjaldi. Björn dreymdi um nótt at berg-

búi kœmi at honum ok bauð at gera félag við

hann, enn hann þóttist játa því; eftir þat kom
hafr til geita hans, ok tingaðist þá svo skjótt

fé hans, at hanu varð skjótt vellauðigr; síðan

var oann Hafr-Björn kallaðr. Þat sá ófreskir

menn, at landvættir allar fylgðu Hafr-Birni

til þings, enn þeim Þorsteini ok Pórði til

veiða?- ok fiski. Haír-Björn átti Jórunni, stjúp-

dóttur Gnúps hröður síns; þeira son var Svert-

ingr er átti Húngerði, dóttur Pórodds Tungu-

Oddssouar ok Jófríðar Gunnarsdóttur
;
þeira dótt-

ir Porbjörg móðir Sveinbjarnar, föður Bótólfs,

föður Pórdísar, móður Helgu, móður Guð-
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nýjar. móður Sturlusona. Gnúpr Molda-Gnúps-

son átti Arnbjörgu RaþornDsdóttur. Iðunn var

dóttir Molda-Gnúps, er átti Þjóstarr á Álítanesi.

Þormóðr var son þeira. sem fyir er ritat.

13. Eysteinn liét maðr, son Þorsteins dranga-

karls; hann fór til íslands af Hálogalandi ok

braut skip sítt, enn meiddist sjálfr í viðum.

Hann bygði Fagradal, enn kerlingu eina rak af

skipinu í Kerlingarfjörð
;
þar er nú Höfðársandr.

Ölvér son Eysteius nam land fyrir austan Grimsá;

þar liafði engi maðr þorat at nema fyrir iand-

vættum, síðau Hjörleifr var drepinn. Ölvér bjó

í Höíða; hans son var Þórarinn í Höfða, bróð-

ir sammœðri Halldórs Örnólfsonar, er Mörðr ó-

rœkja vá undir Hömrum, ok Arnórs, er þeir

FIosi ok Kolbeinn, synir Þórðar Freysgoða, vágu

á Skaftafells þingi.

Sigmundr kleykir, son Öuundar bílds, nam

laud milli Grímsár ok Kerlingarár, er þá fell

fyrir vestan Höfða; frá Sigmundi eru þrír bysk-

upar komnir; Þorlákr ok Páll ok Brandr.

Björn hét maðr, auðigr ok oflátimikill; hann

fór til íslands af Valldresi, ok nam land miUi

Kerlingarár ok Hafrsár, ok bjó at Reyni; haun

átti ilt við Loðmund eun garala. Frá Reyni-Birni

er enn helgi Þorlákr byskup kominn [langfedg-

um at télja].

Loðmuudr enn garali nam land milli Hafrsár

ok Fúlalœkjar, sem fyrr er ritat; þat erþá hét

13*
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Fúlalœkr er im kölluð Jökulsá á Sólheimasandi,

er skilr landsfjórðunga.

Loðraundr enn gamli á Sóllieimum átti sex sonu

eðr fleiri: Vflli hét son hans, faðir Sigmundar,

er átti Oddlaugu. dóttur Eyvindar ens eyveraka.

Sumarliði hét annarr son Loðmundar, faðir Þor-

steins holmunns í Mörk, föður Þóru, móður Steins,

íöður Þbrii, móhir Surts ens hvíta Skaftastjúps;

liann var Suraariiðason ; Skafti lögsögumaðr

átti Þóru síðar enn Sumarliði; þat segir í Ölfus-

inga kyni. Vémundr hét enn þriði son Loðmund-

ar, faðir Porkötlu, er átti Þorsteinn vífill
;
þeira

dóttir var Arnkatla, móðir Hróa ok Þórdísar, er

átti Steinn Brandsson; þeira dóttir var Þóra, er

átti Sumarliði ok Skafti lögsögumaðr. Ari hét

cnn fjórði, Hróaldr hét enn flmti, Ófeigr hét

enn sétti son Loðmundar, laungetinn; hann átti

Þraslaugu, dóttur Eyvindar eyverska, systurOdd-

laugar; frá þeim öllum er mart manna komit.

Nú eru rituð landnára í Austfirðinga fjórðungi,

eftir því sem vitrir menn ok fróðir hafa sagt;

hefir í þeim fjórðungi mart stórmenni verit síð-

an, ok þar hafa margar stórar sögur gerzt. Enn
þessir hafa þar stœrstir landnámsmenn verit:

Þorsteinn hviti, Brynjóífr enn gamli, Graut-Atli

ok Ketill Þiðrandasynir, Hrafnkel! goði, Böðvarr

enn hvíti, Hrollaugr, soq Rögnvalds jarls, Özurr,

son Ásbjarnar Heyjangrs-Bjarnarsonar, er Freys-
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gyðlingar eru frá konmir, Ketill enn fííiski, Leið-

ólfr kappi.

V.

Hér liefjast upp lauduáni í Suuulendiuga tjórðuugi,

er með uiestuui blóma er alls Islauds fyrir lauds-

kosta sakir ok Iiöfðiugja þeira er þar hafa bygt,

bæði lærðir ok ólærðir.

1. Aiistfirdir hygdiist fyrst á Islandi, enn

á milhcm Hornafjarðar ok Beykjaness varð seinast

alhygt; þar réd vedr ok hrim landtökii manna

fyrir hafnleysis sakir ok örœfis. Sumir þeir er

fyrstir kómu út hygdu Jiœstir fjöllum, ok merkðu

at þvi landskostina, at kvikféit fýstist frá sfönum

til fjaUanna. Þeim mönnum er síðar kómu út

þóttu ]iÍ7iir numit hafa of víba land er fyrri

kómu, enn á þat sætti Haraldr konungrþá hinn

hárfagri, af engi skyldi viðara nema enn hann

mœtti eldi yfir fara á degi með skipverjum sin-

um. Menn skyldu élda gera, þá er söl vœri i

austri; þar skyldi gera aðra reyki, svá at hvára

sœi frá öðrum, enn þeir eldar, er gervir váru

þá err söl var í austri, skyldi hrenna til nœtr

;

siðan skyldu þeir ganga til þess er sol vœri í

vestri, ok gera þar aðra elda.

Prasi hét maðr,. sou Þóiólfs (Herjolfssonar?)
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hornabrjóts; hann fór af Hörðalandi til íslands,

ok nam land milli Kaldaklofsár ok Jökulsár;

hann bjó í Skógum enum ej'^strum; hann var

rammaukinn mjök, ok átti deílur við Loðmund

enn gamla, sem áðr er ritat. Sonr Þrasa var

Geirmundr, faðir Þorbjarnar, föður Brands í

Skógum, [fóhir Skerjgja í S'kógum, f'ódur Bolla í

Skbgum, födur Sheggja, föður Hildar, er átti

Njall i Skógum Sigmundarson : þeirrason Skeggi,

fadir Eyjolfs, föBur Brands, er nú hýr í Skbg-

um].

Hrafn enn heimski hét maðr, son Valgarðs

Vémuudar sonar orðlokars. Þórólfs sonar vága-

nefs, Hrœreks sonar slöngvandbauga, Haralds

sonar hilditannar Danakonungs; hann fór ór

Þrándheimi til íslands, ok nam land niilli Kalda-

klofsár ok Lambafellsár; hann bjó at Rauða-

felli enu eystra ok var et mesta göfigmenni;

haiis börn váru þau Jörundr goði ok Helgi

bláfauskr ok Freygerðr.

2. Ásgeirr kncif hét maðr, son Óleifs hvíta Skær-

ingssonar, Þórólfssonar ; móðir hans var Þórhildr,

dóttirÞorsteinshaiigabrjóts; x4sgeirr íór til íslands

ok nam land milli Lambafellsár ok Seljalandsár,

ok bjó þar er nú heitir at Auðnum; hans son

var Jörundr ok Þorkell, faðir Ögmundar, föður

Jóns byskups ens helga. Dóttir Ásgeirs var

Helga, móðir Þórunnar, móður Þorláks, föður

Þórhalls, föður Þorláks byskups ens helga.
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Þorgeirr enn hörðski, son Bárðar blönduhorns,

fór ór Viggjum ór Þrándheirai til íslands ; hann

keypti land at Ásgeiri kneif milli Lambafellsár

ok írarár, ok bjó í Holti. Fám vetrum síðar

fekk hann Ásgerðar, dóttur Asks ens ómálg-a,

ok váru þeira synir ÞorgTÍmr onn mikli ok

Holta-Þórir, faðir Þorleifs kráks ok Skorar-

Geirs.

ÓfeigT hét ágætr maðr í Raumsdœlafylki

;

hann átti Ásgerði dóttur Asks ens ómálga.

Ófeigr varð missáttr við Harald konung hár-

fagra, ok bjóst af því til íslandsferðar; enn er

hann var búinn, sendi Haraldr konungr menn

til hans. ok var (hann) tekinn af lífi, enn Ás-

gerðr fór út með börn þeira, ok með henni Þór-

ólfr. bróðir hennar laungetinn. Ásgerðr nam
land millum Seljalandsmúla ok Markarfljóts, ok

Lang-anes alt upp til Joldusteins, ok bjó norðan

í Katanesi. Börn Ófeigs ok Ásgerðar váru Þor-

geirr gollnir ok Þorsteinn flöskuskegg, Þorbjörn

kyrri ok Á!of elliðaskjöldr, er átti Þorbergr

kornamúli; þeira börn Eysteinn ok Hafþóra, er

Eiðr Skeggjason átti. Þorgerðr var ok Ófeigs

dóttir. er átti Fiðr Otkelsson.

Þórólfr, bróðir Ásgerðar, nam land at ráði

hennar fyrir» vestan Fijót milli Deildará tveggja,

ok bjó í Þórólfsfelli; hann fœddi þar Þorgeir

golhii, son Ásgerðar, er þar bjó síðan ; hans son

var Njáll, er inni var brendr.
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Ásbjörn Reyrketilssoa ok Steinfiðr bróðir hans

nárau land fyrir ofan Krossá fyrir austan Fljót.

Steinfiðr bjó á Stelnfinnsstöðnm, ok er ekki

manna frá honum komit. Ásbjörn helgaði land-

nám sitt Þór ok kallaði Þórsmörk; hans son

var Ketill enn auðgi, er átti Þuríði Gollnisdótt-

ur
;
þeira börn váru þau Helgi ok Ásgerðr.

3. Ketill hæingr hét ágætr maðr í Naum-

dœlafjiki, son Porkels Naumdœla jarls ok

Hrafnhildar, dóttur Ketils hælngs ór Hrafnistu.

Ketill bjó þá í Naumndal, er Haraldr konungr

hárfagri sendi þá Hallvarð harðfara ok Sigtrygg

snarfara til Pórólfs Kveldúlíssonar, frænda Ket-

ils; þá dró KetiII lið saman ok ætlaði at veita

Þórólfi, enn Haraldr konungr íór et efra um
Eldueið, ok fekk skip í Naumdœlafylki ok fór

svá norðr í Alost á Sandnes, ok tók þar af

lífi Þórólf Kveldúlfsson ; fór þá norðan et ytra

ok fann þá marga raenn, er til liðs ætluðu við þá

Þórólf; hnekti konungr þeim þá. Enn lítlu

síðar fór Ketill hæingr norðr í Torgar, ok

brendi inni Hárek ok Hrœrek Hildiríðarsonu,

er Þórólf höfðu rœgðan dauðarógi ; enn eftir

þat réð Ketill til íslandsferðar með Ingunni

konu sína ok sonu þeira. Hann kom skipi sínu

í Rangárós, ok var enn fyrsta vetv at Hrafns-

tóftum. Ketill nam öll lönd á milli Þjórsár ok

Markarfljóts; þar námu síðan margir göí'gir

menn með ráði Hæings. Ketiil eignaði sér eink-
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um land railli Rangár ok Hróarsltt'kjar, alt fyr-

ir neðan Eeyðarvatn, ok bjó at Hofi, Þá er

Ketill Iiafði íœrt íiest föng sín til Hofs, varð

Ingunn léttari, ok fœddi þar Hrafu, cr fyrst

sagði lög upp á íslandi; því licitir þar at Hrafus-

tóftuni. Hæingr bafði undir sik lönd öll fyrir

austan Rangá ena cystri ok Vatnsfell, til lœkj-

ar þess er fellr fyrir útan Breiðabólstað, ok

fyrir ofan Þverá, alt nema Dufþaksholt ok

Mýrina; þat gaf hann þeim manni er Dufþakr

hét; liann var hamrammr nijök, Helgi hét

annarr son Hæings; haiin átti Valdísi Jólgeirs-

dóttur
;
þeira dúttir var Helga, er átii Oddbjörn

askasmiðr; við hann er kent Oddbjarnarleiði.

Börn þeira Oddbjariiar ok Helgu váru þau Hró-

aldr, Kolbeinn, Kolfinna ok Ásvör, Stúrólfr var

enn þriði son Hæings ; hans börn váru þau Ornir

enn sterki ok Otkell ok Hrafnhildr, er átti

Gunnarr Baugsson
;

þeira son var Hámundr,

faðir Gunnars at Hiíðarenda. Vestarr hét enn

^órðison Hæings, hann áttiMóeiði; þeira dóttir

var Ásný, er átti Ófeigr grettir; þeira börn váru

þau Ásmuudr skegglauss, Ásbjöru, Aldís, móðir

Valla-Brands ok Ásvör, móðir Helga ens svarta;

Æsa hét ein, Herjólfr hét eun fimti son Hæings,

faðir Sumarliða, föður Vetrliða skálds; þeir

bjoggu í Sumarliðabœ; þar heitir uú undir Brekk-

'um, Vetrliða vágu þeir Þaugbraudr prestr ok

Guðleifr Arasou af Reykjaliólum um níð. Sæ-
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björn goði var son Hrafns Hæingssonar. er

átti Unni, dóttur Sigmundar; þeira son Arn-

geirr.

Sighvatr rauði hét maðr göfigr á Hálogalandi;

hann átti llannveigu, dóttur Eyviiidiir lamba ok

Sigríðar, er átt hafði Þ(3ró!fr Kveldúlfs-^on ; Rann-

veig var systir Finns ensskjálga. Sighvatr fór

til íslands at fýsn sinni. ok nam l;ind at ráði

Hæings í hans landnámi fyrir vestan Markarfljót,

Einhyriiingsmörk fyrir ofan Deildar;*, ok bjó í

Bólstral; Iians son (var) Sigmundr faðir Marðar

gígju, ok Sigfúss í Hlíð ok Lambi á Lambastöð-

um, ok Rannveig, er átti Háraundr Gunnars-

son ok Þorgerðr, er átti Önundr bíldr í Flóa.

Annarr son Sighvats var Bárekr, faðir Pórðar,

föður Steina.

Jörundr goði, son Hrafns ens heimska, bygði

fyrir vestan Fljót, þar er nú heitir á Svertings-

stöðnm; hann reisti þar hof mikit. Bjórr lá ó-

nuniinn fyrir austan Fljót milli Krossár ok Joldu-

steins
;
þat land fór Jörundr eldi, ok lagði til

hofs. Jörundr átti ÞuríBi, dóttur Þorhjarnar

ens gaiilversha; þeira son var Valgarðr goði, fað-

ir Marðar, ok Úlfr örgoði, er Oddverjar eru frá

komnir ok Sturlungar; mart stórmenni er frá

Jörundi komit á íslandi.

Þorkell bundinfóti nam land at ráði Hæings

umhverfis Þríhyrning, ok bjó þar undir fjallinu;

hann var hamramrar mjök. Börn Þorkels váru
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þau Börkr blátaiinarskegg, faðir Starkaðar und-

ir Príhyrningi, ok Þórný, er átti Orinr enn sterki,

ok Dagrún. móðir Bersa.

4. Baugr hét maðr, fóstbróðir Hæings; h uin

fór til íslands. ok vnr eim fyrsta vetr á Baugs-

stöðuni, enn annan með Hæingi; hann nam Fljóts-

hlíð alla at ráði Haings ofan um Breið;ibólstað

til móts við Hæing, ok bjó at Hlíðareiida; hans

son var Gunuarr í Giiniiarshoiti ok Eyvindr at

Eyvindarmúla
;
þriði Steiiin ewnsivrÆ. nk Hildr

dóftir, er átti Örn í Yælugerði. Þeir Siuinnenn

snjalli ok Signiundr, son Sighvats rauða. áttu

för útan af Eyrum, ok kvámu til Sandhólaferju

allir senn, Sigmundr ok förunautar Steins, ok

vildu hvárir fyrr fara yfir ána; þeir Sigmundr

stökuðu húskörlum Steins. ok ráku þá frá skip-

inu
;
þá kom Steinn at, ok hjó þegar Sigmund

banahögg. Um víg þetta urðu Baugssynir allir

sekir ór Hlíðinni; fór Gunnarrí Gunnarsholt. enn

Eyvindr undir Fjöll austr í Eyvindarhóla, enn

Snjallsteinn í Snjallsteinshöfða. Þat líkaði il\si[Þor-

gerdi] dóttur Sigraundar, er föðurbani hennar fór

út þannig. ok eggjaði Öniind, bónda sínn, at

hefna Sigmundar. Önundr fór með þrjá tigu manna

í Snjallshöfða ok bar þar eld at húsum. Snjall-

steinn gekk út ok gafst upp
;
þeir leiddu hann

í höfðann, ok vágu hann þar ; eftir víg þat

mælti Gunnarr; hann átti þá Hrafnhildi Stór-

ólísdóttur, systur Orms ens sterka. Hámundr
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var son þeira. Þeir váru báðir afreksmenu at

afli ok vænleik. Önundr varð sekr um víg Snjall-

steins; hann sat með fjölmenni tvá vetr. Örn

í Vælugerði, mágr Gunnars, helt njósnum til

Önundar. Eftir jól enn þriðja vetr fór Gunn-

arr með þrjá tigu manna at Önundi, at tilvísau

Arnar; Önundr fór frá leik með tólfta mann til

hrossa sinna; þeir fundust í Orrostudal; þar

fell Önundr með fjórða mann, enn einn af Gunn-

ari. Gunnarr var í blárri kápu ; hann reið upp

eftir Holtum til Þiórsár, ok skamt frá ánni fell

hann af baki, ok var þá örendr af sárum. Þá

er synir Onundar vuxu upp, Sigmundr kleykir

ok Eilíír auðgi, sóttu þeir Mörð gígju at eftir-

máli, frænda sínn. Mörðr kvað þat óhœgt um
sekjan mann; þeir kváðu sér við Örn verst líka,

er þeim sat næst. Mörðr lagði þat til, at þeir

skyldu fá Erni skóggangssök, ok koma honum

svá ór heraði. Önundarsynir tóku beitinga-

mál á hendr Erni, ok varð hann svá sekr, at

Örn skyldi falla óheilagr fyrir Önundarsonum

hvarvetna nenia í Vælugerði ok i örskotshelgi

við landeign sína. Önundarsynir sátu jafnan

um hann, enn hann gætti sín vel. Svá fengu

þeir fœri á Erni, at hann rak naut ór landi sínu;

þá vágu þeir Örn, ok hugðu menn at hann mundi

óheilagr fallit hafa. Þorleifr gneisti, bróðir Arn-

ar, keypti at Þormóði Þjóstarssyni, at hann

helgaði Örn ; Þormóðr var þá kominn út á Eyr-
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uin ; haiiD skaut þá skot svá langt af handboga

at fall Arnar varð í örskotsheld hans. Þá mæltu

þeir Hámundr Gunnarsson ok Porleifr eftir Örn,

enn Mörðr veitti þeim brœðrum; þeir guldu eigi

fé. enu skyldu vera heraðssekir ór Flóa
;
þá bað

Mörðr til handa Eilifi Þorkötlu Ketilbjarnar-

dóttur, ok fylgðu henni heiman Höfðalönd. ok

bjó Eilífr þar; enn til handa Sigmundi bað hann

Arngunnar, dóttur Þorsteius drangakarls, ok

réðst hanu austr í sveit; þá gifti Mörðr ok Rann-

veigii, systur sína. Hámundi Gunnarssyni, ok

réðst hann þá aftr í Hlíðina, ok var þeira son

Gunnarr at Hlíðarenda.

Hildir ok Hallgeirr ok Ljót, systir þeira,

váru kynjuð af Vcstriöndum; þau fóru lil ís-

lands, ok námu land milli Fljóts ok Rangár,

Eyjasveit alla upp til Þverár. Hildir bjó í Hild-

isey; hann var faðir Móeiðar, Hallgeirr bjó í

Hallgeirsey; hans dóttir var Mábil, er átti Helgi

Hæingsson; enn Ljót bjó á Ljótarstöðum,

5. Dufþakr i Dufþaksholti var leysingi þeira

brœðra; hann var hamrammr mjök, ok svá var

Stórólfr Hæingsson ; hann bjó þá at Hváli
; þá

skildi á um beitingar. Þat sá ófreskr maðr um
kveld nær dagsetri, at björn mikill gekk frá

Hváli, enn griðiingr frá Dufþaksholti, ok fund-

ust á Stórólfsvelli, ok gengust at reiðir, ok mátti

björninn meira. Um morguninn var þat sét, at

dalr var þar eftir, er þeir höfðu fundizt, sem



206 LANDNÁMABÓK.

um væri snúit jörðinni, ok heitir þar nú Öldu-

gröf; báðir váru þeir meiddir.

Ormr ánauðgi, son Bárðar Bárelíssonar, bróð-

ir Hallgríms sviðbálka, bygði fyrst Vestmanna-

eyjar, enn áðr var þar veiðistöð ok lítil vetr-

seta eðr engi ; hans dóttir var Halldóra, er átti

Eilífr Valla-Brandsson.

Eilífr ok Björn, brœðr, fóru ór Sogui til ís-

lands; Eilífr nam Odda enn lítla upp til Reyð-

arvatns ok Víkingslœkjar ; hann átti Helgu, dótt-

ur Önundar bílds; þeira son var Eilífr ungi, er

átti Oddnýju, dóttur Odds ens mjóva; þeira dótt-

ir var Þuríðr, er átti Þorgeirr 1 Odda; þeira

dóttir var Helga.

Björn bjó í Svínhaga, ok nam land upp með

Rangá; hans börn váru þau Þorsteinn, faðir

Gríms holtaskalla, ok Hallveig, móðir Þórunn-

ar, móður Guðrúnar, móður Sæmundar, föður

Brands byskups.

Kolr hét m.aðr, son Óttars ballar; hann nam

land fyrir austan Reyðarvatn ok Stotalœk íyrir

vestan Rangá, ok TröIIaskóg, ok bjó at Sand-

gili; hans son var Egill, er sat fyrir Gunnari

Hámundarsyni lijá Knafahólum, ok fell þar sjálfr

ok austmenn tveir með honum, ok Ari húskarl

hans, enn Hjörtr, bróðir Gunnars af hans liði.

Synir Gunnars váru þeir Hrani ok Hámundr.

Gunnarr harðist við Otkel ór Kirkjubœ viðgarð

at Hofi, ok féll Otkell þar ok Skamkell. Geirr
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godi ok Oizurr livíti ok Asgrimr EUidagrímsson,

ok Störkuðr undan Þ^'íhyrníngi, son Barkar

blátannarskeggs, Þorkelssonar hundinfóta, er átti

Piiríðí Egilsdóttur frá SandgiU, þeir fóru um
Leiðarskeið, ok kómu um 7iótt með þrjá tigu

manna til Hlíðarenda, enn Gunnarr var fyrir

með einn karlmann fidUiða; tveir nienn féllu ór

liði Geirs, enn sextán urðu sárir, áðr Gunnarr

fell

Hrólfr rauöskeggr hét maðr; hauu nam Húlms-

lönd öll milli Fiskár ok Raugár, ok bjó at Forsi

;

hans böru váru þau Þorsteinu rauðnefr, er þar

bjó síðau, ok Þóra, móðir Þorkels mána, ok Æsa,

móOir Púrunuar, móour Þorgeirs at Ljósavatui,

ok Kelga, móðir Odds frá Mjósyudi. Dóttir Odds

var Ásborg, er átti Porsteiun guði, faðir Bjarna

eus spaka, íöður Skeggja, föður Markúss lögsögu-

manns. Þorsteinu rauðneír var blótmaðr mik-

ill; haun blótaði forsinn, ok skildi bera leifar

allar á forsiuu; hanu var ok framsýnu mjök.

Þorsteiun létteljasauðisínaór rétt tuttiigu hundr-

uð, enn þá hljóp alla réttiua þaðau af; því var

sauðriun svá margr, at hann sá á haustum, hver-

ir feigir váru ok lét þá skera. Enn et síðasta

haust er hann lifði, þá mælti hann í sauðarétt

:

„Skeri þér nú sauði þá er þér vilit; feigr em ek

nú, eðr allr sauðriun elligar, nema bæði sé".

Enn þá nótt er hann audaðist, rak sauðinn ail-

an í forsinn.
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6. Úlfr gyldir hét liersir ríkr á Þelaraörk

;

hann hjó á Fíflavöllum; hans son var Ásgrímr,

er þar bjó síðan. Haraldr konungr hárfagri

sendi Þórorm frænda sínn ór Þrurau, at heimta

skatt af Ásgrími. enn hann galt eigi; þá sendi

hann Þórorm annat sinn til höfu»')s honura. ok

drap hanu þ<á Ásgrím. Þá var Þorsteinn, son

Ásgríms, í víkingu, enn Þorgeirr, annarr son

hans, var tíu vetra. Nökkuru síðar kom Þor-

steinn ór hernaði ok lagði til Þrumu, ok brendi

Þórorm inni ok hjú-hans öll, enn hjó bíiit ok

rænti öllu lausafé. Eftir þat fór hann til ís-

lands, ok Þorgeirr, bróðir hans, ok Þórunn,

móðursystir þeira; hon nam Þórunnarhálsa alla.

Þorgeirr keypti Oddalönd at Hrafni Hæings-

syni, ok Straiidir báðar ok VHrmadal, ok alt

milli Rangár ok Hróarslœkjar ; hann bjó fyrst í

Odda, ok fekk þá Þoríðar Eilífsdóttur.

Þorsteinn nam land at ráði Flosa, er numit

hafði áðr Rangárvöllu, fyrir ofan Víkingslœk til

móts við SvínhagaBjörn, ok bjó íSkarðinu eystra;

um hans daga kom skip út í Rangárós
;
þar var

á sótt mikil, enn menn vildu eigi hjálpa þeim;

þá fór Þorsteinn til þeira, ok fœrði þá þangat

er nú heita Tjaldstaðir, ok gerði þeim þar tjald,

ok þjónaði þeim sjálfr, meðan þeir lifðu; enn

þeir dó allir; enn sá er lengst liíði gróf niðr

fé mikit, ok hefir þat ekki fundizt síðan. Af
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þessum atburðum var Þorsteinn tjaldstœðingr

kallaðr ; hans synir váru þeir Gunnarr ok Skeggi.

7. Flosi hét maðr. son Þorbjarnar ens gaul-

verska ; hann drap þrjá sýslumenn Haralds kon-

ungs hárfagra, ok fór eftir þat til íslands; hann

nam land fyrir austan Rangá, alla Eangárvöllu

ena eystri; hans dóttir var Ásný, móðir Þoríðar

er Valla-Brandr átti. Son Valla-Brands var Flosi,

faðir Kolbeins, föður Guðrúnar, er Sæmundr fróði

átti. Flosiátti GuBrúnu Þbrisdóttiir, Skegg-Brodda

sonar; þeira synir váru þeir Kolheinn, er fyrr

var nefndr, ok Bjarni, fadir Bjarna, födur Flosa,

föBur Valgerdar, móður herra Erlends, f'óhir

Hauks. Af þri fór Loftr hinn gamli, systurson

Flosa, at blóta á Gaulum, at Flosa var ófritt í

Noregi. Flosi hinn norrœni átti Þórdísi ena

miklu, dóttur Þórunnar ennar auðgu, Ketils

dóttur hins einhenda; þeira dóttir rar Asny, er

átti Þorgeirr.

KetiU enn einhendi hét maðr, son Auðunar

þunnkárs; hann nam Rangárvöllu alla eiia ytri,

fyrir ofan Lœkjarbotna ok fyrir austan Pjórsá,

ok bjó at Á; hann átti Ásleiíu Þorgilsdóttur.

Þeira son var Auðun, faðir Brynjólfs, föður Berg-

þórs, föður Þorláks. föður Þórhalls, föður Þor-

láks byskups ens helga.

Ketill örriði, brœðrungr Ketils einhenda, nam

land it ytra með Þjórsá ok bjó á VöUum enum

ytrum; hans son var Helgi hrogn, er átti Helgu

14
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dóttur Hrólfs rauðskeggs; þeira son var Oddr

mjóvi, faðir Ásborgar, er átti Þorsteinn goði, ok

Oddnýjar, er Eilífr ungi átti.

Ormr auðgi, son Úlfs hvassa, nam land með

Rangá at ráði Ketils einhenda, ok bjó í Húsa-

garðiokÁskelljSon hans, eftir hann, enn [Brandr]

son [Áskels] reisti fyrst bœ á Völlum ; frá honum

eru Vallverjar komnir.

Þorsteinn lunan hét maðr norrœnn ok farmaðr

mikill; honum var þat spáð, at hann raundi á

því landi deyja, er þá var eigi bygt. Þorsteinn

fór til íslauds í elli sinni með Þorgilsi, syni sín-

um; þeir námu cun efri hluta Þjórsárholta ok

bjogguíLuuansholti, okþar var Þorsteinn he^^gðr.

Dóttir Þorgils var Ásleif, er átti Ketill einheudi

;

synir þeira váru þeir Auðun, er áðr var nefndr,

ok Eilífr, faðir Þorgeirs, föður Skeggja, föður

Hjalta í Þjórsárdal; hann var faðir Jórunnar,

móður Guðrúnar, móður Eiuars, föður Magnúss

byskups.

Guniisteinn ber.serkjabaui, son Bölverks blind-

ingatrjónu, drap tvá berserki, ok hafði annarr

þeira áðr drepit Grjótgarð jarl í Sölva fyrir inu-

an Agðanes. Gunnsteinn var síðau skotinn með

öru finskri ór skógi á skipi sínu norðr i Hefni.

Son Gunnsteins var Þorgeirr, er átti Þórunni

ena auðgu, dóttur Ketils einhenda; þeira dóttir

var Þórdís en mikla.

8. Ráþormr ok Jólgeirr, brœðr, kvámu vest-
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an um haf til íslands; þeir námu land núlli

Þjórsár ok Rangár; Ráþormr eignaðist land fyr-

ir austan Rauðalœk ok bjó í Vætleifsliolti; lians

dóttir var Arnbjörg. er átti SvL'rtingr Hiolkifs-

son; þeira börn váru þau Grímr lögsöguniaðr

ok Jorunn. Síðar átti Arnbjörgu Gnúpr Molda-

Gnúpsson, ok váru þeira börn Hallsteinn á Hjalla,

ok Rannveig, móðir Skafta lögsögumanns, ok

Geiraý, móðir Skáld-Hrafns. Jólgeirr eignaðist

land fyrir útan Rauðalœk ok til Steinslœkjar;

hann bjó á Jólgeirsstöðum.

Áskell hnokan, son Dufþaks Dufnialssonar,

Kjarvals sonar írakonungs, hann nam land milli

Steiuslœkjar ok Þjórsár, ok bjó í Áskelshöíða;

hans sou var Ásmundr, faðir Ásgauts, föður

Skeggja, föður Þorvalds, föður Porlaugar, nióður

Þorgerðar, móður Jóns byskups ens helga.

Þorkell bjálfi, fóstbróðir Ráþorms, eignaðist

lönd öll milli Rangár ok Þjórsár, ok bjó íHáfi;

hann átti Þórunni eyversku; þeira dóttir var Þór-

dís, móðir Skeggja, föður Þorvalds í Ási
;
þaðan

hafði Hjalti mágr hans reiðskjóta til alþiugis,

ok þeir tólf, þá er hann var út kominn með

kristni, eun engi treystist annarr fyrir ofríki

Rúnólfs Úlfssonar, er sektan hafði Hjalta um
goðgá.

Nú eru ritaðir þeir menn, er lönd hafa numit

í landnámi Ketils hæiugs.

Loftr, son Orms Fróðasonar, kom afGaulum
14*
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til íslands ungr at aldri, ok nam fyrir útan

iJjórsá, milli Rauðár ok Þjórsár, ok upp til Skúfs-

lœkjar, ok Breiðamýri ena eystri upp til Súlu-

holts, ok bjó í Gaulverjabœ, ok Oddný, móðir

lians, dóttir Þorbjarnar gaulverska. Loftr fór

útan et þriðja livert sumar fyrir hönd þeira Flosa

l)eggja, móðurbróður síns, at blóta at hoíi því

er Þorbjörn móðurfaðir hans hafði varðveitt.

Frá Lofti er mart stórmenni komit: Þorlákr

enn helgi, Páll ok Brandr.

Þorviðr, son Úlfars, bróðir Hildar, fór afVors

til íslands; enn Loftr frændi hans gaf honum

land á Breiðamýri, ok bjó hann í Vorsabœ; hans

börn váru þau Hrafn ok Hallveig, er átti Öz-

urr enn hvíti; þeira son Þorgrímr kampi.

Þórarinn hét raaðr, son Þorkels ór Alviðru,

Hallbjarnarsonar Hörðakappa; hann kom skipi

sinu í Þjórsárós, ok hafði þjórshöfuð á stafni,

ok er þar áin við kend. Þórarinn nam land

fyrir ofan Skúfslœk tilRauðár. með Þjórsá; hans

dóttir var Heimlaug, er Loftr gekk at eiga

sextugr.

9. Haraldr gullskeggr hét konungr í Sogni;

hann átti Sólvöru, dóttur Hundólts jarls, sj^stur

Atla jarls ens mjóva; þeira doetr váru þær Þóra,

er átti Háltdan svarti Upplendingakonungr, ok

Þuríðr, er átti KetiII helluflagi. Haraldr ungi

var son þeira Hálfdanar ok Þóru; honum gaf Har-

aldr gullskeggr nafn sitt ok ríki. Haraldr kon-
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ungr aiidaðist fyrstr þeira, enn þá Þóra, enn

Haraldr ungi síðast;þábar ríkit undir Hálfdan

konung, enn hann setti yíir þat Atla jarl enn

mjóva. Síðan fekk Hálfdan konungr Ragnhild-

ar, dóttur Sigurðar hjartar, ok var þeira son

Haraldr hárfagri. Þá er Haraldr konungr gekk

til ríkis í Noregi, ok hann niægðist við Hákon

jarl Grjótgarðsson, fekk hann Sygnafylki Hákoni

jarli, mági sínum, er Haraldr konungr fór í Vík

austr ; enn Atli jarl vildi eigi af láta ríkinu, áðr

hann fyndi Harald konung. Jarlarnir þreyttu

þetta með kappi, ok drógust at her; þeir fund-

ust á Fjölum í Stafanesvági ok börðust; þar

fell Hákon jarl, enn Atli varð sárr, ok fluttr í

Atley; hann dó þar ór sárum. Eítir þat helt

Hásteinn ríkinu, þar til er Haraldr konungr ok

Sigurðr jarl drógu herr at honum; Hallsteinn

stökk þá undan, ok brá til íslandsferðar ; hann

átti Þóru Ölvésdíittur; Ölvér ok Atli váru syn-

ir þeira. Hallsteinn skaut setstokkum fyrir borð

í hafi at fornum sið; þeir kómu á Stálfjöru fyr-

ir Stokkseyri, enn Hallsteinn kom í Hailsteins-

sund fyrir austan Stokkseyri, ok braut þar.

Hallsteinn nam land milli Rauðár ok Ölfusár

upp til Fyllarlœkjar, ok Breiðamýri alla upp at

Holtum, ok bjó á Stjörnusteinum, ok svá Ölvér

son hans, eftir hann; þar heita nú Ölvésstaðir.

Ölvér hafði landnám alt fyrir útan Grímsá,

Stokkseyri ok Ásgautsstaði, enn Atli átti alt
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milli Gríinsár ok Rauðár; hann bjó í Traðar-

Lolti. Ölvér andaðist barnlauss. Atli tók eftir

hann iönd ok lausafé; hans leysingi var Brattr

í Brattsholti ok Leiðólfr á Leiðólfsstöðum. Atli

var faðir Þórðar dofna, föður Þorgils Errubeins-

stjúps, fódiir Grims glammadar, föhir Ingjalds,

/öður Grmis, föður þeira Barkar ok Einars, föð-

ur Hallkötlu, er átti Rafn Sveinbjarnarson ; þeira

dóttir Steinunn, móðir herra Rafns, ok Herdís,

mbdir Ala, födur Steimmnar, er Haukr Erlends-

son átti. Börkr Grímsson var fadir Ragnhild-

ar, er Flosi Bjarnason átti; þeira hörn Einarr

ok Bjarm, ok VaJgerðr, móðir herra Erlends,

fódur Hauks. Þórdís var önnur dóttir Flosa,

mödir frú Inqigerdar, módur frú Gudrúnar ók

Hallheru ahhadísar; Halla var ok dóttir Flosa,

móðir herra Kristófórus.

Hallsteinn hét maðr, er fór ór Sogni til íslands,

mág-r Hallsteins; honum gaf hann ytra hlut Ejt-

arbakka; hann bjó á Framnesi; hans son var

Þorsíeiiin, faðir Arngríms, er veginn var at

fauskagrefti; hans son Þorbjörn á Framnesi.

Þórir, son Ása hersis, Ingjaldssonar, Hróalds-

sonar, fór til íslands ok nam Kallnesinga hrepp

allau, upp frá Fyllarlœk, ok bjó at Selforsi;

hans son var Tyrfingr, faðir Þuriðar, móður

Tyrfings, föður Þorbjarnar prests ok Hámundar

prests í Goðdölum.

Hróðgeirr enn spaki ok Oddgeirr, bróðir hans,
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er þeir Fiðr enn auðgi ok Hafnar-Ornir keyptu

brutt ór landnámi sínu, námu Hraungerðinga

hrepp, ok bjó Oddgeirr í Oddgeirshólum ; hans

son var Þorsteinn öxnabroddr, faðir Hróðgeirs,

föður Ögurs í Kambakistu ; enn dóttir Hróðgeirs

ens spaka var Gunnvör, er átti Kolgrímr enn

gamli; þaðan eru Kvistlingar komnir.

Önundr bildr, er fyrr var getit, nam land fyr-

ir austan Hróarslœk ok bjó í Önundarholti; frá

honum er mart stórmenni komit, sem fyrr er

ritat.

10. Özurr hvíti hét maðr, son Þorleifs ór

Sogni. Özurr vá víg í véum á Upplöndum, þá

er hann var í brúðför með Sigurði hrísa; fyrir

þat varð hann landflótti til íslands, ok nam fyrst

öll Holtalönd milli Þjórsár ok Hraunslœkjar
; þá

var hann seytján vetra, er hann vá vígit. Hann

fekk Hallveigar Þorviðardóttur
;

þeira son var

Þorgrímr karapi, faðir Ózurar, föður Þorbjarn-

ar, föður Þórarins, föður Gríms Tófusonar. Özurr

bjó í Kampaholti; hans leysingi var Böðvarr,

er bjó í Böðvarstóftum við Víðiskóg; honum gaf

Özurr hlut í skóginum, ok skildi sér eftir hann

barnlausan. Örn ór Vælugerði, er fyrr er get-

it, stefndi Böðvari um sauðatöku; því handsal-

aði Böðvarr Atla Hallsteinssyni fé sítt, enn hann

ónýtti mál fyrir Erni. Özurr andaðist, þá er

Þorgrímr var ungr; þá tók Hrafn Þorviðarson

við fjárvarðveizlu Þorgríras. Eftir andlát Böð-
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vars taldi Hrafn til Víðiskógs, ok bannaði Atla,

enn Atli þóttist eiga. Þeir Atli fjórir fóru eftir

viði. Leiðólfr var með honum ; smalamaðr sagði

Hrafni þat, enn hann reið eftir þeim við átta

mann. Þeir íundust í Orrostudal ok börðust

þar; húskarlar Hrafns fellu tveir; hann varð

sárr; einn fell af Atla, eun hann varð sárr

banasárum ok reið heim; Önundr bíldr skildi

þá ok bauð Atla til sín. Þórðr dofni, son Atia,

var þá níu vetra; enn þá er hann var fimtán

vetra, reið Hrafn i Einarshöfn til skips; hann

var í blárri kápu ok reið heim um nótt. Þórðr

sat einn fyrir honum hjá Haugavaði skamt frá

Traðarholti, ok vá hann þar með spjóti; þar er

Hrafns haugr fyrir austan götuna, enn fyrir vest-

an Hallsteins haugr ok Atla haugr ok Ölvés;

vígin fellust í faðma. Þórðr hófst af þessu;

hann fekk þá Þórunnar, dóttur Ásgeirs aust-

mannaskelfis, er drap skipshöfn austmanna í

Grímsárósi, fyrir rán þat er hann var ræntr

austr. Þórðr hafði þá tvá vetr ok tuttugu, er

hann keypti skip í Knarrarsuudi ok vildi heimta

arf sinn; þá fal hann fé mikit; því vildi Þór-

unn eigi fara, ok tók þá við löndum. Þorgils

son Þórðar var þá tvævetr. Skip Þórðar hvarf.

Vetri síðar kom Þorgrímr errubeinn til ráða

með Þórunni, son Þormóðar ok Þuríðar Ketil-

bjarnardóctur; hann fekk Þóruuuar, okvar þeiraj

son Hæriiigr.
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Óláfr tveDnumbrúiii hét maðr; hanii fór af

Lófót til íslands; hann uam Skeið öli milli

Þjórsár ok Hvítár til Sandlœkjar; hann var

hamrammr mjök. Óláfr bjó á Óláfsvöllum; hann

liggr i Brúnahaugi undir Vörðufelli. Óláfr átti

Áshildi, ok var þeira son Helgi trausti ok Þór-

ir drifa, faðir Þorkels guUkárs, föður Orms,

föður Heigu, móður Odds Hallvarðssonar. Vaði

var enn þriði son Oláfs, faðir Gerðar. Þorgrímr

lagði hug á Áshildi, þá er Óláfr var dauðr,

enn Helgi vandaði um ; liann sat fyrir Þorgrími

við gatnamót fyrir neðan Áshildarmýri ; Helgi

bað hann láta af komum; Þorgrimr lézt eigi

haía barna skap; þeir börðust; þar fell Þor-

grímr. Áshildr spurði, hvar Helgi heíði verit;

hann kvað vísu:

Vark þars fell til fyllar

(fram sótti viur dróttar)

Errubeinn, es unuar

ítr-tungur hátt suugu.

Ásmóðar gaf ek Uðni

arfa þróttar djarfan,

guldum gálgavaldi

Gauts tafn, eun ná hrafni.

Áshildr kvað hann hafa höggvit sér Iiöfuðsbana.

Helgi tók sér far í Einarshöfn. Hæringr, son

Þorgríms, var þá sextán vetra er hann reið í

Höfða at finna Teit Gizurarson með þriðja mann.

Þeir Teitr riðu fimtán at banna Helga far;

þeir fundust i Merkrhrauni upp frá Mörk við
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Helgahvál; þeir Helgi váru þrír saman, komn-

ir af Eyrum
;
þar fell Helgi ok maðr með hon-

um ok einn af þeim Teiti; í faðma fellust víg

þau. Sonr Helja^a var Sigurðr enn landverski

ok Skefill enn haukdœlski, faðir Helga dýrs,

er barðist við Sigurð, soo Ljóts löngubaks, í

Öxarárhólma á alþingi. Um þat orti Helgi

þetta:

Band er á hœgri hendi

(hlaut ek sár af Tý báru

(lýg ek eigi þat) leygjar

linnvengis Bil) minni.

Hrafn var annarr son Skefils, faðir Gríms, föð-

ur Ásgeirs, föður Helga.

11. Þrándr mjöksiglandi Bjarnarson, bróðir

Eyvindar austmanns, er íyrr er getit, hannvar

í Hafrsfirði mót H-^raldi konungi, ok varð síð-

an landflótti, ok kom til íslands sið landnáma-

tíðar; hann nam land milli Þjórsár ok Laxár,

ok upp til Kálfár ok til Sandlœkjar; hann bjó

í Þrándarholti; hans dóttir var Helga, er Þor-

móðr skafti átti,

Ölvér barnakarl liét maðr ágætr í Noregi;

hann var vikingr raikill; hanu lét eigi henda

börn á spjóta^ddum, sem þá var víkingum títt;

því var hann barnakarl kallaðr; hans synir

váru þeir Steinólfr, fnðir Unu, er átti Þorbjörn

laxakarl, ok Einarr, faðir Ófeigs grettis ok Ó-

leiís breiðs, föður Þormóðar skafta. Steinraóðr
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var enn þriði son Ölvés barnakarls, faðir Kon-

áls. föður Álfdísar ennar bareysku, er Óleifr

feilan átti. Son Konáls var Steinmóðr, faðir

Halldóru, er átti Eilífr, son Ketils einhenda.

Þeir frændr ÓfeigT grettir ok Þormóðr skafti

fóru til íslands, ok váru enn fyrsta vetr með

Þorbirni laxakarli, mági sínura; enn ura várit

gaf Iiann þeini Gnúi)verjalirepp: Ófeigi enn

ytra lilut milli Þverár ok Kálfár, ok bjó hann

á Ófeigsstöðum hjá Steinsholti; enn Þormóði

gaf hann enn eystra hlut, ok bjó hann í Skafta-

holti. Dœtr Þormóðar váru þær Þórvör, móð-

ir Þórodds goða, föður Lög-Skafta, ok Þórve,

móðir Þorsteins goða, töður Bjarna ens spaka,

födiir Skeggja, födiir Markúss lögsöguynanns. f'óð-

ur Valgerðar, mödur Bödvars, föðiir Þórðar

prests, föður Þorleifs í Görðum ok Markúss á

Mélurii ok Böðvars í Bœ. Lög-Skafti var faðir

Þorsteins liolmun(7i)s, f'óður Gunnhildar, móður

Vilhorgar, möður Magnúss, f'óður Snorra á Mel-

um. Ófeigr foll fyrir Þorbirni jarlakappa í

Grettisgeil hjá Hæli. Dóttir Ófeigs var Aldís,

móðir Valla-Brands.

Þorbjörn laxakarl nam Þjórsárdal allan ok

Gnúpverjahrepp allan ofan til Kálfár, ok bjó

enn fyrsta vetr at Miðhúsum ; hann hafði þrjár

vetrsetr, áðr hann kom í Haga; þar bjó hann

tíl dauðadags; hans synir váru þeir Otkell í

Þjórsárdal ok Þorkell trandill, ok Þorgils, faðir
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Otkötlu, móður Þorkötlu, móður Porvalds, föður

Döllu, móður Gizurar byskups.

Þorbjörn jarlakappi hét maðr, norrœnn at

kyni; hann fór ór Orkneyjum til íslands; hann

keypti land í Hrunamannahreppi at Mávi Nadd-

oðarssyni, alt fyrir neðan Selslœk, á milli (ok)

Laxár, ok bjó at Hólum; hans syuir váru þeir

Sölmundr, faðir Sviðu-Kára, ok Þormóðr, faðir

Finnu, er átti Þórormr í Karlafirði; þeira dótt-

ir var Álfgerðr, móðir Gests, föður Valgerðar,

raóður Porleifs beiskalda, födur Alfeidar, módtir

Þorláks, födur Ketils prests, födur Herdísar, mód-

ur harna Páls hyskiips.

Bröndólfr ok Már, Naddoðar synir ok Jórunn-

ar, dóttur Ölvés barnakarls, kómu til íslands-

bygðar snemma; þeir námu Hrunamannahrepp,

svá vítt sem vötn deiia. Bröndólfr bió at Berg-

hyl; hans synir váru þeir Porleifr, faðir Bröud-

ólfs, föður Porkels skotakolls, föður Pórarins,

fóður Halls í Haukadal ok Porláks, föður Rún-

ólfs, föður Porláks byskups. Már bjó á Más-

stöðum; hans son var Beinir, faðir Kolgrímu,

móður Skeggja, föður Hjalta.

Porbrandr sou Porbjarnar eus óarga, ok Ás-

brandr son hans, kómu til íslands síð land-

námatíðar, ok vísaði Ketilbjörn þeim til land-

náms fyrir ofan múla þann er fram gengr hjá

Stakksá ok til Kaldakvíslar, ok bjoggu í Hauka-

dal. Peim þóttu þau lönd of lítil, er tungan
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eystri var þá bygð; þá jóku þeir landnám sítt,

ok námu enn efra hlut Hrunamannalirepps, sjón-

hending (jr Múla í Ingjaldsgnúp fyrir ofan Gyld-

arhaga. Börn Ásbrands váru Vébrandr ok Arn-

gerðr. Vébra^idr rar fadir Oddlaugar^ er átti

Svertingr Rúnólfsson.

Eyfroðr enn gamli nam tunguna eystri milli

Kaldakvíslar ok Hvítár, ok bjó í Tungu; með

honum kom út Drumboddr, er bjó á Drumb-

oddsstöðum.

12. Ketilbjörn hét maðr ágætr í Naumudal;

hann var Ketils son ok Æsu, dóttur Hákonar

jarls Grjótgarðssonar; hann átti Helgu dóttur

Þórðar skeggja. Ketilbjörn fór til íslands, þá

er landit var víða bygt með sjá; hann haíði

skip þat er Elliði liét; hann kom í Elliðaárós

fyrir neðan heiði; hann var enn fyrsta vetr með

Þórði skeggja, mági sínum. Um várit fór hann

upp um heiði at leita sér landskosta; þeir höíðu

náttból ok gerðu sér skála; þar heitir nú Skála-

brekka. Enn er þeir fóru þaðan, kvámu þeir

atáþeiri, er þeir kölluðu Öxará; þeir týndu þ^r

öxi sinni; þeir áttu dvöl undir fiallsmúla þeim

er þeir nefndu Reyðarmúla; þar lágu þeim eftir

áreyðar þær, er þeir tóku í ánni. Ketilbjörn nam

Grímsnes alt upp frá Höskuldslœk, ok Laugar-

dal allan, ok alla Biskupstungu upp til Stakks-

ár, ok bjó at Mosfelli. Börn þeira váru þau

Teitr ok Þormóðr. Þorleifr, Ketill, Þorkatla, Odd-
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leif, Porgerðr, Þuríðr. Skæringr hét einn son

Ketilbjarnar laungetinn. Ketilbjörn var svá auð-

igr at lausafé, at hann bauð sonum sínum at

slá þvertré af silfri í hofit, þat er þeir létugera;

þeir vildu þat eigi; þá ók hann siltrit upp á

^allit á tveimr öxnum, ok Haki, þræll hans, ok

Bót, ambátt hans; þau fálu féit svá at eigi finst.

Síðan drap hann Haka í Hakaskarði, enn Bót í

Bótarskarði. Teitr átti Álöfu, dóttur Böðvars

af Vors, Víkinga-Kárasonar; þeira son varGiz-

urr hvíti, faðir ísleifs byskups, föður Gizurar

byskups. Annarr son Teits var Ketilbjörn, fað-

ir Kols, föður Þorkels, föður Kols Víkverjabysk'

ups. Mart stórmenni er trá Ketilbirni komit.

Ásgeirr hét maðr, Úlfsson; honum gaf Ketil-

björn Þorgerði, dóttur sína, ok lét henni heim-

an fylgja Hlíðarlönd öll fyrir ofan Hagagarð;

hann bjó í Hlíð enni ytri; þeira son var Geirr

goði, ok Þorgeirr, faðir Bárðar at Mosfelli.

Eilifr auðgi, son Önundar bílds, fékk Þorkötlu

Ketilbjarnardóttur, ok fylgðuhenniheiman Höfða-

lönd; þar bjoggu þau; þeira son var Þórir, fað-

ir Þórarins sælings.

Véþorn, son Vémundar ens gamla, var hersir

ríkr; hann stökk fyrir Haraldi konungi austrá

Jamtaland, ok ruddi þar merkr til bygðar.

Hólrafastr hét son hans, enn Grímr hét systurson

hans; þeir váru í vestrvíking, ok drápu í Suðr-

eyjum Ásbjörn jarl skerjablesa, ok tóku þar at
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lierfangi Álöfu, konu hans, ok Arueiði, dóttur

lians, ok hlaut Hólmfastr hana ok seldi hana í

hendr föður sínuni ok lét vera ambátt. Grímr

íekk Álofar. dóttur Þórðar vaggagða, er jarl

hafði átta. Grímr fór til íslands ok nam Gríms-

nes alt upp til Svínavatns, ok bjó í Öndurðu-

uesi fjóra vetr, enn síðan at Búrfelli; hans son

var Þurgils, er átti Æsu, systur Gests [Oddleifs-

sonar]\ þeira synir váru þeir Þórarinn at Búrfelli

ok Jörundr í Miðengi.

Hallkell, bróðir Ketilbjarnar sammœddr, kom

til íslauds, ok var með Ketilbirni enn fyrsta

vetr; Ketilbjörn bauð at gefa houum land; Hall-

katii þútti lítilmannlegt at þiggja laud, ok skor-

aði á Grím til lauda eðr hólmgöugu. Grímr

gekk á hólm við Hailkel undir Hallkelshólum

ok fell þar, enn Hallkeil bjó þar síðan; hans

synir váru þeir Otkell, er Gunuar Hámundar-

son vá, ok Oddr at Kiðjabergi, faðir Hallbjarn-

ar, er vegiuu var við Hallbjarnarvörður, ok Hall-

kell, faðir Hallvarðar, föður Þorsteins, er Ein-

arr Hjaltleudingr vá. Son Hallkels Oddssonar

var Bjarni, faðir Halls, föður Orms, föður Bárð-

ar, föður Valgerðar, móður Halldóru, er Magnús

byskup Gizurarson átti.

Nú er komit at laudnámi Ingólfs; enn þeir

meun er nú eru taldir haía bygt í haus laud-

námi.

13. Þorgrímr bíldr, bróðir Öuundar bílds,
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nam lönd öU fyrir ofan Þverá, ok bjó at Bílds-

felli; hans leysingi var Steinroðr, son Melpatrix

af írlandi; hann eignaðist öll Vatnslönd. ok bjó

á Steinroðarstöðum ; Steinroðr var manna vænstr;

hans sou var Þormóðr. faðir Kárs, föður Þor-

móðar, föður Brands, föður Þóris, er átti Helgu

Jónsdóttur.

HroUeifr, son Einars, Olvés sonar harnakarls,

koni i Leiruvág, þá er hygt var alt meb sjö;

hann nam lönd til móts vid Steinr^d öll fyrir

útan Exará, er féllr um ÞingröU, ok hjö i Heiða-

hœ nokkora vetr. Þá skoradi hann á Eyvind i

Kvíguvágum til holmgöngu eðr landsölu. enn Ey-

vindr Jcaus héldr atþeir keyptu löndum. Eyvindr

hjó n'ókkora vetr sidan i Heidarhœ, ok fór siðan

á Rosmhvalanes til Bearskerja, enn HroUeifr hjb

siðan í Kviguvágum, ok er þar heygðr; hansson

var Svertingr, faðir Grims lögsögumanns at Mos-

feUi.

Ormrenn g&mli (var) son Eyvindar jarls, Arn-

móðs sonar jarls, Nereiðs sonar jarls ens gamla;

Ormr nam land fyrir austan Varmá til Þverár, ok

um Ingólfsfell alt, ok bj6 í Hvammi; hans son var

Darri, faðir Arnar. Eyvindr jarl var með Kjötva

auðga mót Haraldi konungi í Hafrsfirði.

Álfr enn egðski stökk fyrir Haraldi konungi

af Ögðum ór Noregi; hann fór til íslands, ok

kom skipi sínu í ós þann, er við hann er kendr

ok Álfsós heitir; hann nam lönd öll fjTÍr útan
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Varmá ok bj6 atGnúpum. Þorgrímr Grímólfs-

son var bróðurson Álfs; hann fór út með hon-

um ok tók arf eftir hann, þvíat Álfr átti ekki

barn. Sonr Þorgríms var Eyvindr, faðir Þór-

odds goða, ok Özurar, er átti Beru, dóttur Egils

Skalla-Grímssonar, Móðir Porgríms var Körmlöð,

dóttir Kjarvals írakonungs. Döttir Þórodds goda

var Helga, módir Gríms glömmíids, föður Ing-

jalds, f'óður Qrims, föd'ur Barkar, föður Ragnhild-

ar, födur Valgercfar^ möhir herra Erlends, födur

HauJis.

14. Þórir haustmyrkr nam Selvág ok Krýsu-

vík, enn Heggr, son hans, bjó at Vági. Böð-

móðr, annarr son hans, var faðir Pórarins, föð-

ur Súganda, föður Þorvaröar, föður Þórhildar,

móður Sigurðar Þorgrímssonar.

Molda-Gnúpssynir bygðu Grindavík, sem fyrr

er ritat.

Steinuðr en garala, frændkona Ingólfs, fór til

íslands, ok var raeð Ingólfi enn fyrsta vetr;

hann bauð at gefa henui Rosmhvalanes alt fyr-

ir útan Hvassahraun, enn hon gaf fyrir heklu

flekkótta, ok vildi kaup kalla; henni þótti þat

óhættara við riftingura. Steinunni hafði átt

Herlaugr, hródir Skalla-Gríms; þeira son var

Njáll ok Arnórr.

Eyvindr hét maðr, frændi Steinunnar okfóstri;

honum gaf hon land railli Kvíguvágabjarga ok

Hvassahrauns ; hans son var Egill, faðir Þórar-

15
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ins, föður Sigmundar, föður Þórörnu, móður

Þorbjarnar í Krýsuvík, ok Alofar, módur Finns

lögmanns, oJc Freygerdar, móður Lofts, föður

Oudlaugs smids.

Herjolfr, sá er fyrr var frá sagt, var frœndi

Ingölfs ok fóstbródir; af því gaf Ingolfr honum

land milli Reykjaness ok Vágs; hans son var

Bárðr, fadir Herjblfs, þess er fór til Grœnalands

ok kom í hafgerdingar. A skipi hans var suðr-

eyskr madr; sá orti Hafger^inqadrápu ; þar er

þetta upphaf:

Allir hlýði ossu fulli

amra fjalla Dvalins hallar.

Ásbjörn Özurarson, bróðurson Ingólfs, nam
land milli Hraunsholtslœkjar ok Hvassahrauns,

Álftanes alt, ok bjó á Skúlastöðum; hans son

var Egill, faðir Özurar, föður Pórarins, föður

Óláfs, föður Sveinbjarnar, föður Ásmundar, föð-

ur Sveinbjarnar, föður Styrkárs, födur Hafr-

Bjarnar, födur þeira Þorsteins ok Oizurar í

Séltjarnarnesi.

15. Nú er yfir farit um landuám þau, er vér

höfum heyrt at verit hafl á íslandi, eun þessir

landnámsmenn hafa göfgastir verit í Sunnlend-

ingafjórðungi: Hrafn enn heimski, Ketill hæingr,

Sighvatr rauði, Ha//steinn Atlason, Ketilbjörn

enn gamli, Ingólfr, Örlygr gamli, Helgi bj()Ia,

Kolgrímr enn gamli, Björn gullberi, Önundr

breiðskeggr.
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Svá segja fróöir menn, at landit yrði albygt

á sex tigum vetra, svá at eigi lieíir síðan orðit

f]ölbygðra; þá lifðu enn margir landnámsmenn

ok synir þeira. Þá er landit hafði sex tigu

vetra bygt verit, váru þessir liöfðingjar niestir

á iandinu: i Sunnlendir.ga fjúrðungi: Mörðr gígja,

Jörundr goði, Geirr goði, Porsteinn Ingólfsson,

Tungu-Oddr: enn í Vestfirðinga fjórðungi: Egill

Skalla-Grímsson, Þorgrímr Kjallaksson, Pórðr

gellir; enn norðr: Miðfjarðar-Skeggi, Þorsteinn

Ingimundarson, Guðdœlir, Hjaltasynir, E^'jólfr

Valgerðarson, Áskell goði; enn í Austfirðinga-

flórðungi: Þorsteinn livíti, Hraínkell goði, Þor-

steinn, faðir Síða-Halls, Þórðr Freysgoði. Hraín

Hæingsson hafði þá lögsögu.

Svá segja vitrir menn, at nökkurir landnáms-

menu hafi skírðir verit, þeir er bygt hafa ís-

land, flestir þeir er kvámu vestau um haf; er

til þess nefndr Helgi magri ok Örlygr enn gamli.

Helgi bjóla, Jörundr kristni, Uðr djúpauðga,

Ketill enn fíflski, ok enn fleiri menn, er kvámu
vestan um haf, ok heídu þeir sumir vel kristni

til dauðadags ; enn þat gekk óvíða í ættir, þvíat

syuir þeira sumra reistu hof ok blótuðu, ena

land var alheiðit nær hundraði vetra.

15*



Viðbætir.

1. Úr Skardsárhók.

Óaldar vetr varð mikill á íslandi í heiðni, í

þann tíma er Haraldr konungr gráfeldr fell, enn

Hákon jarl tók ríki í Noregi; sá hefir mestr

verit á íslandi
;
þá átn menn hrafna ok mel-

rakka, ok mörg- óátan ill var etin, enn sumir

létu drepa garaalmenni ok ómaga, ok hrinda

fyri hamra; þá sultu margir menn til bana, enn

sumir lögðust út at stela, ok urðu fyrir þat

sekir ok drepuir; þá vágust skógarmenn sjálfir,

því at þat var lögtekit at ráði Eyjólfs Valgerð-

arsonar, at hverr frelsti sik sá er þrjá dræpi

seka.

Áttatigi vetra síðar varð annat óáran; þat

hófst þann vetr er ísleifr tók byskupsvígslu af

Alberto Brima byskupi; þat var um daga Har-

alds konungs Sigurðarsonar. Enn þann fyrsta

vetr er ísleifr byskup var á íslandi, var mann-

dauði sem mestr á íslandi af sulti; þá var alt

þat etit er tönn festi á. Enn um sumarit lét

byskup því heita á þingi, at menn skyldu fasta

enn tólfta dag jóla um þrjú ár, þvíat svá var

gert í Herfurðu, þar er byskup hafði í skola

verit, á Saxlandi. Þá var svá snæmikit hvar-

vetna at menn gengu flestir til alþingis; enn
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er heitit var, batnaði þegar veðrátta, ok varð

sumar hit bezta; enn vetrinn eftir var svá góðr

at engi kom þeli í jörð, ok gengu menn ber-

fœttir til tíða um jól, enn húsuðu ok lögðu

garða á þorra. Hit næsta sumar eftir var þat

í lög tekit, at jafnan skyldi fasta hinn tólfta

dag jóla, ef eigi bæri á drottins dag. Son ís-

leiís byskups var Gizurr byskup.

Bjarni Skegg-Broddason sótti eldhúsvið til Nor-

egs ok gerði eldhús í Krossavík hálffertugt föðm-

um, enn fjogrtán ahia hátt ok fjogrtán alna breitt;

hann var því kallaðr Bjarni húslangr; hann

druknaði með sjaunda mann á Skjálfanda, er

hann fór til þings. Broddi Pórisson, bróðurson

Bjarna húslangs, fœrði skálanu mikla ór Krossa-

vík til Hofs ok lét þar upp gera; hann var

þá hálfþrítogr föðraum ok þrettán alna breiðr ok

þrettán alna hár. Broddi var hinn mesti ágæt-

ismaðr, ok varð íélauss; hann fór þá vestr til

Hóla í Hjaltadal til Ketils byskups Þorsteins-

sonar ok andaðist þar með honum.

Sigurðr, son Sigmundar konungs, er kallaðr

var Fáfnisbani ok Brynhildr Buðladóttir áttu

dóttur þá er Áslaug hét; hon var fœdd með

Heimi jarli í Hringdölum, þar til er hann var

drepinn. Ragnarr loðbrók, son Siguröar hrings,

átti Þóru, dóttur Herrcðar Gautajarls; þeira

börn váru Agnarr, ok Eiríkr ok Óluf, er átti

Hunda-Steinarr Englajarl; þeira son var Björn,
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faðir Auðunar skökuls, fóður Þóru mosháls,

móður Úlfhildar, er átti Guðbrandr kúla; þeira

dóttir Ásta, raóðir Óláfs konungs ens helga.

Annarr son Hunda-Steinars ok ólofar hét Eiríkr;

hann var faðir Sigurðar bjóðaskalla, föður Vík-

inga-Kára, föður þeira Böðvars ok Vigfúss ok

Eiríks á Ofrustöðum, föður Ástríðar, móður Ó-

láfs konungs Tryggvasonar. Dóttir Vigfúss var

Ástríðr, raóðir Víga-Glúms, föður Vigfúss, föður

Bergs, föður Steinunnar, móður Þorsteins rang-

láts, föður Guðrúnar, móður HöUu, móður Flosa,

föður Valgerðar, móður herra Erlends lögmanns,

föður herra Hauks lögmanns. Óluf hét dóttir

Böðvars hersis, er átti Teitr Ketilbiarnarson írá

Mosfelli; þeira son Gizurr hvíti, faðir ísleifs

byskups, föður Gizurar byskups. Ragnarr loð-

brók átti síðar Áslaugu, dóttur Sigurðar Fáfnis-

bana; Sigurðr ormr í auga var son þeira, ok

Hvítserkr ok Björn iárnsíða. ok ívarr hinn

beinlausi ok Ragnhildr.

Hálfdan svarti Upplendingakonungr, son Guð-

roðar Ijóma. átti Þóru, dóttur Haralds gull-

skeggs Sygnakonungs, ok Sólvarar Hundólfs-

dóttur jarls ór Fjörðum, systur Atla jarls ens

mjóva. Son þeira Hálfdanar og Þóru var Har-

aldr; enn er hann var ungr, þá andaðist móð-

ir hans, enn sveinninn lítlu síðar. Lítlu síðar

fekk Hálfdan Ragnhildar, dóttur Sigurðar hjart-

ar; móðir Sigurðar var Áslaug, dóttir Sigurðar
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orms í auga; þeira son var Haraldr enn hár-

fagri. Enn þá er hann var tíii vetra, þá drukn-

aði Hálfdan, faðir hans, á Hringaríki, í vatni

því er Rönd heitir, er hann ók eftir ísinum
; þá

brast ísinn, er þeir kómu á nautabrunna fyrir

Sverðsstöðum í Rykinvík, ok druknaði hannþar

ok alt lið hans; tók þá Haraldr konungsnafn.

Enn þá er hann var tvítogr, þá lagði hann fyrst

undir sik Sygnafylki; enn Atli jarl hafði aldri

skatt goldit; enn síðan lagði hann undir sik all-

an Noreg, sem segir í sögu hans.

Vikarr hét konungr, son Haralds Egða kon-

ungs; hans son var Vatnarr konungr, sá er

haug á fyrir sunnan Hákonarhellu. Enn kaup-

maðr í Noregi var sá. er sagði sögu Vatnars,

er þeir sigldu með landi fram, ok kallaði hann

verit hafa ágætau mann; enn er hann lá við

Vatnarshaug, dreymdi hann at Vatnarr konungr

kom at honam ok mælti við hann: „Þú hefir

sagt sögu mina, vil ek þat launa þér; leitaþér

feár í haugi mínum ok mantu fiuna". Hann

leitaði. ok fann þar mikit fé.

Svá er sagt, þá er Haraldr konungr harðráði

lá við G-Iaumstein í Hallandi með her sinn, þeir

sá þar haug mikinn á sjávarhellunni ok annan

lítlu ofar; hann spurði hverir þar væri leiddir,

enn þat kunni enginn at segja ; enn um nóttina

eftir er hann hafði þessa spurt, dreymdi Sig-
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urð enn hvíta at maðr kom at honum í her-

klæðum ok kvað þetta:

Snjallr á haug á liellu,

Hjaldr á báð til kalda,

veki þér í dag dreyra

drótt, nú er sigr á spjótum.

Valdr man hitt, at Hildar

hlæjandi rauð ek blæju

(skjöld nefni ek svá) sköfnum

skjóma, fyrstr at rómu.

Ena sömu nótt dreyradi Björn bukk, at ann-

arr maðr kom at honum með hinum sama bún-

ingi, ok kvað vísu:

Min stóð bóð síz brœðra

branz gekk hvárr fyr annan

hyllr ok heldum snjallir

hér (fellum þá) velli.

Hrósar hug fyr vísa

Hjaldr, eru víg til sjaldan

;

gleðr oss þat, er val Viðri

veit ek þik gefa teitan.

Enn er Haraldr konungr koin til Noregs, þá

sagði honum Kári enn svarti, frændi Þjóðólfs ór

Hvini, at þeir váru synir Vatnars konungs þeir

Snjallr ok Hjaldr, ok váru hinir mestu her-

menn. Snjalir var faðir Einars, föður Ölvés

barnakarls; hans son var Steinólfr ok Grímr

ok Einarr, faðir þeira Hrolleifs, föður Svert-

ings, íöður Gríms at Mosfelli, ok Óleifs breiðs,

föður þeira Þormóðs skafta ok Ófeigs grettis.

Svá segja sumir menn, at Guðbrandr kúla væri
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soii Óleifs breiðs; enn Hjaldr var faðir Gríms,

föður Bjarnar bunu. Björu buna átti Vélaugu^

systur Vémundar hiiis gamla; þeira sjniir váru

þeir Ketill flatnefr ok Hrappr ok Helgi, faðir

Helga, föður Heyjangrs-Bjarnar, hverr er ríkr

hersir ok ágætr var í Sogni.

Yxiia-E»órir hét maðr ágætr á Ögðum ok auð-

igr; hann átti þar þær þrjár ej^jar, er áttatigir

yxua var í hverri; enn er Haraldr konungr

hárfagri bað hann strandhöggs, þá gaf hann

honum eina eyna ok alla yxnina með. Afþví

var hann kallaðr Yxna-Þórir, ok er frá hon-

nm komit niart stórmeuni á Islandi ok í Nor-

vegi. Son Þóris var Ósvaldr. faðir Ölvés hins

hvíta, föður Þorsteins hins hvíta, föður Þorgils,

fóður Brodd-Helga, föður Víga-Bjarna.

Á þvi ári er Gizurr byskup ísleifsson andað-

ist gerði halíæri mikit á íslandi; þá kom hríð

svá mikil á dyrabildögum at menn máttu eigi

veita tíðir í kirkjum í sumum stöðum ok heruð-

um fyrir norðan land. Föstudag hinn langa

tók upp knör undir EyjafjöIIum ok snori á lofti

ok kom hvalfandi uiðr; liann var sex rúm ok

tuttugu. Páskadaginn fyrsta máttu fáir mepn

tíðir sœkja at taka þjónustu, enn sumir urðu

úti dauðir. Annat iUviðri kom um sumarit

eftir andlát hans, þann dag er menn riðu á

þiiig; þá braut kirkju á Þingvelli, þá er Har-

aldr konungr Sigurðarson lét höggva viðinn til;
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þat sumar fóru ^órir tigir skipa út hingat, ok

braut mörg við land, enn sum týndust í hafi

o-k leysti sundr undir mönnum, enn átta ein

kvámust brott, með þeim er áðr váru hér, ok

kvámust þau engi fyrir Micháelsmessu af hafi;

af þeim mannfjölda varð hallæri mikit hér á

landi.

Þá er Gizurr byskup andaðist, váru þessir

mestir höfðingjar á íslandi: Hafliði Másson norðr,

ok synir Ásbjarnar Arnórssonar í Skagafirði, Þor-

geirr Hallason ok KetiII Þorsteinsson prestr; enn

austr: Gizurr Einarsson, Sigmundr Þorgilsson;

hann andaðist á því ári í Rómför; enn suðr:

Hallr Teitsson, Skúli Egilsson; enn vestr: Styrm-

ir Hreinsson, Halldórr Egilsson, Þorgils Odda-

son, Þórðr Gilsson, Þórðr Þorvaldsson ór Vatns-

firði. Einum vetri eftir andlát Gizurar byskups

var Þorsteinn Hallvarðsson veginn, göfigrmaðr;

enn vetri eftir þat var þing fjölment; þau miss-

eri hafði svá mikill manndauði verit, at Sæmundr
prestr enn fróði sagði svá á þingi, at eigi mundi

færri menn hafa andazt af sótt enn þá váru til

þings komnir. Þat sumar var þröng mikil at

dómum; þá særði Þorgils Oddason Hafliða Más-

son; þá varð ura ekkert mál at lögum dœmt.

Þorgils varð sekr um áverkann ok sat í sekt

um vetrinn
; þá var svá lítill vápnaburðr, at ein

var stálhúfa á alþingi, ok reið drjúgum hverr

bóndi til þings er þá var á íslandi.
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Þat vár er þrír vetr váru liðnir frá andláti

Gizurar byskups, andaðist Jón byskup at Hól-

um níunda kalend. maji; þat snmar sat Hafliði

Másson á efrum völlum með xcc manna, ok

ætlaði at banna Þore:ilsi Oddasyni þingreið; þar

var með honura Hallr Teitsson ok Þórðr ór Vatns-

firði, mágr hans, ok margir aðrir höfðingjar; þat

var hinn næsta dag fyrir Jónsmessu. Þorlákr

byskup gekk þannig til með kennimenn, ok leit-

aði marga vega um sæítir með þeim ; enn er

þat tjáði eigi, þá fyrirbauð hann þeim þar at

sitja, ok lézt mundi bannsetja þá, ef þeir gengi

eigi heim; þá kvað Hafliði at þeir skyldi heim

ganga til búða. Þorgils reið á þing með sjau

manna; með honum váru flestir höfðingjar ór

Vestfirðinga fjórðungi nema Þórðr órVatnsfirði;

enn er ura sættir var leitat, var þat í meðal

þeira, at Hafliði vildi hafa sjálfdœmi um alt,

óskorat, enn Þorgils vildi undan taka goðorð

ok staðfestu ok sektir allar; þann skakka gat

Ketill prestr Þorsteinsson niðr feldan með um-

tölum sínum. Þat sumar var hann kosinn til

byskups í stað Jóns byskups, ok fór útan. Þor-

gils handsalaði Hafliða sjálfdœmi, enn hann gerði

sextigi hundraða sex álna aura vöruvirðs fjár í

guíli ok brendu silfri eðr í rífum aurum, eðr í

gripum þeim er honum þœtti gersimum sæta,

ok hann virði sjálfr, eða þeir menn er hann tœki

til; þetta fé handsöluðu sex menn ok unnu at
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fimtardóms eið at þeir skyldu þetta fé gjalda

sem fjTr var mælt. Þorgils ok Hafliði veittu

sjálfir trygðir ok heldu vel sætt þessa. Hafliði

Másson átti fyrr Þuríði, dóttur Pórðar Sturlu-

sonar; Þórðr hét son þeira; hann átti Sólvöru

dóttur Ásgríms Þórhalissonar; ívarr hét son

þeira. Hafliði átti síðar Rannveigu, dóttur Teits

ór Haukadal; Sigríðr hét dóttir þeira, er átti

Þórðr í Vatnsfirði; Þórðr ok Páll váru synir

þeira. Valgerðr hét önnur dóttir þeiraHafliða;

hana átti Ingimundr prestr Hlugason ok Ornýj-

ar, dóttur Þorkels Gellissonar; lilugi var son

þeira, er druknaði þá er hann flutti lím til stein-

kirkju þeirar, er hann ætlaði at láta gera á

Breiðabólstað í Vestrhópi.

Rögnvaldr jarl kali var veginn fimm nóttum

eftir Máríumessu fyrri.

Óláfr konungr Tryggvason barðist á Orminum

langa næsta dag eftir Máríumessu síðari.

Þessi eru nöfn byskupa þeira útlendra, er verit

hafa á íslandi: Friðrekr, Bjarnarðr, Óláfr Grrœn-

lendingabyskup, Kolr, Roðólfr, Jón, Bjarnarðry

Heinrekr, Arnaldr Grœnlendingabyskup. Jón

Grœnlendingabyskup ok Helgi Grœnlendinga-

byskup; verit hafa enn þeir fleiri er byskupar

létust vera: Guðiskólkr, Örnólfr, ok fjórir af

Armenia: Petrús, Stephánús ok Ábrahám.

Friðrekr byskup kom i heiðni til íslands með

Þorvaldi víðförla, ok var at Giljá ok Lœkja-



VIÐBŒTIR. 237

móti; Bjaniaðr enn bókvísi var á íslandi fimm

vetr. Hiingrrnka segir, af Bjarnardr Vilráðsson

hinn bókvísi hafi verit af Englandi ok farit til

Islands af ráhtm óláfs konungs ens helga, því

hann hafi, með honiim verit áÖr. Kolr fá ár;

hann var með Halli í Haiikadal, ok er jardaðr

í Skálh.olti fyrstr hyskiqxi, segir Hungrvaka. Roð-

ólfr nítján ár; hann setti munklífi í Bœ í Borgav'

fírði: hann hjó ok á Lundi. Hungrvaka segir

TJlfr hyskup hafi verit af Rúduborg ór Englandi,

ok 7iefndr því Ráðuólfr. Jón hinn saxneski fjogr

ár; Hungrvaka segir Jón írskan, ok farit heðan

til Vindlands, kristnat þar, verit þar síðan píndr

ok drepinn. Heinrekr tvau ár. Bjarnarðr nít-

ján ár; hann bjó at Giljá í Vatnsdal. Hungr-

vaka talar svá um þenna Bjarnarð: hinn sjötti

iitlenzkr byskiip var Bjarnvarðr byskup enn sax-

lenzki, ei' var með Magnúsi konungi enum gbða,

óláfssyni, ok fór síðan til Islands, ok var á Is-

landi XX vetr; hann hafði tvá bústaði í Vatns-

dal. at Oiljá ok Steinstöðum (ek meina þat Stein.

nes); hann vigði marga hluti, þá er mörg merki

hafa at vorðit: kirkjur ok klukkur, brúar ok

brunna, vöð ok vötn, björg ok bjöllur, ok þikkja

þessir hlutir hafa birt sanna tign hans ok gœzku.

Bjarnvarðr var á Islandi meðan Haraldr kon-

ungr var i Noregi Sigurðarson, þvíat þeir váru

eigi samsáttir; siðan fór hann iitan, ok til handa

Oláfi konungi kyrra Haraldssyni, ok siðan fór
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hann til Rbms at bœn konungs, ók friðaði fyr-

ir önduðum; enn er byskiip kom aftr, þá skipadi

konungr hann byskup í Selju, enn síBan for

hann i Björgvin ok andaðist þar, ok e^" einmœlt

hann hafi verit hinn mesti merkismaðr.

2. Úr Melab'ok hinni yngri.

Úlfljótr hét maðr norrœnn, systurson Þorleifs

spaka; hann kom út í Lóni ok keypti land at

Þórði skeggja alt íyrir austan Jökulsá. Enn þá
er hann var nær hálfsextugr at aldri, fór hann
útan ok var þrjá vetr raeð Þorleifi frænda sín-

um; þeir samauskrifuðu lög þau er hann hafði

út ok þá váru kölluð Úlfljótslög. Enn er hann
kom út, þá var sett alþingi, ok höfðu þá allir

ein lög hér á landi, ok váru þau nokkurn veg
samiu eftir Gulaþingslögum. Landinu var skift

í fjórðunga um daga Þórðar gellis; þá skyidu

vera þrjú þing í hverjum fjórðungi, enn þrjú

höfuðhof í hverri þingsókn; þar váru raenn vand-

aðir til að varðveita hofin, at vitrleik ok rétt-

læti; þeir skyidu dóra nefna á þingum ok stýra

sakferlum
;
því váru þeir goðar kallaðir ok hof-

goðar, enn þeira tígn ok umdœmi kallat goðorð.

Hverr skyldi ok gjalda hofstoll, eigi síðr enn
nú kirkjutíund. Fé þat er til hofs var geflt

skyldi hafa til mannfagnaðar, þar er blótveizlur

váru. Norðlendinga fjórðungi var skift í fjogr

þing; hann var stœrri enn hinir fjórðungarnir.

Þat er upphaf hinna heiðnu laga, at meun
skyldu eigi hafa höfðuð skip í haf, enu ef þeir

hefði, þá skyldu þeir af taka höfuðit áðr enn
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þeir kœmi í landsýn, ok sigla eigi at landi með
gapaiidi höfðuni né gínandi trjónu, svá at land-

vættir fœldist við.

Baugr tvíeyringr eðr meira skyldi liggja at

hverju hofiástalli; þann baug skyldi hverr goði

hafa á heudi sér til Jögþinga þeira allra, er hann
skyldi sjálfr heyja, ok rjóða þar í rauðu blót-

nauts þess er hann blóíaði.

Dómhringr var á þingstaðnum, er þeir menn
váru í skipaðir, er þat straíf höfðu, at þeir váru
dœmdir til blóts. Á Pórnes þingi stendr steinn-

inn eftir, sem þeir menn váru brotnir við, ok
sér enn blóðlitinn á steininum, segir Eyrbyggja.

Sá maðr hverr, er lögskil þyrfti af hendi at

leysa at dómi, skyldi áðr eið vinna at baugi,

ok nefna sér vátta tvá eða fleiri, ok mæla svá:

„Ykkr nefni ek í þat vætti", skyldi hann segja,

„at ek vinn eið at baugi, lögeið; hjálpi mér svá

Freyr ok Njörðr ok Áss hinn almáttki, sem ek
mun þessa sök sœkja, eða verja, vitni eða vætti

eða kviðu bera, eða dóm dœma, ok öll lögmæt
skil af hendi leysa, þau er undir mik koma,
meðan ek er á þessu þingi, sem ek veit réttast

ok sannast ok helzt at lögum". Svásagði vitr

maðr, Þormóðr, er allsherjar goði var á íslandi,

at með þessum orðum ok þíngmörkum helguðu

langfeðgar hans alþingi.

Böðvarr enn hvíti af Vors ór Noregi bygði

fyrstr at Hofi; hann reisti þar hof, ok gerðist

þar hofgoði; hann var faðir Þorsteins, föður

Halls á Síðu.

Hof í Vatnsdal ok Hof á Kjalarnesi hafa hér

á landi stœrst verit, einkum stórt hundrað fóta

á lengð, þat syðra var ok sex tigu fóta breitt. Kór



240 VIÐBŒTm.

eða goðastúka var hjá hverju hofi; þar váru í

goðin; Þórr eða Jiippíter var œðstr ok mest
göfgaðr, þá Freyr, sonr Óðins. conditor, sá er

fyrst bygði Uppsali í Svíaríki; ok þó eig^i sé

glögt að skilja, hvé mörg goð eða með hverju

nafni þau hafi verit hér dýrkuð at sérhverju

hofi, þá er þó í gömlum eiðstaf ánefndir þessir

þrír: Freyr, Njörðr ok Áss, sem vér hyggjum þá
meina með Óðin, af því hann var œðsti höfð-

ingi hingat i Norðrlönd kominn ór Asía. Æsar
eða Æsir kölluðust fleiri, Pessi goð stóðu á

stalli eða hávum bekk; frammi fyrir þar stóð

stalli með miklum hagleik, ok þiljaðr ofan með
járni; þar skyldi á vera eldr, sá er aldri slokn-

aði; þat kölluðu þeir vígðan eld; á þeim stalli

skjidi ok standa bolli mjök af kopar; þar skyldi

í láta blóð þat alt, sem kœrai af fé því er þar

var til gefit, eða mönnum þeim sem til blóts váru
dœmdir; þat kölluðu þeir hlaut eða hlautbolla,

enn hlautinni skyldi bæði dreifa yfir menn ok
fé. Vatzhyrna.

•^) I -M I v$-
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Vívsnaskýriiisrar.

n, 6., 64: Stein?.stoð\ ek byggi einn Atals hrafni-

stafnrúm ; skal-at þrangbýlt of þegn á þiljum á ranga

mar'^ Böðvitrum*. knáam brimdýrs'' stýri es betra ríim

enn ilt of" gengi' ; þat man lifa lengr (lengi) nieð lofðum.

I. Steinastoð, kvenkenning. — 2. Atall, sækouungr;

Atals hrafn, skip. — 3. ranga-marr, skip. — 4. böðvitr,

berkœnn (7)M= orrusta). — ó. hrimdýr, skip. — 6. of

er bér sett til fjilingar til þess að samstöfur séu nógu

margar. — 7. gengi, fylgd, föruneyti.

Kona, ég vildi mega bóa einu i stafnríimi skipsins;

skyldi eigi vera þröngt um mig á þiljunum. Mér er betra

að hafa (nóg) ríim enn ilt föruneyti (þræl) : það mun

lengi uppi vera.

II, "., 60: Ek vas þar es Hóðkorn' móður jöruus,

heiðins bergrisa, fell af fjalli ór hám himni á nóleiðar'-.

ífingafold^, fár jötunn gorir fleiri báta hamváta mér moldu

hömluþrumlu heiðar.

1. flóð'korn, steinn, bjarg. — 2. nór. skip ; nóleiðar,

skipsleiðar. sjór. — 3. ífingafold, kvenkenning; ífingr,

höfuðdókr. — 4. hömln-hrumla, skip ; hömlu-þrumlu heiðr,

sjór,

Eg var þar er tröllkonu-bjarg fir fjalli féll úr háva lofti

í sjó. Fáir jötnar gera fleiri báta alvota af sjó enn ég.

16
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IT, 8.-9., 67 og" 70. Þessar vísur þurfa eigi skýr-

ingar við.

II, 14., 80: Ek bid meinalausau' inunkftrcyni'- beina

farar mínar; dróttinu hárar foldarhallar* haldi heiðis-

stalli* yfir mér.

I. meinnlama, góðr. — 2. mnnkareynir, guð. — S.höU,

hvelfiug; foldiirhöll. himiun. — 4. heiðir, haukr; heiöis-

stallr, hönd.

Ég bið góðan guð (að) beiua ferðir mínar; drottinn

himinsius hakli heudi siuui yfir niér.

II, 19., 90: Þessi vísa þarf eigi skýringar við.

II, 30., 113: ÖlkarmacikS líubuudiu erma Lofn', lætr

mik lcika fyr lesuis stafni^ síuum; firrumk þat. Ek man

aldiigi biða bótir of bri'iði; böl gerir mik fölvan: harmr

snertumk í lij.irta hrót^.

I. ölkarma eik, kveukenuing. — 2. ermn Lofn, kven-

kenoing. — 3. lesnis stafn, höfuð? — 4. hrót, rót.

Hin linklædda kona l*tr mig leika frammi fyrir sér:

ég forðast það; ég mun aUlrci bíða heuuar bœtr: harmr-

inn sneitJr hjartarœtr míuar.

II, 30., 114: Þesii visa þarf eigi skýriogar við.

II, 33., 120: Ek hcyri íit bláfjaUaðaui sára þorns-

Bveita svau yj'lln, es uiornar; bráð vekr borsinmúða'.

Svá ffól Gnnnár^ liaukr fyrr, cs fólknáruugar'^ váru feigir,

es gaiikar Gaiits" br.igði satjöu s-pí.

1. hláfjallnðr, meö bláu eði svörtu skiuui (fcU, skinu).

— 2. þorn, þyrnir; sáraþoru, svcrð ; sárnþorus sveiti,

blóð, sáraþorus svcita svaur, hr.ifu. — 3. hrafn. — 4.

Gunnr, valkyrja; Gunuar liaukr. hrafu. — 5. fólk-
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nánttigr. höfðingi. — 6. Gmifr, Oöias heiti; gaukar Gauts

brajíða, hrafiiar.

Ég heyri svartaii lirafii gjalla úti er morgnar : bráðin

vekr lianu. Svo gól iianu t'yrr. þá er hiUðingjar vóru

feigir og hrafuar vóru að spá.

II, 33., 120: Már valkastar báru' hlakkar hagii stokk-

inu es (lianii) kenir at hræs sævi'-
;

(liaun) krefr nióðr

raorginbráðar. Svá gól iiræva gaukr'* eudr^ af fornum

mciði^ þá es unda haukar" vildu ciðs uijöö' hildiniía.

1. bá'n ralkaxfar. blóð: blóðs uiár, hrafu. — 2. Jirces

sœr, blóð. — 3. lirafn. — 4. forðum. — 5. tré. — 6.

hrafuar. — 7. eiðsnijöör, blóö, nefnt svo af því, að nienn

blönduðu blóði sauian, er þeir sórust í fóstbiœðralag.

Hrafuinn hlakkar, hagli stokkinu, cr haun kenir á víg-

vöUinu : hann cr nióör og krcfr morguubráöarinnar. Svo

gól hann forðum á tré, er lirafuar vildu höföiuiijablóð.

IT, 33., 120: Draugr flatvaliar b.uiga', vas-at mér

áðr of ráðinn daiiði í dig né gær; bíiuink við Iliuar

jálnii-. Ek rc3ki litr.. þót litvöndr líeðins titj.u* leiki við

rauða skjaldu; o<s var áör of markaðr aldr.

I. Draiigr, viör; flntrdllar Z^«í'</r, í-kjöldr ; drnvgrjlnt-

vallar hnnrji, maiiiikonaing. — 2. Ilm ir jáliw, birdigi.

— 3. Hvðins fit, biyuja: litiöndr Ihöins fitjnr, svtrð.

Maðr, uiér var ckki ákveðið aö dtyja i gær ué í dag;

ég býst við bardaga. ^i, hirði ekki, þótt svcrð Iciki vid

rauða bkjuldu. Aldr miiin var áðr markaör.

II, 33., 121: Scx svipnjörðnngar sveiöi', þeir cs

foefaftt sárteiiii-, hafa hér bana sútlaustúti á brfi-trinuin.

Ilygg, at liclteiidr laiia liirgi hálíir eftir; ck lét óbíöing-

uui* sviða eggskciudar uudir.

16«
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I. svipr. sveiflan : njörðimg:ar, afkomendr Njarðar ; svip-

njörðrmqar sverða. veifendr sverða, raenn. — 2. sárteinn.

fiverð. — 3. óhíðingar. þeir sem eigi biða, ragmenni.

Sex menn. sœfðir sverði, hafa hér bana úti á bríistein-

um, 0°: ekbi harmdauðir. Helmingr lögbrotsmannanná

hygg ég að liggi eftir : ég lét ragmennunum sviða eggja-

8á.rin.

II, 33., 121: Ek bark-at fetla stíe:s ffir* at vígi með

lieiri ; várum þar fvrir fj6rir frændr, vændir ofstopa ; enn

tólf hvatir gunnþingsrunnar^ af Gylfa glað^ þeires vildu

skunda til várs fundar, ruðu köld vápn sín.

I. fetill, sverðfetillinn, er liggr utan á brynjunni
;
fetla

stígr. brynja : /?ír. eldr; fetla stígs fúr, sverð. — 2.

manukenning. — 3. Gylfi.. sækonungr; glaðr. hestr;

Gylfa glaðr, sækonungs hestr, skip.

Ég bar eiffi sverð til vígs við fleiri: vér frændr vórum

þar fjórir fyrir og bjuggumst við ofstopa. Enn tólf

röskvir menn af skipinu, er vildu finna oss, ruðu sín

köldu vopn.

II, 33., 121: Sjav sœkitívar Svölnis garðs* hafa

höggvit nösum til jarðar; varmt blóð, valdögg, fell til

vallar. Mun-at fleiri Fjölnis þings fúrviðir- fœra Jálks

mœrar skæ^ tít of Ekkils brautir*. eun hingat.

1. Svölnir, Óðins heiti; Svöbris garðr, skjöldr: tivar,

guðir; Svölnis garðs scekitívar, menn. — 2. Fj'ólnir, Oð-

insbciti; Fjölnis þing, bardagi; Fjölnisþingsfúr. bardaga-

eldr. sverð. — 3. Jálkr, sækonungsheiti ; Jálks mm-r,

sækonungs mýri, sjór; skœr, he.str; Jálks niœrar skœr,

ekip. — 4. Ekliill, sækonungsheiti ; Ekkils hrantir, sjór.

Sjö mcnn hafa höggvið nösum til jarðar; varmt blóð
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(valdögg) íéll til vallar. Muuu eigi tieiri menn iVnra

ekipid út, enu hingað (komu á því).

11, ;iíi., 122: Hœlibörvar skjóraa hljóms' megu hér

séa merki dýrd dagverks daltangar'-, hvat íjórir drýgöu;

enn ek hugöa, Guunar rœfrs hyrbrigöir-', at gætim grið-

bitum litinn frið; hraí'n sleit beitu af ná.

I. skjómi, sverö: hœlibörvar skjóniu hljónis, hœlandi

viðir svtröahljónis, maunkeuning. — 2. dalr, bogi; dal-

töng. hönd. — 3. Ghunnar rœfr, valkyrju þak, skjöldr:

Giinnar rœfrs hyrhrigðir, mauukcnuing.

Hér megu menn sjá ágæt merki handaverks íjögurra

manna á einum degi ; ég hygg, at vér höfum gefiö grið-

rofuuum litinn frið ; hrafn át af náum (þeirra).

II, 33., 122: Unuum auðimöunum' dreyruga Gunnar

serki'-; ek á þunnau hjör; vér drýgðum verk at vigi.

Herðilofðar* höfðu hildarborðs valfasta tungur* und skildi;

hangvölum'' þvarr hcugihuugi''.

I. auðimenn, likl. eyðingarmenu, spillvirkjar. — 5á.

Gnnnar serkr, brynja. — 3. herðilo/ðar, herðimenn,

hrcystimenn. — 4. hildarbwð, skjöldr ; valfasti, eldr

;

hildarborðs valfasta tunga, svcrö. — 5. hangvalr =
hauga valr, hraín. — ö. hengihungr, likl. ákaft hungr

(sbr. hauga uiör), ef orðið er rétt tekið samau.

Vér geröum spiUvirkjum blóðuga serki: ég á hvasst

sverö; vér störfuðum að vígi. Hinir vösku menn höfðu

sverð undir skjöldum siuum ; hrafnar söddu hungr sitt.

II, 33., 122: Harör vas gnýr þá es geröum snarpa

grjótvarps lotu, grá Þundar klæði* gengu suudr at sverös

söngvi, áðr hœkings viöir œki á hæl til hviiöar : þeir

hiutu íieiri bana; hjaldrs hrið kom á skjöldu.
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I. Þnndr, Óðinsheiti; Þim'lnr kJœði, herklæði, brynjur.

— 2. hœkinffr, sverð; hœkings viðir, sverðaviðir, maaa-

kenning.

Þá var hnrðr gaýr, er vér gerðnm snarpa grjótliríð;

hinar gráu brj'njnr gengu suudr í bardaganum áðr mcnn-

irnir hörfuðu undan. Fleiri af þcim hlutu bana. Hriðin

kom (og) á skjökluna.

II, 33., 122-23: Heyri sára svani gjalla of ná. þar

es s'grstalls viðir^ falla: benskári* drekkr bl'iðfills báru.

Örn fckk þar sylg*, er segð-auðigr'* Sleitn-Helgi felt**

rauðu ; cnn greipr eru erni hræjnm svcipður.

1. fiárn svanr, lirafn. — 2. sigrstnUr, skjöldr; sigr-

stalls iiðr, niannkcnning. — 3. benskári, hrafn (skári =
már). — 4. sylgr, drykkr. — 5. srgð = sekt? — 6. felt

= faldaði.

Ég heyri (eða hcyri þér) hrafn gjalla yfir ná, þar scra

mcnn falla; hrafn drckkr blóðfallsölda. Örn fekk þar

drykk. er Slcitu Helgi faldaði rauðu (var drcpiun); enn

klær hans cru hrængar.

IT, 33., 123: Ytar álmþings^ báru sáma- hjálma at

móti oss npp af allþakkligum'' ára blakki'' ; enn goðum

lciðir bciðendr hauðrraens hliða'^ báru á braut ranðar

skarar" til bcitis'', herðimciðar*.

1. álmþiiig, hogaþing. bardagi; ýtir, hrœrandi; ýtir

áhdþing'^, maunkenning. — 2. sámr, diikkr. — 3. all-

þnVnlcgr = aliþckkilf^gr, fagr. — 4. blakkr, hestr; ára-

blakkr, skip. — ö. hliðr, uxi ; hanð' men, sjór, bi-iðnndi

hanðrmens hliða, mannkcnning. — 6. skör, höfnð. — 7.

beit, skip. — 8. herðir, svcrð; hcrðimeiðr, inannkenning.

Monn báru dökkva hjálma mót oss upp af hiuu fagra
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skipi; cnu þcir báru blóðug liöfuð til skips, lciðir goðan-

um, drengir!

III 10, 14."): Manna morðkannaðir^ mangi ísarnmeiðr'^

huoöi annat cnn almœrir^ Æsir fœri þar, þá es synir

harðfeng-í ITjiIta ffengu á Þorskafjarðarþing með cnni-

tinglum holtvartaris^.

1. moiðknnnndr, sá er kannar morð, bardagamaðr. —
2. ísam = járn (c. iron, þ. Eisen), isnrnmeiðr, mann-

kenning. — 3. nlmœrr, alfrægr; á að rita með æ, eun

ekki œ, þótt hér sé svo ritað, vegna hcndinga. — 4.

vnrtari, fiíkr, holtvartari. holtfi-ikr. ormr: ennitingl hoU-

vartaris, eiuhver gullskrautskcnning.

Bardagamenn. cngi maðr hugði annað enn hinir alfrægu

Æ-;ir fœri þnr, er s^'nir hins harðfcnga Bjalta gcngu á

Þorskafjarðarl)ing í gullskartinu.

III, 13 , 152 : Boírgvir^ hjó fyr mér snöggvan belg,

enn ál- uk vcrju fyr Oláfi , svá skai boggvir verða höggv-

inn cf vér lifum, búiun við I)öl.

1. heggvir, byggvir, bóndi. — 2. ál, ól. — 3. verja,

yfirhöfn.

III, 14., 154: Atglamrandi hamra* lætr æ iivi meira

fork gjaUa á glotkylli'- Geirliild.u, sem orkar. Hár járn-

stafr sknpir kerliugar síðu œrna hrið á Hjaltaeyri ; trolli

eru soUiu" rif.

1. járnsmiör. — 2. glot, lögr (.sbr. glœta). glotl-yllir,

bclgr mcð lög í, bér vatnsbelgr. — 3. bólgin.

Járnsmiðr lætr ávalt járnstaf sinn, sem er hvcrju meiri,

dynja á vntns-belg Geirhildar cftir mcgni. .Tárnstafrinn

gerir síðu kerlingar harða hríð ; rif tröllsins eru bólgin.
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III, 16., 158: Bároðr* of rístr báru brautland- varar

andri''.

1. Bároðr = Bárðr. — 2. báru hrautland, sjór. — 3.

andurr, skið, varar andurr, skip.

III, 16., 158 : Þessi vísa verðr hér eigi skýrð, því að

hím á heima i Viga-Gláms sögu.

III, 17., 160: Kjólakeyrir*. hér liggr Kaldakinn of

aldr, enn vér höldum heilir á braut, Hjálmun-Gautr.

1. kjóll, einskonar skip ; kjólakeyrir, skipstjóri.

III, 17., 161 : Þessi visa þarf eigi skýringar við.

III, 19., 165—166: Þessar vísur verða ekki skýrðar

hér, þvi að þær eiga heima í Grettis sögu.

IT, 4., 178 : Vér höfum áðr of fáða þar á vegg unga

anðar Þrúði* með Þóri; þat var sett við glettu. Nö hefik

ristit rastakarns Hlín- á ölbœkis hefti*^ mínu: ek réð

mart við bjarta hauka skofts Sya^.

1. Þrúðr, Ásynja, auðar Þrúðr, kvenkenning. — 2.

Hlín, Ásynja, rastakarn, steinn ; rastakarns Hlín, kven-

kenning. — 3. ölbœkis hefti; ölbæki er líklega viðarteg-

und, sem hnífskeftið hefir verið gert af. — 4. Syn, Ásynja
;

haukaskoft, hönd , haiikaskofts Syn, kvenkeuning.

Vér höfum áðr dregið likneski hinnar ungu konu á vegg

með líkneski Þóris; það var gert af glettni. Nú hefi ég

ristið mynd hennar á hnifskefti mínu ; ég hefi talað margt

við þá konu.

V, 10., 217: Ek vas þar es Errubeinn fell til fylIarS

es itr-tungur unnar- sungu hátt ; vinr dróttar sótti fram.
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Ek gaf Óöni þróttardjarfau arfa Ásmóðar: guldum gálga-

valdi' Gauts tatn'*, cun lirafni ná.

1. fyllr = fylli ; að falla til fyliar = að falla til bráö-

ar. — 2. einhver hluti sverös; ítrtnngur unnm\ brandar.

— 3. drótt, menn. — 4. gálgavaldr, Oöiuu. — 5. Gautr,

Oðinn; tafn Gauts, fórn til Óðins.

Ég var þar sem (Þorgrímr) errubeiun fell og varð að

bráð, er brandar kváðu báttvið. Ég gaf Oðni hinn hrausta

son Ásmóðar: vér gulduni Oðni fórnina og hrafninum

náinn.

V, 10., 218 : Band er á h<i'gri hendi minui ; ek hlaut

Bár af báru leygjar Tý'; ek lýg þat eigi, liunvengis BiR
1. Ifygr, eldr, bártdeygr, guU; báruleygjar Týr, mann-

keuuing. — 2. linnr, ormr; linnvengi, gull. linnvengis

Bil, Ásynja guUs, kvenkeuning.

Viðbœtir I, 232: Snjallr á haug á hellu; Hjaldr á

til kalda búð. Veki þér drótt dreyra í dag, nú es sigr

á spjótura. Valdr* man hitt, at ek rauð hlæjandi blæju

Hildar (ek nefni skjöld svá) fyrstr at rómu.

1. Þetta orð er annaöhvort mannsnafn, eöa visuorðið

er aflagað. Það gæti verið: Þat man Hjaldr at Hildar.

Snjallr á haug á sjávarhellu ; Hjaldr á of kaldan bú-

stað. Ef þér vekið mönnum blóð (berizt) í dag, þá er níi

sigr i vopnum. Ég man það, að ég rauð skjöld miun

hlæjandi fyrstr allra að bardaga.

Viðboptir I, 232: Hyllr branz\ míu búð stóð hér,

Mz- hvárr broeðra gekk fyr annan ok heldum snjallir

velli ; fellum þá. Hjaldr hrósar hug fyr vísa: víg eru

til sjaldan: þat gleðr oss at ek veit þik teitan gefa

Viðri^ val.
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1. hyllr, viðartegniKl (d. Hyld, n Hyll) ; Jiyllr brands,

mannkoniiin?. — 2. síz = síð es = síðan er. — 3. vísi,

konuugr. — 4. Viðnrr, Uðiun.

Maðr, haugr nninn iiefir staðið hér síðan við brœðr

börðumst sanian og licldnm vigvclli, enn íellum. Iljaldr

lofar hng koiiungs; víg ein uf sjaldan, enn það glcðr

oss að þfi gcngr glaðr fram í bardaga.
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Nut'u laiKlnánismaiiiia.

AlfArinu Válason 63, 67, Bokan á Bekanstöðnm 44.

68. B^rsi sroöliuiss .58, 118.

Álfgt^irr á ÁlfgeirsvöUuu) BjóltV i Soyðarfiiöi 179.180.

Ib9. Bjoiu cnn anstrœni 36, 72,

Álfr cnn egðski 221. 73. 83, 88. »3, 123.

Ar(n):nóðr enu rauði 101, Björní Bjaruarfirði lUO, 118.

102. Björn gullberi 39, 48, 63,

Arnilís cu anðga 9^, 119. 2J6.

Arngpirr á Sléttu 168. Bjorn Ilerfinnsson =
Áshiörn Reyrketilsson 201. Skj ilda-Bjorn.

Ásbjörn Özurarson 2.6. Björn at Royni 195.

Ásbramlr Þorbrandssou 220, BJoru sviðinliorui 182.

221. B,i(3rii í Svinhaga 206, 208.

Ásgeirr kneif 198. Brandóiunulr 183.

Ásiíerðr Asksdóttir 199. Brynjólfr enn gamli 173,

Áskell linokan 192. 211. 174. 175, 180, 181, 182,

Ásinundr Atlason 63. 64. 196.

Ásmundr urdir Gnúpi 129. Brvini enn livíti 148.

Atli Valason 63. 64. Broiidólír Nadilaðiirson 220.

Auðuu skökulll26. 134, 169. Boðóltr ór Ilvini 165. 166.

Anðuu stoti 71, 72. Bjðvarr enn hviti 183,339.

Ávangr enn írski 10.

DAla-Kollr 82, 8.5, 100, 163.

BUki Blæingsson 48, 58.

Bárðr suðreyingr 1^8. Egill eun rauði 181.

Baugr Rauösson 203. Eilifr öru 137, 138.
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Eiuar Þorgeirsson 167, 168.

Eiríkr í Goðdölum 136,139.

140, 141, 142, 169, 171.

Eirikr i Kcldudal 104.

Eirikr snara 117.

Eiríkr enii raiiði 10, 78. 79,

80, 81, 84, 97, 117.

Eyfreðr enu gamli 221.

Eysteinn enu digri 191.

Eysteinn Hranason 191.

Eysteinn Rauðúlfsson 154.

Eysteinn Þorsteinsson 19.5.

Eyvindr auðkúla 135.

Eyvindr í Eyvindarfirði 117.

Eyvindr kné 104. 110.

Eyvindr Loðinssou 161.

Eyviudr sörkvir 128, 1.35,

136.

Eyvindr Þorsteinsson 162,

164, 169.

Eyvindr vápni 170, 171.

Finni í Finnafirði 170.

Fióki. þræll Ketils gufu 48,

98.

Flóki Vilgerðarsou =
Hrafna-Fióki 28, 29, 147.

Flosi enn norrœni 208, 2Ú9,

212.

Freysteinn enn fagri 181.

Friðmuudr í Forsæludal

128, 129.

Galmi á Galmaströnd 153.

Gautr i Gautsdal 135, 136.

Geiri í Geiradal 92, 96, 145,

167.

Geirleifr Eiríksson 40, 101,

102.

Geirleifr Hrappsson 153.

Geirmundr Guunbjarnarson

.57.

Geirmundr heljarskinn 90,

91, 92. 93, 94, 99, 103,

111, 116, 123.

Geirr enn auðgi 49.

Geirsteinn kjálki 101.

Geirþjófr Valþjófsson 104.

Gisl skeiðarnef 92, 95, 96,

118.

Gnópa-Bárðr 161, 162, 166,

189, 190.

Grant-Atli 171, 172, 174.

Grenjaðr Hermundarson

119.

Grenjuðr Hrappsson 164.

Grimkell Úlfsson 67.

Grimr við Grirasgil 50.

Grímr i Grímsnesi 101, 174,

222, 223.

Grimr enn háleyski 46, 47,

51, .55, 127, 128.

Gunnólfr í Hvammi 143.

Gnnnólfr enn gamli 149.

Gunnólfr kroppa 169.

Hafnar-Ormr 41, 44, 45,

48, 215.

Hákon á Hákouarstöðum

173.
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Halhlórr Guunbjarnarson
111.

Hallofeirr í Hallgeirsey 205.

Hallkell Hrosskclsson 44,

.04, 67.

Hixllr íjoðlauss 36.

Hallstcinn (eða Híisteinn)

Atlason 30. 31. 213. 214,

215. 216, 236.

Hallsteinn Þoiskafjarðar-

goði 8. 75. 87, 97.

Hallvarðr súgandi 109.

Harnldr hrino;r 125.

HcðiuD at Hcðinshöfða 138,

163.

Hclgi enn maeri 6. 21, 82,

96. 101, 106, 112, 1.50,

151, 1.52. 154, 157, 1.58,

159, 160^ 163, 169, 227.

Helsíi Heyangrs-Bjarnarson
189.

Helei Hrólfsson 109.

Hclsi bjóla 36, 38, 83, 226,

227.

Herjólfr í Breiðdal 182.

Herjólfr Þorgcirsson 175,

182.

Herjólfr hokinrazi 70.

Hjálmólfr í Blönduhlið 142.

Hjalti i Breiðdal 182.

Hjalti Þórðarson 144.

Hóiingönffu-Máui 137.

Holti'á Holtastöðr.m 136.

Hrafn hafuarlykill 193.

Hrafn eun hcimski 198. 202,

226.

Hrafnkell Hrafnsson 176.

Hróðgeirr enn hvíti 170.

Hróðícirr enn spaki 41,45,
,214, 21.5.

Hrólfr enn di^ri 64.

Hrólfr rauöskeggr 162, 207,
210.

HroUausr Röcrnvaldsson 5,

20, 183, 18.5, 186, 187,

188, 189, 196.

Hrolleifr Einarsson 211,

224, 232.

Hrómuudr Þórisson 39, 55,

.56, 127.

Hro.^^skcll at Vrarfelli 139.

Hrosskell Þorsteinsson 54,

123.

Hvamni-Þórir 14.

Hvati á Hv.atastöðum 128,

129.

Hofða-Þi^rðr 130, 138, 144,

145, 146, 147. 169.

Höskuldr Þorsteinsson 168.

Inejaldr Brúnason 107.

Tnsíinunidr eun gamli 126,

127, .28, 129.' 130, 131,

132, 135, 136, 138, 169.

Ingólfr enn sterki Ánason,

80, 81.

Ingólfr Arnarson 4, 6. 10,

30, 31. 32, 33, 34; 35,

36, 37, 40, 45. 46, 80,

223, 225, 226.

Ingólfr i Ingólfsfirði 117.

ísleifr á Íslcifsstöðnm 56.

fsroðr á Ísroðarstöðum 56.

Jólgeirr á .Tólgeirsstöðum

201, 210.

.Törundr háls 128, 129, 132,

188.

Kalman. enn suðreyski 41,

.52 .53.

Kampa-Grímr 87, 162.

Karl undir Karlsfelli 58.

Ketilbjiirn enn gamli 5, 11,

20, 36. 112, 140, 184,
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205, 216, 220, 221, 222,

2.;3, 226, 2:50.

Ketll eiin ciahciuli 87,209,

210, 2iy.

Kctill liiiiiKlr 49, .55.

Ketill BiesasoD 41, 44, 54.

Kctill eiiii fiflaki 1!)0, 191.

197. 2J7.

Kefill l)i>till 64. 169.

Kotill ilbieiðr 92. 96, 103.

K-till Þórissoii 174, 196.

K(till li;Hngr 200,201, 202.

203, 205, 208. 211, 226.

K»^till enn iiöröski 164.

K-rill ffufa 45 48, 59, 98,

99 100, 116.

Kjiillakr eiiii gamli 63. 71,

72. 73, 75.

Kiiilakr á Kjallaksstöðum

88. 89, 93
K')ll)eiiin í Kolbcin'-dil 144.

Kolgriiiw eiin jíaiiili 41.

Koiii iindir F.;ili 118. 200.

Koili Hióaldssoii hO.

Koili i KolliiTÍk 169.

Kollr í K..llsvik 37, 38. 102.

Ki'lláveiiin eiiii lainini 143.

Kolr !'t Kolgiöfnni 71.

K .Ir Ó tars-oii 20H.

Krákn ILeiOarr 140. 141.

Kiuinr á Il.ifraacsi 181.

LoiðóIfrknppil77, 192, 197.

L.j'it á Lj 'riirstóðiiiii 205.

Ljótr óþvecinn lii6.

LuðiaiiHÍr ciiii s^nnili 179,

180, 191, 195, 196, 198.

Loftr cnu gainli 35. 63,

21.9, 212.

Lýiine;r Arnbjarnarson 57.

171, 172, 178.

Máni at Mánafelli 166.

Moida-Gnfipr 40, 193, 194,

195, 211.

Nafarllelgi á Grindli 147,

148.

Ne.sja-Knjúkr 100, 101,

103, 106.

Oddgoirr í O'ldgeirshólum

, 45. 214^ 215.

Ófeiyr í Ófcigsfirði 117.

Óláfr hekkr, 1-18.

Óiafr bí^lffr 68, 95.

Ólátr feilan 8. 21, 22, 49,

75. 82. 87. 88, 219.

Óláfr jifnakollr 104, 115.

Ólátr trenunmbríiui 217.

Ólcifr lijrtlti 7. 48.

Orinr enii auðgi 210.

Onnr cuu ánanðiii 206.

Ofuir eun gamli 224.

Rauða-Bjön 57, 58.

Kauðr at Hauðseili 50.

Raliormri Vetleifsliolti 210.

211.

Reistr K-tiIsson 168.

Sel Þórir Grímsson 50, 61,

62, 76. 123.

Sijrhvatr cnu rauði 202, 203,

226.

Siiimiiu'lr Ketilsson 64, 65,

66. 169.

Siiniinndr klcykir 194, 195,

204. 205.

Skaii Skoftason 159.

SkallaGriiiir 45. 46.47,48,
49 58. 59, 60, 86, 99,

]-So, 22").

Skefill á Rcykjaströnd 138,

139, 118.

Skcifgi Bóðólfssou 165.
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Skjalda-Björn 95, 116.

Skiiiiiít-BjörQ \2ö.

Skjoldólrr á Stræti 182.

Skjöltlúlí'r Véiuuudarson
173.

Skorri, leysingi Ketils gufu

48. 98, 99.

Sléttu-Björu 86, 94. 116,

14i, 14H.

Snæbjörn Eyvinduson 112.

Sóti uudir Sótiitelii 126.

SteinriOr Royrketiissou 200.

StcÍMKrimr i Tröllatuugu

118.

Steinn mjöksiglandi 60, 77.

98.

Stciiiólfr i nraund il 59, 60.

Stiinólfr enu lági 91. 94.

95, 96, 119.

Srartkell euu katneski 39.

Sveinuugr i Sveiaungsvík
169.

Sæniuiidr enn suðreyski 127,

130, 138, 139, 141, 146,

148, ,6't.

Sölvi á Söivahamri 164.

TunguK.iri 142.

UOr en dinpauðga 6, 21,

36, 81. 82, 83, 84, 85,

87. 88, 12:3 227.

ÚlHjótr á L.ng.iiiolti 139.

Úiflj 'tr GriiiiS'íitn 51.

Úiti binii skj.MíTÍ 90. 91.

96, 97, 104, 12i.

Uni eiiii (l.iu.ski 28. 175,

176, 177.

Vnl|»j'''fr cnn ffamli 38, 39,

48. 50 67. 100.

Vel'jórii Syinakappi 105,

110, 111, 115, 149.

Vékcli cnn hínirainmi 140.

Véiiiundri Fáskri'iö.sfirOi 181.

Vostarr á Eyri 70. 71, 93,

101.

Vé.sri>inn Végcirssoa 104,

105, 110.

Ve.stiiuiör i Roykj.idil 163.

Vf^trliOi Anilij iniarson 178.

Vilbnldr Doíuakssou 192,

193.

Völu-Steinn 95, 107, 109,

t>cngill mjöksiglaudi 160,

161.

Þjnðrekr í B-rufirði 182.

tJórarinn krókr 95, 96.

Þórariiin Þ irkelsson 212.

Þjrh.'ro;r i Lmifadal 77.

Þorhj >rn í Aruarholti 48,

57, 178.

ÞorbJDrii bitra 118.

Þorbiiirn blesi 57.

Þiiibjtiru Inki 98.

Þoibjiirn .skúina 27, 103.

Þorhjiirn tálkni 37, 103.

Þori.ionij irlakappi 219. 220.

Þ'irlijörii laxik.iil 219.

Þorbr udr Þorbjaruarson

220.

Þnrb andr örrek 142.

Þi'irOr kn.ippr 147.

Þórðr háliiii 172 (= Þórðr

Uiórtilfssoii?>.

Þóiðr .skciTiíi 36, 140, 183,

184, 221, 238.

ÞórOr t:iiúp i 62.

Þórðr slitaiidi 153.

ÞórOr Vikiiiií.ssou 100, 10.5,

106, 109. 123.

ÞórOr Þóróifssun 173 (=
UórOr háliiii ?).

ÞortiOr máiii 162.

Þoi-fíeirreuu horöski 42, 199.
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Þorgeirr meldun 48.

Þorgeirr í Þorffeirsfirði 161.

Þorgerðr at Sandt'elli 189.

Þorgils knappi, leysiugi 60.

Þorgrímr bíldr 223.

Þórhaddr enn gamli 181.

Þórhaddr í Hitárdal 58, 60,

78. 119.

Þórir Ásason 214.

Þórir lína 178.

Þórir Grímsson 162.

Þórir enn hávi 181.

Þórir snepiU 160. 161.

Þórir haiistmyrkr 77. 225.

Þórir dftfunef 142. 14.3.

Þórir þnrsasprengir 153.

Þorkell enn hávi 144. 167.

Þorkell bjálfi 211.

Þorkell kornamfili 51.

Þorkell fullspakr 178.

Þorkcll vignir 139.

Þorkel! bundinfóti :-'02, 207.

Þormóðrcnngainli 38,41,49.

Þormóðr enn rnmmi 149.

Þormóðr goði K2, 71, 73.

Þormóðr i Grenivík 161.

Þórólfr Asksson 199.

Þórólfr brækir 104.

Þórólfr fasthaldi 115, 124.

Þ6rólfr heljarskinn 132.

Þórólfr mostraiskegg 8.73,

74, 75, 97, 123.

Þórólfr spörr lOO, 102. 103.

Þor>teinn torfi 172. 173.

Þorsteinn tjaldstœðingr

208, ;:.09.'

Þorstcinn leggr 185.

Þorsteinn kleggi 178.

Þorsteinn hman 210.

Þorsteinn svörfuðr 144, 152.

Þorsteinn Sölmundarson 40,

1U2.

Þorsteinn enn hviti 170, 171,

196, 233.

Þorvaldr Ásvaldsson 78. 1 16.

Þórríðr í Skngafirði 139.

Þrándr mjöksiglandi 150,

155, 218.

Þrándr mjóbeinn 92. 96. 159.

Þrnsi í Skóoum 179, 197, 198.

Þröstr Hermundarson 119.

Þuríðr rymeylta 104. 110.

Þuríðr sunddfyllir 109.

Ævarr cnn gnmli Ketilsson

135, 136, 140, 11)9.

Ævarr enn gamli Þorgeirs-

son 175, Í78, 181.

Olvér Eysteinsson 193. 195.

Onundr Blæingsson 166.

Onundrbíidr, 195.202.203,

204, 206. 215, 222, 223.

0nundr tréfótr 117.

0nundr breiðskeggr 49.

0nundr Vikingsson 109.

0nuDdr víss 141. 142.

0rlygr cnn gamli 37, 38,

39. 50. 51. 54, 55, 100,

102, lOJ, 226, 227.

0rn í Arnarncsi 103, 152.

0rn enn ganili 57.

0rn á Örnólfsstöðum 55.

0zurr glagakoJIr 173.

0zurr enn hviti 212. 215.
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HANS KONUNGLEGU TIGN

FRIBRIKI DANAKRÓNPRINSI

er þessi sapa tileinkuð.



IV TILEINKUN.

^etaðú, prins ! í föbur þíns spor,

er fylkir verðrðú' á grundu Dana,

þú sem átt býsn af byrði Grana,

og gott heíir hjai"ta. gáfur og þor.

Vor Islendinga skjól og skjöldr ver,

skulum þá sýna trúnað jafnan vér;

enn svo eru þengill og þegnar bestir,

að þeira á mebal sé öngvir brestir.

Allralotningarfyllst

Þ»órleifr Jónsson.



FORMÁLI.

Harðar saga og Hólmverja er og kölluð i handrit-

unum „Harðar saga Grímkelssonar" og „Harðar saga Grím-

kelssonar og Geirs". Aðeins eitt fullkomið skinnhandrit

er til af sögu þessarri i handritasafni Árna Magnússonar

í Kaupmannahöfn (AM. 556, A. 4"). og er það talið ritað

rétt eftir Svartadauða (um 1400). Á þessu skinnhandriti

eru alls þrjár sögur, nefnil. þessi, Grettis saga og Gísla

saga Súrssonar, o : sögur hinna þriggja merkilegustu út-

laga á íslandi í fornöld. Handrit þetta er mjög skirt og

fallegt, enn fáeinar villur koma fyrir í því, sem eðlilegt

er, þar sem það er svo ungt að tiltölu.

Auk þessa er til mesti fjöldi pappírshandrita af sögu

þessarri. Níu þeira eru i safni Árna (AM. 147, fol.; 153,

foL; 157, G. fol.; 160, fol.; 165, E. fol.; 217, B, fol., 486,

4**; 499, 4**; Rask 52, 36), fimm eru á Konungsbókasaftii

í Höfn (1193, Suhm, fol.; 623, Kall, 4», 976, Thott, fol.;

984, Thott, fol.; 1758, Thott, 4«); í Konungsbókasafni i

Stokkhólrai fjögur (Nr, 4, 40 ; 6 4«: 59, fol.; 60, fol.

[visurnar]); og i handritasafni Bókmentafélagsins eitt
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896. Fœddr Grímkell goði Bjarnarson.

925. Kvæntist Grímkell goði í fyrsta sinni

Rannveigu Þórbjarnardóttur.

927. Fœdd Þuríðr G-rímkelsdóttir.

928. Dó B-aunveig Þórbjarnardóttir.

944. Gekk Grimkell goði að eiga Signýu Val-
brandsdóttur.

947. Fœddr Hörðr Grimkelsson.

949. Fœddr Geirr Grimsson.

950. Fœdd Þórbjörg Grímkelsdóttir ; deyr
S gný Valbrandsdóttir.

951. Deiila Torfa Valbrandssonar og Grimkels
goða.

959. IUugi Hrólfsson fær Þuríðar Grimkels-
dóttur.

965. Utanför Harðar og Geirs.

968. Hörðr fær Helgu jarlsdóttur.

969. Kom Geirr úr útanför.

970. Indriði Þórvaldsson gekk að eiga Þór-
björgu Grímkelsdóttur um sumarið.

Skömmu síðar varð Grimkell goði bráð-

kvaddr.

980. Kom Hörðr úr útanför.

983. Fell Hörðr i sekt.

986. Fall Harðar og Hólmverja.



Hér hefr Hólmverja sögu.

jíV dögum Haralds hins hárfagra bygðist mest

ísland, þvi at menn þoldu eigi ánauð hans

ok ofríki, einkanliga þeir sem voru stórrar

ættar ok mikillar lundar, enn áttu góða kosti,

ok vildu þeir heldr flýja eignir sínar, enn

þola ágang ok ójafnað, eigi heldr konungi enn

öðrum manni. Var einn af þeim Björn gull-

beri. Hann fór ór Orkadal til íslands ok

nam Reykjardal hinn syðra frá Grímsá til

Flókadalsár, ok bjó á Grullberastöðum. Hans

synir vóru þeir : Svarthöfði, Geirmundr, Þjóst-

ólfr, ok koraa þeir ekki við þessa sögu. Hinn
elsti son Bjaruar hét Grimkell ; hann var

bæði mikill ok sterkr. Björn gullberi gerðist

mikill maðr fyrir sér ok auðigr at fé. Grim-

kell Bjarnarson bað Rannveigar Þórbjarnar-
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dóttur ór Arnarholti, ok fekk hennar, ok váru

ekki lengr ásamt, ok varð hon sóttdauð. í>au

áttu eftir dóttur, er Þuríðr hót. Hon fœdd-

ist upp með þeim manni, er Sigurðr múli hét;

hann bjó undir Felli. Hon var væn kona ok

hög á hendr, ok nökkut harðlynd; var hon

þó vinsæl,

3. Grímkell bjó f^rrst suðr at Fjöllum,

skamt frá Ölfusvatni. Þar er nú kallat á

Grímkelsstöðum ok eru nú sauðahús. G-rim-

kell átti vitt goðorð. Hann var auðigr maðr

ok höfðingi hinn mesti, ok kailaðr ekki um
alt jafnaðarmaðr. Hann fœrði bú sitt eftir

konu sína dauða til Olfusvatns, þviat honum
þótti þar betri landakostir, Hann bjó þar

síðan alla stund meðan hann lifði. Hann var

kallaðr Grimkell goði. Högni hét maðr ok

bjó i Hagavík, skamt frá Ölfusvatni ; Þór-

björg hét kona hans
;

þau áttu dóttur þá er

Guðriðr hét; hon var væn kona ok vinsæl.

Högni var ættsmár ok var þó vel at sér ; enn

Þórbjörg kona hans var sýnu ættstœrri, ok

kom þó vel ásamt með þeim. Högni var vel

fjáreigandi. Valbrandr hét maðr er bjó á

Breiðabólstað í hinum nyrðra Reykjardal

:

hann var sonr Valþjófs hins gamla. Torfi

hét son Valbrands. Þeir feðgar höfðu goðorð.

Torfi var vitr maðr ok viðfrægr. Þar óx sá

maðr upp með þeim feðgum, er Sigurðr hét,
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ok var Gunnhildarson ; hann var skyldr Torfa

at frændsemi ; hann var kallaðr Sigurðr Torfa-

fóstri ; hann var hinn efuiligasti maðr ok

gerr at sér um ílestar íþróttir. Annat barn

átti Valbrandr
;
þat var dóttir, er Signý hét

;

hana átti Þórgeirr ór Miðfelli sonr Finns hins

auðga Halldórssonar, Högnasonar; hann var

þá andaðr, er sjá saga gerðist. Grímr hót son

þeira, efniligr maðr, ok óx upp með móður

sinni. Signý bjó á Signýjarstöðum, skamt-

frá Breiðabólstað. Hon var sköruugr mikill,

skjótorð ok skapstór ok harðúðig í öllu. Þar

óx upp sá maðr með henni, er Grímr hét

;

hann var kallaðr Grímr hinn litli; hann var

fóstri Signýar, ok mikilsháttar maðr, skjótlátr

ok skynjugr um ílest. Kollr Kjarlaksson bjó

þá á Lundi i Reykjardal hinum syðra ; hann

var höfðingi mikill,

3. Maðr hét Þórvaldr, er bjó á Vatnshorni

i Skorradal, mikill maðr ok sterkr ; kona hans

hét Þórgrima ok var köllut smiðkona, fjöl-

kunnig mjök. Indriði hét son þeira, mikill

maðr ok efniligr. Þórgríma lifði lengr þeira

hjóna. Enn þá er hon var ekkja orðin, bjó

hon i Hvammi í Skorradal; hon gerðist auð-

ig kona ok mikil fyrir sér. Þat er sagt eitt

sumar sem oftar, at Grimkell goði reið til

þings, ok einnhvern dag gekk hann frá búð
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sinni með flokk mikinn manna, ok til búðar

Valbrands, ok inn i búðina. Valbrandr fagn-

aði honum vel, þvíat Grímkell var homim
kunnigr áðr ; setjast þeir niðr ok tóku tal með

sér. Grrímkell mælti : „Þat er mér gerla sagt,

Valbrandr, at þú eigir þér dóttur þá, er Signý

heitir, ok sé skörungr mikiU ; vil ek biðja

hennar, ef þú vilt gifta mér hana". Val-

brandr svarar: „Kunnigt er oss, at þú hefir

ætt góða ok auð fjár, ok ert sjálfr garpr hinn

mesti ; vil ek þessu vel svara". Lýkr þeira

tali svá, at Valbrandr fastnar Grímkeli goða

Signýu dóttur sína; enn boð skyldi vera at

tvimánaði suðr at Olfusvatni. Torfi Valbrands-

son var eigi á þingi. Ok er Valbrandr kom
heim af þingi, sagði hann Torfa syni sínum

tíðindin.
_
Torfi svarar : .. Alllítils þykkja yðr

verðar mínar tillögur, er mik skyldi ekki at

spyrja sliku, enda þykki mér ekki ráð þetta,

er þú hefir sét fyrir dóttur þinni, jafnvirðu-

ligt sem þér þykkir vera ; mun Signýu þetta

verða ekki mikit til yndis, er maðr er bæði

gamall ok harðráðr". Torfi kvað þá vísu:

Gift hefir þorna þoftu

(þegn nam slíkt at fregna),

gamall benhríðar beiðir

brynfatla Grimkatli.

Auðs nam yndi ok blíðu

einfeldr Njörun steina

:
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get'k at gera man litit

gamalmenni þat henni.

Spurði Signý nú gjaforð sitt ok lét sór fátt

um fiunast. Ok er þau Torfi ok Signý syst-

kin finnast, lætr hann sér ekki um ráðahag

þenna. „Er ást mikil'^, segir hann, "okkar i

millum; er mór ekki um, at þú ráðist ór her-

aði á burt með fé þitt". Hon svarar: ,.Ek

sé hér gott ráð til, bróðir; bregð þú ekki

ráðahag þessum; eun ek mun handsala þór fé

mitt alt á þaun hátt, at þú skalt gjalda heim-

anfylgju mina, slika sem faðir minn hefir á-

kveðit, ok mun þat visliga tuttögu hundraða

munr; vil ek þat gefa þér til vingunar, útan

gripi mina tvá, þá er ek hefi mestar mætr
á: er þat annat men mitt hit góða, enn ann-

at hestr minn Svartfaxi". Torfi lét sór þetta

vellika, ok mælti þá vel til henuar.

4. Nú búast menn til brúðkaupsferðar.

Kollr frá Lundi var boðinn til brúðkaupsins

einnhverr virðingamestr. Hann báðu þeir

feðgar vera fyrir boðsmönnum, þviat Val-

brandr var svá gamall, at hann uenti ekki at

fara; enn Torfi vildi ekki fara. Kolh' róðst

til ferðar með brúðinni ok váru saman þrír-

tigir manna. Þau gistu at Þverfelli i Reyk-

jardal hinum syðrá. G-rimr hinn litii fóstri

Signýar skyldi geyma hrossa á gistingunni.

ok um morgininn, er hann leitaði, fann hann
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eigi Svartfaxa hest Signýar. Grímr fór þá

at leita norðr yfir háls til Flókadals; gekk

liann eftir döggslóð. Hann fann hestinn dauð-

an i jarðfalli þar í dalniim. Hann tók affjöt-

Tir, er hann hafði haft á honum um nóttina,

ok fór síðan aftr, ok segir Signýu, at hestr

hennar var dauðr hinn góði, ok hversu til

hafði borit. Hon svarar : „Þetta er iU furða,

ok mun eigi gott á vita ; vil ek aftr hverfa,

ok ekki fara lengra". Kollr kvað þat óger-

anda, ok ei^^" duga af bregða ferð sinni því-

líkri fyrir þessa sök ; ok svá varð at vera sem

Kollr vildi ; ok fara þau öU saman, ok kómu
þau til Ölfusvatns, ok hafði Grímkell þar

margt fyrir boðsmanna; var þar veisla hin

prýðiligasta; fór hon vel fram ok sköruliga.

Eftir afliðna veisluna fór Kollr í burt ok

aðrir boðsmenn; enn Signý var þar eftir ok

fóstra hennar, er Þórdís hót, ok Gt-rimr hinn

litli. Grímkell hafði gefit KoU góðar gjafir,

ok talaði vináttusamliga við hann ; enn þótti

þeir feðgar sýnt óvirða sitt mál, er þeir sóttu

eigi brúðkaupit; spurði hann ok vísuna Torfa,

ok gat ekki atgert; gerðist þar nú fátt á milli.

Grímkell var stirðlyndr, enn Signý fálát, ok

varð fátt um með þeim, þvíat þau máttu ekki

vini saman eiga ; nema Grímr hinn litli ; hann

gat svá gert, at þeim báðum líkaði vel. Leið

svá fram hit fyrsta ár.
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5. Grrímr hinn litli kom at máli við Signýu

um várit; segist hann vilja á burt fara;

„þykki mér vant ykkar á milli at ganga",

segir hann, „enda er svá best at skilja, at

hvárumtveggjum getist vel at". Signý mælti:

„Tala þú þetta fyrst við Grímkel, ok haf hans

ráð við, þviat þá muntú fá betri kosti; enn

ek vilda gjarna at þú hefðir góða kosti; enn

mér virðist hann vera vel til þín". Nú gerir

Grimr svá, at hann talar við bónda; segist

vilja í burtu fara, ef hann vill þat samþykkja.

Grímkell svarar: „Þat er mitt ráð, at þú
sért heima ; skaltú ok hafa betri kosti enn

áðr, þviat mjök þarftú við Signýar, enn vit

þurfum þín mjök til umbóta skapsmuna okk-

arra'". Ok svo gerði G-rímr, at hann var

heima þau misseri, ok gatst þeim báðum vel

at honum. Enn um várit eftir talaði Grimr

við bónda, at hann vildi fyrir vist á burtu;

enn Grímkell mælti heldr á móti. „Þá bið

þú Guðríðar Högnadóttur til handa mér",

segir Grímr, „ef þú vilt at ek sé hjá þér".

Grímkell svarar: ..Dýrr gerist þú nú, þvíat

hér er mannamunr mikill; þú ert félitill,

enn Högni er auðmaðr mikill". Grímrmælti:

„Vel máttú þó þessu ráða". Grímkell svarar:

„Prófa má ek þetta". Hann ferr nú í Haga-

vik, ok er honum þar vel fagnat. Hann biðr

nú Guðriðar til handa Grími: „er þat frá



HAEÐAR SAGA

manní at segja, at hann er vitr maðr ok vel

at íþróttum búinn; mun hann ok vera þarfr

búi, ok miklu á leið koma þvi er þar hentar

til; enn þú tekr fast at eldast, ok sýnist mér

þér slik mægð hentug"'. Högni svarar : „Oft

hefir þú leitat mér meiri virðingai enn svá

nökkut ; enn þær mœðgur skulu hér mestu

um ráða". G-rimkell kvað þau skyldu ekki

mikit fé þurfa fram at leggja; „skal hér ok

ekki rikra við liggja, enn þú skalt sjálfr ráða

dóttur þinni fyrir mér; enn vel segir mér

hugr um Grim, at hann verðr nytjamaðr

;

eigi þarf hér langt um at tala". Þat verðr

at lyktum máls þeira, at Grrímr fær Guðríðar;

var boð þeira at Ölfusvatni, ok fór þat vel

fram. Váru samfarir þeira góðar; váru þau

þar um vetrinn, ok gatst þar hverjum at vel

við aðra. Enn um várit vildu þau Grimr á

burt fara. Sagði .hann Signýu, enn hon bað

hann segja til Grimkels, ok kvað þá mundu
alt best fara, ef hann léti Grimkel ráða. Nú
vekr hann til við bónda, at hann vill í burt

fara. Grimkell svarar: „Þat ætla ek nú ráð,

at gera þér þetta hallkvæmt, ok láta þik

þessu ráða, þviat þat er likligt, at þú verðir

þrifamaðr". Grímr keypti þá land suðr frá

Kluftum, er hann kallaði á Grímsstöðum. ok

bjó þar síðan. Grimkell fekk öll búsefni

Grimi, enn Högni galt fyrir landit. Grimr
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rakaði brátt fó saman ; váru tvau höfuð á hvi-

vetna, því er hann átti; var hann skjótt hafðr

i hinni bestu bóndatölu.

6. Þat er sagt. at Siguýu Valbrandsdóttui'

dreymdi draum einn. Hon þóttist sjá tré eitt

mikit i rekkju þeira Grímkels, fagrt mjök

ok svá rótmikit, at í öll húsin heima þar á

bœnum tóku rœtr trésins, enn ekki þótti

henni blómit svá mikit á vera sem hon vildi.

Hon sagði drauminn Þórdísi fóstru sinni, enn

hon réð svá, at þau Grimkell mundu barn

eiga, ok mundi þat vera mikit ok virðuligt

;

kveðst hon hyggja þat svein vera, ok mun
mörgum þykkja mikils um hann vert sakir

framkvæmdar sinnar : „enn ekki kœmi mér þat

á óvart, þó at eigi stœði hans hagr með hin-

um mesta blóma áðr lúki, sakir þess at þér

þótti tréit þat hit mikla eigi með svá miklum

blóma sem þú vildir, ok ekki er vist, at hann

hafi mikit ástriki af flestum frændum sinum".

7. Litlu sjðar fœddi Signý sveinbarn; sá

var Hörðr nefndr. Haun var snemma mikiU

vexti ok vænn at áliti, enn ekki dáliga bráð-

gerr fyrst i því, at hann gekk eigi einn sam-

an, þá er hanu var þrévetr at aldri
;

þetta

þótti mönnum kynligt ok eigi bráðgerfilegt,

svá sem hann var frágerðamaðr at öllu öðru.

Ok þann dag, er hofhelgi var haldin at 01-

fusvatni, þvi at Grimkeli var blótmaðr mikill,
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sat Signý á stóli sínum á miðju stofugólfi;

bjóst hon þá um, ok lá men hennar hit góða

í knjám henni. Sveinninn Hörðr stóð við

stokk, ok gekk nú hit fyrsta sinni fi'á stokk-

inum ok til móður sinnar, ok rasaði at knjám

henni; menit hraut á gólfit fram ok brast i

sundr i þrjá hluti. Signý reiddist mjök ok

mælti; „111 varð þin ganga hin fyrsta, ok

munu hér margar illar eftir fara, ok mun þó

verst hin síðasta". Hon kvað visu:

Braut í sundr fyr sætu

Sírnis hljóða men góða;

ýta tríi'k at engi bœti

auðar hlíði þat síðan.

Gangr varð-« góðr ins unga

guUs lystis inn fysti;

hverr man heðan af verri,

hnepstr man þó inn efsti.

Grímkell kom i því í stofuna ok heyrði, hvað

hon kvað. Hann greip upp sveininn þegjandi

ok reiddist mjök þessum orðum, ok kvað

vísu:

Auðs hefir átta beiðir

ógóða sér móður;

hann nam fyrst at finna

fljóðs nýgengiun jóða

bræðiorð, þau er beiðir

brennu sjós man kenna;

atkvæði lifa lýða

lengr enn nökkurr drengja.

Svá var Grímkell reiðr vorðinn, at hann vildi
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eigi at sveinninn væri heima þar. Hanu ferr

ok hittir Grím ok Guðriði, ok biðr þau taka

við Herði ok fœða hann þar upp. Þau kváð-

ust þat gjarna vilja, ok tóku fegin við, ok

þótti góð sending i vera. Einum vetri fyrr

höfðu þau Grímr ok Guðriðr son átt. er þau

létu Geir heita; hann var snemma mikill ok

vænligr ok vel at íþróttum búinn, bess at

hann skorti þó um alt við Hörð. Uxu þeir

nú upp báðir samt, ok varð skjótt ástúðigt

með þeim. Signý undi nú verr eftir þetta

enn áðr, ok var nú sýnu færa með þeim

Grímkatli enn fyrr. Enn dreymdi hana draum,

at hon sæi tré eitt mikit sem fyrr, í rótum

mest, limamargt ok gerði á blóm mikit. Þann
draum réð fóstra hennar enn til barngetnaðar

þeira á milli, ok mundi vera dóttir, ok lifa

eftir ætt stór, er henni sýndist limamargt tré-

it: „enn þar er þér þótti þat bera blóma mik-

inn, mun merkja siðaskifti þat, er koma mun,

ok mun hennar afkvæmi hafa þá trú, sem þá

er boðin, ok mun sú betri".

8. Eftir þing um sumarit bað Signý Grím-

kel, at hann leyfði henni at fara norðr til

frænda sinna. Hann kveðst þat mundu leyfa

henni, enn sagði, at hon skyldi eigi vera

lengr enn hálfan mánuð. Tveir húskarlar

fóru með henni ok Þórdís fóstra hennar; þau

riðu norðr í Reykjardal. Torfi tók allvel við
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þeim, ok bað at hon væri þar um vetrinn, ok

þótti ella ástleysi áfiunast við sik. Hon kvað

sér hálfan mánnð lofat burt at vera, enn eigi

lengr. Torfi kvað ekki á því liggja. Hon
lét þá at bœn hans ok eggjan. Þau fóru þá
heimboðum um vetrinn, ok er þau váru at

heimboði niðri í Bœ, varð fóstra Signýar

bráðdauð, ok er jörðut í Þórdísarholti
;
þat er

skamt frá Bœ. Mikit þótti Signýu þetta; fór

síðan heim á Breiðabólstað. Ok litiu siðar

fekk Signý sótt, þá er hon skyldi léttari

verða, ok horfði þar mjök þungliga um sótt-

arfar hennar. Torfi talaði við hana: kvað

sér illa hug sagt hafa um hennar gjaforð;

lét sér ok mjök hugstœtt til Grrimkels alla

stund verit hafa. Hon kvað eigi ólíklegt at

til mikils drœgi um. Hon fœddi meybarn

bæði mikit ok jóðligt. Torfi vildi eigi láta

vatni ausa barnit fyrr enn reiddist um líf

Signýar; hon andaðist þar þegar á sænginni.

Þá gerði Torfi sik svá reiðan, at hann vildi

láta barnit útbera. Hann bað Sigurð fóstra

sinn taka við barninu, ok fara með þat til

Reykjardalsár ok tortíma þvi þar. Sigurðr

kvað þetta allilla gert vera, enn nenti þó eigi

at synja Torfa þessa. Sigurðr tók nú við

barninu ok for vegar síns ; honura sýndist

vænligt barnit, ok því nenti hann eigi at

kasta þvi út á ána. Hann snýr nú upp til
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Signýarstaða, ok leggr þar niðr barnit í garðs-

hliði, ok þótti líkligt, at þat muudi brátt íinn-

ast. Grímr bóndi stóð úti undir húsgafli,

Signýarsou; hann sá þetta, gengr til ok tekr

upp barnit, ok hefir heim með sér, ok lætr

Helgu konu sína bregðast sjiika, ok segja hana

hafa fœdda mey þessa. Hann lét ausa vatni

ok nefndi Þorbjörgu. Grímr fór heiman til

Breiðabólstaðar; hann sá margt manna fara ór

garði; þar var fylgt líki Signýar til graftar.

Torfi sagði Grími andlát móður sinnar, „ok

vil ek líika þér fé hennar öll; enn þó ættu vær

G-rímkatli at gjalda þat fó, enn vær viljum

þó allvel til þín gera". Grímr kvað hann

vel segja. Síðan jörðuðu þeir Signýu, ok

gengu frá síðan. Nú finnast þeir Sigurðr ok

Grímr; segist Sigurðr vita, at Torfi muni leggja

reiði á hann, þegar hann veit, at hann hefir

líf gefit barninu. „Ek kann þar ráð til",

segir Grímr, „ek skal koma þér útan ok launa

þér svá þat happ er þik hendi". Ok svá gerði

hann ; sendi hann Sigurð suðr á Eyrar ok fekk

honum tvá hesta, ok váru klyfjar á öðrum;

þar fór hann útan. Annan dag eftir kom
Torfi til Signýarstaða, ok spurði, hví Helga

lægi, þvíaí hann vissi ekki ván vanheilsu

hennar. Hann kendi nú barnit hjá henni ok

mælti: „Allmikil dirfð er á slíku, er þit þorit

upp at fœða barn þat, er ek lét útbera".
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Helga svarar : „AUnáit var barn þetta Grími,

ok var várkunn á, þótt hann byrgi því". Þá

spurði Torfi, hvar Grímr væri. Hon kvað

hann genginn til verkmanna. Þangat fór

Torfi ok hitti Grím ; lét Torfi hit versta, ok

kvað Grím firna-djarfan verða sér, ok spurði,

hvat hann vissi til Sigurðar; kvað hann ills

verðan fyrir þat, at hann hafði rofit skipan

hans; lét Grímkel makiigan þvílíkrar svívirð-

ingar frá sór. Grímr kveðst sent hafa Sig-

urð vestr í Fjörðu til skips. Torfi varð reiðr

við þat; hann tók meyna, ok nenti eigi at

láta drepa hana
;

þvíat þat var morð kallat,

at drepa böru frá því er þau váru vatni aus-

in. Hann hefir meyna heim ok selr til fóstrs

ambátt nökkurri, ok ekki fekk hann henni til

klæða, ok ekki vildi hann taka af verkum

ambáttarinnar.

9. Sigmundr hét maðr; hann gekk yfir á

húsgang ok kona hans ok sonr, er Helgi hét.

Oftast váru þau i gestahúsi þar sem þau kómu,

nema Sigmundr veri inni til skemtanar. Þetta

hit sama haust kómu þau Sigmundr til Breiða-

bólstaðar. Tók Torfi vel við þeim ok mælti

til þeira: ,.Ekki skulu þit í gestahúsi vera,

þvíat mér list vel á þik, Sigmundr, ok heldr

gæfusamliga". Hann svarar: „Ekki mundi

þér þat missýnast, þóat þat væri at þér sýnd-

ist svá". Torfi kveðst mundu gera sœmd ti]
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haus, „þvíatekmun þiggja at þér barufóstr".

Sigmundr svarar: „er okkar sá mannamuur,

þóat ek fóstra þér barn, þviat þat er talat,

at sá só miuni maðr, er öðrum fóstrar barn".

Torfi mælti: „Þú skalt fœra meyna til Ölfus-

vatns". Þessu játar Sigmundr: tekr hauu nú

við Þórbjörgu, ok biudr hana á bak sér, ok

ferr á burt síðau. Þetta þóttist Torfi gera

alt til svívirðingar við Grímkel, enn þótti

þessi maðr velfallinn til at bera meyna á rekn-

iug ; vildi hanu ok ekki hætta hór betra manni

til eun Sigmundi, þvíat honum þótti eingis

örvænt fyri Grímkatli, ef sá maðr hefði fœrt

honum baruit, at honum hefði nökkur hefnd

í þótt. Sigmundi varð nú gott til gistiugar-

staða, þvíat allir þóttust skyldir at gera vel

við meyua ok þá sem með henni fóru, hvar

sem hou kom, ok því vildi Sigmundr fara

hina lengsta veg; hann fór út um Andakil

ok Melahverfi ok alt hit ytra um Nes öll, enn

útau um Griudavík ok Ölfus. At aftui eins

dags kómu þau Sigmundr til Ölfusvatns; var

Sigmundr vátr ok frosinn mjök; hann settist

útarliga; eun Grimkell sat i rúmi sinu ok

hafði sverð um kné sér. Hann spurði, hvat

komit væri. Sigmundr svarar: „Hér er kom-

inn Sigmundr barnfóstri þinu, bóndi sæll, ok

Þórbjörg dóttir þín; er hon allra barna best".

Grimkell mælti: „Heyrit, hvat göngumaðrinn
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segir; þú mundir vera barniostri minn, allra

stafkarla armastr; ok eigi er einskonar fjand-

skapr Torfa við mik; deyddi haun fyrst móð-

urina, enn rak nú barnit á húsgang". Grím-

kell kvað þá vísu:

Trauðr var-a Torfi at deyða

tvinna skorð ok borða;

hann jsferir hróp at sönnu

hjörlestis i flestu.

Sendi sviftir branda

silfrkers Gná þessa

á rekning at röngu;

raun er mál at launa.

Alia vissi Grímkell ráðagerð Torfa. ok því

vildi hann ekki at mærin væri þar eftir. Grim-

kell bað Sigmund dragast á burt sem skjót-

ast. nema hann vildi vera lamdr ok bíða svá

hins verra. Þau urðu nú þegar á burt at

fara með meyna. Þau fóru um Grrímsnes ok

um Laugardal, ok lögðu nú órœkt á barnit,

þvíat þau þóttust eigi vita, at þau mundu
þvi nökkurn tíma af hendi koma. Þeim varð

nú ilt til gistingarstaða. Þóttist Sigmundr

nú ylir flugu ginit hafa, er hann tók við

meynni af Torfa, Þau kómu til Grímsstaða

einn dag til dögurðar; segja þau Grími at

þau fóru með ungt barn. Grímr kveðst sjá

vilja *barn þat hit unga, er menn gera nú

mest orð á. Sigmundr kvað mikit fyrir at

leysa upp barnit, enn sagði þat þó ekki gott
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mundu at hugga eftir. Grímr kvað ekki

skyldu at því gaum gefa; var barnit nú upp

leyst ok sýnt Grimi. Hann mælti þá : „Þetta

er sannliga barn Signýar; hennar hefir augun,

ok mundi hon þat ætla mér, at ek munda
eigi láta með hiisum ganga barn hennar, ef

ek mætta at gera ; enn mikla skömm vill Torfi

gera öllum frændum barns þessa, ok jafuvel

sjálfum sér; nú mun ek, Sigmundr, taka af

þér barn þetta ok þenna ómaga". Hann varð

þvi allfeginn. Þar váru þau þann dag, enn

fóru siðan ofan Botnsheiði, Þess gátu marg-

ir. at Grimr mundi sik i hættu hafa við Grim-

kel goða um þetta mál, sakir ofrkapps hans.

10. Um fardagaskeið reið Grimkell goði

heiman út i Ölfus um Hjalla, enn útan um
Arnarbœli ok upp eftir Flóa i Oddgeirshóla

;

þaðan í Grímsnes ok gisti i Laugardal, ok

svá heim. Hann stefndi öllum bœndum á

sinn fund til Miðfells, þeim sem þá hafði hann
hitt, á tveggja nátta fresti. þvíat Grímkell

hafði goðorð yfir þessum sveitum öllum. Til

Miðfells kómu sextigir þingmanna hans. Grím-

kell segir þeim nauðsynjamál sitt við Torfa,

ok kveðst ætla at fara stefnuför til Torfa.

Ollum þótti þat várkunn. Þeir riðu um Gjá-

bakka, svá um Klufta ok um Ok; svá hina

neðri leið ofan hjá Augastöðum, ok svá á

Breiðabólstað. Torfi var eigi heima, ok var

2
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farinn upp i Hvitársíðu. Grrimkell stefndi

Torfa um fjörráð við Þórbjörgu ok um heim-

anfylgju Signýar; hann stefndi málunum til

alþingis, ok reið heim siðan, ok var nú fátt

fjölrœðara enn um mál þeirra Grimkels ok

Torfa. Enn er Grimr hinn litli spyrr þetta,

ferr hann heiman út i Reykjarvik á fund

Þórkels mána lögsögumanns. Þeim varð talat

um mál þeira Grímkels ok Torfa; spyrrGrimr,

hvat hann ætli, hvern enda eiga muni með

þeim. Honum kveðst þykkja horfa óvænliga,

þar sem kappgjarnir áttu hlut i. Grimr

mælti: „Gjarna vilda ek at þú ættir hlut at

sættum með þeim, þvi at þú ert bæði vitr

ok góðgjarn". Þórkell svarar: „Vel ferr þér

eftirleitin ok góðmannliga, ok i þvi skal ek

heldr hlut eiga, at þeir sættist". Grimr mælti:

„Ek vil gefa þér fé til þess, at þú sættir þá".

Hann helti í kné honum hundraði silfrs, ok

þakkaði honum heit sin, er hann ætlaði at

sætta þá. Þórkell kvað honum vel fara: „enn

skil þú þat, at ek væuti þér sættinni, enn ek

heit eigi". Grímr svarar: „Þat er meira vert,

er þú væntir, enn þótt flestir menn aðrir heiti

til fuUs", Grímr fór á burt eftir þetta. Líðr

nú framan til þings; koma þá hvárirtveggju

mjök fjölmennir. Grimr var á þingi; hann

fór at hitta Þórkel mána ok bað hann leita

um sættir; kvað hann mundu fá af þvi mikinn
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sóma, ef hann gæti sætt þá höfðingjana. Þór-

kell gerði nú svá; hann fór fyrst at finna

Grimkel goða, ok vakti til við hann um málin.

Grimkell svarar : „Þat er skjótt at segja, at

um öU skifti vár jafnsaman ok fjandskap

Torfa við mik vil ek eingis gerð á hafa, nema

min sjálfs, nema því at eins, at þat sé skilit

undir niðri, at hann gjaldi eigi minna enn

tólf hundruð þriggja áhia aura". Þórkell

bauð þá at gera um með þeim; „enn sjá megi

þit, hvat er við liggr; enn er berr ófriðr, ef

þit sættist eigi, enn vær munum þeim veita,

er meir gerir at várum orðum, ok vár orð

vilja nökkurs virða, ok er þat meira vert enn

þat, sem hér stendr á milli". Grrímkell mælti

þá: „Þvi játa ek, at Þórkell dœmi um málit;

hann er kunnigr at allri réttvísi". Nú sér

Torfi at þetta eitt hœfir ; segist nú ok þessu

játa. Þórkell mælti: „Þat er min ummæli ok

gerð, at Torfi greiði Grímkatli sex hundruð

þriggja álna aura, ok leigi sex vetr, ok gjaldi

þá tólf hundruð" ; lést þá hafa gert sem hon-

um sýndist réttligast. Grímkell svarar: „Lika

mun ek mér láta þessa gerð, með þvi at ek

hefi sjálfr undir lagit; enn minnkað þykki

mér allmjök málin ; skal þetta fé eiga Hörðr

son minn, ok hafa þat i móðurarf sinn" . Torfi

kveðst eigi mundu gjalda Herði þetta fé, nema

hann yrði eigi verrfeðrungr. Grimkell kvað

2*
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eÍ2:i þat víst vita mega. hversu bat vildi verða,

enn 'k.vað Herði önga bót í því, ]3Ótt almælit

sannaðist, þat at móðurbrœðrum yrði menn lik-

astir: „því at bú ert ei^i einbamr, ok þætti

mér honum þat verra enn ekki at hafa þat

af bér". Þá varð óp mikit. Illa líkaði hvár-

umtve^jc^ja gerðin, ok var þó haldin at kalla.

Liðu af bau missari ok kómu önnur til. í>á

bað GrímkAll sér konu, Siíjríðar "Þórbjarnar'

dóttur af Skálmarnesi ; var því máli vel svar-

at, þviat maðr bótti g'ófiair ok ættstórr. þóat

hann væri nökkut hni^nandi; var hon honum
gpfin ; var boð þeira at Olfusvatni, heima at

Grimkels; fór þat vel fram ok sköruliga. Þeira

samfarir urðu allgóðar; sat Grímkell nú um
kyrt.

11. Illugi hót maðr, er bjó at Hólmi á

Akranesi. Hann var son Hrólfs hins geit-

lenska, Úlfssonar, Grimssonar hins háleyska.

Bróðir Illuga var Sölvi, faðir Þórðar, föður

MasfGÚsar prests í Reykjaholti. Systir Illuga

var Halldóra, er átti Gissurr hviti, móðir Vil-

borgar, móður Jórunnar, móður Guðrúnar,

móður Einars. föður Magnúsar biskups. IHugi

var mikill maðr ok sterkr, ok hafði auð fjár.

Hann fór til Olfusvatns bónorðsför, ok bað

Þuriðar dóttur Grímkels. er hann átti við

hinni fyrstu konu sinni. Grímkell tók þessu

vel, þviat honum var IUugi kunnigr; fóru þar
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festar fram. Eigi var Hörðr Jijá þessu kaupi.

At tvimánuði skyldi brúðlaupit vera heima at

Ölfusvatni. Enn er kom at þeiri steínu, bjóst

Illugi at heiman við þrjá tigu manna til brúð-

laups sins. Með honum var Þórsteinn öxna-

broddr ór Saurbœ, mikill bóndi, ok £»órmóör

ór Brekku af Hvalfjaröarströnd. Þeir fóru

yfir fjörð til Kjalarness, ok fyrir norðan Mos-

fell, ok svá upp hjá Viiborgarkeidu; þaðan

til Jórukleifar, ok svá til Hagavikr, ok svá

heim tii Ölíusvatns, ok kómu snemma dags.

Illugi mælti: „Hvar er Hörör, er ek sé hann

eigi, eða er honum ekki boðit?"' Grimkell

kvaö honum vera sjálfboðit: „enn ekki hefir

ek nefnt hann sérliga til þess". Illugi svar-

ar: „Þat samir þó eigi". Hann riðr á Grims-

staði
;
þar váru aítr hurðir

;
þeir drápu á dyr.

Geirr gekk til huröar og spurði, hverir komn-

ir væri? lUugi segir til sin, ok spurði at

Herði. Geirr kvað hann vera inni. Iliugi

mælti: „Bið þú hann út koma, þviat ek vii

finna hann". Gein* gekk inn ok kom út,

sagði Hörð liggja ok vera sjúkan. Illugi gekk

inn, þviat Hörðr vildi eigi út ganga. liiugi

mælti: „Með hverju móti er sótt þin, Hörör ?"

Hann kvað vera ekki mikla. IUugi mælti:

„Gjarna vilda ek, at þú fœrir tii boðs mins

með mér, ok legðir vináttu til mín". Hörðr

kvað hann þetta haí'u mátt fyr mæla, ef hon-
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Tim bœtti allmikit nndir: „vil ek hvergi fara,

þvíat lítt hafi þér mik at þessum málum

kvatt". Illugi fær ekki af Herði útan stór

orð ; hann ríðr á burt við svá búit. Litlu sið-

ar mælti Geirr til Harðar : „Þat er meiri

sómi, at vit förum til boðsius; mun ek sœkja

okkr hross". Hörðr kvað sér ekki um. Geirr

mælti: „Grer at bœn minni, enn at sóma þin-

um". Hörðr gerði nú svá. Ríða þeir þá eftir

þeim; ok er þeir fundust, varð Hlugi allkátr,

ok lét ekki á sér finna stóryrði Harðar. Þeir

riðu nú til boðsins, ok var þar vel v'ið þeim

tekit. Hörðr sat á aðra hönd Illuga, Veislan

fór vel fram ok sköruliga. Riðu þeir allir

samt frá boðinu, alt til Vilborgarkeldu; þar

skildust götur. Þá mælti Illugi: „Nú munu
vit, Hörðr, hér skiljast, ok vilda ek at vin-

gott væri með okkr, ok hér er skjöldr, er ek

vil gefa þér". Hörðr svarar: „(Ernar á Grimr

fóstri minn flagspildur" ; ok kvað vísu:

Skjöld gaf mér hinn mildi

málmrjóðr, eigi góðan;

hann man þurfa þenna

þegn at Hildar regni.

Eigi hann sjálfr hinn svinni

sinn grip, er ann minni

Auði urrjþvengs hlíðar

eiðs ok hringa meiðir.

Illugi mælti þá: „Þigg þú þá hring þenna at

mér til vinganar, þótt þú vilir eigi skjöldinn".
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Hörðr tók við hringnum; var þat góðr gripr.

„Eigi veit ek", segir Hörðr, „hvi mér býðr

þat i hug, at þú munir eigi vel halda mág-

semd við mik, enn þó mun þat siðar reynast".

Siðan skildu þeir, ok varð fátt um kveðjur,

enn skildust þó sáttir at sinni. Enn er Hörðr

kom heim, þá mælti hann við Þórbjörgu:

„Þér vil ek gefa hring þenna, er Illugi gaf

mér, þviat ek ann þér mest allra manna; enn

þú mun þessa gjöf eftir mik dauðan, þvíat

ek veit, at þú munt lifa lengr enn ek". Þór-

björg svarar ok kvað þetta:

Verðir þó,

svá'k vita gerla

vápnum veginn

eðr i val fallinn,

þeim skulu manni

mín at sönnu

bitrlig ráð

at bana verða.

Þá var Hörðr tólf vetra, er hér var komit

sögunni; hann var þá jafn um aíl hinum

sterkustum mönnum þar í sveitinni. Leið nú

svá fram, þar til er Geirr var sextán vetra

gamall, enn Hörðr fimmtán. Hann var þá

höfði öllu hærri enn aðrir menn flestir; hon-

um mátti öngvar sjónhverfingar gera i aug-

um, þviat hann sá alt eftir þvi sem var; hann

var hærðr manna best ok ramr at afli, syndr

manna best, ok um alla hluti vel at íþróttuni'*
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búinn . Hann var hvítr á hörund enn bleikr á

hár ; hann var breiðleitr ok þykkleitr, liðr á

nefi, bláeygr ok snareygr, ok nökkut opin^

eygr, herðibreiðr, miðmjór, þykkr undir hönd-

ina, útlimasmár ok at öllu vel vaxinn. Geirr

var nökkuru ósterkari, enn þó váru þá náliga

öngvir hans jafningjar; haun var hinn mesti

iþróttamaðr, þótt hann kœmist eigi til jafns

við Hörð.

13. Þat sama sumar kom skip af hafi á

Eyrar. Þat átti sá maðr, er Brynjólfr hét

Þórbjarnarson, Grjótgarðssonar, vikverskr maðr.

Þeir váru þrirtigir manna á skipi. Þeir kómu
út fyrir þing. Brynjólfr reið til þings, ok

var í búð Grimkels goða. Oft mælti hann

þat, at honum væri forvitni á at sjá Hörð;

„þvíat mér er mikit sagt", segir hann, „frá

vænleik hans ok atgorfi". Þat bar nú ok svá

til, at Hörðr kom á þing, ok þeir Greirr báð-

ir, þvíat þeir skildu aldri. Furðu ástúðigt var

með þeim fóstbrœðrum, þviat þá skildi á hvárki

orð né verk. Þeir Brynjólfr hittast nú; fell

vel á með þeim. Sagði Brynjólfr, at ekki

væri ofsögum sagt frá Herði um vöxt hans

ok vænleik: „sýnist mér þér, Hörðr", segir

Brynjólfr, „mum' vera vel hent at fara útan,

ok vera á hendi tignum mönnum ; vil ek ving-

ast við þik, ok gefa þér hálft skipit við mik".

Hörðr mælti: „Mikit tekst þú á hendr við ó-
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kunnan mann, enu þó vil ek þessum þínum

málum vel svara, ok heita þó eigi í burt at

fara, fyrr enn ek veit fararefni míu, þvi at

enu eru litil at svá búnu". Geirr mælti: „Slíkt

er vel boðit, fóstbróðir, ok vænligt ráð sýuist

mér þetta vera; vil ek þessa fýsandi vera".

Hörðr mælti: „Ekki nenui ek at biðja Grim-

kel tillaga", Geirr bað haun eigi þat gera:

„þviat hann ann þér mikit; uúvildaek at þú
værir einfeldr i þessum ráðum, ok þat annat,

at þú tœkir þat með þökkum, er Bryujólfr

býðr þér". Nú fara þeir heim af þingi. Ok
er Hörðr kom heim, sagði hann Þórbjörgu

systur sinni. Hon kvað Brynjólf góðan dreng

mundu vera. Geirr fýsti þá enn til útanferð-

ar: „vilda ek", segir hauu, „atþútœkir Helga

Sigmundarson þér til þjóuustumanns". Þór-

björg svarar: „Letjandi vil ek þess vera, þviat

mér sýnist ógæfufalt alt lið Sigmundar; mun
mér aldrei sá harmr ór brjosti gauga er þau

báru mik á húsgaug". Hörðr svarar: „Lítit er

mér um Helga, þvíat oss hefir hin mesta sví-

virðing at þeim leitt", ok kvað visu:

Hinn er mestr í manna

minnum hafðr, sem inni'k,

harmr í Hlakkarstormi

hunmargra Þórbjargar,

er Sigmmidi bauð branda

bróðir hennar móður
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Auði upp at fœða

ormvangs á húsgangi.

Helgi sœkir eftir mjök; enn Geirr flytr mjök
hans mál; þat réðist af áðr enn létti, at Helgi

skyldi fara með þeim, ok sagði Hörðr, at þeim

mundi þvi þykkja nökkuru sýnna misráðit.

Eftir þetta beiðir Hörðr Grímkel fjár, ok

mælti til sex tiga hundraða, ok væri i tuttugu

hundruð mórend. Grímkell mælti: „Mjök

kemr fram í slíku ofsi þinn ok ágirni". Hann
gekk frá þegjandi. Sigríðr kona Grimkels

kvað þetta fyrir lof hafa: „þvíat þessu nærri

mun sú vera, sem hann hefir ætlat sér til

kaupa". Greiddi Grímkell féit; enn þeir fœrðu

vöruna alla undir Fell til Sigurðar múla;

fóru síðan útan með Brynjólfi þegar um sum-

arit, ok kómu til Björgvin heilu skipi.

13. Haraldr konungr gráfeldr réð þá fyrir

Noregi. Þeir leituðu sér skjótt skemmuvistar,

ok fengu þat með umgengni Brynjólfs, þvíat

hann gerði við þá alt hit besta. Þat var einn

dag, er Brynjólfr var riðinn upp á land, at

Geirr gekk einn samt heiman; hann hafði

vararfeld yfir sér. Geirr sér þá, hvar flokkr

manna fór, ok var einn af þeim i blárri kápu.

Þeir finnast skjótt; spyrja þeir hann at nafni;

Geirr segir til hit sanna, ok spyrr, hverir þeir

eru. Sá kveðst Arnþórr heita, er fyrir þeim

var, ok vera féhirðir Gunnhildar konungamóð-
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ur. Þeir fóluðu at Geir feldinn, enn hann

vildi eigi selja; þá greip einn af honum feld-

inn. Geirr stóð eftir og hélt á sverði; þeir

hlógu þá fast ok göbbuðu hann, ok sögðu, at

landi hefði eigi fast haldit feldinum. Hann
Teiddist þá hvár?ítveggja, gabbi þeirra, enda

missa feldinn; þrifr hann þá i feldinn. ok

hnykkjast þeir um nökkura stund. Arnþórr

seilist þá til feldarins, ok ætlar at hnykkja af

honum; í því brá Geirr sverði, ok hjó á hönd

Arnþóri fyrir ofan olboga, svá at af tók; náði

hann þá feldinum ok fór heim síðan, þvíat

þeim varð bilt við hann; eftir varð honum
umgerðin. Þeir tóku til Arnþórs, þviat hann

mœddi blóðrás. Hörðr spurði, er Geirr kom
heim, 7íví blóð væri á sverði hans. Geirr

sagði sem farit hafði. Hörðr svarar: „Slikt

lá til sem þú gerðir at; mun nú eigi duga

atgerðalaust". Nú mœddi Arnþór blóðrás,

ok fell hann niðr í höndum þeim sem hjá

honum váru, ok dó litlu síðar af blóðrás.

"Sendir Hörðr nú eftir Islendingum, þeim sem

þar váru; þar var Tindr Hallkelsson, bróðir

Hluga hins svarta. Þeir bregða við skjótt,

ok koma til móts við Hörð, ok verða saman

jQórir ok tuttugu. Þá var blásit í bœnum, ok

sent eftir konungi, ok sagt at drepinn væri

•einn konungsmaðr. Kemr konungrinn skjót-

liga ok biðr þá framselja Geir: „því at hann
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hefir drepit vin minn, enn féhirði móður
minnar". Hörðr svarar: „Þat samir oss eigi,

at selja fram mann várn undir vápn yðar;

viljum vær bjóða þér sjálfdœmi fyrir mann-

inn, ti] þess at Greirr hafi lifs grið ok lima".

I þvi kom Brynjólfr heim, er þeir töluðu þetta,

ok mælti: „Herra, gerit svá vei: takit fé fyr-

ir manninn, ok virðit við heiðr yðvarn enn

vináttu mína, þviat margr maðr mun lifi týna

áðr enn Greirr sé drepinn". Konungr svarar:

„Þat mun ek gera, Brynjólfr, fyrir þin orð,

at sættast við Geir, ok taka fébœtr fyrir mina

hönd, enn ekki fyrir móður mína". Brynjólfr

þakkaði honum. Hann galt upp féit alt fyrir

Gl-eir, ok gaf þó konungi góðar gjafir, þviat

hann var vellauðigr at fó ok hinn besti drengr^

Enn er konungr var á burt farinn, mælti

Brynjólfr: „Eigi treysti ek at halda yðr hér

fyrir Gunnhildi ; vil ek senda yðr austr i Vík-

ina, á fund Þórbjarnar föður mins, til traust&

og halds". Hörðr svarar: „Pinni forsjá vil

ek hlíta, þvíat þú ert góðr drengr". Fóru

þeir nú skjótliga austr i Vikina; tók Þór-

björn vel við þeim, sakir orðsendingar sonar

síns; váru þeir þar vel haldnir, ok þóttu vera

ágæta menn. Ekki þótti flestum mönnum
Helgi bœta um skapsmuni Harðar. Ondverð-

an vetr kom Brynjólfr austr þangat. Sátu

þeir þá allir saman með vinskap, Um várit-
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talaði Þórbjörn við þá Hörð. at hann vill

senda þá austr til G-autlands: ,.á fund Haralds

jarls vinar míns með skýrum jartegnum, þvi-

at ek veit, at Gunuhildr kemr hér skjótt, ok

get ek þá ekki haldit yðr fyrir henni". Hörðr

kvað þá feðga ráða skyldu; búa þeir nú skip

sitt.

14. Þá er þeir váru bi;nir, skilja þeir fóst-

brœðr ok þeir feðgar með mikilli vináítu;

halda nií austr til Gautlands; koma á fund

Haralds jarls; tekr hann við þeim vel, þegar

at hann sér jartegnir Þórbjarnar vinar síns.

Jarl átti son, er Hróarr hét, ok var hann i

hernaði, ok dóttur. er Helga hét, kvenna

vænst. Setr Haraldr jarl Hörð hit næsta sér,

í rúm Hróars sonar síns; váru þeir þar um
sumarit. At hausti kom Hróarr heimórhern-

aði; var honum vel fagnat; þokar Hörðr fyrir

Hróari. Skjótt gerist vingott með þeim Herði

ok Hróari; leið nú framan til jóla; ok er menn
váru komnir í sæti jólakveld hit fyrsta, stóð

Hróarr upp ok mælti: „Hér stíg ek á stokk

ok strengi ek þess heit, at ek skal hafa brot-

it haug Sóta víkings fyrir önnur jól". Jarl-

inn mælti: „Mikil heitstrenging, ok muntú
eigi verða þér einhlítr at enda, því at Sóti

var mikit tröll í lífinu; enn hálfu meira síðan

hann var dauðr". Hörðr stóð þá upp ok mælti:

„Mun eigi sannligt at fylgja þínum siðum?
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strengi ek þess heit, at fara með þér í Sóta-

haug, ok eigi fyrr i burtu enn þú". Geirr

strengdi þess heit, at fylgja Herði, hvárt hann
vildi þangat fara eðr annarsstaðar, ok aldri

við hann skilja, útan Hörðr vildi. Helgi

strengdi ok þess heit, at fylgja Herði ok Geir^

hvert sem þeir fœri, ef hann kœmist, ok meta
engan meira meðan þeir lifði báðir. Hörðr

svarar: „Ekki er vist at okkar verði langt

milli, ok hugsa þú um, at eigi standi af þér

til beggja okkarra líflát, eða þó fleiri manna
annarra". „Svá vilda ek at væri", segirHelgi.

Jarl var vel til Harðar, ok kveðst helst vænta

þar frama Hróari syni sinum til framkvæmdar
sem Hörðr væri.

15. Enn er vár kom, bjóst Hróarr við tólfta

mann til haugs Sóta. Þeir riðu um skóg

þykkvan; ok í eiuhverjum stað sá Hörðr, hvar

lá af skógarbrautinni lítill leynistigr; hann

reið þenna stig, þar til er hann kemr í eitt

rjóðr; þar sér hann standa eitt hús, bæði mikit

ok skrautligt. Maðr stóð úti fyrir húsinu á

blárendri heklu; hann heilsar Herði með nafni;

hann tók honum vel ok spurði, hvat hann

hót: „þvíat ek þekki þik ekki, þótt þú látir

kunnliga við mik". „Björn heiti ek", segir

sjá, „ok kenda ek þik þegar er ek sá þik,

ok hefir ek þó ekki sét þik fyrr; enn vinr

var ek frænda þinna, ok þess skaltú njóta
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frá mér; veit ek, at þér ætlit at brjóta liaug

Sóta víkings, ok mun yðr þat eigi greitt

veita, ef þér erut eiuir í aktaumum; enn ef

svá ferr sem ek get til, at yðr vinnist eigi

at, at brjóta hauginn, þá vitja þú min". Nú
skilja þeir. Hörðr ríðr nú til móts viðHróar;

koma þeir til haugsins suemma dags, ok taka

til at brjóta, ok kómust um kveldit niðr at

viðum; enn um morguninn eftir var haugrinn

heill sem áðr; svá fór annan dag. Þá reið

Hörðr til móts við Björn, ok sagði honum,

hvar komit var. „Ok fór svá", kvað Björn,

„sem mik varði, þvíat mér var eigi ókunnigt,

hvert tröll Sóti var; nú er hér eitt sverð, er

ek vil fá þér, ok stikk þú þvi i haugsbrotit,

ok vit þá, hvárt aftr lykst haugrinn eðr eigi".

Nú ferr Hörðr aftr til haugsins. Hróarr seg-

ist þá vilja frá hverfa, ok fást eigi við fjanda

þenna lengr; þess fýstu fleiri. Hörðr svarar

þá: ,,Eigi dugir þat, at enda eigi heitstreng-

ing sína; skulu vér enn til prófa". Hinn
þriðja dag fóru þeir enn til at brjóta haug-

inn; kómust þeir enn at viðum sem fyrr.

Hörðr skýtr nú sverðinu Bjarnarnaut i haugs-

brotit; sofa þeir af um nóttina, enn koma til

um morguninn, ok hafði þar þá ekki at skip-

ast. Hinn fjórða dag brutu þeir langviðu

alia; enn fimta dag luku þeir frá hurðu.

Hörðr bað þá menn varast gust þann ok ó-
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daun, er út legði ór haugnum; enn hann

sjálfr stóð at hurðarbaki, á meðan ódaunninn

var sem mestr. Þá urðu tveir menn bráð-

dauðir af fýlu þeiri sem út lagði, enn þeir

höfðu forvitnast um, ok haft eigi ráð Harðar.

Hörðr mælti þá: „Hverr vill í hauginn ganga?

enn sá þykki mér eiga sem heitstrengdi þess

at vinna Sóta". Þagði Hróarr þá. Enn er

Hörðr sá, at enginn var búinn til i hauginn

at ganga, keyrði hann niðr tvá festarhæla.

„Nú mun ek", segir hann, „ganga í hauginn,

ef ek skal eiga þá þrjá gripi, er ek kýs ór

hauginum". Hróarr kveðst þessu játa fyrir

sína hönd, ok þat samþykktu allir. Hörðr

mælti þá: „Þat vil ek, Geirr, at þú haldir

festi, því at þér trúi ek best til". Síðan fór

Hörðr i haugiun, enn Geirr helt festi. Ekki

fann Hörðr fé í haugnum, ok segir nú Geir,

at hann vili at hann fari í hauginn með hon-

um, ok hafi með sór eld okvax: „þvíat hvárí-

tveggja hefir mikla náttúru með sér", segir

hann; „bið þú þá Hróar ok Helga geyma
festi". Þeir gerðu svá, enn Geirr fórr niðr i

hauginn. Hörðr fann hurð um síðir, ok brutu

þeir hana upp. Þá varð landsskjálfti mikill,

ok sloknuðu Ijósin; þá varp út ódaun miklum.

Þar i afhaugnum var skrimingr litill sá. Þá
sá þeir skip, ok fé mikit i; Sóti sat i stafni,

ok var ógoligr at sjá. Geirr stóð i haugs-
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dyrum, enn Hörðr gekk til, ok vildi taka fóit.

Þetta kvað Sóti:

Hví fysti þik,

Hörðr, at brjóta

hús raoldbúa

þót Hróarr bæði?

hefir ek aldri,

hristi blóðorma

angr gert

æfi minnar.

Hörðr kvað:

Þvi gerða ek

þegn at finna

ok fornan draug

firra auði,

at hvergi man

í heimi öllum

verri maðr

vápnum stýra.

Þá spratt Sóti upp ok rann á Hörð ; varð þar

harðr atgangr, þvíat Hörðr varð mjök aflvani.

Tók Sóti svá fast. at hold Harðar hljóp saman

i knykla. Hörðr bað Greir tendra vaxkertit,

ok vita, hvó Sóta brygði við þat. Enn er

Ijósit bar yíir Sóta ómætti hann ok fell hann

niðr. Hörðr gat þá náð gullhring af hendi

Sóta; þat var svá góðr gripr, at menn segja

at enginn gullhringr hafi jafngóðr komit til

íslands. Enn er Sóti missti hringinn, kvað

hann þetta:
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Hörðr rænti mik

hringnum góða

;

hálfu síðr vilda'k

bans um missa

enn gervallrar

Grauabyrðar.

Haun skal verða

at höfuðbana

þér ok öllum

þeira er eiga.

Hörðr kvað:

Þót hitt ek vissa

at haldast mundí

öU ummæli

eyðis góðverka,

þá skyldi eigi

skauð afgömul

lengr njóta

lægis bríma.

„Skaltú þat vita", segir Sóti, „at sjá hringr

skal þér at bana verða, ok öllum þeim er

eiga, útan kona eigi". Hörðr bað Geir bera

at lionum Ijósit, ok sjá hvé vingjarnligr hann

væri; ok í þvi steypist Sóti i jörð niðr ok

vildi eigi biða Ijóssins; skildi svá með þeim.

Þeir Hörðr tóku kistur allar ok báru til

festar, ok fé alt er þeir fundu. Hörðr tók

sverð ok hjálm, er Sóti hafði átt, ok váru

hinu mestu gersemar. Þeir kippa nú festinni,

ok urðu þess varir, at mennirnir váru á burtu

af hauginum. Hörðr las sik upp eftir festinni,

ok komst hann út ór hauginum, Greirr batt



OK HÓLMVERJA. 35

féit í festi, enn Hörðr dró út. Þat er at segja

frá þeim Hróari ok Helga, at þá er land-

skjálftiun varð, œddust menu allir, þeir er

úti váru, nema þeir Helgi ok Hróarr, ok urðu

þeir at halda þeim sem úti váru. Enn er

þeir fandust, varð þar fagnafundr: þóttust

þeir þá Geir ok Hörð ór helju heimt hafa;

spurði Hróarr Hörð at tiðindum, enn hann

kvað vísu:

Átta'k-a við léttan

auðarhlyn né blauðan;

þann var vont at vinna

vóm í heiðnum dómi;

Veit'k þá's Ijós nam líta,

Ijót varð ásjón Sóta;

vildi geymir galdra

greypr i jörðíí steypast.

Þeir fóru nú á burt með fang sitt, Hvergi

fandu þeir Björn, ok höfðu menn þat fyrir

satt, at Oðinn mundi þat verit hafa. Mikit

ágæti þótti mönnum Hörðr gert hafa i haug-

göngunni. Hann talaði þá við Hróar: „Nú

þykAjumst ek eiga þá þrjá gripi sem ek kýs".

Hróarr kvað þat satt.- „Ok ertú makligastr at

hafa þá". „Þá mun ek", segir Hörðr, „kjósa

sverð, hring ok hjálm". Siðan skiftu þeir fé

öUu öðru, ok urðu allir vel ásáttir. Ekki

vildi jarl hafa aí fénu, þá er þeir buðu hon-

um; kvað Hörð makligan mest af at hafa,.
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Sitja þeir nú i sóma miklum, ok váru þar þau

missari.

16. At vári sagði Hörðr, at hann vildi til

Islands; enn jarl ok Hróarr kveðst gjarna

vilja, at hann fœri eigi á burt, ok þótti þar

eigi slíkr maðr komit hafa. Hörðr mælti:

„Grera skal ek ykkr kost á því; giftit mér

Helgu jarlsdóttur". Jarl kvaðst því mundu
vel svara. Þau ráð tókust með samþykki

Helgu ok Hróars. Hörðr unni mikit Helgu

konu sinni; hann hafði þá fé mikit. Þeir

lögðu i hernað um sumarit: Hörðr, Hróarr,

Geirr ok Helgi, ok höfðu fjögur skip; stýrði

sinu hverr þeira; varð þeim bæði gott til fjár

ok frægðar, ok fóru vel í sínum hernaði.

17. Nú er þar til at taka sem fyrr var

frá horfit, at Sigurðr Torfafóstri fór útan á

Eyrum, ok kom við Noreg, ok var þar um
vetrinn; enn um sumarit effcir kom hann sér

i skip með kaupmönnum, ok fór suðr til Dan-

merkr. í>á réð þar fyrir Haraldr konungr

Gormsson. Kemr Sigurðr sér i kærleika við

konunginn, þvíat hann reyndist hinn röskv-

asti maðr; óx honum skjótt bæði fé ok metn-

aðr, alt þar til er hann kom sér í lið með

víkingum, ok reyndist hinn mesti garpr, ok

svá fór fram nökkur sumur, ok alt þar til

er Sigurðr varð höfðingi fyrir víkinga liði;

stýrði hann þá sjálfr fimm skipum. Þat var
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eitt sumar, at hann sigldi austr fyrir Bala-

garðssíðu; ok er hann kom at suudum þeim,

er Svínasund heita, þá var kveld komit. Þeir

váru þar um nóttina. Enn um morguninn

verða þeir eigi fyrr varir við, enn þar röru

at þeim víkingar á sjau skipum. Þeir spurðu,

hverr fyrir skipunum ætti at ráða. Maðr stóð

upp i lyfting á einu skipi, bæði mikill ok

svartr; sá kveðst heita Björn biásíða, ok vera

son Úlfhéðins Úlfhamssonar, Úlfssonar, Ulf-

hamssonar hins hamrama; ok spurði hver fyr-

ir væri. Sigurðr sagði til sín. „Hvárt vili

þér heldr ganga á land lausgyrðir, enn fá oss

skip ok fé, eðr vili þér berjast við oss?" Sig-

urðr svarar: „Þat munu vér heldr kjósa, at

verja fé vort ok frelsi, ok falla heldr með

sœmd". Síðan búast við hvárirtveggju ; slær

þá 1 hinn harðasta bardaga; gengr Sigurðr

vel fram, ok þar kemr at hroðin váru öU

skip Sigurðar, enn þrjú af Birni. Þá stendr

Sigurðr einn upp^', ok varðist lengi, ok alt

þar til er bornir váru at honum skildir; var

hann þá höndum tekinn, ok varð hann áðr

sjau manna bani ein?jsaman; var þá komit at

kveldi dags. Hann var þá bundinn fast á

höndum, enn fjötraðr á fótum, ok fengnir til

sex menn at geyma hans um nóttina, enn

hann skyldi höggva at morgni ; enn víkingar

lágu allir á landi. Sigurðr spurði hverir
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skemta skyldu. Varðmenn kváðu honum ó-

vant um skemtun : „er þú skalt deyja á morg-

un". „Ekki hræðumst ek dauða minn", segir

Sigurðr: „ok mun ek kveða yðr kvæði, ef þér

vilit". Þeir kváðust þat þiggja mundu. Kveðr

hann þá svá, at þeir sofna allir. Hann velti

sér þá þangat at sem öx ein lá; getr hann þá

skorit af höndum sér strenginn, ok þvi næst

gat hann spyrnt af sér fjötrinum með því

móti, at af honum gengu bæði hælbeinin;

síðan drepr hann alla varðmennina; síðan

kastar hann sér til sunds, ok leggst til lands;

gengr hann þá yfir þvert nesit, því at hann

treystist eigi at glettast við víkingana. Þá
sér hann liggja þrjú skip, enn búðir á landi;

hann gengr djarfliga at tjöldunum, ok var þá

morgnat mjök. Hann fréttir, hverir þar væri

forráðs. Þeir sögðu, at sá héti Hörðr, er fyr-

ir þelm væri, Hróarr ok G-eirr ok Helgi; enn

spurðu í móti, hverr hann væri. Hann sagði

til hit sanna
;
gekk hann þá fyrir Hörð, ok

spurðust almæltra tíðinda. Kendist Hörðr

skjótt við Sigurð ok býðr honum til sín.

Sigurðr kveðst þat þekkjast mundu, ok sagði

honum frá svaðilsferðum sínum., ok bað Hörð

rétta hlut sinn við vikingana. Honum þótti

þat ekki vænligt. enn kvaðdt þó gera skyldu

sem hann bæði. Bregða þeir þá við skjótt,

ok ryðja skip sin farminum, enn bera á grjót
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í staðinn; róa siðan fram fyrir nesit. Enn er

víkingar verða varir við þat, búast þeir við,

ok þykkjast sakna vinar i stað, er Sigurðr

var i burtu. Slær nú i bardaga með þeim;

ganga þeir fóstbrœðr hart fram, enn Sigurðr

dugði þó ámælislaust, Enn er leið á daginn

ræðr Hörðr til uppgöngu á skip þat, er Björn

blásíða var á, ok Geirr þegar eftir honum;

gekk með sinu borði hvárr, ok drápu gjör-

samliga hvert mannsbaru fyrir framan siglu.

Björn blásíða hleypr þá í móti Herði; Hörðr

var þá kominn aftr yfir siglu, ok höggr Björn

til Harðar með tvíeggjuðum moeki. Hörðr

kemr þá þó eigi fyrir sik skildinum; stökk

hann þá öfugr fram yfir siglubitann, enn

mœkirinn kemr svá hart á siglubitann, at

felr báða eggteina. Enn er Hörðr sór þat,

at Björn lýtr eftir högginu, höggr hann bæði

hart ok skjótt um þverar herðarnar, ok sundr

manninn fyrir neðan bringspalirnar, með
sverðinu Sótanaut; ok lét Björn blásiða svá

lif sitt. Ok er þetta var unnit, hafði Geirr

drepit hvert mannsbarn á skipinu, enn Hró-

arr hafði hroðit eitt skip ok þeir Helgi báðir

;

Sigurðr hafði hroðit eitt skip, enn vikingar

flýðu á hinu fjórða. Tóku þeir Hörðr þar

herfang mikit; bundu nú sár manna sinna.

Sigurðr gröri svá, at honum stóð fyrir öngu;

fylgdi hann Herði alia æíi siðan meðan hann
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lifði, ok þótti vera hinn röskvasti maðr. Þeir

sigldu nú heim til Grautlands um haustit, ok

sátu þar um vetrinn í góðu yfirlæti.

18. Geirr fýstist nú til íslands ok bað

Hörð gefa sér fararleyfi. Hörðr bað hann fara

sem hann vildi, enn halda þó vináttu við sik.

Helgi var eftir með Herði ok Sigurðr. Geirr

fór i burt; þeim gaf seint byri, ok kómu i

Víkina austr, ok höfðu tjöld á landi. Þat

fréttir Grunnhildr konungamóðir, ok sendir

menn sína til at drepa Geir. Þeir koma um
nótt, ok berja þeim tjaldkúlur ok fella á þá

tjöldin. Geirr komst einn á brott með vápn-

um sínum, ok varð áðr níu manna bani. Hann
fór þar til er hann kom til Brynjólfs Þór-

bjarnarsonar; enn þeir feðgar kómu honum i

skip, ok fengu honum fé nökkut. Þat þykkir

mönnum sem Gunnhildr hafi baunat Geir með

fjölkyngi sinni til Noregs. Líkaði henni nú
hit versta, er Greirr komst undan. Létu þeir

nú i haf. Gleirr kom út á Eyrum um sumar-

it. Þá var andaðr Grímr faðir Geirs, ok svá

Högni móðurfaðir hans í Hagavík; enn þær

Guðríðr ok Þórbjörg varðveittu bú á Gríms-

stöðum. Geirr fór þangat, ok var þar um
vetrinn. Enn um várit keypti hann land i

Neðra-Botni, ok fœrði þangat bú sitt. Þang-

at fór Guðriðr ok Þórbjörg.

19. Indriði Þórvaldsson ok Þórgrima smið-
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kona gerðu bú í neðanverríum Skorradal, þar

SBEQ nú heitir á Indriðastöðum; enn Þórgríma

bjó þá í Hvammi móðir hans, enn Þórvaldr

var dauðr faðir hans. Þat sumar, er Geirr

bjó fyrst í Botni, kom út sá maðr er Ormr
hét á Vikarsskeiði við Þjórsá; þeir brutu skip-

it, enn týndu öllu fénu. Þeir váru fimtán

menn á skipi ok fengu engar vistar. Ormr
hafði verit fyrir tveim vetrum í Hvitá, ok

þegit vist með Indriða. Ok nú reið Indriði

norðan við þriðja mann í móti Ormi, ok kveðst

eigi vilja vita at hann væri ráölauss; hann

bauð honum heim með sór ok öllum skipverj-

um hans. Ormr játaði þvi ok þakkaði honum
boðit. Þeir riðu allir sunnan hjá Bakkár-

holti um Grafning ok Bíldsfell, ok svá hjá

Úlfljótsvatni, ok þaðan til Ölfusvatns, ok koma
þar i rökkri. Grímkell heilsar þeim, enn bauð

þeim ekki. Indriði biðr þá Þórbjargar dóttur

Grimkels: „er þér, bóndi, kunnigr uppruni

minn, ok svá fjárvöxtr; vilda ek vita skjótt

svör þin". Grímkell mælti: „Ekki megu vér

skjóta því þegar fram, ok ekki mun þat ráð-

ast svá skjótt". Ekki varö af boðum hans við

þá. Indriði reið i Hagavik um kveldit. Enn
er þeir váru riðnir, mælti Sigríðr húsfreyja

við Grímkel: „Allkynlega leitst þér á þetta,

at gifta eigi dóttur þina ludriða, er oss þykk-

ir hinn merkiiigasti macr vera, ok lát riða
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eftir þeim, ok sit eigi fyrir sóma þinum eðr

dóttur þinnar". G-rímkell mælti: „G-erum sem

þú vilt". Þá var sent eftir þeim í Hagavík;

riðu þeir aftr með sendimönnum. Grímkell

tók nú allvel við þeim; töluðu þeir nú um
málit, ok var þat ráðit, at Indriði skal eiga

Þórbjörgu, ok skal hann hafa með henni fjóra

tigu hundraða, ok skyldi þegar vera brúð-

kaupit at Olfusvatni. Indriði skyldi sjálír á-

byrgjast, hversu þeim likaði, er eigi váru við.

Indriði lét þar eftir lið sitt, enn fór við þriðja

mann, ok sókti Þórbjörgu heim í Botn. Hann
fór Jórukleif ok svá til Grímsstaða, ok þaðan

Botnsheiði, ok svá i Botn. Geirr var eigi

heima. Þat mæltu margir menn, at Geirr

mundi viljat hafa átt Þórbjörgu; enn ekki

mælti hon þó í móti þessum málum, né at

fara með Indriða. Þau fara nú þar til er þau

koraa til Ölfusvatns; er þá búit til brúðkaups.

Grímkell fór til hofs Þórgerðar hörgabrúðar,

ok vildi mæla fyrir ráðahag þeira Þórbjargar;

enn er hann kom í hofit, þá váru goðin í

busli miklu ok burtbúningi af stöllunum.

Grimkell mælti : „Hví sætir þetta, eðr hvert

ætli þér, eðr hvert vili þér nú heillum snúa?"

Þórgerðr mælti: ,.Eígi munu vær til Harðar

heillum snúa, þar sem hann hefir rænt Sóta

bróður minn gullhring sinum hinum góða, ok

gert honunf marga skömm aðra; vil ek þó
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heldr snúa heiUum til Þórbjargar, ok er yfir

henni Ijós svá mikit, at mik uggir at þat

skili með okkr; enn þú munt eiga skamt ó-

lifat". Gekk hann þá i burt, ok var reiðr

mjök goðunum. Hann fór heim eftir eldi, ok

brendi upp hofit ok öll goðin, ok kvað þau

eigi skyldu oftar segja sér harmsögur. Ok
um kveldit, er menn sátu undir borðum, varð

Grímkell goði bráðdauðr: ok var hanu jarðaðr

suðr frá garði. Alla fjárvarðveislu bar undir

Indriða ok Illuga, þvi at Hörðr var eigi hér

á landi. Ekki vildi Indriði skifta sér neinu

af fjárvarðveislu eftir Grímkel, nema heiman-

fylgju Þórbjargar. IUugi tók við fjárvarð-

veislu þegar um haustit; enn um várit var

skift fé við Sigriði, ok hafði hon land at

Ölfusvatni, ok þótti góð húsfreyja.

20. Nökknrum vetrum síðar kom út Hörðr

Grímkelsson á Eyrum ok Helga kona hans,

ok Sigurðr Torfa.fóstri , Helgi Sigmundarsoa

ok þrirtigir manna. Þá var Hörðr þrjátigi

vetra at aldri. Hann hafði þá útan verit

fimtán vetr í einu. ok orðit gott til fjár bæði

ok virðingar. Illugi hinn rauði frá Hólmi

kom til skips, ok bauð Herði til sin ok öllum

hans mönnum, ok fór sjálfr í móti þeim ok

gerði alt hit sœmiligasta til þeira. Hörðr

tók því vel ok þótti stórmannliga boðit; fór

Hörðr til Illuga með hálfan þriðja tög manna,



44 HARÐAR SAGA

ok var þeim veitt mungát allan vetrinn með
hinni mestu rausn, ok likaði Herði allvel.

Illugi bauð honum fé sitt alt, þat sem hann
hafði við tekit. Hörðr kvað sér tíðara at

heimta fé sitt at Torfa frænda sinum, ok

kveðst mundu fara at finna hann. Siðan fór

hann við tólfta mann ok kom á Breiðabólstað,

ok hitti Torfa ok heimti fé sitt. Torfi kveðst

eigi vita glöggt um fjárheimtur þær: „þvíat

ek er ekki skyldr til at gjalda þér féit, ef þú
ert verrfeðrungr". Hörðr kvað þat enn litt

reynt, enn létst eftir fénu leita mundu. Siðan

reið Hörðr á burtu, ok sagði Illuga, er hann

kemr heim. IUugi bað Hörðvægja: „ok vænti

ek at þá fari betr með ykkr, þviat Torfi er

vitr maðr ok grimmúðigr". Hörðr kvað þat

fjarri fara skyldu: „hefir hann ávallt illa til

vár gert, enn aldri vel ; vil ek þegar fara ok

láta mönnum samna". Hörðr reið ok samnaði

mönnum um Akranes, enn Illugi samnaði

fyrir neðan ok vestan, um Heynes og Garða

til Fellsaxlar, ok um Klafastaði, enn Hörðr

fyrir austan Kúludalsá. Þeir riðu upp um
Miðfell, ok svá til Breiðabólstaðar. Torfi var

úti ok fagnar þeim vel. Illugi leitaði um
sættir, ok kvað þeim vera nauðsyn á at sætt-

ast, svá nánum mönnum. Torfi lét meiri ván,

at Hörðr hefði rétt at tala: „mun hann ok

verða mikilmenni", segir hann; „miklu hefir
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hann skjótara við brugðit; vil ek unna hon-

um sætta ok hér landakostar; ek mun fá hon-

um í hönd hér með jörðunni þrjá tigu kúa

ok þrjá tigu hjóna; mun ek fá alt til bús

þessi misseri; vil ek vita, hvat manni hann

vill vera; hanu skal ábyrgjast fé þat alt er

hann tekr við, bæði lönd ok kvikfó", Illugi

kvað þetta vel boðit, ok þetta þá Hörðr, ok

sættust at því. Þangat fór Hörðr búi sínu

um várit, ok galt IUugi honum fé sín öU.

Gragnsamt var bú Harðar; ól hann gest gang-

anda, Ongvir urðu til at leita á Hörð, enda

var hann óáleitinn við aðra. Hann bjó þar

tvá vetr,

31. Auðr hét maðr; hann bjó á Auðsstöð-

um gagnvert TJppsölum eðr heldr neðar, ein-

rœnn maðr ok auðigr, kynlítill ok þó kifinn

nökkut, Sigurðr hét son hans. Hann átti

merhryssi móskjótt at lit tvö; homim þóttu

hrossin góð. Illugi hinn rauði hafði gefit

Herði stóðhross fimm saman, þá er hann fór

burt frá Hólmi, svört öll at lit; þangat vönd-

ust til merar Auðs hinar skjóttu, ok hlupu

i burt ór högum sinum, Hla kveðst Herði

þat þykkja, er Auði varð oflítit gagn at hross-

um sínum. Fátt varð um frænds'emi þeira

Torfa. Ekki kepptu menn mjök við Hörð,

enda átti hann gott eina við menn. Þá bjó

Torfi á Uppsölum; hann hafði goðorð, ok
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þótti ódæll ok illr viðskiftis. Annat sumar

fór á sömu leið, at hross Auðs gengu i burt

frá honum ok til hrossa Harðar. Hörðr bað

fœra hrossin sin yfir fjallit, svá at eigi fyndi

merar Auðs þau; svá var gert, ok fundu þó

merar Auðs hrossin. í>at bar til um engiverk^

at Sigurðr Auðsson kom heim frá stóðinu, ok

hafði eigi getat náð hrossunum. Þá sendi

Hörðr Helga Sigmundarson til at veita hon-

um lið. Helgi fór með Sigurði ok var í illu

skapi, ok kvað Auð einn valda slíkum spenn-

um ok ónáðum. Enn er hann kemr til hross-

anna, sér hann at sveinninn hefir sært hest-

inn. Þá mælti hann: „Þú munt vera ilt

mannsefni, ok eigi skaltú mörgum góðum
gripum spilla héðan af". Hann vá þá sveiu-

inn. Litlu siðar kom Hörðr at ok mælti:

„Þú ert illr maðr, er þú hefir drepit ung-

menni eitt, ok þó saklaust; væri þat makligt,

at ek dræpa þik; nú mun ek ekki því nenna,

þóat þat væri betr, at þú lifðir eigi eftir slíkt

óverkan ; mun þetta vera upphaf ógæfu þinn-

ar; er nú þat fram komit, er mér sagði hugr

um, ok þat líkast, at svá nökkurn í;eginn beri

til, at þetta dragi okkr báðum til bana ok

fleirum öðrum, með því öðru, sem þá berr til

ok lagit vill verða". Hörðr kastaði þá teldi

á likit, ok fór siðan heim fjrst; ok þegar

litlu siðar fór Hörðr til Auðsstaða. Ok þá er
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Hörðr gekk vestan í garð, þá gekk Auðr uorð-

an í garð. Ok er þeir fundust, mælti Hörðr:

„Þar hefir tekist iUa, ok þó í móti minum
vilja, er son þinn var drepiun; nú vil ek selja

þér sjálfdœmi, ok sýua þat, at mér þykkir

þetta allilla vorðit, ok lúka þegar upp alt féit,

ok munu þat flestir tala, at þér sé varla ván

betri málaloka at svá vöxnu máli". Auðr

svarar : „Nú hefir ek hitt Torfa vin minn, ok

selt honum málit, ok hefir hann heitit mér,

at fylgja þvi til hinna fremstu laga, enda

mætta ek þat allvel sjá, at þér kœmit hart

niðr Breiðbœlingar". Hörðr mælti: „Þú hefir

þat illa gert, at rœgja okkr Torfa saman, ok

nú skaltú þessgjalda". Hann brá þá sverðinu

Sótanaut, ok hjó Auð sundr i tvá hluti, ok

húskarl hans. Svá var Hörðr þá reiðr orðinn,

at hann brendi boeinn ok alt andvirkit, ok

tvær konur, er eigi vildu út ganga. Enn er

Torfi spurði þetta, kvað hann engan sliks fýst

hafa: „at gera slik ódœmaverk við vini sína",

enn þó Hörð eigi gott af eyrum at leiða; ok

er hann spurði, at Hörðr var eigi heima, fór

hann heiman til Breiðabólstaðar stefnuför, ok

stefndi málunum til alþingia; fór heim síðan.

Enn er Hörðr spurði þetta, sendi hann Helga

suðr til Indriða mágs síns, ok bað hann ríða

til þings, ok svara málum sinum ok bjóða

sættir; hann kveðst eigi geta af sér fengit
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fyrir fjandskap Torfa^ at bjóða neinar sættir

sjálfr. Helgi fór ok hitti Indriða, ok segir

honum orð Harðar. Indriði svarar: „Ek hefi

heitit Illuga rauða at fara til Kjalarnessþings,

enn bjóða vil ek Herði hingat til mín". Helgi

svarar: „Minni nauðsyn mun þér at fara til

Kjalarnessþings, enn at svara fyrir mág þinn

jafnröskvan, ok muntú vera skauð ein". Þór-

björg mælti: „Þetta væri órlausn nökkur, ef

dugandi maðr fœri með erindum, enn nú

kann vera at engi verði ; hefir ok þessi ógæfa

af þér hlotist". Helgi fór heim, ok sagði

ekki Herði frá heimboðinu ludriða, enn kvað

hann ekki lið honum veita vilja. Herði faunst

fátt um ok kvað vísu:

Minn varð mágur hranna

mér, ok svá's hann flerum

einum iUr at reyna

ells í málafellum.

Þórgrímu réð heldr heima

hvarflauss vera arfi;

0S8 er stála stýrir

stríðr, enn verri síðar.

Ok er menn kómu til þings ok dro at dóm-

um, þá spurði Torfi, ef nökkurr vildi fébótum

upp halda fyrir hönd Harðar. „Mun ek", seg-

ir hann, „taka fébœtr, ef nökkurr vill bjóða;

enn eigi nenni ek at kasta máli þessu niðr

undir fœtr mér". Eingi kómu svör á móti,

ok urðu þeir Hörðr sekir og Helgi báð-
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ir. Enn er Hörðr spurði sekt sína, kvað

hann vísu:

Gera réð geymir stórra

gullhringa á alþingi

ósa enn at vísu

elds fægi útlægan

um byski heiðar þoska

ok hjörrnnna miskunnar

— oss es engi at þessu

ótti — grettis sótta.

Ekki fundust þeir Torfi þá um sinn.

3*3. Litlu síðar fór Hörðr í Botn með alt

sitt til Geirs fóstbróður síns. Hörðr brendi

áðr öll hús á bœnum ok svá hey; hann kvað

Torfa Htit skyldu þar féna. Þá hafði Hörðr

sextán vetr ok tuttugu, er hann fell i útlegð

ok hann fór í Botn. 011 hjón hans fóru með

honum ok fylgdarmenn tií Geirs, ok höfðu

þar setu. Þat var einn dag, at Torfi kvað

visu þessa:

Víst man Torfi treystasí,

tandrauðra Níl-sanda

bæðinn höldr, at ríða

heim í Botn at gotnum

;

hreytar get'k at viðrnám veiti,

vargi trft'k at þegnar bjargi,

ef jafnmargir meiðar törgu

raætti finnast hér inni.

Þeim varð kostnaðarsamt þau misseri, þvíat

minni urðu tilföng enn þurfti, enn Greirr gáði

nú verr búsýslu enn áðr. Hjuggust þá upp
4
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kvikfóin, svá at nm sumarit eftir fœddi varla

búféit fólkit. Um haustit eftir váru upp

höggvin öll kvikfóin, gjörsamliga, útan fár

einar kýr, ok einn morgin um vetrinn fyrir

jól tók Geirr á fótum Helga; hann stóð upp

skjótt, ok fóru þeir yfir háls til Vatnshorns í

Skorradal; bóndi var eigi heima; hann var at

brúðkaupi á Lundi i Reykjardal at KoUs.

Geirr mælti: „Nú mun verða at afla til bús,

þannig sem verða má ok skaltú gera annað-

hvárt, at halda vörð eða ganga i fjós", Helgi

kaus at halda vörð. Geirr gekk þá inn í fjós-

it ok leysti upp nautin; tveir menn váru á

heystáli ok tefldu, ok brann þar Ijós. Þá
mælti annarr þeirra: „Hvárt eru laus nautin

i fjósinu?" Annarr þeira kvað konur mundu
valda, ok hafa eigi bundit nautin. Ferr nú

annarr þeira útar undir dyrnar; ok er Geirr

sá þat, hljóp hann at ok vá þann; ok er þeim

dvelst, er fyrri fór, ferr annarr, ok er hann

kom í hlöðudyr, hafði hann slíka för sem hinn

fyrri; vá Geirr ok þenna. Siðan leiddu þeir

á burt yxni sjau vetra gamalt, Ok er þeir

kómu heim i Botn, líkaði Herði allilla, ok

kveðst á burt skyldu, ef þeir vildi stela:

„þykki mér", segir hann, „miklu ráðligra at

ræna, ef eigi má við annat vera". Geirr bað

hann eigi við sik skilja fyrir þessa sök:

„skaltú einn öUu ráða okkar á milli". Ok svá
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var, at Hörðr fór eigi á burt. Enn er konur

kómu í fjós at Vatnshorni, þótti þeim undar-

ligt, er riaut öll váru laus ; ætluðu þær nauta-

menn sofa mundu; bundu þær nautiu; enn er

þær kómu at hlöðudyrum, fundu þær þá þar

dauða; váru bónda þá orð send; kom hann

heim; var fjölrœtt um þenna hlut. Eigi vildi

Hörðr láta neyta yxnisins, fyrr enn maðr var

sendr til Vatnshorns, at segja hit sanna um
ferðir Geirs. Segja þat ok nökkurir menn,

at Hörðr muui hafa bœtt bónda at Yatns-

horni fyrir menn sína ok yxui, ok þvi muni

haun þetta mál ekki síðan kært hafa.

23. Kolgrímr hinn gamli, son Álís hersis

ór Þrándheimi, bjó á Ferstiklu i þenna tima;

hann var landnámsmaðr. Hans son var Þór-

hallr, faðir Kolgrims, föður Steins, föður

Kvists, föður Kala. Kolgrímr sendi orð Botn-

verjum, at þeir ætti saman knattleika ok

sköfuleika á Sandi; þeir játuðu þvi. Tókust

nú upp leikar ok heidust fram yíir jól. Gekk
þeim Botnverjum oftast \err, þvíat Kolgrímr

stiUti svá til, at Strendir urðu sterkari í leik-

inum. Mikit lögðu Botnverjar til skó sér, er

þeir gengu oft; var þá skorin yxnishúðin til

skœða. Þykkir möunum sem Kolgrímr hafi

viljat forvitnast um yxnishvarfit, ok því hafi

hann leikana lagit. Þóttist hann þá kenna

yxnishúðina á fótum þeim; váru beir þá kall-

4*
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aðir yxnismenn. Fengu þeir þá enn harðleik-

it; töluðu þeir þá um, er þeir kómu heim, at

þeir þœttist harðleikit fá. ok kváðust upp
mundu gefa brátt leikana. Hörðr mælti hart

við þá ok kvað eigi þá meðalklœkismenn vera,

ef þeir þyrði eigi at hefna sín. „Ok eru þór",

segir hann, „til illgjörða einna búnir". Þá
váru þeir komnir til Harðar Þórðr köttr ok

Þórgeirr gyrðilskeggi, sekr maðr. Nú lét

Hörðr gera sér hornsköfur um nóttina. Þá
váru allir búnir. at fara til leiks þegar, er

Hörðr fór, þótt áðr væri nökkut stirðir. Ön-

undr Þórmóðssoi af Brekku var i móti Herði

skipaðr. vinsæll maðr ok ramr at afli. Sjá

leikr var allharðr. Enn áðr kveld kœmi, lágu

dauðir af Strandverjum sex menn, enn enginn

af Botnverjum. Fóru nú heim hvárirtveggju.

Önundi fylgdu allir þeir, er útan váru af

Strönd. Enn er þeir kómu skammt inn frá

Brekku, þá bað Önundr þá fara fyrir. „Enn

ek vil", segir hann, „binda skó minn". Þeir

vildu ekki frá honum ganga. Hann settist

QÍðr, ok heldr hart; í því dó hann. ok er þar

jarðaðr. Þar heitir nú Önundarhóll. Ekki

váru mál þessi sótt á hönd Herði né hans

mönnum. Þórsteinn gullknappr bjó þá á

Þyrli, grályndr ok undirförull, slœgvitr ok

vel fjáreigandi. Enn Þórvaldr bláskeggr bjó

^ Sandi, gildr bóndi ok mikill fyrir sér.
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34. Refr hét maðr, Þórsteinsson, Sölmund-

arsonar, Þórólfssonar smjörs. Hann bjó á

Stykkisvelli i Brynjudal; hann var goðorðs-

maðr rikr ok garpr mikill, Hann var kallaðr

síðarmeir Refr hinn gamli. Þórbjörg katla

hét móðir hans; hon bjó i Hrisum; hon var

fjölkunnig mjök, ok hin mesta galdrakona.

Kjartan hét bróðir Refs; hann bjó á Þórbrands-

stöðum, mikiU maðr ok sterkr, ok illa skapi

farinn, ójafnaðarmaðr um alla hluti; þvi var

hann furðu óvinsæll af alþýðu manna. Ormr

hét maðr, Hvamm-Þórisson, vinsæll maðr ok

smiðr mikill. Þessir menn allir váru i móti

Botnverjum. Þat spyrja þeir Hörðr af þingi

um sumarit, at menn ætla at samnast saman

ok drepa þá, ok þykkjast þá sjá, at kvikfé

váru höggvin, at þá mundi verða at ræna.

Greirr bað bá virki gera, ok kvað þá seint

mundu sœkjast. Hörðr kveðst ætla, at þeim

mundi matr setinn: „ok vil ek fara láta i

hólm þann, er hér liggr fyrir landi á Hval-

firði, fyrir Bláskeggsárósi, fyrir útan Dögurð-

arnes ; sá hólmr er sæbrattr ok viðr sem mikit

stöðulgerði". Þangat fóru þeir um þing með

alt sitt; þeir tóku ferju mikla ór Saurbœ frá

Þórsteini öxnabrodd, til fulltingjar sór, enn

sexæring frá Þórmóði af Brekku, enn selabát

ferærðan frá Þórvaldi bláskegg. Þeir gerðu

sér skála mikinn, ok horfði annarr endi i
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landnorðr, enn annarr í útsuðr. ok váru dyr

á miðjum skálavegg til vestrs. AUt stóð skál-

inn suðr á hamarinn; enn ganga mátti fyrir

norðan milli klifs ok dyra, þeira sem á gafli

váru; norðan at eins var þá ágengt; enn vestr

frá skálanum váru leynigrafir. Þau váru lög

þeira: at hverjum manni skyldi fyrir bjarg

kasta, efþrem náttum lengr lægi ; allir skyldu

skyldir at fara, hvert sem Hörðr vildi eðr

Geirr, ef þeir væri sjálfir í för; skift var verk-

um með þeim. 011 váru hús upptekin 1 Botni

at viðum ok flutt út í Hólm. Sá hólmr er nú

kallaðr Geirhólrar; tók hann nafn af Geir

Grímssyni. Attatigir manna annars hundraðs

váru i Hólmi, þá er flestir váru, enn aldri

færri enn á hinum átta tigi, þá er fæstir váru.

Þessir váru nefndir: HÖrðr ok Helga jarls-

dóttir, kona hans, Grímkell son þeira ok Björn;

hann var tvævetr ; Geirr ok Sigurðr Torfa-

fóstri Gunnhildarson, Helgi Sigmundarson,

Þórðr köttr ok Þórgeirr gyrðilskeggi ; hann

var einna tillagaverstr af öllum Hólmveri'um

ok fýsti allra illvirkja. Þangat drifu nær all-

ir óskilamenn, ok svörðu eiða þeim Herði ok

Geir, at vera þeim hollir ok trúir, ok hverr

þeira öðrum. Þórgeirr gyrðilskeggi ok Sig-

urðr Torfafóstri fluttu vatn frá Bláskeggsá við

tólfta mann, ok fyldu selabátinn af vatni ok
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heltu í ker þat, er var út i Hólmi. Leið nú
svá fram um hrið.

'35. Þórbjörg katla hoeldist um þat, at hon

kvað aldri Hólmsverja sér mundu mein gera;

svá treysti hon fjölkyngi sinni. Ok er þeir

spurðu þetta í Hólm, kveðst Geirr vilja reyna

þat, ok bjóst heiman við tólffca mann eftir

þing; Þórðr köttr fór með honum. Enn er

þeir kómu i dalinn, sá þeir at fé var rekit

norðr um fell, er stendr á miUi Brynjudals

ok Botns. Geirr lét tvá varðveita ferjuna;

Þórðr köttr sat á hálsi ok helt vörð. Enn er

Þórbjörg katla kom út, varð hon vís af fjöl-

kyngi sinni ok framvísi, at skip var komit

frá Hólmi. Hon sœkir þá sveipu sina, ok

veifði upp yfir höfuð sér; þá gerði myrkr

mikit at þeim Geir, Hon sendi þá orð Ref

syni sínum, at hann safnaði mönnum. Þeir

urðu saman fimtán, ok kómu at Þórði ketti

óvörum i myrkrinu, ok tóku hann höndum
ok drápu, ok er hann grafinn í Kattarhöfða

neðanverðum. Þeir Geirr kómust til sjávar

;

þá tók af myrkrit, ok sá þeir þá gerla, ok

réðu þeir Refr til ok börðust. Allir menn
váru drepnir, þeir sem Geir fylgdu, enn þrír

af Ref. Geirr komst á skip, ok svá til Hólms,

ok var sárr mjök. Hörðr hafði ferð hans mjök

í spotti, ok kvað Kötlu enn ekki hafa i móti

tekit. Helga var góðr læknir, ok grœddi hon
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Geir at heilu. Ofcti var mönnum i Hólmi at

þessu. Ok þegar er sár G-eirs váru bundin,

sté Hörðr á skip með tólfta mann, ok fór

þegar inn til Brynjudals, ok kveðst enn vilja

reyna Kötlu; tveir gætfcu skips, enn tiu fóru

afc sœkja féifc. Kafcla skók þá enn sveipu sina,

ok gerir orð Ref, ok kvað nú vera slæg i at

hitta Hólmverja: „er sá er nú fyrir þeim hinn

hárfagri maðr, er mestr garpr þykkist vera".

Refr kom við hinn sétta mann. Ekki fal sýn

fyrir Herði af göldrum Kötlu, ok fóru þeir

leið sina sem þeir höfðu ætlafc, ok hjuggu á

skip sifcfc, fcil þess er þeir höfðu fuUfermt, svá

at Refr horfði á ok hans menn ; ok fluttu sið-

an út i Hólm, ok skildi svá með þeim.

26. Enn er mjök leið á sumarit, fór Hörðr

við fjórða mann ok tuttuganda til Saurbcejar,

þviat Þórsteinn öxnabroddr hafði hœlst um
þat, at Skroppa, fóstra hans fjölkunnig, mundi

svá geta gert, at honum yrði ekki mein at

Hólmverjum, með fjölkyngi sinni. Ok er þeir

kómu at landi, varðveitfcu sjau skip á flofci,

enn sjaufcán gengu upp. Þeir sá griðung

mikinn á melnum upp frá nausfcum. Þeir

vildu glefcfcasfc við hann, enn Hörðr vildi eigi

þat. Tveir menn af liði Harðar snöru í móts

við griðunginn, ok brugðu á sitt ráð; boli

brá við hornunum í hvárítveggja sinn ; ann-

arr þeira stefndi á siðuna, enn annarr i höfuðit;
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spjótit hvárstveggja íló aftr, ok fyrir brjóst

þeim, ok höfðu báðir bana. Hörðr mælti:

„Hafi þér ráð mín, því at eigi er hér allt sem

sýnist". Nú koma þeir á bœinn; Skroppa

var heima ok dœtr bónda, Helga ok Sigríðr,

enn Þórsteinn var i seli i Kúvallardal; þat

er i Svínadal. Skroppa lauk upp öUum hús-

um; hon gerði sjónhverfingar, því at þar sem

þær sátu á palli, sýndist þeim standa eski

þrjú. Menn Harðar töluöu um, at þeir vildu

brjóta eskin; Hörðr bannaði þat. Þeir fóru

þá norðr frá garði, ok vildu vjta, ef þeir fyndi

fé nökkut. Nú sá þeir, hvar gyldr ein rann

með tveim grísum norðr ór garði; þeir kóm-

ust fyrir hana. Þá þóttust þeir sjá mann-

fjölda mikinn fara á móti sór með spjótum ok

alvæpni; ok nú skekr gylta norðan hlustirnar

með grísum sínum. Geirr mælti: „Förum til

pkips; vær munum hér eiga við liðsmun".

Hörðr kvað hitt ráð, at renna eigi svá skjótt

at öllu óreyndu. I þvi tók Hörðr upp stein

mikinn, ok laust gyltina til bana; ok er þeir

kómu at, sá þeir, at þar lá Skroppa dauð,

enn dœtr bónda stóðu uppi yfir henni, þar at

grisirnir höfðu sýnst. Nú sá þeir þegar at

Skroppa var dauð, at þetta var nautaflokkr,

er í móti þeim fór, enn öngvir menn; þetta

sama fé ráku þeir tií skips ok drápu, ok hlóðu

ferjuna af s-látri. Geirr tók á burt Sigriði
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nauðga, ok fóru siðan útí Hólm. Skroppa var

jörðut inn frá Saurbœ, á milli ok Ferstiklu,

i Skroppugili. Þórsteinn guUknappr sat í

friði fyrir Hólmverjum, þvíat þeir höfðu sætst

á laun, at hann skyldi flytja alla einhleypinga

i Hólm, ok segja þeim allar vælar landsmanna.

Hann hafði unnit þeim eiða, at halda þetta

allt ok svikja báiengu; enn þeir höfðu heit-

it honum at ræna þar ekki.

27. Um vetrinn fyrir jól fóru þeir tólf

saman í Hvamm til Orms á náttarþeli; Ormr
var eigi heima; hann var farinn nökkut at

erendum sinum. Bolli hét þræll hans, er

annaðist um bú ávallt er Ormr var eigi heima.

Þeir brutu upp útibúr, ok báru út vöru ok

mat; þeir tóku kistu Orms, er gripir hans

váru i, ok fóru með þetta allt á bartu. Bolla

þótti sór illa tekist hafa, er eigi var vakat

yíir útibúrinu; hann kveðst skyldu ná kist-

unni af Hólmverjum, eðr fá bana ella, ok bað

þá segja bónda, at hann væri við átjánda

mann at naustum hina fjórðu nótt þaðan, ok

léti hljótt yfir sér. Bolli býst nú; hann hafði

slitna skó ok vöruváðarkufl. Hann var i

Brynjudal hina fyrstu uótt, ok þó eigi at

bœum. Hann fór til Þórsteins gullknapps,

ok nefndist Þórbjörn; sagðist vera sekr maðr,

ok kveðst vildu út til Harðar, ok koma sér í

sveit með honum. Þórsteinn gullknappr flutti
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hann útí Hólm, ok er þeir Hörðr ok Geirr

sá manninn, leitst þeim eigi einn veg báðum.

Geir þótti ráð at taka við honum, enn Hörðr

kveðst ætla njósnarmann. G-eirr réð þó, ok

sór hann þeim áðr eiða enn þeir tóku við

honum. Margt sagði hann þeim af landi, ok

kvaðst þó vera syfjaðr; hann lagðist niðr ok

svaf um daginn. Þeir Geirr kómu eigi upp

kistunni, ok spurðu Þórbjörn, hvert ráð hann

legði til. Þórbjörn kvað þat ekki vant. „Er

þar ekki í", sagði hann, „útan smiðartól

bónda" ; kvað Ormi þat eitt mein þykkja í

ráni þeira Hólmverja, er tólakista hans var í

burtu, „Enn ek var þá", segir hann, „at

Mosfelli, er ránit spurðist; mun ek fœra hon-

um kistuna, ef þér vilit". Lítil slœgja þótti

Geir í vera um kistuna, með því at ekki væri

i, nema smíðartól ein. Tvær nætr var Þór-

björn þar, ok taldi um fyrir þeim, at þeir

léti lausa kistuna. Ekki var Herði um, at

þeir hefði nökkur ráð Þórbjarnar; kvað þau

muudu illa gefast. Geirr vildi þó ráða, ok

fóru þeir sex saman um nátt til nausta Orms;

þeir báru þá kistuna á land, ok upp i naust-

it, ok settu undir húíinn á skipi Orms. Þá
kallaði Þórbjörn, at menn skyldu upp standa,

ok taka þjófana. Þeir hlupu þá upp, er fyr-

ir váru, ok sóttu at þeim. Geirr greip þá

einn árarstubba, ok barði á tvær hendr, ok
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varðist hann þá allröskliga. Greirr náir þá
skipi sinu: fjórir menn létust af Geir. Ormr
tók ferju, ok röru eftir Geir. Hörðr tók til

orða heima i Hólmi: „Þat er likara, at Greirr

þurfi manna við, ok eigi þykkjumst ek vita,

hvé Þórbjörn sjá hefir gefist honum?" Tók
hann þá skip, ok roer inn á fjörð; kemr nú
at eltingum þeira Orms ok Geirs

; snöri þá

Ormr skjótt undan ok at landi. Geirr fór

útí Hólm með Herði. Ormr gaf siðan Bolla

frelsi ok land á Bollastöðum ok öU búsefni.

Bjó hann þar síðan, ok varð auðigr maðr ok

ófælinn.

28. Eftir þing um sumarit fóru þeir Hörðr

ok Geirr við fjórða mann ok tuttuganda á

ferju einni einn aftan, ok lendu í Sjálfkvíum,

fyrir dyrum at Hólmi. Þeir létu sex gæta

skips, enn átján gengu upp. Þeir ráku fó ór

Akrafelli. Hörðr sá at maðr gekk út at Hólmi

i skyrtu ok linbrókum; þat var i sólarupprás.

Hörðr kendi þar Iliuga, þvíat hann var allra

manna skygnstr. Nú varð Illugi varr við

ferð þeira, ok sendi þegar menn i Garð ok á

Heynes, ok svá til Kúvaliarár, at samna

mönnum. Hann réð eigi fyrri til við þá, enn

hann hafði þrjátigu manna. Ok er Hörðr sér

manna-safnaðinn, bað hann Geir kjósa, hvárt

hann vildi, drepa fóit ok gera til ok ferma

skipit, eðr vill hann verja Illuga ok hans
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mönnum, svá at þeir kœmist ekki til. Geirr

kveðst heldr vilja gera til féit, enn eiga við

Hluga. Hörðr mælti: „Nú kaustú þat, er

mér þótti raiklu betra; em ek ok þessu vanari;

mun ek verja þeim við tólfta mann, ok skulu

vér vera ávallt jafnmargir, enn þér skulut

vera því færri, sem féit gera til, sem nökkur-

ir falla af oss". Urðu þeir þá fjórtán, er fén-

aðinn gerðu til. Nú tókst atlagan með þeim

Herði ok Hluga; var bat at frágorðum, hversu

röskliga at Hörðr varði kvíarnar, þviat þeir

IUugi sóttu hart at. Einart söfnuðust menn
at Illuga, svá at þeir urðu alls um síðir íjórir-

tigir manna ; enn þeir Hörðr urðu tólf saman

;

urðu nú menn hans mjök sárir, þvíat liðs-

munr var mikill. Sigurðr Torfafóstri dugði

allhraustliga sem hann var ávallt vanr : Helgi

Sigmundarson varðist ok karlmannliga. Þór-

geirr gyrðilskeggi hlóð ferjuna; Geirr var

eigi handseinn at drepa féit, ok gera til eft-

ir. Níu fellu af Herði, áðr en ferjan var hlað-

in; enn er þeir stigu á skip, sóttu hinir hart

at, landsmennirnir, ok fellu þá sex menn af

Herði, áðr enn þeir létu skipborðit gæta sin.

Hörðr varð sárr af bryntölli ; allir váru nökk-

ut sárir. Illugi lætr þá samna skipum; enn

þeir Hörðr höfðu meitt öll stór skip. Land-

nyrðingr stóð í móti þeim Herði. Þeir bundu

þá sár sín, ok röru með h.inu nyrðra landi,
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Tim Katanes ok Kalmansárvík. Þeir lögðu

farminn á eitt sker, þviat veðr bægði þeim.

Geirr vildi þar eftir vera ok einn maðr

með honum; enn Herði þótti þat fólska, at

hætta sér þar. Hörðr helt ferjunni inn á fjörð-

inn; þá hvíldust þeir, þvíat þeir höfðu mjök

hlaðit, þóat snúit væri þeim. Þeir 111 ugi sœkja

þá effcir þeim Herði fast, enn þeir halda fram-

fyrir nesit. Þá gaf Hörðr nafn nesinu ok

kallaði Katanes, þviat honum þótti þar margr

kati fyrir fara. Þegar þeir Illugi koma eftir,

sœkja þeir þegar at þeim. Hörðr mælti þá:

„Hart sœkir þú efbir, mágr, ok þetta bauð

mér fyrir löugu hugr, sem nú er fram kom-

it". Hlngimælti: „Mikit hafi þér ok til gert".

Þá gerðist atsókn hörð. Hörðr varði öðru-

megin ferjuna, enn sex öðrumegin. Litlu síð-

ar kómu Hólmverjar á þrimr skipum, ok

hlaupa þegar á ferjuna. Þá lætr Hlugi und-

an siga, enn þeir elta hann út eftir firði.

Brandr hót maðr, son Þórbjarnar koUs undan

Miðfelli; hann kom at G-eir í skerinu, ok

barðist við hann ok drap þann, er honum
fylgdi. Geirr varðist vel, enn Brandr var við

sjaunda mann. Þá kom Hörðr at í þvi, ok

kvað Geir hafa farit eigi fjarri þvi, sem hann

gat til; þá flýði Brandr. Þeir lögðu eftir

honum ok drápu hann; þar heita nú Brands-

flesjar inn frá skerinu, — þat er fyrir austan
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Kalmansá, — ok fimm menn aðra, hinn sétti

komst undan. Enu þeir Hörðr ok Geirr fluttu

allt fangit til Hólms. Hörðr kvað þá vísu:

Flóðs hafði felda áðan

fiintán viðu mána —
tótta var Týr á sættir

trauðr — Illugi hinn rauði;

heldr réð Geirr at gjalda

gritnmúðigr þá rimmu;

nú fellu af veiti vella

vargfœðar jafnmargir.

Leið nú af sumarit.

39. Annan vetr eftir jól fóru þeir Hörðr

ok Geirr ok fjórirtigir manna upp Álftarskarð,

ok svá í Svínadal. ok þaðan i Skorradal, ok

lágu i leyni um dagiun, enn fóru ofan til

sauðhúsa um nóttina, ok ráku þaðai;i í burt

um morguninn áttatigu geldinga, er Indriði

átti, upp hjá Vatni. í>á gerði snæfall mikit,

ok gorningaveðr móti þeim; þá mœddust for-

ustusauðir, er þeir kómu uudir fjallit, ok viidu

þeir Geirr þá láta eftir sauðina; enn Hörðr

kvað þat litilmannligt, þóat nökkur snæskafa

væri eðr lítit mugguveðr í móti. Hörðr tók

þá forustusauðina, sinni hendi hvárn, ok dró

svá upp fjaílit; varð þat sióð mikil; þeir ráku

þar i annat fóit; þvi heitir þar geldingadragi

síðan. Enn er þeir kómu i Svínadal, var þar

enginn snjór; fóru síðan til skips sins, ok

drápu þar féit; þar heitir siðan Gorvik; fara
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nú útí Hólm. Leið nú af vetrinn. Um vár-

daga fara þeir Hörðr ok Greirr ok Sigurðr

Torfafóstri, Helgi ok Þórgeirr gyrðilskeggi

með sextigu vígra karla. Þeir fóru norðr

Alftarskarð til Indriðastaða, ok leyndust þar

í skógum, þar til er naut váru rekin til haga.

Svartr liét sá, er fénu stýrði, ok sveinn lítill

með honum. Þeir Hörðr fóru til nautanna

ok ráku fyrir vestan Vatn ; Svartr fór ok með.

Þeir fóru um G-eldingadraga í Svínadal; þar

drápu þeir Svart; síðan fóru þeir at sofa þar

uppi í dalnum. Sveinninn visaði aftr r.aut-

unum meðan þeir sváfu. Hörðr vakti ok sá

undan skildi sínum; hann lét sveininn fara

leiðar sinnar, ok mælti til hans: „Far þú nú,

sveinn, þvíat betr er þat komit er systir min

hefir, enn þeir Hólmverjar". Heim kom sveinn-

inn, ok sagði Þórbjörgu orð Harðar, ok kvað

skaða mikinn at slíkum manni: „ok gerði hann

vel við mik, enn menn hans drápu Svart".

Engu svaraði hon Rveininum. Því heitir þar

nú Kúhallardalr, at nautin hölluðust þar frá

þeim. Geirr vaknar, ok vildi fara effcir naut-

unum ; enn Hörðr kvað þat eigi skyldu. Síðan

safna þeir um Svinadal svinum bœnda, ok ráku

ofan á sandinn, ok drápu þar svínin ok lögðu

á skip; heitir þar nú Svínasandr; fóru síðan

úti Hólm.

30. Um alþingi um sumarit fóru þeir
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Hólmverjar inn til Dögurðarness. Þeir fóru

Sildarmannagötu til Hvamms i Skorradal, ok

tóku yxn Þórgrímu smiðkonu við Skorradals-

vatn fyrir sunnan, ok ráku suðr á hálsinn.

Einn var apalgrár uxinn; hann viðraði mjök;

hann hljóp aftr í hendr þeim, ok svá hverr

at öðrum, ok lítá vatnit, ok lögðust yfir þar

er mjóst var, ok gengu siðan heim í Hvamm.
Hörðr mælti þá : „Mikit er um kyngi Þór-

grímu, at féaaðr skal eigi sjálfr mega ráða

sér". Þórgrima hafði sofit, ok vakaaði ván-

um bráðara, ok sá út; hon leit uxana váta,

ok mælti þá: „Hart hefir yðr nú boðit verit,

enn laust heldu garparnir nú", Hörðr spurði

nú félfiga sina, hvárt þeir vildi nú ekki breyta

um hagi sina og athafnir: „þykki mér", segir

hann, „illt ráð várt at svá búnu, at vér lifum

við þat eitt, er vér rænum til". Þeir sögðu,

at hann mundi mestu um ráða. „"Þá vilda

ek", segirhann, „at vær færum til kaupmanna

í Hvitá. ok gprðum þeim tvá etjukosti: aí þeir

gæfi npp skípit við oss, eðr vær munum drepa

þá ella". Geir kveðst þessa albúinn: „enn þó

vil ek áðr at vér brennum inni Torfa Val-

brandsson ok Koll at Lundi, Kolgrím hinn

gamla, Indriða ok Illuga". Hörðr mælti:

„Mínna mun fram koma um stórræði yðar, ok

er hitt likara, at vér verðum allir drepnir,

sakir þess at menn munu eigi þola oss svá
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mikinn ójöfnuð sem vér bjóðum". Fleiri váru

þeir, er löttu at fara til skipsins, enn fýstu

illvirkja, útan Sigurðr Torfafóstri. Hörðr mælti:

„Þat mun verða fram at koma, sem ætlat er,

ok búit at ejgi sé hœgt við at gera; enn firr

er þat minu skapi, at liggja i þessum illvirkj-

um lengr". Aftr fóru þeir i Hólm hina sömu
nótt ok váru heima þrjár vikr. Siðan fóru

þeir til lands, áttatigir manna. Hörðr kveðst

þá vilja, at þeir brendi inni Illuga eðr lad-

riða: ,.þar sem þeir hafa einart", segir hann,

„mér í móti verit, enn aldri með, í svá mikl-

um nauðum sem ek hefi staddr verit". Þeir

fóru um nóttina í Svínadal, ok lágu þar i

skógum um daginn, enn aðra nótt fóru þeir i

Skorradal, ok leyndust þar.

31. Þá nótt hina sömu, er Hörðr fór ór

Hólmi, dreymdi Þórbjörgu á Indriðastöðum,

at áttatigir varga rynni þar at bœnum, ok

brynni eldr ór munni þeim, ok væri einn i

hvítábjörn, ok þótti hann heldr dapr, ok dvöld-

ust nökkura stund á bœnum, ok ruunu síðan

vestr ór garði á hól nökkurn, ok lögðust þar

niðr. Enn Indriði sagði þat vera hugi Hólm-

verja til sín. Þórbjörg kveðst ætla, at þeir

mundu vera sjálfir, ok koma þar brátt. Hon
bað Indriða veita heim brunnlœk ok þekja

yfir, þviat hon kveðst vera berdreym. Svá var

nú gert. Þórbjörg lét gera reykháfa stóra;
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hon léfc bera fé upp á þvertré, þvíat vatn stóð

í miðjum veggjum; hon hafði ok ekki svá

manufdtt fyrir. Litlu síðar kómu þeir Hörðr;

gekk hann at durunum upp ok fór fyririiðinu;

hann drap á dyr. Þörbjörg gekk til hurðar

ok heilsaði vel Herði, ok bauð honum til sin

ok virktaliði hans; vildi hon at hann skildi

við harkalið þat, ok kvað marga mundu verða

honum þá at liði. Hörðr bauð henni út á

vöU til sín, ok kvað hana skyldu velkomna

hjá sér, ef hon skildi við Indriða. Hon kvað

þat verr sama. ok létst eigi mundu við hann

skilja. Síðan drógu þeir viðköst at dyrum,

ok lögðu eld i bœinn ; enn þeir vörðu með

vatni, sem fyrir váru; þeim sóttist iUa. Þat

undraðist Greirr. Hörðr mæiti: „Þat get ek,

at systir mín hafi ráð til gefit um vatusrás

þessa". Þeir fóru at leita ok fundu lœkinn,

ok veittu af, enn þó var nóg vatn í bœnum,
svá hafði mikit innhlaupit áðr. Hörðr sá, at

maðr stóð í einum reykháfnum ok helt á boga.

Hörðr skaut þann mann með gafloki til bana.

Eftir þat sá Hörðr fara lið at bœnum, er Þór-r

björg hafði eftir sent. Geirr kvað þá mundu
verða undan at leita; ekki latti Hörðr þess;

hurfu þeir síðan frá. Engin fellu þar hús of-

an. Fjöldi manna kom til ludriðastaða. Heim
fóru Hólmverjar. ok sátu iiú um kyrrt um
stund.
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33. Bœndr lögr'u fund á Leiðvelli við Laxá

hjá Grunnafirði, at eigi fœ i svá lengr fram,

at þeim Ilólmvprium þyldist öll iUvirki, þau

er þeir gerði. lum heraðshöfðingjum váru

orð send, at þeir kœrai til þessarrar stefnu ok

öllum bœndum ok griðmönnum. Enn er Ind-

riði bjóst til fnndarins, !-purði Þórbjörg, h^ert

hann ætlaði at fara. Hann sagði henni. „"Þá

vil ek fara með þér", segir hon, „þvíat þú

mátt vita, at ek er þér trú". Eigi vildi hann

at hon í'œri til fundarins, ok kvað henni ekki

gaman mundu vera í því, at h^yra hvat þar

er mælt. Hon kveðst þat þykkjast vita. Síð-

an reið Indriði til fundarins, Litln síðar lét

Þórbjörg söðla sér hest, ok fór raeð annan

inann til stefnunrar. Þar var fyrir mann-

ijöldi mikill ok háreysti mikit. Enn er hon

kom, dr-íp klukku þeira hljóð ok þögnuðu all-

ir. Ilon mælti þá: „Vita þyk/íjurast ek fram-

ferði 3'ðvart ok ætlan, enn ekki skal því leyna

yðr, sem mér býr i skíipi, at ek skal verða

þess manns bani eðr láta verða, sem Hörð

bróður minn vegr", Síðan ríðr hon á bnrt.

A þessu þingi var Toríi V-ilbrandsson, Kollr

frá Lundi, Indriði, IUugi, Kolgrímr, Refr ok

Þórsteinn öxnabroddr ok Orrar ór Ilvammi,

ok margir aðrir herað-shöPðingjar, Torfi mælti

þá: „Einsætt er mönnum þeim, sem hér eru

við staddir, ok verða allir at því samráða, at
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taka þessa vendismeun af lífi, eðr muuu þeir

geit'ir fyrst alráuir sem næstir ern, euu siðan

allir aðrir herdösmenu; megu þér þat sjá, at

þeir munu eigi öðrum hlífa, er liöiðr vildi

breuna inni mága sína; snúum brátt at nÖkk-

uru ráði góðu, svá at engiu njósn kooai þeim ;

er þetta öllum hit mesta nauðsynjaverk". II-

ugi lét meiri illvirki af þeim standa, enu svá

mætti vera; kvað þar saman komit hit versta

fólk: „muu ek þar öugvar tengdir virða; höf-

um vær svá sípurt til þeira, at þeir hafi oss

slikau hlut ætlat sem ladriða". Kolgrimr

kvað þá mestan kulda af kenna, er næstir eru,

enn þó ekki langt at bíða áðrenn aðrir ætti

slíkt fyrir höndum, þótt firr sæti. Slikum

orðum mælti hverr at öðrum. E-efr kvað þat

eitt til liggja at maðr væri gorr útí Hólœ, sá

er þeim sverði eiða, at ekki væri i svikum

við þá, ok segi, at þat væri vili allra lauds-

manua, at þeir fœri i burt ór Hólmi, hvert

sem þeir vildi, ok væri þá sáttir hvárir vi5

aðra. Toifi var at þessu mestr upphafsmaðr,

um ráðagorð þessa ok þat með, at hann biðr

þá þegar ríða um nóttiua inn til fjarðar, svá

at eigi yrði Hólmverjar varir við: „þvíat mér

sýnist", segir hann, „sumir gruwsamligir á

Ströudinni". Þeir riðu þegar um nóttina.

Þeir átu dögurð um mo'guninn eftir á nesi

þvi framanverðu, er þeir köiluöu Dögmoarnes

I
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síðau. Þann morgin hinn sama sóttu þeir vatn

Þórgeirr g^^rðilskeggi ok iSigurðr Torfafóstri,

tólf saman á skútu einni. Hólmverjar vissu

ÖEgvar vánir til mannsafnaðar eðr nökkurra

svika við sik.

33. Enn er landsmenn nrðu varir við ferð

þeira Sigurðar, þá sendu þeir Koll Kjallaks-

son við fjórða mann og tuttuganda; ok er

þeir fundust, flýði þegar Þórgeirr gyrðil-

skeggi við sjaunda mann; enn Sigurðr Torfa-

fóstri bjóst til varnar við fimta mann, ok varð

þar allhörð atlaga; varðist Sigurðr þá enn all-

hraustliga, þvíat hann var bæði sterkr ok

vápnfimr. Þar til börðust þeir, at fallnir váru

allir félagar Sigurðar; enn hann var þá enn

ekki sárr. Þórvaldr bláskeggr sótti þá hart

at ok margir aðrir
; þá váru íallnir fimm menn

af Koll. Sigurðr verst þáenn ágæta vel; vegr

hann þá enn marga menn, enda berast þá sár

á hann. Þórvaldr bláskeggr snarar þá at Sig-

urði, ok ]*^ggr í gegnum hann með spjóti.

Sigurðr hafði vegit með öxi; hann kastar þá

til Þórvalds öxinni, ok kemr öxin í höfuðit,

ok fell hvárrtveggi dauðr niðr. Þá hafði Sig-

urðr orðit níu manna bani, enn fylgdarmenn

hans höfðu drepit þrjá. Alls fellu þar í ár-

kvíslunum sjautján menn af hvárumtveggjum.

Þær eru nú kallaðar Bláskeggsár. Þórgeirr

gyrðilskeggi nam staðar á Arnarvatnsheiði, ok
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lagðist í helli á Fitjum, ok safnaði sér liði,

ok var þartil er Borgfír^'mg-AT gerðust til þeira.

Þá stökk Þórgeirr norðr á Strandir ok var

þar drepinn sem segir i Álfgeirsþætti.

34, Nú leitast þeir um höfðingjarnir, hverr

til vill verða, at fara útí Hólminn, enn flestir

tDldust undan þvi. Torfi talar þá um, at þeim

laundi aukast mikill frami i, er fœri, ok mundi

þykkja síðan meiri maðr enn áðr, enn sagði

likligt, at þeir mundi gæfulausir vera, sem i

hólminum váru, sakir iilgorða sinna. Kjartan

Kötluson, bróðir Refs, hinn mesti garpr ok

manna fráligastr, hann kveðst mundu til hætta

at fara, ef þeir vildi gefa houum til hringinn

Sótanaut, ef Hörðr yrði veiddr: ,,enn ek á þó

"Jlt at launa Hólmverjum". Peir játuðu þessu,

ok þótti hann vænligastr til af þeim, er þar

váru þá. Kjartan mælti þá: .,Mun ei^i þat

Lkast; at hafa bátinn Þórsteins guUknapps?

oft hefir hann oss at óliði farit". ÖUum þótti

þft vænligt, ok sögðu at Hólmverjar mundu
þat sist gruna. Kjartan Kötluson röri nú iit

á táti ÞórsteÍES gullknapps; hann var í brynju

uncir kufli. Enn er hann kom i Hólm, segir

hana Herði, at landsmenn vilja sættast; lét

niuga ok vini hans eiga mikinn hlut i, at þeir

fœri frjálsir. Geirr trúði þessu, ok þótti lik-

ligt vera, er hann hafði bát Þórsteins gull-

knappj, þvíat hann hafði þeim eiða unnit, at
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hann skylái aldri þeim til svika ganga. Marg-

ir váru fdsir í burt, ok leid list þar at vera,

ok íýstu, at farit væri me9 Kjartani i burt

ór Hólmi. Þá mælti Hörðr: „Mjök oft höt-

um vit Geirr orðit eigi á eitt sáttir, þvíat

okkr hefir jafnan eigi einn veg sýnst
;
þykki

mér þeir ilian mann hafa til fengit, þar sem

Kjartan er, slik hugðarmál at bera, jafnmikil

nauðsyn sem við liggr hvárumtveggjum; höf

um vær ok Htt við Kjartan vingast". Hann
mælti þá: „Ekki skulu vær nú á þat minn-

ast, þvi at þat heyrir eigi þeim, er sáttmál

bera; enn satt eitt segi ek yðr, ok sverja mun
ek þat, ef yðr þykkir þá fullara". Herði kveðst

svá á hann lítast, at hann mundi eigi eiðvarr

vera, ok kvað þá vísu:

Mér Htst málma snerru

meiðr sá's ferðar beiðir

hiígðarfullr, hvcrgi bregðast

hannar njósnir kanni

;

brennu skyldi i burtu hranna

Baldr sjá komast aldri,

ef eyðir álms þvi réði,

ómeiddr sá's sliks beiddi.

Þá fýstu ílestir allir burtferðar. Tóku þá þ?g-

ar sumir sér flutning með Kjartani. Hórðr

kveðst hvergi fara mundu: „enn ek læt vel,

at þeir reyni, hversu Kjartan væri þeimorúr;

enn þat ætla ek", segir hann, „at þér jét ó-

kátari hinn síðara hluta dags". Kjartaru þótti
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því betr sem hana flytti í burtu fl^iri. Marg-

ir stigu á ferjuua; sagðiKjartari, at þeir skyldu

sjálfir fara i mót sítium mönnum i annat sinni.

Þeir fóru uúfráHálmi; eigi mátti mannfjölda

sjá fyrr enn skipit kom fram fyrir tangann.

Enu er þeir váru landfastir orðnir, gerðu

bœudr at þeim kvíar af mannfjölda. Ok er

þeir kómu á land, váru þeir teknir allir ok

halduir, ok síðan suúinn vöndr í hár þeim,

ok höggnir gorvallir. Þá fögnuðu landsmenn,

er svá litit lagðiist fyrir slíka illvirkja, ok þótti

þeim nú likliga á horfast, at þeir mundu allir

unnir verða.

35. Kjartan fór i annat sinn út til Hólms.

Hólmverjar sparðu, hvi félagar þeira hefði

ekki farit á móti þeim. Kjartan sagði þá svá

fegna orðit hafa friðinum, at þeir hefði hlaup-

it leikandi á land. Geirr trúði þessu, ok sté

á skip með Kjartani við marga menn. Hörðr

latti þessarrar ferðar, ok sagði til mikils draga

mundu; ekki vildi hann fara. Helgi Sigmund-

arson var eftir hiá honum, ok Helgajarlsdótt-

ir, ok synir þeira tveir, ok sex menn aðrir.

Þeir Geirr fóru nú burt frá Hólmi, ok þótti

Herði hvergi betr, er Geirr vildi fara með

Kjartani. Ean er
.
þeir róa fram fyrir nesit,

sá Geirr manufjöldmn á landi; þóttist hann

þá vita, at þeir mundu sviknir vera. Hann
mælti þá: Illa gefast ill ráð ok verða oft til
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sið Tim séin, enda hefir Hörðr mér oft nær

getit, ok enn hygg ek, at svá muni vera, ok

er þat nú líkast, at hér verði endir á várum

illum framferðum, ok væri vel, ef Hörðr kœm-
ist undan, þvíaí at honum er einum meiri

skaði enn oss öllum", Þeir váru mjök komn-

ir at landi; Geirr hljóp þá fyrir borð á sund,

ok lagðist fram með berginu. Ormr hét aust-

maðr, er var með lodriða, ramr maðr at afli;

hann skaut manna best ok vel búinn at öll-

um íþróttum. Hann skaut effcir Geir gaflaki,

ok kom i milli herða honum, ok fekk hann

af því bana. Hann var lofaðr mjök af þessu

verki., Þar heitir Geirstangi, er líkit rak á

land.

36. Helga jarlsdóttir stóð á Hólminura út

ok sá þessi tíðindi; hon sagði Herði, ok bað

hann sjá. Ekki sýndist þeim þetta einn veg.

Hon sagði, at til mikils mundi um draga.

Landsmenn lofuðu mjök Kjartan, ok kváðu

hann mikit mundu vaxa af þessum ferðum;

létu nú ok vera fátt eftir. Kjartan kveðst nú

ætla knspp á at ríða, at ná Herði ok lokka

hann at lika eftir á. Hann hafði sexæring,

ok ferr nú út til Hólms. Hörðr spurði, hvar

Geirr væri, eðr /ívi hann kœmi ekki í móti

hoiium. Kjartan kvað hann vera haldian á

landi, þar til er hann kœmi: „sæ.ttist þér svá

allir i einu". Hörðrmælti: „Mikit fœrist þú
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i fang, Kjartan, er þú flytr oss alla Hólmverja

til lands. ok tnikil laun muntú fyrir taka af

landsmönnum; mun ek hvergi fara; hefir ek

þér ávallt illa trúat, ok eigi má á manni sjá,

ef þú gefst vel". Kjartan mælti; „Eigi muntú

þvi hugminni enn þínir menn, at þú þorir

eigi at fara í land". Hörðr spratt þá upp, ok

stóðst eigi pgcrjun hans, ok kveðst ætla, at

hann mundi eigi þurfa sér hugar at frýa, áðr

enn lyki þeira viðskiftum. Hörðr kvað Helgu

skyldu fara með sér. Hon kveðst eigi fara

muudu, ok eigi synir hennar heldr, ok lét nú

at því koma sem mælt er, at eigi má feigum

forða. Grét Helga þá sáran. Hörðr sté á skip

reiðr mjök, ok fara nií unst þeir koma þar at,

er Greirr flaut dauðr við sker eitt. Hörðr hljóp

þá upp, ok mælti til Kjartans: „Allra manna
armastr, ok skamma stund skalt þú eiga at

fagna þessum svikum". Hörðr hjó þá til hans

með sverðinu Sótanaut, ok klauf hann at endi-

löcgum niðr i beltisstað, allan búkinn með
tvifaldri brynjunni. I þvi rendi skipit at landi,

ok urðu þeir allir handteknir, sem á skipinu

váru. Indriði lagði fyrstr hendr á Hörð, ok

batt hendr hans heldr ramliga. Hörðr mælti

þá: „Heldr fast bindr þú nú, mágr". Indriði

svarar: „Þat kendir þú mér, þá er þú vildir

mik inni brenna". Illugi mælti til ludriða:

„Eigi á Hörðr þó góða mágana, enda hefir
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hanii illa til gert". ladriði svarar: „Löugu
hefir hann þvi fyrirgert, at nökkarar tengdir

sé við hann viröandi". Hann rétti þá fram

öxina, ok teiknaði til, at nökkurr skjldi vega

at Herði, enn enginn vildi þat gera. Höiðr

snarast þá við hart, ok varð lau-s; hann þreif

öxina ór hendi ladriða, ok stökk yfir þrefald-

an maunhringinn. Helgi Sigmundarson varð

lauss, ok hljóp þegar eftír honum. Refr sté

á hest ok reið eftir þeim, ok gat eigi náð þeim.

Þá kom á Hörð herfjöturr, ok hjó hann af sór

i fyrsta sinn ok annat. I þriðja sinni kom á

hann herfjöturrinn, ok þá gátu þeir kvíat

hann, ok sló^u um hann hring, ok stökk hann

enn út yfir hringinn, ok vá áðr þrjá menn;

hafði Helga Sigmundarson þá á baki sér; hljóp

hann þátilfjalls; sóttu þeir þá hart eftir hon-

um. Refr varð fljótastr, þviat haun var á

hesti, ok þorði hann eigi at ráða á Hörð. Þá
kom enn herfjöturr á Hörð; komst þá eftir

meginflóttinn; hann kastaði þá Helga af baki

sér. Hann mælti þá: „Mikil tröU eiga hér

hlut i; enn ekki skulu þér þó hafa yðvarn

vilja um þat, sem ek má at gera". Hjó hann

þá Helga sundr i miðju, ok kvað þá eigi skyldu

drepa fóstbróður sion fyrir augum sér. Þat

þótti mönnum sem Helgi mundi mjök svá

dauðr áðr. Svá var Hörðr þá reiðr ok ógur-

ligr at sjá, at enginn þeira þorði framan at
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houum at ganga. Torfi sagði, at sá skyldi

eiga hriuginn Sótanaut, sem Hörðr hafði á

heudi sér, sem þyrði at vega at Herði. Þá
slógu þeir hring um hann. Þá kom Þórsteinn

gullkuiíppr at heimau frá Þyrli. Sóttu þeir

þá hart at Herði ; varð hann þá enn sex

manna bani; þá gekk öxin af skaptinu. I

því l)j ') Þórsteinn gullknappr á hnakkann með

háskeftri öxi, þviat enginn þeirra þorði fram-

an at honum at ráða, þóat hann væri slyppr.

Af því sári fekk Hörðr baua. Þá hafði hann

drepit af þeim þrettán menn, með þeim fjór-

um, sem h^nn drap við skip áðr enn hann var

fangaðr. AUir lofuðu hreysti hans, bæði vinir

hans ok óvinir; ok þykkir eigi honum samtíða

á alla hluti röskvari raaðr verit hafa ok vitrari

enn Hörðr, þóat hann væri eigi auðnumaðr;

olln því ok hans fylgdarmenn, þó at hann

stoe'^i í slíkum illvirkjum, ok þat, at eigi má
sköpuuum renna.

37. Landsmenn lofuðu Þórstein gullknapp

fyrir þetta verk, ok feng'u honum hringinn

SStanaut, ok kváðust honum hans vel njóta

ok urna. Ean er Þórsteina spurði um: œ^u

Þórbjargar, vildi hann gjarna þetta verk aldri

gert hafa. Nær sextigir manna váru drepnir

af Hólmverjum, ok at auk þeir fóstbrœnr, i

D3gurðarnesi. Ná töluðu þeir um höfðirigj-

arnir, at ráð væri at fara eftir Helgu, ok drepa
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sonu þeira Harðar. Þá þótti sumum of síð

dags. Höfðu þeir þá at því samtak, at þeim

skyldi engi grið gefa né ásjá veita, ella skyldu

allir þeim hefna; svá var ríkt við lagit. Þeir

ætluðu út um morguninn, enn váru þar um
nóttina.

38, Helga er nú í Hólminum ok þykkist

vita nú aliar vælar ok svik landsmanna. Hon
hugsar nú sitt mál; þat verðr nú hennar ráð,

at hon kastar sér til sunds, ok leggst til lands

ór Hólminum um nóttina, ok ílutti með sér

Björri son sinn fjögurra vetra gamlan, til Blá-

skeggsár, ok þá fór hon móti Grímkatli syni

sínum átta vetra gömlum, þviat honum dapr-

aðist sundit þá, ok flatti hann til lands; þat

heitir nú Helgusund. Þau fóru um nóttina

upp á fjall frá Þyrli, ok hvíldust i skarði því,

er nú heitir Helguskarð. Hon bar Björn á

baki sér, enn Grímkell gekk. Þau fara þar

til er þeir ok hon koma til Indriðastaða. Hon
settist þá niðr útan undir túngarði, enn send-

ir Grímkel til húss, at biðja Þórbjörgu þeim

griða. Þórbjörg sat á palli, er sveinniun kom
inu. Hann bað hanagriða; enn hon stóð upp,

ok tók til hans, ok leiddi hann út, ok spurði,

hverr hann var. Hann sagði til hit sanna.

Hon spurði at tíðindum, eðr hvar Helga væri.

G.ÍQjkell sagði slíkt sem hann vissi, ok fylgdi

henni til Helgu. Þórbjörg mátti þá ekki mæla,
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svá fekk henni mikils. Hon fylgdi henui í

útibúr eitt ok læsti þau þar. Þenna aftan kom
Indriði ok margt manua með þeim. Ekki fann

á Þórbjörgu, ok bar hou mat fyrir gesti. Enn
er þeir sögðu henni tíðindin, ok þat, at Þór-

steinn gullknappr hafði vegit Hörð, ok geng-

it aftan at houum, enn hinn staðit kyrr fyrir,

þá kvað Þórbjörg visu:

Varð í hreggi hörðu

Hörður feldr at jörðu:

hann hefir átta unnit

Unns ok fimm at grunni:

heldr nam grimmra galdra

galdr ramliga at halda:

mundi enn bitra branda

brandr elligar standa.

Eun er þau komu i sæng um kveldit, þá brá

Þórbjörg saxi, ok vildi ieggja á Indriða bónda

sínum, enn hanu tók á móti, ok varð sárr

mjök á hendi. Hann mælti þá: „Bæði er nú,

Þórbjörg, at ór hörðu er at ráða, enda viltú

mikit at gera; eðr hvatskal nú vinna til sátta

með okkr"? „Ekki annat"', segirlion, „enn þú
fœrir mér höfuð Þórsteins guUknapps". Því

játaði Indriði. Hann fór um morguninn einn

saman, ok hit geugsta reið hann til Þyrils.

Hann steig þá af baki, ok gekk ofan ludriða-

stíg hjá Þyrli, ok beiö þar unst Þórsteinn fór

til blóthúss síns sem hann var vanr. Enn er

Þórsteinn kom, gekk hann inn í blóthúsit, ok



80 HARÐAR SAGA

fell fram fyrir stein þaim, er hanu blótaði ok

þar stóð í húsinu, ok mæltist þar fyrir. lad-

riði stóð úti hjá húsinu; hann heyrði þetta

kveðit í steininum:

Þfi hefir hmarat

í himtn sinni

fpieum fóturn

fold spornnða;

þér mun rétt

áðr röðuU skíui

harðr Inflriði

hciftir gjalda.

Síðan gekk Þórsteinn út ok heim. Indriði sá

ferð hans gerla. ludriði bað hann eigi hlaupa

svá mikinn. Hann snýr þá fram fyrir hann,

ok hjó þegar með sverðinu Sótanaut undir

kverkina, svá af af tók höfuðit. Ilann lýsti

þessu vigi á hendr sér heima á Þyrli; sagði

hann Þórsteiu lengi ótrúan verit hafa. Hann
reið heim ok seldi Þórbjörgu höfuðit. Hon
kveðst ekki hirða um þat, þegar þat væri af

bolnum. ,.N'\ muntú", segir Indriði, „sættast

við mik". IIou kvað þat eigi skyldu, fyrr

enn hann tœki við Helgu ok sonum hennar,

ef þau kynni þar at koma, ok veitti þeim all-

an dugnað, þann sem þau þyrfti: „þá mun ek",

sagði hon, „veita þér alla elsku þaðan af'.

Indriði kveðst ætla, at þau mundu hafa á sjó

hlanpit, ok drekkt sér, er þau fundnst eigi i

Hólminum: ,,ok vil ek því heita þér þessu,
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at. ek veit, at ekki mun þurfa til at taka. Þá
gekk Pórbjörg eftir þeim Helgu, ok leiddi

þau fram. ladriði mælti þá, ok varð fár við:

.,Œrit langt hefi ek nú fram talat, enn þó mun
þat nú ráð, at halda orð sín". Endi hann ok

vel öU sín orð; gaf ok engi maðr honum at

þessu sök. Þótti öllum Þórbjörgu mikilmann-

liga verða.

39. Þórólfr hét maðr ok kallaðr Starri,

hagr ok heldr auðigr, gálauss ok glensmikill,

frœkinn ok framgjarn ok harðgorr i hvívetna.

Hann kom hit saraa haust til ludriðastaða ok

bauðst bónda. Þórbjörg bað hann taka víst

við honum, ok svá varð; dvaldist hann þar

um hríð til smíða. Helga jarlsdóttir var kát

við hann ok þær Þórbjörg báðar. Hann þótt-

ist vera í þingum við jarlsdóttur, enn hon tók

því ekki allfjarri. Þórólfr hafði verit með
Ref um sumarit, ok hafði iUa þar at getist.

Hann leitar nú vetrvistar til Þórbjargar. Hon
svarar: „Ek mun fá þér vetrvist ok hringinn

Sótanaut, Helgu jarlsdóttur ok mikit fé annat,

ef þú drepr Ref i Brynjudal". Hann svarar:

„Þetta er mér ekki illa hent; trúifc mér ok

allvel hent til at geta þetta gert, ef ek hefi

sverðit Sótanaut; er ok ekki ván, at ek muna
lítit til vinna, enn taka mikit upp". Þessu

keyptu þau. Ekki var hœgt at ná sverðinu,

þvi at Indriði hafði þat alla stund, hvert sem
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haiin fór. Einn dag tók Þórbjörg sverðit

Sótanaut, ok reist hór ok hvar umgerðina, svá

at sverðit feli sjálft niðr ór. Enn er Indriði

ætlaði at gyrða sik sverðinu, þá fell þat niðr

ór sliðrunum; honum þótti þat kynligt, enn

Þórbjörg kvað þat náttúru sverðsins, ef þat

vissi á tiðindi. Hann bað hana gera at um-
gorðinni. Hon kveðst þat i tómi mundu gera.

Indriði átti at fara vestr á Mýrar, at sætta

vini sina ; hann hafði þá eigi sverðit, Enn er

hann var farinn, seldi Þórbjörg Þórólfi sverð-

it Sótanaut, ok bað hann neyta drengiliga, ef

hann vildi ná ráðahag við Helgu. Þórólfr

fór til B-efs, ok kom þar síð dags. Hann
leyndist i torfbingi, ok hlóð at sér elditorfi,

svá at ekki kom upp nema nasirnar einar.

E-efr var varr um sik, svá at hann lét lokur

fyrir hurðir hvert kveld, ok lét Ijós bera tys-

var um hús öll, fyrst fyrir náttverð, ok í ann-

at sinn áðrenn menn fóru í rekkjur; ok enn

var svá gert. Eigi fannst Þórólfr at heldr.

Þórólfr talaði hverjum manni likt. Hann stóð

upp þegar niðr var lagizt; hann vakti grið-

konu Refs, ok sagðist vera sauðamaðr; hann

bað hana kalla til skœða við Ref, þvíat hann

kveðst skyldu á fjall ganga um morgun, Hon

kvað hann ekki óstarfsamt gera, kvað hann

eigi alls minnahafa enn aðra: „ok er enginn

sá af húskörlum, at þarfari sé enn þú", Hann
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kvað þat vera skyldu áðrenu lyki. Refr hvíldi

i lokrekkju, ok vildi hann ekki þangat láta

ganga til sín um nætr. Hon fór þó, ok sagði

Ref skœðakallit sauðamanns; sagði hon hann

ómakligan at missa skó eðr aðra hluti, þá sem

hann þyrfti at hafa: „þarsem hann hugsar á-

vallt um þitt góðs, bæði nátt ok dag". E-efr

lét illa at henni, er hon skyldi fara með slík-

um erindum um nætr: „enn þó liggr léskrápr

einn útar i torfhúsi, ok taki hann sér þar af

skœði". Enn er hon gekk i burt, rak Þórólfr

kefli fyrir hleðann, svá at eigi gekk aftr. Hann
hafði staðit uppi yfir B-ef, meðan at þau töl-

uðust við, ok varð honum bilt. Refr sofnaði,

enn Þórólfr þorði eigi á hann at ráða. Þór-

björg katla, móðir Refs, kalfaði: „Vaki þú
son minn, fjandinn stendr uppi yfir þér ok

vill vega þik". Þá vildi Refr upp standa,

ok i þvi hjó Þórólfr með sverðinu Sótanaut

undan honum báða fœtr, annan þar sem mjóstr

var kálfi,- enn annan í ristarlið. Síðan hljóp

Þórólfr fram á gólfit ór lokrekkjunni. Þá kom
Þórbjörg katla i móti honum ok greip til hans

ok rak hann undir sik, ok beit í sundr í hon-

um barkann, ok gekk svá af honum dauðum.

Refr tók sverðit Sótanaut ; enn hringrinn hvarf

af Þórólfi, er þær Þórbjörg ok Helga höfðu

selt honum, sá er Hörðr hafði tekit af Sóta

Refr varð grœddr, ok borinn á stóli alla stund

6*
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siðan, þvíat hann mátti aldri ganga, ok lifði

þó lengi upp frá þessu, svá at hann var kall-

aðr Refr hinn gamli, ok þótti æ hinn mesti

mætamaðr.

40. Litlu siðar kom Indriði heim, ok spurði

þessi tíðindi; þóttist hann þá vita, at Þórbjörg

mundi hafa verit í þessum ráðum. Eigi vildi

hann þó missa sverðsins. Fór hann síðan ok

hitti E,ef, ok bað hann laust láta sverðit: „þvi-

at ek hefi i öngum þessum ráðum verit", segir

hann. Refr selr honum sverðit: „vil ek ekki

óvingast við þik", segir hann. Tók Indriði

þá við sverði sinu, ok reið heim siðan. Má
í sliku marka, hverr höfðingi Indriði hefir verit,

at slíkr garpr, sem Refr var, treysti eigi öðru

enn láta laust sverðit við Indriða. þegar hann

beiddi, svá mikil örkymsl sem hann hafði fengit

af því. Litlu siðar fundust þær Þórgrima

smiðkona ok Þórbjörg katla, móðir E,efs, ok

fundust siðan dauðar báðar i Múlafelli. Þær
váru allar rifnar ok skornar sundr 4 stykki,

ok reimt þykkir þar siðan vera hjá kumlum
þeira. Þess geta menn til, at Þórgrima, móðir

Indriða mundi vilja sœkja hringinn Sótanaut

til handa Indriða, enn Katla verði, ok vildi

eigi lausan láta, ok fyrir því dræpist þær niðr.

Aldri fannst hringrinn siðan.

41. Fám vetrum síðar kom skip i Breiða-

vik. Þar var á Tindr Hallkelsson ok Þórðr
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Kolgrímsson frá Ferstiklu. Þeir riðu frá skipi,

Tiudr á Hallkelsstaði, enn Pórðr yfir Hvítá

ok ætlaði heim. Enn er Helga jarlsdóttir frétti

þetta, mælti hon til Grímkels sonar síns, at

seint kœmi honum i hug föðurdauðinn. Hon
bað hann þá sitja fyrir Þórði Kolgrímssyni:

„þvíat faðir hans var verstr mótgöngumaðr
Herði föður þínum". Þá var Grímkell tólf

vetra. „Vilda ek, frændi", segir hon, „at þú
dræpir Þórð, þviat gild hefnd er i honum".
Grímkell var við þriðja mann. Þeir fuudust

við Bakkavað fyrir austan Hvitá undir torf-

stökkum nökkurum. Litlu síðar fundust þeir

allir dauðir hvárirtveggju. Skeifr hét maðr,

er bjó á HvítárvöUum, íélítill maðr. Þess gátu

sumir, at hann mundi hafa drepit s?ra menn,
ok tekit siðan góða gripi, þá sem Þórðr hafði

haft með sér ok aldri spurðist til siðan. Skeifr

fór útan, ok kom aldri út síðan, ok varð vell-

auðigr at fé. Indriði vildi eigi hætta Helgu
hér á landi ok Birni syni hennar. Þau fóru

útan á Eyrum til Noregs, ok þaðan til Gaut-

lands, ok lifði Hróarr þá. Hann varð feginn

Helgu systur sinni, enn þótti mikill missir at

Herði. Ekki var Helga gift síðan, svá at þess

sé getit. Björn varð mikill maðr, ok kom aftr

til Islands, ok drap marga menn í hefnd föður

sins, ok varð hinn röskvasti maðr. Fjórir menn
ok tuttugu váru drepnir i hefnd eftir Hörð;
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enginn þeira var fé bœttr; synir Harðar drápu

suma ok frændr ok mágar, enn suma Hróarr;

flestir allir váru drepnir með ráði Þórbjargar

Grímkelsdóttur; þykkir hon mikill kvenskör-

ungr verit hafa. Þau Indriði bjuggu á Ind-

riðastöðum til elli, ok þóttu hinu mestu menn,

ok er margt manna frá þeim komit. Þá hafði

Hörðr nítján vetr ok tuttugu, er hann var veg-

inn, ok höfðu honum flestir timar til heiðrs

ok metnaðar gengit, útan þeir þrír vetr, er

hann var i útlegð. Segir ok svá Styrmir prestr

hinn fróði, at honum þykkir hann hafa verit

i meira iagi af sekum mönnum, sakir visku

ok vápnfimi ok allrar atgorvi; hins ok annars,

at hann var svá mikils virðr útlendis, at jarl-

inn i Gautlandi gifti honum dóttur sina
;
þess

hins þriðja, at eftir engan einn mann á Islandi

hafa jafiimargir menn verit i hefnd drepnir,

ok urðu þeir allir ógildir. Nú lúkum vér hér

Hólmverja sögu.
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V i ð b (P t i r.

..harðar saga grímkelssonar.

(G)rimkell godi het madr han var son biarn-

ar gullbera hann var audigr madr hann. bio

fyst a grimkelsstodum þat er við auluisvatn.

þat er nu saudahus han hafdi att konu oc var

þa aundut oc lifde dóttir hans ær þorun het

hun uar vpp fæd med þeim. manni. er Sig-

urdr muli het hann bio undir fialli, grimkell

var ríkr madr oc auðigr. högní het madr aud-

igr hann bio j haga vik skamt fra auluus-

uatni þorbiorg het cona hans en gudridr dott-

ir hun var uæn cona oc uinnu god. grimkell

færdi bu sitt til auluis vatz þviat h.omim þottu

þar hetri JandzkostíV oc bio þar sídan. Val-

brandr het madr er bio. a. breidabolstad j

reykiadal mnm nýrdra han nar son ualþiofs

hins gamla hans son uar torfi rikr madr oc

frœgr oc míöc hardudígr. ^ar ox upp sa,madr

er Sigzírdr het gun?ihildr het modir hans han
uar skylldr to^'fua oc uar kalladr toirfa fostrí

efníHgr madr uar hann oc uel gerr at ser um
marga hluti. Signy het cona hun nar sjstir

torfa hun bio. a. Sygniar stöduwi þat er skamt
frrt breidabolstad. huw uar eckia huw var skör-

vngi' oc skapstor gn'mur het son henn&r ær
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þar ox med henni upp hann nar efwiligr

madr. þar ox upp med henui gn'mr en litli

fostri hemiar oc nar giUdr madr íyri ser. Kolr
kiallacs. son. bio at lundi j syára reyki'adal

Þorualldr het madr er bio at uatízhorni
j

skorradai ættstor madr oc á marga frœadr

Þorgr/ma het cona hun nar eckia. oc bio
j

huammi j skorradal hun uar audig oc æigi nid

alþydu skap eindridi het son. hennar mikill

madr oc efhiligr. Þat uar. eitt sumar at gr?'m-

kell reid til þiugs at uanda oc einn. dag geck

hann fra bud sínni med flockí sinuw oc tíl

motz. \id valbrand oc sagdí honum at hann
kuedz spurt hafa at hann ætti dotti^r oc uæri
skörungr miZcill uil ec hafa tilmæli vid þík um
þenna radahag Valbrandí kvedz vera kunnígt
oc kuezt goda eina frett af honiim hafa oc

kuezt þui uiUdu uel suara oc huersu mart sem
her er um talat þa lyktadiz med þui at^rim-
keli uar heitid konunni oc skylldí brudlaup
uera at tuimanadi at aulfus uatní Torfi uar

æigi a þinginu oc er valbrandr kom heím þa

mæ\ti. torfi at litils. uæri m'rd hans til laug

er hann uar. ecki at kuaddr um þetta heitord

oc er þau syskin hittuz let torfi ser um þenna
radahag ecki mikid signy mælti þa ec se rad

til þessa frændi. segir hun breytum uíd ecki

radi þessu en fe mítt mun ek handsala þer

oc skaltu lykia heiman fylgiu mina slíka sem
fader mínn hefir akuedit en þa eig þu þat

sem meira er. torfi uill nu þetta þviat hann
uar fegiarn oc nv buazt þeir til ferdar. Val-

brandr uar þa gamall oc þui fengu þeir fedg-

ar kol kiallaksson at uera fyri brudferdine
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voro þau saman .xxx. manna þau gistu at

þuerfelli grimr en litli fostri Signyiar skylldi

gæta lirossa a gisticgu oc vm morgínin er hann
leítadi uar iiant hestz signyiar er het fiöUungr.

Grimr for yfir heidi uordr j floka dal eptir

dauggslod oc fan hestin daudan j jardfalli oc

tok af fiöturen oc for aptr oc sagdi signyíu

oc kuad slikt furdu iUa oc kuezfc fusari at snua
aptr kolr kuad þat ugeranda at bregda slicum

radum fyri eingi til efni oc foro þau oc komu
til grimkels oc for ueizlan allueí fram signy
uar þar eptir oc fostra hennar er þordis het

oc grimr en lítli grimkell mælti uel uid kol

at skilnadi en þottu þeir feðgar allt uuirda
sitt mal. grimkell uar stirdlyndr en signy fa-

lat oc uar fatt j samforum med þeim oc mattu
þau ecki saman eíga víni, en grimr gat þo sua

til gætt at til hlitar fell med þeim þeim uard
barna audit þau attu son oc het kolr en gud-
ridr dottir er síðan atti kolr kiallaks(so?i) um
varit ræddi {Orímr) um uid signyio, at hann
uiUdi j brott kuezt uant þikia þeirra. a. milli

at ganga signy bad haun tala um uid grimkei
oc mun hann helldr bæta kosti þina þviat hann
er vel (til) þin oc sua gerir grimr. grimkell
segir þat uil ec at þu ser heima man ec gora
sua at þer hugni uar grimr heima þau missere

annat uar for allt aá saumu ieid uilldi grimr
þa en brótt fara oc kuez (eigi) uera mundu
nema grimkell bædi gudridar högna dottur til

hauda honum. Grimkell mælti dyrr geriz þu
nu grimr mun þeim þu þikia felitiU þuiat

högni er audigr madr grimr kuad þetta uel

mega takaz med umsyslu hans. Grimkell ferr
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oc biðr konunar oc flytr vel oc med hans
fram kuæmd þa takaz þessi rad med þeim
grimi oc gudridi, hafdi grimkell ínni bod
þeirra oc voro þeirra samfarar godar. Ok ed
þridia uarit uill grimr a brautu. Grimkell kuad
hann þar hafa vel uerit oc sagdi hann nu fara

skylldu þann veg sem ha,nn villdi oc muntu
uerða þrifa madr eptir bat reiste grimr bu oc

fær grimkell allt til þat sem þarf oc leysa þau
sígny hann uel af hendi er þat fra grimi at

segia at hann rakar fe saman j bunaðinum
suo at, ij, höfut uoro a huinetna þui er hann
átti. signyíu dreymdi draum þann at hun þott-

iz sia tre micit i hvilu þeirra grimkels oc fagrt

míoc oc suo miclar limar aa at henni þotti

taka yfir husin auU en eingi á blomin á lim-

unum hun sagdi þordísi fostru sinni drauminn
hun red sua at þau grimkell mundu barn eiga

oc litlu sidar fæddi signy barn þat uar s(uein-

barn) .... hann uar mikill oc fridr oc geck
eigi fyr . . . þreuefcr oc þotti þat seínligt um
hann slikt f . . g , , . hann uar um annat þan
dag er hofs helgi var halldin at (ölfusvatni

þviat Grímkell) uar blotmadr micill sat signy.

a. stoli. a midiu hofs golf(inu ok) biozt um
men hennar la j kníam kenni þat uar henni
menia gripr. Þa geck hördr fyrsta fra stocki

oc laust höndunum badum a kne henni oc

hraut menit vr kniam henni oc brast j tua

hlute er á golfit com signy reidiz miöc oc

kuad il(la) hans gaungu ina fyrstu sagdi oc

margar illar uera mund(u ok ver)sta ina sid-

ustv grimkell kom at j þui oc tok upp su(e)in-

en (þegjandi) oc reidiz oc for til motz vid
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þau grim oc gudridi oc biðr þau taka uid
sueininvm oc þau uilia þat giarna þau attu

son arsgamlan er het geír signy undi uerr en
adr sidan oc var færa (med) þeim. Enn dreymdí
signpu at hun sæi tre eitt mest . . nidr j rot-

um en uisnadi vpp þadan oc veri a blomi
(mikill). Þordis kvat hana eiga mundu mey-
bam oc sagdi m(undu) coma fra henni mikla
ætt. Eptir þing um sumarit bad signy grim-
kel at hann mundi lofa henni at hun færi at

finna frændr sína grimkell kuezt lofa mundu
ef hun væri eigi leingr j brott en halfan man-
ud hun for oc med henni huskarlar .ij. oc
þoídis fostra hennar. Þau komu til torfa oc

toc hann uel uid þeim oc bad þau þar vera
um vetrin kuad þat vera astleysí míkit er

grimkell for eigi með henni signy kuat ser

eigi leingr lofat at uera en halfan manud en
þo at aeggiun torfa voro þau þar um vetrin

oc foro at heímbodum til manna oc er þav
uoro nidri j sveítum vard þordis brad daud
oc uar iördut

j
þordisar hollti skamt fra bæ.

(Þ)at er sagt at signyíu þotti mikit lat þor-

disar oc for a breidabolstad oc toc sott er

(hun) skylldi uerda lettari oc greiddiz þúng-
liga oc vm si(ðir) fæddi hun meybarn oc and-
adiz sialf litlu sidar torfi uard suo styggr vid
lat signyiar at hann uiU eigi lata vpp fæda
barnít oc bad sigurd fostra sinn fara til reykia

dals ar oc kasta ut a ana sigurdr kuad þat

illa gert en uilldi þo eigi synia honum hann
tok nv uíd barnínu oc leizt uel a oc nenti

eigi at kasta á ána oc sneri nu ferdini oc let

barnit nidr
j
gardz hlidi a sígnyiar stödum
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oc þotti uan at brátt mundi finnazt þetta sá

grimr bondi oc for til oc tok upp barnid oc

hefir heim oc ]et helgu konu sina bregdaz
siuka oc ios meyna uatni oc kalladi Þorbiórg
grimr for a. breidibolstadi torfi sagdí honum
andlat modr sínnar oc baud honum fe oc muuu
uer uel til þin gera grimr kuad þ(etta) vel

mælt oc uil ek at sigurdr fostri þinn fari med
mer oc (var sv)a gert. Tueim nottum sidar

sendi (grí)mr sigurd sudr a eyrar f(ekk) hann
honum tuo hesta annan klyfiadan, oc for hann
(útan). Litlu siðar com torfi a signyiarstadi

oc spurdi hvi helga". (Hér endar AM. 20 fol.).
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Vísnaskýriiigar.

Bls. 4—5. Gamall [beiðir brynfatla benhríðar^ hefir gift

Grímkatli [þorna þoftu-
;

þegn'^ nam at fregna slíkt
;

[ein-

feldr auðs' nam'" steina Njörun" yndi ok bliðu
;

get'k i=
ek get), at þat gamalmenni man gera henni litit.

1. benhríð, sárhrið, blóðug hrið; brynfetilL liklega =
sverðfetill; henhríð brynfatla, bardagi; beiðir bardaga,m.

— 2. þorna þofta k. — 3. m. = Torfi sjálfr. — 4. ein-

feldr anðs, sá er hefir hugann á auðnum einum, lök m.

— 5. = svifti. — 6. Njörun, Ásynja; Njörun steina, k.

Bls. 10. (Sveinninn) braut í sundr (hit) góða [Sírnis

hljóða^ men fyr sætu"; trú'k (= ek trfti), at engi ýta'*

bœti þat anðarhlíði* síðan ; hinn fysti-^' gangr hins unga

gulls lystis** verð-a' góðr: hverr* man héðanaf verri, þó

man hinn efsti^ hnepstr (tg Dr. J. Þ. fyrir: hnestrf^.

1. Sírnir, líkl. jötunn
;
jöfuns hljóð, guli. — 2. k. — 3.

ýtar, menn. — 4. k. — 5. = fyrsti. — 6. m. — 7. =
varð eigi. — 8. = sérhver. — 9. = síðasti. — 10. hneppr

(lc), naumr, vesall: hnepstr = aumastr.

Bls. 10. [Auðs beiðir^ hefir átta móður ógóða sér;

hann nam nýgenginn-, fyrstr jóða^ at finna bræðiorð fljóðs^,

þau er [bræðir brennu sjós' man kenna^ [atkvæði lýða'

lifa lengr enn nökkurr drengja.

1. m. — 2. = nýfarinn að ganga. — 8. jóð, aikvæmi.

4. k. — 5. brenna sjós, eidr sjóar, guU ; bræðir gulls, m.

— 6. = kenna á. — 7. athvœði Ujða, orð manna ; hin

iUu orð Signýar til barns síns munu lengi uppi vera.
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Bls. 16. Torfi var-a^ trauðr at deyða [skorð tvinna ok

borða-; hann gerir at sönnu hróp° hjörlestis* i flestu;

[sviftir branda'^ sendi þersa (= þessa sökum rims) [silfr-

ker8(tg. Dr.J. Þ. f. silfrskers) Gná á rekning'' at röngu;

mál er at launa raun*.

1. var eigi. — 2. k. — 3. svivirðing. — 4. m. — 5.

m. — 6. k. — 7. rekningr, húsgangr. — 8. r= það er

mál komið að launa þessa skapraun.

Bls. 22. Hinn mildi málmrjóðr^ gaf mér skjöld, eigi

(tg. fyrir ók ei) góðan; hann, þegn, man þurfa þenna i

Hildar regni'- ; hinn svinni [meiðir (tg. J. Þ. f. meiðar)

eiðs ok hringa", er ann minni [Auði (tg. Dr. J. Þ. f.

Auðr) urðþvengs (tg. Dr. J. Þ. f. urþvengs) hliðar^, eigi

hann sjálfr grip sinn.

1. m, — 2. Hildar 7-egn, bardagi. — 3. m. — 4. urð-

þvengr, ormr : 07-ms hlíð, gull ; Auðr gulls k.

Bls. 25—26. Hinn harmr er mestr i Hlakkarstormi^

Þórbjargar hafðr i minnum hunmargra^ (tg. Dr. J. Þ. f.

hunmargr) manua, er móðurbróðir hennar bauð Sigmundi

at fœða [Auði (tg. Dr. J. Þ. f. eyðir) ermvangs branda**

upp á húsgangi.

1. Hlökk, Valkyrja ; hér : tröllkona ; tröllkonu stormr,

hugr. — 2. Imnmargr, hundmargr, hundraðmargr, fjöldi.

— 3. ermvangr, land ermar, hönd; hrandr, eldr; eldr

handar, gull ; Auðr gidls, kona.

Bls. 35. Átta'k-a (= ek átti eigi) við léttan^ né

blauðan auðarhlyn- ; vont var at vinna þann vóra i heiðn-

um dómi; veit'k (= ek veit), at ásjón Sóta varð Ijót,

þá's (= þá er) nam lita Ijós
;
greypr^ galdra geymir vildi

steypast i jörð.

1. auðveldan, góðan viðreignar. — 2. m. — 3, greypr

(lo), ólmr; grimmr.
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Bls. 48. Mágur^ minn varð mér illr at reyna í mála-

fellum- ok svá's" hann flerum' [hranna ells einum"'
;

[arfi

Þórgrímu" réð vera heldr hvarflauss^; [stála stýrir* es

ors^ striðr^*^, enn verri^^ síðar.

1. Þannig verðr at lesa i 2 atkvæðum til at fá sex at-

kvæði i visuorðið. — 2. = málaferlum. — 3. = svá es,

svo er. — 4. = fleirum. — .5. einir (1.: juniperus) viðr;

einir ells (= elds) liranna (gulls), m. — 6. = sonr Þór-

grirau, Indriði. — 7. Jivarflauss (lo.), sá er ekki athvarfs

er að leita til, óhjálpsamr. — 8. m. — 9. = oss, sökura

rims. — 10. = erviðr, óbónþæginn. — 11, o: mun hanu

þó reynast.

Bls. 49. Enn [geymir stórra gullhringa^ réð at visa

gera [fægi ósa elds- útlægan um [hyski hjörrunna-^ (tg.

Dr. J. Þ. f.: hjöninna) [heiðar þoska miskunnar^ ok

[grettis sótta'"'; oss es eingi ótti at þessu.

1. m. o: Torfi Valbrandsson. — 2. m. o: Hörðr. — 3.

hjörrunnr, sverðviðr, m.; hyski hjörrunna, mannfélag

;

um hyski hjörrunna, úr maunfélaginu. — 4. gen. tetnp.;

heiðar þoskr (þorskr), landfiskr, ormr; miskunn orma,

snmar. — 5. gen. temp.: grettir, ormr; sótt orms, vetr.

Bls. 49. Torfi, hæðinn [höldr tandrauðra Nilsanda^

man víst treystast (tg. Dr. J. Þ. f.: treysta) at riða heim

í Botn at gotnum; gefk (= ek get), at hreytar- veiti

viðrnára, tríii'k (= ek trúi), at þegnar'^ [bjargi vargi^ ef

jafnmargir [törgu meiðar"^ mætti fiunast hér inni.

1. tandr, eldr: tandrauðr, eldr: Nilsandr, guU; höldr

gulls, m. — 2. hreytar (hálfkenning), m. — 3. m. — 4.

vargr, úlfr; hjarga úlfi, = vega menn. — 5. targa, litiU

skjöldr; törgu meiðar, m. — Visan er liklega eftir ein-

hvern Botnverja.

Bls. 63. Illugi hinn rauði hafði áðan felda fimtáu

[viðu flúðs máua^
;
[tótta Týr- var trauör á sættir

;
grimm-
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úðigr Geirr réð heldr'' at gjalda þá rimmu; níi fellu jafa-

margir vargfœðar* af [veiti vella^.

1. flóðs mám, hrngl (Ijós) sjóar, guU; viðir gulls, m.

— 2. tótt, tóft, hússtœði, jörð; Týr (sonr &órs og Jarðar)

jarðar, m. o: Illugi rauði. — 3. = heldr vel; Geirtókst

fremr vel að hefna sín. — 4. m. — 5. vell, guU, fé ; vdt-

ir vella, m.

Bls. 72. Mér lítst hvergi* hregðast, at [haunar- (tg.

Dr. J. Þ. t: hann at) málma snerru meiðr" sá's (=sáer)

hugðarfullr^ (eftir : H ; S hefir : hrygðarfullan) beiðir

ferðar, [kanni (tg. Dr. J. Þ. f.: kanna) njósnir^; [hranna

hrennu Baldr", sá's beiddi slíks, skyldi aldri komast ó-

meiddr í burtu, ef [eyðir álms' réði þvi.

1. = 0ngvan veginn, með engvu móti. — 2. hannar

(lc), hagr. kænn, slœgr. — 3. málma snerra, bardagi;

meiðr (viðr) bardaga, m. — 4. = áhuga fullr, alvöru-

gf^finn. — .5. lianna njósnir, vera njósnari, njósna. — 6.

= Baldr (As) sjóar elds, m. — 7. álmr (1.: ulmus), eig-

inlega : viðr ; enn þýðir og bogi ; egðir hoga, m., hér : Hörðr.

BIs. 79. Hörður^ varð feldr at jörðu i hörðu [Unns

hrcggi^ : hann hefir unnit átta ok fimm at grunni
;

galdr'^

grimmra galdra nam at halda (honum) heldr ramliga;

[brandr (tg. Dr. J. Þ, f.: hrands) bitra branda* mundi

enn (þannig: H; S: ei) standa'^ elligar*'.

1. Sjá skýr. við visuna á bls. 48, 1. aths. — 2. TJnnr

eða TJðr, Oðinn; Óðins hregg, bardagi. — 3. = galan,

— 4. hrandr (á skipi), viðr; hrandr hitra hranda, viðr

bitra sverða, m. — 5. = standauppi. — <j. = ella. ann-

arskostar.
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Eftirmáli.

Vísurnar með fornyrðalagi í sögunni virtist mér eigi

þörf á að skýra, því að þeir er á annað borð nenna að

lesa hiuar dróttkvæðu visur sögunuar og skýringarnar yfir

þær munu auðveldlega skilja hinar. Neitunarorðinu ei

hefi eg hvarvetna breytt í neitunarstafinn a, þvíað ei er

rangt (ístað: eigi); eg hefi og breyít er í es, þvíað svo

er réttara að fornu. Hinn fyrri skýrandi vísnanna, er eg

anu hugástum og ber hina mestu virðingu fyrir, Dr. Jón

Þórkelsson, telr vísur Harðarsögu óeMa, o : ortar á 14.

öld. Að vísu er uokkur ástæða til þessa, þvíað vísuniar

hefir flestar vantað i Vatnshyrnu. Enn eg get þó eigi

verið honum alveg samdóma i því, né Dr. Finni í hans

„Kritiske Studier", Kh. 1884, né öðrum þeim fornfrœðing-

um, er telja alt það öekta i fornum vísum, er eigi er

eftir þeira kokkabók. Skyldi fornmönnum eigi hafa verið

mislagðar hendr með kveðskapinn, alteins og mönnum nú

á vorum mentuðu timum ? ÖIl saga allra þjóða á öllum

timum sýnir það best. Menn skyldi þvi fara varlega í

það, að forkasta þegar i stað hverju einu, þóað eitthvað

sé eigi sem skyldi, enda sýnir reyndin, að slikt er að

berjast við skuggann sinn. Einn fornfrœðingrinn sér

tómt gull þar, er hinn sér að eins óféti. Rangritanir i

fornum handritum eru tíðar, einkum á vísum, og margt

er fleira að athuga í þessu efni. Alt ankannalegt, er svo

virðist í fljótu bragði, þarf eigi endilega þarfyrir að vera

óekta.

Þ. J.
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Skammstafauii'.

Dr. J. Þ. = Doctor philosophiae Jón Dórkelsson í Kvík.

f. = fyrir.

H. = Útgáfa Harðarsögu, preutuð á Hólum 1756.

k. = kona, konur, kvenkenning.

1. = látína, latneska, latneskt tungumál.

lo. = lýsingarorð (adjedivum).

m. = maðr, menn, mannkenning.

S. = skinnbókin AM. 556, A. 4'\

oí = scilicet = það er, það er að skilja.

tg. tilgáta.
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Nöfii.

Akrafjall 60.

Akranes 44.

Andakill 15.

Arnarbœli i Ölfusi 17.

Arnarholt í Borgaríirði 2.

Arnarvatnheiði 70.

Arnþórr féhirðir 26, 27.

Auðr bóndi 45, 46, 47.

Auðstaðir, bœr 45, 46.

Augastaðir, bœr 17-

Áiigeirsþáttr 71.

Álfr hersir 51.

Álftarskarð 63, 64.

Bakkavað á Hvitá 85.

Bakkárholt 41.

Balagarðssíða 37.

Bíldsfell 41.

Björgvin i Noregi 26.

Björn blásiða Úlfhéðinsson

37.

Björn gullberi landnáms-

maðr 1.

Björn Harðarson 54, 78, 85.

Björn heklumaðr (Oðinn)

30, 35.

Bláskeggsá 53, 54, 70, 78.

BoUastaðir, boer 60.

BoUi, írelsingi 58, 59.

Borgfiröingar 71.

Botn, bœr 42, 49, 54, 55.

Botnsheiði 17.

Botnverjar 51, 53.

Brandr Þorbjarnarson 62.

Brandsflesjar 62.

Breiðavik undir Jökli 84.

Breiðbœlingar 46.

Breiðibólstaðr, bœr i nyrðra

Reykjardal 2, 12, 14 17,

44, 46.

Brekka, bœr á Hvalfjarðar-

strönd 21, 52, 53.

Brynjólfr austmaðr Þór-

bjarnarson 24, 26, 28.

Brynjudalr 53, 55, 56, 58, 81

.

Boer i Borgarfirði 12.

Danmörk 36.

Dögurðarnes, á Hvalfjarðar-

strönd 53, 65, 69, 77.

Eiuar (Magnússon) 20.

Eyrar 13, 85.

Fell, bœr 2, 26.

Fellsöxl 44.

7*
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Ferstikla 51, 58,

Finnr auðgi Halldórsson 3.

Fitjar=Hellisfitjar 71.

Fjöll, bœr í Árnesþingi 2.

FIói sveit i Árnesþingi 17.

Flókadalr 6.

Flókadalsá 1.

Garðar, bœr á Akranesi

44, 60.

Gautland 29, 85, 86.

Geirhólmr=Hólmr 53, 54,

55, 63, 64, 66, 69, 71—
74, 78, 80.

Geirmundr Bjarnarson 1.

Geirr Grímsson 11, 21, 22,

28—36, 38—42, 49—51,

53—57, 59—67, 71—75.

Geirstangi 74.

Geldingadragi 64.

Gissur hviti Teitson 20.

Gjábakki, bœr i Grímsnesil7.

Gorvík 63.

Grafningr, sveit í Árnes-

þingi 41.

Grímkell goði Bjarnarson

guUbera 1, 2, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 1.5, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 24, 26,41,42,43.

Grímkell Harðarson 54, 78,

85.

Grimkelsstaðir 2.

Grímr hinn litli 3, 5, 6, 7,

8. 11, 16. 18, 22, 40.

Grímr Dorgeirsson 3, 13, 14.

Grímr háleyski Þóris8on20.

Grímsá i Borgarfirði 1.

Grimsnes, sveit í Árnes-

þingi 16, 17.

Grímsstaðir 8, 16, 21, 42.

Grindavík 15.

Grjótgarör 24.

Grunnitjörðr (nó Leirárvog-

ar) 68.

Guðríðr Högnadóttir 2, 7,

8, 11, 40.

Guðrún Jórunnardóttir 20.

GuUberastaðir 1.

Gunnhildr konungamóðir 26,

28, 29, 40.

Gunnhildr móðir Sigurðar

Torfafóstra 3.

Hagavík, bœr íÁrnesþingi

2, 7, 21, 41 42.

Halldóra Hrólfsdóttir 20.

Halldór Högnason 3.

Hallkell Hrosskelsson 27.

Hallkellstaðir 85.

Haraldr Gautajarl 29.

Haraldr konungr Gormsson

36.

Haraldr konungr gráfeldr 26.

Haraldr konungr hárfagri 1.

Helga Haraldsdóttir jarls

36, 43, 54, 55, 73—75,

77—82, 85.

Helga húsfreyja á Sygnýar-

stöðum 13. 14.
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Helga Þórsteinsdóttir öxna-

brodds 57.

Helgi Sigmundarson 14, 25.

26, 28, 32, 35, 43, 46,

50, 54, 64, 73, 76.

Heyne8,bœr á Akranesi 44,60.

Hjalli, bœr í Ölfusi 17.

Hólmr (innri), bœr á Akra-

nesi 20, 60.

H61mr=Geirshólmr á Hval-

tirði.

Hólm8menn=H61mverjar.

Hólmverjar 55, 56, 58, 59,

62,64, 65, 67, 69, 70,71,77.

Hrísar, brer 53.

Hr6arr Haraldsson jarls 29,

30, 31, 32, 35, 36, 85, 88.

Hrólfr geitlenski Úlfsson 20.

Hvalfjarðarströnd 52, 69.

Hvalfjörðr 53.

Hvammr, bœr í Kjós 58.

Hvammr bœr í Skorradal 3,

41, 65.

Hvamm-Þórir 53.

Hvitá í Borgarfirði 41,65,85.

Hyítársíða sveit í Borgar-

firði 18.

Hvítárvellir, bœr 85.

Högni, bóndi í Hagavík 2,

7, 8, 40.

Hörðr Grímkelsson 9, 11,

19—36, 38—40, 43—69,

71—79, 83, 85, 86.

XUugi svarti Hallkelsson 27.

Illugi rauði Hrólfsson 20,

21, 22, 23, 43, 45, 48,

60, 61, 62, 65, 66, 68,

69, 71, 75.

Indriðastaðir, bœr 41, 64,

67, 78.

Tndriðastígr 79.

Indriði Þ6rvaldsson 3, 40,

41, 48, 46, 63, 65, 66,

68, 69, 74—76, 79, 80,

81, 82,84—86.

ísland 1.

íslendingar 27.

J6rukleif 21, 42.

Jórunn Hjaltad6ttir 20.

Kali Kvistsson 51.

Kalsmansá 63.

Kalmansárvík 62.

Katanes 62.

Kattarhöfði 55.

Kjalarnes 21.

Kjarlakr (Hr61fsson) 3.

Kjartan Þorsteinsson 53,

71—75.

Klafastaðir 44.

Kluftir 8, 17.

Kolgrímr gamli Álfsson 51,

65, 68, 69.

Kolgrimr Þ6rhallsson 51,

Kollr KjarlaksBon 3, 5, 6,

65, 68, 70.

Kúhidalsá, bœr 44.

Kúhallardalr (liklega Kúvall-

ardalr) 57, 64.
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Kávallará 60.

Kvistr Steinsson 51.

Laugardalr, í Árnesþingi

16, 17.

Laxá i Leirársveit 68.

LeiðvöUr í Leirársveit 68.

Lundr í syðra Reykjardal

3, 50.

Magnfis Einarsson, Skál-

holtsbyskup 20.

Magnús Þórðarson prestr 20.

Melahverfi 15.

Miðfell í Árnesþingi 17.

Miðfell á Hvalfjarðarströnd

3. 42, 62.

Mosfell 59.

Málafell 84.

Mýrar, herað í Borgarfiröi

82.

Neðri-Botn, bœr 40, 41.

Nes (= Akranes og Suðrnes)

15.

Noregr 36, 85.

Oddgeirshólar, bœr 17.

Ok (jökull) í Borgarfirði 17.

Orkadalr (Orknadalr) í Nor-

egi 1.

Ormr austmaðr 41, 74.

Ormr Hvamm-Þórisson 53,

58, 59, 60 68.

Rannveig Þórbjarnardóttir

1.

ReÍT gamli Þórsteinsson 53,

55, 56, 68, 69. 71, 7«,

81—84.

Reykjaholt 20.

Reykjardalr nyrðri 2, 11.

Reykjardalr syðri 1, 5, 50.

Reykjardalsá 12.

Reykjarvík 18.

Sandr, bœr á Hvalfjarðar-

strönd 51.

Saurbœr á Hvalfjarðar-

strönd 53, 56, 58.

Sigmundr húsgangr 14, 15,

16, 17, 25.

Signý Valbrandsdóttir 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 15, 17, 18, 19.

Signýarstaðir 3, 13.

Sigríðr Þórbjarnardóttir 20.

26, 41, 43.

Sigríðr Þórsteinsdóttir 56,

57.

Sigurðr Auðsson 45, 46.

Sigurðr máli 2, 26.

Sigurðr Torfafóstri 2, 12, 13,

14, 36, 43, 54, 61. 64,

65, 70.

Síldarmannagata 65.

Sjálfkviar, lending á Akra-

nesi 60.

Skálmarnes við Breiðafjörð

20.
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Skeifr bóudi 85.

Skorradalr 63.

Skorradalsvatn 65.

Skroppa kerliug 56, 57, 58.

Skroppugil 58.

Sótahaugr 29—32.

Sótanautr (hringr) 71. 84.

Sótanautr (sverð) 75,80—84.

Sóti víkingr 29, 30, 32—34,

42.

Steinn Kolgrimsson 51.

Strandir 71.

Strandverjar = Strendir 52.

Strönd = Hvalfjarðarströnd

Stykkisvollr, bœr 53.

Styrmir prestr fróði 86.

Svarthöfði Bjarnarson 1.

Svartr á Indriðastöðum 64.

Svínadalr i Borgarfirði 63,64.

Svinasandr 64.

Svínasund i Eystrasalti 37.

Syðri Reykjardalr = Eeykj-

ardalr.

Sölmundr Þórólfssou 53.

Sölvi Hrólfsson 20.

Tindr Hallkelsson 27, 84.

Torfi Valbrandsson 2, 3, 4,

5, 6, 12—19, 44—49, 65,

68, 71, 76.

Uppsalir 45.

Úlfhamr hamrami 37.

Úlfhéðinn Úlfhamsson 37.

Úlfljótsvatn 41.

Úlfr Grimsson 20.

Úlfr Úlfliamsson 37.

Valbrandr Valþjófsson 2,

3, 4, 5.

Valþjófr gamli Örlygsson 2.

Vatn (Skorradalsvatn) 63,64.

Vatnshorn, bœr 3, 50, 51,

Vestfirðir 14.

Vikarsskeið 41.

Vik = Vikin i Xoregi 28.

Vilborg Gissurardóttir 20.

Vilborgarkelda 21, 22.

Þjórsá 41.

Þjóstólfr Bjarnarson 1.

Þórbjörg kona Högna i

Hagavik 2.

Þórbjörg Grímkelsdóttir 13,

15, 16, 18, 23,24,40,41,

42,43,64,68, 77—84,86.

Þórbjörg katla 53, 55, 56,

83, 84.

Þórbjörn = BoIIi 58, 59.

Þórbjörn i Arnarholti 1.

Þórbjörn kollr 62.

Þórbjörn Grjótgarðssou 24,

28, 29.

Þórbjörn af Skálmarnesi 20.

Þórbrandsstaðir 53.

Þórdís fóstra Signýar 6, 9,

11, 12.

Þórdísarholt 12.

Þórðr Kolgrímsson 84, 85.

Þórðr köttr 52, 54, 55.
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Þórðr Sölvason 20.

Þórgeirr Finnsson ór Mið-

felU 3.

Þórgeirr gyrðilskeggi 52,

54, 64, 70, 71.

Þórgerðr hörgabróðr 42.

Þórgríma smiðlíona 3, 40,

41, 65, 84.

Þórhallr Kolgrímsson 51.

Þórkell máni 18, 19.

Þórmóðr at Brekku 20, 52,

53.

Þórólfr smjör 53.

Þórólfr starri 81—83.

Þórsteinn gullknappr 52,

58, 71, 77. 79, 80.

Þórsteinn Sölmundarson 53.

Þórsteinn öxnabroddr 21,

.53, 56, 57, 68.

Þórvaldr bláskeggr 52, 53,

70.

Þórvaldr at Vatnshorni 3.

Þrándheimr 51.

Þuríðr Grímkelsdóttir 2, 20.

Þverfell 5.

Þyrill, bœr 52, 77, 78, 79.

Ölfus 15, 17.

Ölfusvatn 2, 4, 6, 8, 9, 16,

20, 21, 41, 42, 43.

Ölfusvatn, bœr 2.

Önundr Þórmóðsson 52.

ÖnundarhóII 52.

-ooo^ooo-
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FORMÁLI.

Egils saga SkallagrímsBonar er hér að mestu prent-

uð eftir hinni síðustu útgáfu hennar, sem dr. Finnr Jóns-

son hefir leyst af hendi íyrir norræna fornritafélagið yngra

í Kaupmannahöfn („Samfund til udgivelse af gammel

nordisk literatur"). — Sú útgáfa er eflaust hin vandað-

asta, sem til er af Egils sögu; til grundvailar hefir þar

að visu verið lagt sama handrit sem við hinar fyrri íit-

gáfur, enn nú hefir það verið gefið út með miklu meiri

nákvæmni enn áðr og auk þess eru notuð önnur handrit

fleiri og nákvæmar enn áðr.

Þetta handi'it er i safni Árna Magnússonar nr. 132

fol., og er talið, að það geti ekki eldra verið enu frá miðri

14. öld. Höfundr sögunnar virðist hafa samið hana á

siðari hluta 12. aldar, og er hún að likindum að mestu

óbreytt og óaukin frá fyrstu gerð.

Auk þessara handrita eru tvö önnur aðalhandrit til; ann-

að þeirra er i Wolfenbuttel, og aískrift af því i Árna

safni nr. 461, 4to; hitt er afrit séra Ketiis Jörundarson-

ar af skinnbókinni A. M. 453 og 462, 4to, sem nú er að

mestu glötuð. — Auk þessara handrita eru enn til af sögun-

nm 10 brot af skinnhandritum og fjöldi pappírshandrita.



IV

— Handritið 132 er að öUu samanlögðu hið bezta; enda

fyllra enn hin handritin.

í landsbókasafninu eru nokkur handrit af Egile sögu,

enn ekki er að sjá, að á þeini sé neitt að græða. Hið

elzta af þeim mun vera í safni J. S., ritað af Béra Jóni Er-

lendssyni í Villingaholti. — Sigurðr Vigfftsson fornfræð-

ingr hefir og söguhandrit, sem á er Egils saga og fleiri

íslendingasögur. Þetta handrit virðist eiga að rekja ætt

til skinnbókarinnar A. M. 453 og 462, 4to., og virðist þ6

hafa sumt öðruvísi og réttara enn afskriftir Ketils Jör-

undarsonar. Það á að vera ritað af séra Jóni Egilssyni i

Laufási(?). — Bæði erþað, að til þess hefir ekki verið ætl-

azt við þessa alþýðlegu textaútgáfu af íslendingasögum,

að hafa rannsókuir eða saraanburð á handritum, og þess

var heldr ekki kostr, að því er þetta handrit snertir. E»6

hefir verið farið eftir þvi á einum stað, í 86. kap., bls. 283,

þar sem stendr 1 útgáfunum: enn ofan tekin at Ilrísbrú

sú kirkja, er Grimr hafði gera látið. Þar sleppir þetta

handrit orðunum at Hrísbrú, enn bætir við: firr bœnum.

í upphafi kapítulans segir: „Grírar at Mosfelli var skírðr,

þá er kristni var í lög leidd á íslandi. Hann lét þar

kirkju gera". Eftir þessu virðist auðsætt, að kirkjan hafi

Btaðið að Mosfelli. Þess hefir að vísu verið til getið

(Safn til s. fsl. I, 254), að bærinn að Mosfelli hafi upp-

haflega staðið þar sem nú er Hrísbrú; enn það er alveg

6vÍ8t, og höfum vér því hiklaust tekið þetta upp eftir

handritinu. — Þetta handrit sleppir alveg kaflanura í 85.

kap. (bls. 281) ura ráðagerð Egils, að flytja silfrkistur sín-

ar til alþingis og sá, silfrinu á Lögbergi. Þessi fráeögn



er miðr seunileg, enda er upphatíð: „Þat var á dögum

Hákonar ens rika ofanverðum", svoua i miðjum kapitula,

tortryggilegt, og afskriftir Ketils JörundarBonar sieppa

líka þessum kaíia, enn þær sleppa líka eiumitt fleiru, sem

álíta má vlðbætur frá síðari tima, og svo mun vera um

þenna kafla. Hann er hér settr millum hornklofn. Kafl-

inn í 28 kap. (bls. 73): „Grímólfr—Grímarsstöðura" er

og settr miUi hornklofa, eius og í íitg. dr. Finns Jóns-

sonar, af því að hann vantar i mörg handrit.

Það sem tekið hefir verið í þessari útgáfu eftir öðr-

um haudritum enn 132 er einkent með skáletri, og er

það flest hið sama sem þauuig er tekið upp i textann i

útgáfu dr. F. J.

Stafsetningin á þessari íito;áfu er sem áþekkust staf-

setning haudritsins, enn samræmd að luiklu leyti; ýmsum

einkennilegum rithætti eða orðmyndum er haldið á stöku

stöðum, þótt út af reglunui beri.

Kvæði Egils, Höfuðlausn, Sonatorrek og Arin-

bjarnarkviða eru prentuð hér eftir útgáfu dr. F. J.

Þau eru þar gefin út eftir fjölrta handrita og höfð sér á

eftir sögunni. Jafnvel þótt þau sé ekki bundin við texta

sögunnar, hafa þau hér verið sett iun í söguna, eins og

i hinum eldri útgáfum. Þau eru í útgáfu dr. F. J. færð

Bvo til rétt máls (restitueret) sem útgef. hefir álitið vera

mega. Enn auövitað vantar nokkuð á, að þau veröi full-

^kýrð, eða að tilgáturnar séu fuUnægjandi.

Sama er að segja ura visurnar, að torvelt er að skýra

margar þeirra. — Hér er að mestu fylgt skýringum dr.

F. J.
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Egils saga hefir jafnan verið talin með hinum beztu

íslendingasögum bæði að efni og máli. Höfundrinn hefij

verið sniUingr að rita, og lýsir einkarvel viðburðunum og

skapferli manna. Híin heör jafnan verið og mun verða

talin sönn og áreiðanleg, þótt einstaka smáatriði kunni

að vera affærð, sem er engi furða, þar sem sagan mun

vera færð í letr um 300 áram siðar enn aðalviðburðirnir

í henni gerðust.

Á síðari árum hafa risið upp ýrasir fræðimenn i^útlönd-

um, einkum í Þýskalandi, sem vilja véfengja meira og

minna flestar sögur vorar, og það jafnvel hinar beztu,

svo sem Njálu og Egils sögu. Enn rannsóknir þeirra

manna, sem betr hafa vit á, sýna meir og meir, að flest-

allar ástæður þessara manna hafa við litil eða engin rök

að styðjast. — Staðarannsókuir Sigurðar fornfræðings

Vigfússonar staðfesta einnig oftast nær, að nákvæmlega

rétt sé frá sagt í sögunum.

Á stöku stöðum virðast timaákvæðin í Egils sögu ekki

vera áreiðanleg, enn þar með er ekki sagt, að ekki sé

rétt sagt frá viðburðunum. Þannig er t. d. um Bjarma-

landsferö Eiríks blóðöxar. Hún virðist ekki hafa verið fyrr

enn um 918, enn ætti eftir sögunni að hafa verið um 913.

Að EgiU haíi drepið Atleyjar-Bárð og Þórólfr kvongazt

haustið 915, sem vera ætti eftir sögunni, getr ekki verið. því

að þeir bræðr EgiU og Þórólfr virðast hafa farið til Aðal-

steins konungs 924, enn það var árinu eftir dráp Bárðar.

Því hefir verið haldið fram af ýmsum, að frásögn sögunn-

ar um orrustuna á Vínheiði væri blönduð málum við orr-

ustuna við Brunanborg, sem enskar fornBagnir segja frá
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og var 937, og er þetta eitt af því sem Egils Bögu hefir

verið fandið til foráttu, enn eins og margir haía tekið

fram (Muneh, Magnús Stephensen, landsh., í Tr. V, 164,

Béra J6n Jónsson í Tr. X, 88 og dr. Finnr Jónsson í for-

mála útgáfu hans aí Egils sögu) hljóta orrusturnar að

hafa verið tvær. Hin fyrri orrusta, [orrustan á Vínheiði,

hefir verið háð um 926. Það gerir ekkert til, þótt Vtn-

heidr og Brunanhorg væri hið sama. — Að Eiríkr blóðöx

hafi gift dóttur sína Ragnhildi Arnfinni jarli, þá er hann

fórúrNoregi 935, virðist vera rangt, enda segir Heims-

kringla (Hákon s. g6ða)!:að'Arnfinnr fcngi Eagrbildar eftir

dauða föður hennar.

Það er, eins og hér hefir verið á vikið, einkanlega í við-

hurðum þeim er fara fiam erlendis, að sagan fer vilt tun

tímaákvæði, enn að öllu öðru leyti er hún mjög áreiðan-

leg. í staðlegu og landfræðileguf' tilliti er hfm þannig

mjög rétt sögð.

Egils^saga hefir áðr verið gefin íit fjórum sinnum: 1. í

Hrappsey 1782, 2. af Áma Magníissonar nefndinni 1809,

3. í Reykjavík 1856, af dr. J6ni Þorkelssyni eftir 2. ftt-

gáfu, og hin 4. er átgáfa dr. Finns Jðnssonar.
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Hér hefr upp Egils sögu.

1, (\f Kveldúlli biíanda). Úlfr hét maðrj son Bjálfa

ok Hallberu dóttur Úlfs Iiius óarga; hon var

systir Hallbjarnar hálftrolls í Hrafnistu, föður

Ketils hængs. Úlfr var maðr svá mikill ok sterkr,

at eigi vóru hans jafningjar. Enn er hann var á

unga aldri, lá hann í víkingu ok herjaði. Með hon-

um var í félagskap sá maðr, er kallaðr var Berðlu-

Kári, göfugr maðr ok hinn mesti afreksmaðr at afli

ok áræði. Haun var berserkr. Þeir Úlfr áttu

einn sjóð báðir, ok var með þeim hin kærsta

vinátta. Enn er þeir réðust ór hernaði, fór

Kári til bús síns í Berðlu. Hann var maðr stór-

auðigr. Kári átti þrjú börn; hét son hans Ey-

vindr lambi, annarr Ölvir hnúfa; dóttir hans

hét Salbjörg. Hon var kvenna vænst ok skör-

ungr mikill. Hennar fekk Úlfr. Fór hann þá

ok til búa sinna. Úlfr var maðr auðigr bæði

at löndum ok lausum aurum. Hann tók lends

1
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manns rétt, svá sem haft höfðu langfeðgar hans,

ok gerðist maðr ríkr. Svá er sagt, at Úlfr var

bús3^slumaðr mikill. Var þat siðr haus, at rísa

upp árdegis ok ganga þá um sýslur manna eða

þar er smiðir vóru ok sjá yfir fénað sinn ok

akra; eun stundum var hanu á tali við menn,

þá er ráða hans þurftu. Kunni hann til alls

góð ráð at leggja, þvíat hann var forvitri. Enn
dag hvern, er at kveldi leið, þá gerðist hann

styggr, svá at fáir menn máttu orðum við hann

koma. Var hann kveldsvæfr. Þat var mál manna,

at hann væri mjök hamrammr. Hann var kall-

aðr Kveldúlfr. Þau Kveldúlfr áttu tvá sonu.

Hét hinn ellri Þórólfr, enn hinn yngri Grímr.

Enn er þeir vóxu upp, þá vóru þeir báðir menn

miklir ok sterkir, svá sem faðir þeira var. Var

Þórólfr manna vænstr ok gerviligastr. Hanu

var líkr móðurfrændum sínum, gleðimaðr mikill,

örr ok ákafamaðr mikill í öllu, ok hinn mesti

kappsmaðr ; var hann vinsæll af öllum mönnum.

Grímr var svartr maðr ok Ijótr, líkr feðr sín-

um bæði yfirlits ok at skaplyudi. Gerðist hann

umsýslumaðr mikill. Hann var hagr maðr á

tré ok járn ok gerðist hinu mesti smiðr. Hauu
fór ok oft um vetrum í síldfiski með lagnar-

skútu ok með honum húskarlar margir. Enn

er Þórólfr var á tvítugsaldri, þá bjóst hann í

hernað. Fekk Kveldúlfr houum laugskip. Til

þeirar íerðar réðust synir Berðlu-Kára, Eyvindr
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ok Ölvir. Þeir höfðu lið mikit ok anuat laug-

skip, ok fóru um sumarit í víking ok öfluðu sér

fjár, ok liöfðu hlutskifti mikit. Þat var nökk-

ur sumur, er þeir lágu í víking, enn vóru heima

um vetrum með feðrum síuum. Hafði Þórólfr

heim marga dýrgripi, ok færði föður sínum ok
móður. Var þá bæði gott til fjár ok mannvirð-

ingar. Kveldúlfr var þá mjök á efra aidri, enu

synir hans vóru rosknir.

3. (Frá Ölvi ok Solveigu). Auðbjörn hét þá konungr

yfir Firðafyiki. Hróaldr hét jarl hans, enn Þórir

son jarlsins. Þá var Atli hinn mjóvi jarl ; hann

bjó á Gaulum. Hans börn vóru þau Hallsteinn^

fíólmsteinn, Hersteinn ok Solveig hin fagra,

Þat var á einu hausti, at fjölment var á Gaul-

um at haustblóti. Þá sá Ölvir hnúfa Solveigu,

ok gerði sér um títt. Síðan bað hann hennar,

enn jarlinum þótti manna munr, ok vildi eigi

gifta hana. Síðan orti Ölvir mörg mansöngs-

kvæði, Svá mikit gerði Ölvir sér um Solveigu,

at hann lét af herförum, ok vóru þá í herför-

um Þórólfr ok Eyvindr lambi.

3. (llaraldi- tók ríki). Haraldr son fíálfdanar svarta

hafði tekit arf eftir föður sinn. Hann hafði þess

heit strengt, að láta eigi skera hár sitt né

kemba, fyrr enn hann væri einvaldskonungr

yfir Noregi. fíann var kallaðr Haraldr lúfa.

Síðan barðist hann við þá konuuga, er næstir

vóru, ok sigraði þá, ok eru þar langar frásagnir.
1*
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Síðan eignaðist hann Upplönd. Þaðan fór hann

norðr i Þrándheim, ok átti þar margar orrost-

nr, áðr hann yrði einvaldi yflr öUum Þrænda-

lögum. Síðan ætlaðist hann at fara norðr í Naumu-

dal á hendr þeim bræðrum, Herlaugi og Hrol-

laugi, er þá vóru konungar yfir Naumudal.

Enn er þeir bræðr spurðu til ferðar hans,

l)á gekk Herlaugr í haug þann með tólfta

mann, er áðr höfðu þeir gera látit þrjá vetr.

Yar síðan haugrinn aftr lokinn. Enn Hrol-

laugr konungr veltist ór konungdómi, ok tók

upp jarlsrétt, ok fór síðan á vald Haralds

konungs ok gaf upp ríki sitt. Svo eignaðisi

Haraldr konungr Naumdælafylki ok Hálogaland.

Setti hann þar menn yfir ríki sitt. Síðan bjóst

Haraldr konungr ór Þrándheimi m.eð skipaliði

ok fór suðr á Mæri. Átti þar orrostu við Hún-

þjóf konung ok hafði sigr. Feli þar Húnþjófr.

Þá eignaðist Haraldr konungr Norðraæri ok

Raurasdal. Enn Sölvi klofi, son Húnþjófs, hafði

undan komizt, ok fór hann á Sunnraæri til Arn-

viðar konungs, ok bað hann sér fulltings, ok

sagði svá: „Þótt þetta vandræði hafi uú borit

oss at hendi, þá mun eigi langt til, at saraa

vandræði mun til yðvar koraa, því at Haraldr ætla

ek at skjótt man hér koma, þá er hann hefir

alla menn þræikat ok áþjáð, sem hann vill, á

Norðraæri ok í Raumsdal. Munu þér hinn sama

kost fyrir höndum eiga, sem vér áttum, at verja
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fé yðvart ok frelsi, ok kosta þar til allra þeira

mauna, er yðr er íiðs at ván; ok vii ek bjóð-

ast til með mínu liði móti þessum ofsa ok ójafn-

aði. Eun at öðrum kosti munu þér vilja taka

upp þat ráð, er Naumdælir gerðu, at ganga

með sjálfvilja í ánauð ok gerast þrælar Haralds.

Þat þótti föður mínum vegr, at deyja í kouung-

dómi með sœmd, lieldr enn gerast undirmaðr

aunars konungs á gamals aldri. Hygg ek, at

þér muni ok svá þykja ok öðrum þeim er

nökkurir eru borði ok kappsmenn vilja vera".

Af slíkum fortölum var konungriun fastráðinn

tll þess, at samna liði ok verja land sitt. Buudu

þeir Sölvi þá samlag sitt, ok sendu orð Auð-

birni konungi, er réð fyrir Firðafylki, at .hann

skyldi koma til liðs við þá. Enn er sendimenn

kómu til á.uðbjarnar konungs ok báru honum

þessa orðsending, þá réðst liann um við vini

sína, ok réðu houum þat allir, at samna liði

ok fara til móts við Mæri, sem honum vóru orð

til send. Auðbjörn konungr lét skera upp her-

ör ok fara herboð um alt ríki sitt. Hann seudi

meun til ríkismanna, at boða þeim til sín. Enn
er sendimenn konuugs kómu til Kveldúlfs ok

sögðu honum sín erendi ok þat, at kouuugr viU,

at Kveldúlfr komi til hans með alla húskarla

sína, þá svarar Kveldúlfr svá: „Þat mun kou-

ungi skylt þykja, at ek fara með honum, ef

hann skal verja land sitt ok sé herjat í Firða-
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fylki, enn hitt ætla ek mér allóskyltj að fara

norðr á Mæri ok berjast þar ok verja iand þeira.

Er yðr þat skjótast at segja, þá er þér liittið

konung yðvarn, at Kveldúlfr mun heima sitja

um þetta herhlaup, ok hann mun eigi herliði

samna, ok eigi gera sína þá heimanferð, at berj-

ast móti Haraldi lúfu, þvíat ek hygg, at hann

hafi þar byrði gnóga hamingju, er konungr várr

hafi eigi krepping fullan". Fóru sendimenn

heim til konungs ok sögðu honum erendislok

sín; enn Kveldúlfr sat heima at búm sínum.

4. (Frá ferSum Ilaralds]. Auðbjörn konungr fór með

lið sitt, þat er honum fylgdi, norðr á Mæri, ok

hitti þar Arnvið konung ok Sölva klofa, ok

höfðu þeir allir saman her rnikinn. Haraldr

konungr var þá ok norðan kominn með sínu

liði, ok varð fundr þeira fyrir innan Sólskel.

Var þar orrosta mikil, ok mannfall mikit 1

hvárratveggju liði. Þar fellu ór Haralds liði:

jarlar tveir, Ásgautr ok Ásbjörn, ok tveir syn-

ir Hákonar Hlaðajarls, Grjótgarðr ok Herlaugr,

ok mart annat stórmenni, enn af liði Mæra
Arnviðr konungr ok Auðbjörn konungr, enn

Sölvi klofi komst undan á flótta, ok var síðan

víkingr mikiU, ok gerði oft skaða mikinn á ríki

Haralds konungs, ok var kallaðr Sölvi klofi.

Eftir þat lagði Haraldr konungr undir sig Sunn-

mæri. Vémundr bróðir Auðbjarnar konungs

helt Firðafylki, ok gerðist þar konungr yflr.
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Þetta var síð ura haustit; ok gerðu menn þat

ráð iTieð Haraldi konungi, at hann skyldi eigi

fara suðr um Stað á haustdegi. Þá setti Har-

aldr konungr Rögnvald jarl yfir Mæri hvára-

tveggju ok Raumsdal. Haraldr konungr sneri þá
nm-dr aftr iil Þrándheims ok hafði um sik mikit

^ölmenni. Þat sania haust veittu synir Atla

heimför at Ölvi hnúfu ok vildu drepa hann.

Þeir höfðu lið svá mikit, at Ölvir hafði enga

viðstöðu, ok komst með hlaupi undan. Fór hann

þá norðr á Mæri ok hitti þar Harald konung,

ok gekk Ölvir til handa honum ok fór norðr

tii Þrándheims með konungi um haustit, ok

komst hann í hina mestu kærleika við konung,

ok var með honum lengi síðan ok gerðist skáld

hans. Þann vetr fór Rögnvaldr jarl it iðra um
Eiðsjó suðr í Fjörðu ok hafði njósnir af ferðam

Vémundar konungs, ok kom um nótt þar sem

heitir Naustdalr, ok var Vémundr þar á veizlu.

Tók þar Rögnvaldr jarl hús á þeim, ok brendi

konunginn inni með níu tigum manna. Eftir

þat kom Berðlu-Kári til Rögnvalds jarls raeð

langskip alskipat, ok fóru þeir báðir norðr á

Mæri. Tók Rögnvaldr skip þau er átt hafði

Véraundr konungr ok alt þat lausafé, er hann

fekk. Berðlu-Kári fór þá norðr til Þrándheiras

á fund Haralds konungs, ok gerðist hans maðr.

TJra várit eftir fór Haraldr konungr suðr raeð

landi með skipaher, ok lagði undir sik Fjörðu
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ok Fjalir ok skipaði þar til ríkis mönnum sín-

um. Hann setti Hróald jarl yfir Firðafylki.

Haraldr konungr var mjök gjörhugall, þá er

hann hafði eignazt þau fylki, er nýkomin vóru

í vald hans, um lenda menn ok ríka búendr

ok alla þá er honum var grunr á at uökkurr-

ar uppreistar var af ván. Þá lét hann hvern

gera annathvárt, at gerast haus þjónustumenn

eða fara af landi á brott, enn at þriðja kosti

sæta afarkostum eða !áta lífit, enn sumir vóru

hamlaðir at höndum eða fótura. Haraldr kon-

ungr eiguaðist í hverju fylki óðul öll ok alt

land, bygt ok óbj^gt, ok jamvel sjóinn ok vötn-

in, ok skyldu allir búendr vera hans leiglendingar,

svá þeir, er á mörkina ortu, ok saltkarlarnir ok

allir veiðimenn, bæði á sjó ok landi, þá vóru

allir þeir honum lýðskyldir. Enn af þessi á-

þján flýðu margir menn af landi á brott, ok bygð-

ust þá margar auðnir víða, bæði austr í Jamta-

land ok Helsingjaland ok Vestrlönd, Suðreyjar,

Dýfl.innar skíði, írland, Normaudí á Vailandi,

Katanes á Skotlandi, Orkneyjar ok Hjaltland,

Færeyjar, ok í þann tíma fanst ísland.

5. [KonuDgr geröi orð Kveldúlli). Haraldr konungr lá

með her sinn í Fjörðum. Hann sendi mean þar

um land á fund þeira manna, er eigi höfðu kom-

it til hans er, hann þóttist erendi við eiga. Kou-

ungs sendimenn kómu til Kveldúlfs ok feugu

þar góðar viðtökur. Þeir báru upp erendi sín.
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Sögðu, at konungr vildi, at Kveldúlfr kærai á

hans fund. „Hann hefir", sögðu þeir, „spurn

af, at þú ert göfugr maðr ok stórættaðr; muntu

eiga kost af houum virðingar mikiUar; er kon-

ungi mikit kapp á því, að hafa með sér þá

menn, er hann spyrr at afreksmenn eru at afli

ok hreysti". Kveldúlfr svarar, sagði, at hann

var þá maðr gamail, svá at hann var þá eigi

til færr, at vera úti á herskipum. „Mun ek nú

heima sitja ok láta af at þjóna konungum".

Þá mælti sendimaðr: „Láttu þá fara son þinn

til konungs. Hann er maðr mikill ok garpligr.

Mun konuugr gera þik lendan mann, ef þú vill

þjóna honum". „Ekki vil ek", sagði Grímr,

„gerast lendr maðr, meðan faðir minn lifir, því

at hann skal vera yfirmaðr minn, meðan hann

lifir". Sendimenn fóru í brott; enn er þeir kómu
til konungs, sögðu þeir honum alt þat, er Kveld-

úlfr hafði rætt fyrir þeim. Konungr varð við

styggr, og mælti um nökkurum orðum, sagði,

at þeir mundu vera menn stórlátir, eða hvat

þeir mundu fyrir ætlast. Ölvir hnúfa var þá

nær staddr, ok bað konung vera eigi reiðan.

„Ek mun fara á fund KveldúlfS; ok mun hann

vilja fara á fund yðvarn, þegar er hann veit,

að yðr þykir máli skifta". Síðan fór Ölvir á

á fund Kveldúlfs, ok sagði honum, at konungr

var reiðr, ok eigi mundi duga, nema annarr-

hvárr þeira feðga færi til konungs, ok sagði,
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at hann mundi fá virðing mikla af konungi, ef

þeir vildi hann þýðast. Sagði frá mikit, sem

satt var, at konungr var góðr mönnum sínum

bæði til fjár ok metnaðar. Kveldúlfr sagði, at

þat var hans hugboð, „at vér feðgar munim
ekki bera gæfu til þessa konungs, ok mun ek

ekki fara á fund hans. Enn ef Þórólfr kemr

heim í sumar, þá mun hann auðbeðinn þessar

farar, og svá at gerast konungs maðr. Segða

svá konungi, at ek mun vera vinr hans, ok alla

menn, þá er at mínum orðum láta, halda til

vináttu við hann. Ek mun ok halda hinu sama

um stjórn ok umboð af hans hendi, sem áðr

hafða ek af fyrra konungi, ef konungr vill at

svá sé, ok enn síðar mim sjá, hversu semst með

oss konungi". Síðan fór Ölvir aftr til konungs

ok sagði honum, at Kveldúlfr mundi seuda hon-

um son sinn, ok sagði, at sá var betr til fall-

inn, er þá var eigi heima. Lét konungr þá

vera kyrt. Fór hann þá um sumarit inn í

Sogn, enn er haustaði, bjóst hann at fara norðr

til Þrándheims.

6. (Af Þórólfi og Ejvindi). Þórólfr Kveldúlfsson ok

Eyvindr lambi kómu um haustit heim ór vík-

ing. Fór Þórólfr til föður síns. Taka þeir

feðgar þá tal sin í milli. Spyrr Þórólfr eftir,

hvat vcrit heflr í erendura þeira manna, er Har-

aldr sendi þagat. Kveldúlfr sagði, at konungr

hafði til þess orð sent, at Kveldúlfr skyldi ger-
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ast maðr hans eða sonr hans annarrhvárr.

„Hvernig svaraðir þú"? kvað Þórólfr. „Ek

sagða svá, sera niér var í hug, at ek raimda

aldri ganga á hönd Haraldi konungi, ok svá

mundu þit gera báðir, ef ek skylda ráða. Ætla

ek, at þær lyktir muni á verða, at vér munim

aldrtila hljóta af þeim konungi". „Þíí verðr all-

mjök á annan veg", sagði Þórólfr, „enn mér seg-

ir hugr um, því at ek ætla mik skulu af hon-

um hljóta hinn mesta frama, ok til þess em ek

fastráðinn, at fara á fund konungs og gerast

hans maðr, ok þat hefl ek sannspurt, at hirð

hans er skipuð afreksmönnum einum. Þyki

mér þat allfýsiiigt, at koma í þeira sveit, ef þeir

vilja við mér taka. Eru þeir menn haldnir

miklu betr enn allir aðrir í þessu landi. Er

mér svá frá sagt konungi, at hann sé hinn

mildasti af fégjöfum við menn sína, ok eigi síðr

þess örr, at gefa þeim fraragang ok veita ríki

þeim er honum þykja til þess fallnir. Enn mér

spyrst á þann veg til um alla þá, er bakverp-

ast vilja við honum ok þýðast eigi hann með

vináttu, sem allir verði ekk'i at manna; stökkva

sumir af landi á brott, enn sumir gerast leigu-

menn. Þyki mér þat undarligt, faðir, um svá

vitran mann, sera þú ert, ok raetnaðargjarnan,

er þú vildir eigi raeð þökkum taka vegsemd þá

er konungr bauð þér. Enn ef þú þykist vera

forspár ura þat, að vér munim hljóta af kon-
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ungi þessum ófaruað ok hann muni vilja vera

várr óvinr, hví fórtu eigi þá til orrostu í móti

honum með konungi þeim, er þú ert áðr hand-

genginn? Nú þykir mér þat ósæmiligast, at

vera hvárki vinr hans né óvinr". „Eftir gekk

þat", kvað Kveldúlfr, „er mér bauð hugr um,

at þeir munda engir sigrför fara, er börðust við

Harald lúfu norðr á Mæri, enn slíkt sama mun
þat vera satt, at Haraldr mun verða at mikl-

um skaða mínum frændum; enn þú, Þórólfr, munt

ráða vilja athöfnum þínum. Ekki óttumst ek

þat, þóttu komir í sveit með hirðmönnum Har-

alds, at eigi þykir þú hlutgengr eða jafn hinum

fremstum í öllum mannraunum ; varast þú þat,

að eigi ætlir þú hóf fyrir þér eða keppist við

þér meiri menn, enn eigi muntu fyrir vægja at

heldr". Enn er Þórólfr bjóst á brott, þá leiddi

Kveldúlfr hann ofan til skips, hvarf til hans,

ok bað hann vel fara, ok bað þá heila hitt-

ast.

7. (Af Björgólli). Björgólfr hét maðr á Háloga-

landi. Hann bjó í Torgum. Hann var lendr

maðr, ríkr ok auðigr, enn hálfbergrisi at afli

ok vexti ok kynferð. Hann átti son, er hét

Brynjólfr. Hann var líkr feðr sínum. Björg-

ólfr var þá gamall, ok önduð kona hans, ok hafði

hann selt í hendr öll ráð syni sínum ok leitat

honum kvánfángs. Brynjólfr átti Helgu, dóttur

Ketils hængs ór Hrafnistu. Bárðr er nefndr



SKALLAGRÍMSSONAR. 18

sonr þeira. Hann var snemma mikill og fríðr

sýnum, ok varð hinn mesti atgervismaðr. Þat

var eitt haust, at þar var gildi fjölment, ok

váru þeir Björgólfr feðgar í gildinu göfgastir

menn. Þar var hlutaðr tvímenningr á öftnum,

sem siðvenja var til. Enn þar at gildinu var

sá maðr, er Högni hét. Hann átti bú í Leku.

Hann var maðr stórauðigr, allra manna fríðastr

sýnum, vitr maðr ok ættsmár, ok hafði hafizt

af sjálfum sér. Hann átti dóttur allfríða, er

nefnd er Hildiríðr. Hon hlaut að sitja hjá

Björgólfi. Töluðu þau mart um kveldit. Leizt

honum mærin fögr. Litlu síðar var slitit gild-

inu. Þat sama haust gerði Björgóltr gamli

heimanför sína, ok hafði skútu, er hann átti,

ok áþrjá tigu menn. Hann kom fram í Leku,

ok gengu þeir heim til húss tuttugu, enn tíu

gættu skips. Enn er þeir kómu á bæinn, þá

gekk Högni á mót honum, ok fagnaði vel, bauð

honum þar at vera með sínu föruneyti, enn hann

þektist þat, ok gengu þeir inn í stufu. Enn
er þeir höfðu afklæðzt ok tekit upp yfirhafnir,

þá lét Högni bera iun skapker ok mungát.

Hildiríðr bóndadóttir bar öl gestum. Björgólfr

kallar til sín Högna bónda, ok segir honum, „at

erendi er þat hingat, at ek vil, at dóttir þín

fari heim með mér, ok mun ek nú gera til henn-

ar lausabrullaup". Eun Högni sá eugan annan

siun kost, enn láta alt svá vera, sem Björgólfr



14 EGILS SAGA

vildi. Björgólfr keypti hana með eyri guUs, ok

geugu þau í eina rekkju bæði. Fór Hildiríðr

heim með Björgólfi í Torgar. Brynjólfr lét illa

yfir þessi ráðagerð. Þau Björgólfr ok Hildiríðr

áttu tvá sonu. Hét annarr Hárekr ok aunarr

Hrærekr. Síðan andast Björgólfr; enn þegar

hann var út hafiðr, þá lét Brynjólfr Hildiríði á

brott fara með sonum sínum. Fór hón þá í Leku
til föður síns, ok fæddust þar upp synir Hildi-

ríðar. Þeir vóru menn fríðir sýnum, litlir vexti,

vel viti bornir, líkir móðurfrændum sínum. Þeir

vóru kallaðir Hildiríðarsynir. Lítils virði Bryn-

jólfr þá, ok lét þá ekki hafa af föðurarfi þeira.

Hildiríðr var erfingi Högna, ok tók hon ok syn-

ir heunar arf eftir hann, ok bjuggu þá í Leku

ok höfðu auð fjár, Þeir vóru mjök jafnaldrar

Bárðr Brynjólfsson ok Hildiríðarsynir. Þeir

feðgar Brynjólfr ok Björgólfr höfðu lengi haft

finnferð ok finnskatt. Norðr á Hálogalandi

heitir fjörðr Vefsnir. Þar liggr ey í firðinum,

ok heitir Álost, mikil ey og góð. í heuni heit-

ir bær á Sandnesi. Þar bjó maðr, er Sigurðr

hét. Hann var auðgastr norðr þar. Hann var

lendr maðr, ok spakr at viti. Sigríðr hét dótt-

ir hans, ok þótti kostr beztr á Hálogalandi.

Hon var einberui hans, ok átti arí at taka eft-

ir Sigurð föður sinn. Bárðr Brynjólfsson gerði

heimanferð sína, hafði skútu ok á þrjá tigu

menn. Hann íór norðr í Álost, ok kom á Saud-
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nes til Sigurðar. Bárðr hefir uppi orð sín ok

bað Sigríðar. Því máli var vel svarat ok

likliga, ok kom svá, at Bárði var heitit mey-

junni. Ráð þau skyldu takast at öðru sumri.

Skyldi þá Bárðr sækja norðr þangat ráðit.

8. (Af BárSi ok Þo'ro'lli:. Haraldr konungr hafði þat

sumar sent orð ríkismönuum, þeim er vóru á

Hálogalandi, ok stefndi til sín þeim er áðr höfðu

eigi verit á fund hans. Var Brynjólfr ráðinn

til þeirar ferðar, ok með honum Bárðr son hans.

Fóru þeir um haustit suðr til Þrándheims ok

hittu þar konung. Tók hann við þeim allfegin-

samliga. G-erðist þá Bryiijólfr lendr maðr kon-

ungs. Fekk konuugr houum veizlur mikiar,

aðrar enu áðr hafði hann haft. Hann fekk hon-

um ok fiunferð, konungssýslu á fjalli ok finn-

kaup. Siðan fór Brynjólfr á brott ok heim

til búa sinna, eun Bárðr var eftir, ok gerðist

konungs hirðmaðr. Af öUum hirðmönnum virði

konungr mest skáld sín. Þeir skipuðu anuat

öndyegi. Þeira sat innast Auðun illskælda.

Hann var elztr þeira, ok hann hafði verit skáld

Hálfdanar svarta föður Haralds konungs. Þar

uæst sat Þorbjörn hornklofi, enn þar uæst sat

Ölvir hnúfa, enn honum hit uæsta var skipat

Bárði. Hann var þar kaliaðr Bárðr hvíti eða

Bárðr sterki. Hauu virðist þar vel hverjum

manni. Með þeim Öivi huúfu var félagskapr

mikill. Þat sama haust kómu til Haralds kon-
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ungs þeir Þórólfr Kveldúlfsson ok Eyvindr lambi

son Berðlu-Kára. Fengu þeir þar góðar við-

tökur. Þeir höfðu þangat snekkju, tvítugsessu

vel skipaða, er þeir höfðu áðr haft í víking.

Þeim var skipat í gestaskála með sveit sína.

Þá er þeir höfðu þar dvalizt, til þess er þeim

þótti tími til at ganga á fund konungs, gekk

þar með þeim Berðlu-Kári ok Ölvir hnúfa. Þeir

kveðja konung. Þá segir Ölvir hnúfa, at „þar

er korainn son Kveldúlfs, sem ek sagða yðr í

sumar, at Kveldúlfr mundi senda til yðvar; munu
yðr heit hans öll föst. Megu þér nú sjá sann-

ar jartegnir, at hanu vill vera vin yðvarr full-

kominn, er hann hefir sent son sinn hingat til

þjónustu við yðr, svá sköruligan mann, sem þér

meguð nú sjá. Er sú bæn Kveldúlfs ok allra

vár, at þú takir við Þórólfi vegsamliga ok gerir

hann mikinn mann með yðr". Konungr svarar

vel máli hans, ok kveðst svá gera skyldu, „ef

mér reynist Þórólfr jamvel mannaðr, sem hann

er sýnum fulldrengiligr". Síðan gerðist Þór-

ólfr handgenginn konungi ok gekk þar í hirð-

lög, enn Berðlu-Kári ok Eyvindr lambi son hans

fóru suðr með skip þat, er Þórólfr hafði

norðr haft. Fór þá Kári heim til búa sinna ok

þeir Eyvindr báðir. Þ(3rólfr var með konungi

ok vísaði konungr honum til sætis milli þeira

Ölvis hníifu ok Bárðar, ok gerðist raeð þeim öll-

um hinn mesti félagskapr. Þat var mál manna
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um þá Þórólf ok Bárð, at þeir væri jafnir at

fríðleik ok á vöxt ok afl ok alla atgervi. Nú
er Þórólfr þar í allmiklum kærleikum af kon-

ungi, ok báðir þeir Bárðr; enn er vetrinn leið

af ok sumar kom, þá bað Bárðr sér orlofs kon-

ung, at fara at vitja ráðs þess er honum hafði

heitit verit hit fyrra sumar. Enn er konungr

vissi, at Bárðr átti skylt erendi, þá lofaði hann

houum heimferð. Enn er hann fekk orlof, þá

bað hann Þórólf fara með sér norðr þagat.

Sagði hann, sem satt var, at hann mundi þar

mega hitta marga frændr sína göfga, þá er hann

mundi eigi fyrr sét hafa eða við kannazt. Þór-

ólfi þótti þat fýsiligt, ok fá þeir til þess orlof

af konungi, Búast síðan, höfðu skip gott ok

föruneyti. Fóru þá leið sína, er þeir vóru bún-

ir. Enn er þeir koma í Torgar, þá senda þeir

Sigurði menn, ok láta segja honum, at Bárðr

mun þá vitja ráða þeira, er þeir höfðu bundit

með sér hit fyrra sumar. Sigurðr segir, at

hann vill þat alt halda, sem þeir höfðu mælt.

Gera þá ákveðit um brullaupsstefnu, ok skulu

þeir Bárðr sækja norðr þagat á Sandnes. Enn
er at þeiri stefnu kom, þá fara þeir Brynjólfr

ok Bárðr, ok höfðu með sér mart stórmenni,

frændr sína ok tengdamenn. Var þat sem Bárðr

hafði sagt, at Þórólfr hitti þar marga frændr

sína, þá er hann hafði ekki áðr við kannazt.

Þeir fóru til þess er þeir kómu á Sandnes, ok

2
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var þar hin prúðligsta veizla. Enn er lokit var

veizlunni, fór Bárðr heim með konu sína ok

dvaldist heima um sumarit ok þeir Þórólfr báð-

ir. Enn um haustit koma þeir suðr til konuugs,

ok vóru með honum vetr aunau. Á þeim vetri

andaðist Brynjólfr. Enn er þat spyrr Bárðr, at

honum hafði þar arfr tæmzt, þá bað hann sér

heimfararleyfis, enn konungr veitti honum þat;

ok áðr þeir skildist, gerðist Bárðr lendr maðr,

sem faðir hans hafði verit, ok hafði af konungi

veizlur allar, þvílikar sem Brynjólfr haíði haft.

Bárðr fór heim til búa sinna, ok gerðist brátt

höfðingi mikiU; enn Hildiriðarsynir fengu ekki

af arfinum þá heldr enn fyrr. Bárðr átti son

við konu sinni, ok hét sá Grimr. Þórólfr var

með konuugi, ok hafði þar virðingar miklar.

9. [Oirosta í Hafislirði). Haraldr konungr bauð út

leiðangri miklum ok dró saman skipaher. Stefndi

til sín liði víða um lönd. Hanu fór ór Þránd-

heimi, og stefndi suðr í land. Hann hafði þat

spurt, at herr mikill var saman dreginn um
Agðir og Rogaland ok Hörðaland, og víða til

safnat, bæði ofan af landi ok austan ór Vík, ok

var þar mart stórmeuni sanicin komit, ok ætl-

ar at verja land fyrir Haraldi konungi. Har-

aldr konungr helt norðau liði sínu. Hann hafði

sjálfr sJiij) mikit og skipat hirð sinni. Þar var

í stafni Þórólfr Kveldúlfsson ok Bárðr hvíti ok

synir Berðlu-Kára, Ölvir hnúfa ok Eyvindr



SKALLAGRÍMSSONAR. 19

lambi; enn berserkir konungs tólf vóru í söx-

um. Fundr þeira var suðr á Rogalandi í Haírs-

firði. Var þar hin mesta orrosta, er Haraldr

konungr hafði átta, og mikit mannfall í hvárra-

tveggju liði. Lagði konungr framarliga skip sitt,.

ok var þar ströugust orrostan; enn svá lauk,

at Haraldr konungr fekk sigr. Eun þar fell

Þórir haklangr, konungr af Ögðum, enn Kjötvi

hinn auðgi flýði ok alt lið hans, þat er upp

stóð, nema þat er til handa gekk eftir orrost-

uua. Þá er kannat var lið Haralds kouungs,

var mart fallit ok margir vóru mjök sárir.

Þórólfr var sárr mjök, enn Bárðr meirr, ok engi

var ósárr á konungsskipinu fyrir framan siglu,

nema þeir er eigi bitu járn, enn þat vóru ber-

serkir, Þá lét konungr biuda sár manna

sinna, ok þakkaði mönnum framgöngu sína,

ok veitti gjafir, ok lagði þar mest lof til, er

honum þótti makligir, ok hét þeim at auka

virðing þeira; nefudi til þess skipstjórnarmenu,

ok þar næst stafnbúa sína ok aðra frambyggja.

Þá orrostu átti Haraldr konungr síðast innan-

lands, ok eftir þat fekk hann euga viðstöðu, ok
eignaðist hann síðan land alt. Konungr lét

græða menn síua, þá er lífs var auðit, enn veita

umbúnað dauðum mönnum, þann sem þá var

siðvenja til. Þórólfr ok Bárðr lágu í sárum.

Tóku sár Þórólfs at gróa, enn Bárðar sár gerð-

ust banvæu. Þá lét haun kalla konung tii sín,
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ok sagði honura svá: „Ef svá verðr, at ek

deyja ór þessum sárum, þá vil ek þess biðja

yðr, at þér látið mík ráða fyrir arfi mínum",

Enn er konungr hafði því játat, þá sagði hann

:

„Arf minn allan vil ek at taki Þórólfr, félagi

minn ok frændi, íönd ok lausa aura; honum vil

ek ok gefa konu mími, ok son minn til upp-

fæzlu, þvíat ek trúi honum til þess bezt allra

manna". Hann festir þetta mál, sem lög vóru

til, at leyfi konungs. Síðan andast Bárðr, ok

var honum veittr umbúnaðr, ok var hann harm-

dauði mjök. Þóróifr varð heill sára sinna, ok

fylgdi konungi um sumarit ok hafði fengit all-

mikinn orðstír. Konungr fór um haustit norðr til

Þrándheims. Þá biðr Þórólfr orlofs at fara norðr

á Hálogaland, at vitja gjafar þeirar, er hann

hafði þegit um sumarit at Bárði frænda sínum.

Konungr lofar þat, ok gerir með orðsending ok

jartegnir, at Þórólfr skal þat alt fá, er Bárðr

gaf honum ; lætr þat fylgja, at sú gjöf var ger

með ráði konungs, ok hann vill svá vera láta.

Gerir konungr þá Þórólf lendan maun, ok veit-

ir honum þá allar veizlur, þær sem áðr hafði

Bárðr haft; fær honum finnferðina með þvílík-

um skildaga sem áðr hafði haft Bárðr. Kon-

ungr gaf Þórólfi langskip gott með reiða öllum,

ok lét búa ferð hans þaðan sem bezt. Síðan

fór Þórólfr þaðan ferð sína, ok skildust þeir

konungr með hinum mesta kærleik. Enn er
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Þórólfr kom norðr í Torgar, þá var houum þar

vel fagnat. Sagði liann þá fráfall Bárðar, ok

þat með, at Bárðr hafði gefit houum eftir sik

lönd ok lausa aura ok kvánfaug þat er haun

hafði áðr átt. Berr fram síðau orð kouungs ok

jartegnir. Eun er Sigríðr heyrði þessi tíðeudi,

þá þótti henni skaði mikiU eftir manu siuu; euu

Þórólfr var henui áðr mjök kuuuigr, ok vissi

hou, at hann var hiuu mesti merkismaðr ok þat

gjaforð var allgott, ok með því at þat var kou-

uugs boð, þá sá hon þat at ráði ok með heuni

vinir hennar, at heitast Þórólfi, ef þat væri feðr

hennar eigi í móti skapi. Síðau tók Þórólfir

þar við forráðum öllum ok svá við konuugssýslu.

Þórólfr gerði heimauför sína, ok hafði langskip^

ok á nær ^ex tigu menn, ok fór síðan, er hann.

var búinn, norðr með laudi, ok eiun dag at

kveldi kom hann í Álost á Saudnes; lögðu skip

sitt til hafuar. Eun er þeir höfðu tjaldat ok

um búizt, fór Þórólfr upp til bæjar með tuttugu

menn. Sigurðr fagnaði houum vel, ok bauð

houum þat at vera, þvíat þar vóru áðr kunn-

leikar miklir með þeim, síðau er mægð
hafði tekizt með þeim Sigurði ok Bárði. Síðan

geugu þeir Þúrólfr iun í stufu ok tóku þar gist-

iug. Sigurðr settist á tal við Þórólf ok spurði

at tíðeudum. Þórólfr sagði frá orrostu þeiri

er verit hafði um sumarit suðr á laudi, ok fall

margra manna, þeira er Sigurðr vissi deili á.
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Pórólfr sagði, at Bárðr mágr hans hafði and-

azt ór sárum þeim er hann fekk í orrostu.

TJótti þat báðum þeim hinn raesti mannskaði. Þá
segir Þórólfr Sigurði, hvat verið hafði í einka-

málum með þeim Bárði, áðr hann andaðist, ok

svá bar hann fram orðsendingar konungs, at hann

vildi þat alt haldast láta, ok sýndi þar með

jartegnir. Síðan hóf Þórólfr upp bónorð sitt við

Sigurð ok bað Sigríðar dóttur hans. Sigurðr

tók því máli vel, sagði, at margir hlutir heldu

til þess: sá fyrstr, at konungr vill svá vera láta,

svá þat, at Bárðr hafði þess beðit, ok þat með,

at Þórólfr var honura kunnigr, ok honum þótti

dóttir sín vel gift. Var þat mál auðsótt við

Sigurð. Fóru þá fram festar ok ákveðin brul-

laupsstefna í Torgum um haustit. Fór þá Þór-

ólfr heim til bús síns ok hans förunautar, ok

bjó þar til veizlu mikillar, og bauð þagat fjöl-

menni miklu. Var þar mart frænda Þórólfs

göfugra. Sigurðr bjóst ok norðan, ok hafði lang-

skip mikit ok mannval gott. Var at þeiri veizlu

hit mesta fjölmenni. Brátt fanst þat, at Þór-

ólfr var örr maðr ok stórmenni mikit. Hafði

hann um sik sveit raikla, enn brátt gerðist

kostnaðarmikit ok þurfti föng mikil. Þá var

Ár gott ok auðvelt at afla þess er þuríti. Á
í)eim vetri andaðist Sigurðr á Sandnesi, ok tók

Þórólfr arf allan eftir hann. Var þat allmikit

fé. Þeir synir Hildiríðar fóru á fund Þórólfs,
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ok hófu upp tilkall þat er þeir þóttust þar eiga

um fé þat er átt hafði Björgólfr faðir þeira.

Þórólfr svarar svá: „Þat var mér kunnigt of

Brynjólf, ok enn kunnara um Bárð. at þeir vóru

raanndórasmenn svá miklir, at þeir mundu hafa

miðlat ykkr þat af arfi Björgólfs, sem þeir vissu

at réttindi væri til. Yar ek nær því, að þit

hófut þetta sama tilkall við Bárð, ok heyrðist

mér svá, sem honum þætti þar engi sannindi

til, því at hann kallaði ykkr frillusonu". Há-

rekr sagði, at þeir mundu vitni til fá, at raóð-

ir þeira var raundi keypt. „Enn satt var þat,

at vit leituðum ekki fyrst þessa mála við Bryn-

jólf bróður okkarn. Var þar ok með skyldum

at skifta, enn af Bárði væntu vit okkr sæmd-

ar í alla staði. TJrðu ok eigi löng vár viðskifti.

Enn nú er arfr þessi korainn undir óskylda menn

okkr, ok raegu vit nú eigi raeð öllu þegja yfir

missu okkarri. Enu vera kann, at enn sé sem

fyrr sá ríkismunr, at vit fáim eigi rétt af þessu

máli fyrir þér, ef þú vill engi vitni heyra, þau

er vit höfum fram at flytja, at vit sém menn

aðalbornir". Pórólfr svarar þá styggliga: „Því

síðr ætla ek ykkr arfborna, at mér er sagt

móðir ykkur væri raeð valdi tekin ok hernum-

in heim höfð". Eftir þat skyldu þeir þessa

ræðu.

10. (L'm ferS Þo'rólfs). Þórólfr gerði ura vetrinn

ferð sína á fjall upp, ok hafði með sér lið mik-
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it, eigi minna ean níu tigu manna. Enn áðr

hafði vandi á verit, at sýslumenn höfðu haft

þrjá tigu manna, enn stundum færa. Hann hafði

með sér kaupskap mikinn. Hann gerði brátt

stefnulag við Finna, ok tók af þeim skatt ok

átti við þá kaupstefnu. Fór með þeim alt í

makendum ok í vinskap, enn sumt með hræðslu-

gæði. Þórólfr fór víða um mörkina ; eun er

hann sótti austr á fjallit, spurði hann, at Kylf-

ingar vóru austan komnir, ok fóru þar at finn-

kaupum, enn sumstaðar með ránum. Þórólfr

setti til Finna at njósna um ferð Kylfinga; enn

hann fór eftir at leita þeira, ok hitti í einu

bóli þrjá tigu manna ok drap alla, svá at engi

komst undan, enn síðan hitti hann saman fim-

tán eða tuttugu. Alls drápu þeir nær hundrað

manna, ok tóku þar ógrynni fjár, ok kómu aftr

um várit við svá búit. Fór Þórólfr þá til bús

síns á Sandues ok sat þar lengi um várit. Lét

hann gera langskip mikit ok á drekaliöfuð; lét

þat búa sem bezt. Hafði þat norðr með sér.

Þórólfr sópast mjök um föug þau er þá vóru

á Hálogalandi. Hafði menn sína í síldveri

ok svá í skreiðfiski. Selver vóru ok nóg ok

eggver. Lét hann þat alt at sér flytja. Haun

hafði aldregi færa frelsingja heima enn hundr-

að. Hann var örr maðr ok gjöfull ok vingað-

ist mjök við stórmenni, alla þá menn, er hon-

um vóru í uáud. Hann gerðist ríkr maðr, ok
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lagði mikiim hug á um skipa búnað siuu ok

vápua.

11. (Þórólfr bauJ konungi). Haraldr kouuugr fór þat

sumar á Hálogaland, ok vóru gervar veizlur

móti honum, bæði þar er bú hans vóru, ok svo

gerðu lendir menn ok ríkir bætidr. Þórólfr bjó

veizlu í móti kouungi, ok lagði á kostnað mik-

ínn. Var þat ákveðit, nær konungr skyldi þar

koma. Þórólfr bauð þangat fjölda manns, ok

hafði þar alt it bezta mannval, þat er kostr

var. Konungr hafði nær þrjú hundruð manna,

er hann kom til veizlunnar, enn Þórólfr hafði

fyrir fimm hundruð manna. Þórólfr hafði látit

búa kornhlöðu mikla, er þar var, ok látit leggja

bekki í, ok lét þar drekka, þvíat þar var engi

stufa svá mikil, er þat fjölmenni mætti alt inni

vera. Þar vóru ok festir skildir umhverfis í

Jiúsinu. Konungr settist í hásæti. Enn er al-

skipat var it efra ok it fremra, þá sást kon-

ungr um ok roðnaði, ok mælti ekki, ok þóttust

menn finna, at hanu var reiðr. Veizla var hin

prúðligsta, ok öll föng hin beztu. Konungr var

heldr ókátr, ok var þar þrjár nætr, sem ætlat

var. Þann dag er konungr skyldi brott fara,

gekk Þórólfr til hans ok bað, at þeir skyldi

fara ofan til strandar. Konungr gerði svá.

Þar flaut fyrir landi dreki sá er Þórólfr hafði

gera látit með tjöldum ok öllum reiða. Þórólfr

gaf konungi skipit, ok bað at konungr skyldi
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8vá virða, sem honum hafði til gengit, at hann

hafði fyrir því haft fjölmenni svá mikit, at þat

væri konungi vegsemd, enn ekki fyrir kapps

sakir við hann. Konungr tók þá vel orðum

Þórólfs, ok gerði sik þá blíðan ok kátan. Lögðu

þá ok margir góð orð til; sögðu, sem satt var,

at veizlan var hin vegsamligsta ok útleiðslan

hin sköruligsta, ok konungi var styrkr mikill

at slíkum mönnum; skildust þá með kærleik

miklum. Fór konungr norðr á Hálogaland, sem

hann hafði ætlat, ok sneri aftr suðr, er á leið

sumarit. Fór þá enn at veizlum þar sem fyrir

honum var búit.

12. (Af Ilildiríðar sonum). Hildiríðarsynir fóru á

fund konungs, ok buðu honum heira til þriggja

nátta veizlu. Konungr þektist boð þeira ok

kvað á, nær hann mundi þar koma. Enn er

at þeiri stefnu kom, þá kom konungr þar með

lið sitt, ok var þar ekki fjölraenni fyrir, enn

veizla fór fram it bezta. Var konungr allkátr.

Hárekr kom sér í ræðu við konung, ok kom

þar ræðu haus, at hann spyrr um ferðir konungs,

þær er þá höfðu verit um suraarit. Konungr

sagði slíkt er hann spurði; kvað alla menn hafa

sér vel fagnat, ok mjök hvern eftir fóngum

sínum. „Mikill munr", sagði Hárekr, ,.mun

þess hafa verit, at í Torgum mundi veizla fjöl-

mennust". Konungr sagði at svá var. Hárekr

segir: „Þat var vís ván, þvíat til þeirar veizlu
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var mest aflat, ok báruð þér, konungr, þar stór-

ligar gæfur til, er svá snerist, at þér kómuð í

engan lifsháska. Fór þat, sem líklegt var, at

þú vart vitrastr ok hamingjumestr, þvíat þú

grunaðir þegar, at eigi mundi alt af heilu vera,

er þú sátt fjölmenni þat it mikla, er þar var

saman dregit. Enn mér var sagt, at þú létir

alt lið þitt jafnan með alvæpni vera, eða hafð-

ir varðhöld örugg bæði nótt ok dag". Konungr

sá til hans ok mælti: „Hví mælir þú slíkt,

Hárekr, eðr hvat kantu þar af at segja?" Hann
segir: „Hvárt skal ek mæla í orlofi, konungr,

þat er mér líkar?" „Mældu", segir konungr. „Þat

ætla ek", segir Hárekr, „ef þú, konungr, lieyrBir

hvers manns orð, er menn mæla heima eftir hug-

þokka sínum, hver ákúrun þat þykir, er þér veitit

öllu mannfólki, at þérþœtti ekki vel vera. Enn yðr

er þat sannast að segja, konungr, at alþýðuna

skortir ekki annat til mótgangs við yðr, enn

dirfð ok forstjóra. Enn þat er ekki undarligt",

sagði hann, „um slíka menn, sem Þórólfr er,

at hann þykist umfram hvern mann. Hann
skortir eigi afl, eigi fríðleik. Hann hefir ok

hirð um sik. sem konungr. Hann hefir morð fjár,

þótt hann hefði þat eina, er hann ætti sjálfr.

Enn hitt er meira, at hann lætr sér jafnheim-

It annara fé sem sitt. Þér hafið ok veitt

honum stórar veizlur, ok var aú við búit, at
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hann mundi þat eigi vel launa, þvíat þat er

yðr sannast frá at segja, þá er spurðist, at þér

fóruð norðr á Hálogaland með eigi meira liði

enu þér liöfðuð, þremr hundruðum manna, þá

var þat hér ráð manna, at hér skyldi herr sam-

an koma ok taka þik af lífi, konungr, ok alt

lið þitt, ok var Þórólfr höfðingi þeirar ráðagerðar,

þvíat honum var þat til boðit, at haun skyldi

konungr vera yfir Háleygjafylki ok Naumdæla-

fylki. Fór haun síðau út ok inn með hverjum

firði, ok um allar eyjar, ok dró saman hvern

mann, er hann fekk, ok hvert vápn, ok fór þat

þá ekki leynt, at þeim her skyldi stefua í móti

Haraldi konungi til orrostu. Enn hitt er satt,

konungr, þótt þér hefðið lið nökkuru minna, þá.

er þér funduzt, at búandkörlum skaut skelk í

bringu, þegar þeir sá sigling yðra. Var þá

hitt ráð tekit, at ganga á móti yðr með blíðu,^

ok bjóða til veizlu, enn þá var ætlat, ef þér

yrðið druknir ok lægið sofaudi, at veita yðr at-

göngu með eldi ok vápuum, ok þat til jartegna,

ef ek hefi rétt spurt, at yðr var fylgt í korn-

hlöðu eina, þvíat Þórólfr vildi eigi brenna upp

stufu sína nýja ok vaudaða rajök. Þat var eun

til jartegna, at hvert hús var fult af vápuum

ok herklæðum ; enn þá er þeir fengu engum vél-

ræðum við yðr komit, tóku þeir þat ráð, sem

helzt var til: drápu öUu á dreif um þessa fyr-

irætlan. Ætla ek þat alla kunna, at dylja þessa.
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ráða, þvíat fáir hygg ek at sik viti saklausa,

ef hit sanna kemr upp. Nú er þat mitt ráð,

konungr, at þú takir Þórólf til þín ok látir

hann vera í hirð þinni, bera merki þitt ok vera

í stafni á skipi þínu ; til þess er hann fallinn

allra manna bezt; enn ef þú vilt, at hann sé

lendr maðr, þá fá honum veizlur suðr í Fjörð-

um. Þar er ætterni hans alt. Megu þér þá sjá

yfir, at hann gerist eigi ofstórr. Enn fá hér sýslu

á Hálogalandi í hönd þeim mönnum, er hófs-

menn sé, ok yðr munu með trúleik þjóna, ok

hér eigu kyn, ok þeira frændr hafa hér áðr

haft þvílíkt starf. Skulu vit bræðr vera búnir

ok boðnir til slíks sem þér vilið okkr til nýta.

Hafði faðir okkarr hér lengi konungssýslu. Varð

honum þat vel í höndum. Eru yðr, konungr,

vandsettir hér menn yfir til forráða, þvíat þér

munuð hér sjaldan koma sjálfr. Hér er lítit

landsmegin til þess, at þér farið með her yðvarn,

ok munuð þat eigi oftar gera, at fara higat

með fá liði, þvíat hér er ótrygt lið mart". Kon-

ungr reiddist mjök við ræður þessar, ok mælti

þó stilliliga, sem hann var vanr jafnan, þá er

hann frétti þau tíðendi, er mikils váru verð.

Hann spurði þá, hvárt Þórólfr væri heima í

Torgum. Hárekr sagði, at þess var engi ván.

„Er Þórólfr svá viti borinn, at hann mundi

kunna sér, at vera eigi fyrir liði yðru, konungr,

þvíat honum mundi þess ván, at eigi skyldi all-
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ir svá haldinorðir, at þú, konungr, mundir eigí varr

verða við þessi tíðendi. Fór hann norðr í Álost

þegar er hann spurði, at þér vóruð norðan á

leið". Konungr ræddi fátt um þessi tíðendi

fyrir mönnum, enn fanst þat á, at hann mundl

trúnað á festa þessa orðræðu, er honum var

sagt. Fór konungr siðan ferðar sinnar. Leiddu

Hildiríðarsynir hann virðuliga á brott með gjöf-

um, enn hann hét þeim vináttu sinni. Peir

bræðr gáfu sér erendi inn í Naumudal ok fóru

svá í svig við konung, at þeir hittu hann at

öðru hverju. Tók hann jafnan vel máli þeira.

13. (Af Þórgisli gjallanda). Þorgils gjallandi hét maðr.

Hann var heimamaðr Pórólfs ok hafði af hon-

um mesta virðing húskarla hans. Hann hafði

fylgt Þórólfl, þá er hann var í víking. Var þá

stafnbúi hans ok merkismaðr. Þorgils hafði

verit í Hafrsfirði í liði Haralds konuugs, ok

stýrði þá skipi því, er Þórólfr átti, ok hann

hafði haft í víking. Þorgils var rammr at afli

ok hinn mesti hreystimaðr. Konungr hafði veitt

honum vingjaflr eftir orrostu ok heitit vináttu

sinni. Þorgils Var forstjóri fyrir búi í Torg-

um, þá er Þórólfr var eigi heima. Hafði Þor-

gils þá þar ráð. Enn er Þórólfr haföi heiman

farit, þá hafði hanu tilgreitt flnnskatt þann all-

an, er hann hafði haft af fjalli ok konungr átti,

ok 'fekk í hendr Þorgisli, ok bað hann færa

konungi, ef hann kæmi eigi heim áðr, um þat
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er konungr færi norðan ok suðr um. Þorgils

bjó byrðing mikinn ok góðan, er Þórólfr átti,

ok bar þar á skattinU; ok hafði nær tuttugu

möQnum. Sigldi suðr eftir konungi ok fann

hann inn í Naumudal. Enn er Þorgils kom á

fund kouungs, þá bar hann konungi kveðju Þór-

ólfs ok sagði, at hann fór þar með finnskatt

þann, er Þórólfr sendi honum. Konungr sá til

hans ok svarar engu, ok sá menn, at hann var

reiðr. Gekk þá Þorgils á brott, ok ætlaði at

fá betra dagráð at tala við konung. Hann
kom á fund ÖIvis hnúfu ok sagði honum alt

sem farit hafði, ok spurði, ef hann vissi nökk-

ut til, hverju gegndi. „Eigi veit ek þat", seg-

ir hanu, „hitt hefi ek fuudit, at konungr þagn-

ar hvert sinn, er Þórólfs er getit, síðan er vér

vórum í Leku, ok grunar mik af því, at hann

muni rægðr vera. Þat veit ek um Hildi-

ríðarsonu, at þeir eru löngum á einmælum við

konung, enn þat er auðfundit á orðum þeira, at

þeir eru óvinir Þórólfs; euu ek mun þessa brátt

víss verða af konungi". Síðan fór Ölvir til fund-

ar við konung ok mælti: „Þorgils gjallandi er

hér kominn, vinr yðvarr, með skatt þann, er

kominn er af Finumörk ok þér eiguð, ok er

skattrinn miklu meiri, enn fyrr hefir verit, ok

miklu betri vara. Er honum títt um ferð sína.

Ger svo vel, konungr, gakk tii ok sé, þvíat

engi mun sét hafa jamgóða grávöru". Konungr
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svarar engu, ok gekk þó þar er skipit lá.

Porgils hraiit þegar upp vöruna ok sýndi kon-

ungi. Enn er konungr sá, at þat var satt, at

skattrinn var miklu meiri ok betri, enn fyrr

hafði verit, þá hóf honum heldr upp brún, ok

mátti Porgils þá tala við hann. Hann færði

konungi bjórskinn nökkur, er Pórólfr sendi hon-

um, ok enn fleiri dýrgripi, er hann hafði feng-

it á fjalli. Konungr gladdist þá ok spyrr, hvat

til tíðenda hefði orðit um ferðir þeira Pórólfs.

Porgils sagði þat alt greiniliga. Pá mælti kon-

ungr: „Skaði mikill er þat, er Þórólfr skal

eigi vera trygrr mér, eða vilja vera banamaðr

minn". Pá svöruðu margir, er hjá vóru, ok

allir á eina lund, sögðu þat vera mundu róg

illra manna, ef konungi væri slíkt sagt, enn

Pórólfr mundi ósannr at vera. Kom þá svá,

at konungr kveðst því mundu heldr af trúa.

Var konungr þá léttr í öllum ræðum við Por-

gils, ok skildust sáttir. Enn er Porgils hitti

Pórólf, sagði hann honum alt sem farit hafði.

14. (Af Þórólli). Pórólfr fór þann vetr enn á

mörkina, ok hafði með sér nær hundrað manna.

Fór hann enn scm hinn fyrra vetr; átti kaup-

stefnu við Finna ok fór víða um mörkina. Enn

er hann sótti langt austr, ok þar spurðist til

ferðar hans, þá kómu Kvenir til hans ok sögðu

at þeir vóru sendir til hans, ok þat hafðigert Fara-

við konungr af Kvenlandi; sögðu at Kirjalar her-
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uðu á land hans; enn hann sendi til þess orð,

at Þórólfr skyldi fara þagat ok veita houum

lið. Fylgdi þat orðsending, at Þórólfr skyldi

hafa jammikit hlutskifti sem konungr, enn

hverr manna hans sem þrír Kvenir. Enn þat

vóru lög með Kvenum, at konungr skyldi hafa

ór hlutskifti þriðjung við liðsmenn, ok um fram

at afnámi bjórskinn öll ok safala ok askraka.

Þórólfr bar þetta fyrir liðsmenn sína, ok bauð

þeim kost á, hvárt fara skyldi eða eigi; enn

þat keru flestir, at hætta til, er féfang lá við

svá mikit, ok var þat af ráðit, at þeir fóru

austr með sendimönuum. Finnmörk er stórliga

víð. Gengr haf fyrir vestan, ok þar af firðir

stórir, svá ok f}TÍr norðan ok alt austr um;

enn fyrir sunnan er Noregr, ok tekr mörkin

náliga alt it efra suðr, svá sem Háiogaland

it ytra. Enn austr frá Naumudal er Jamta-

land, ok þá Helsingjaland, ok þá Kvenland,

þá Kirjalaland; enn Finnmörk liggr fyrir of-

an þessi öll lönd, ok eru víða fjallbygðir upp

á mörkina, sumt í dali, enn sumt með vötnum.

Á Finnmörk eru vötn furðuliga stór, ok þar

með vötnunum marklönd stór, enn há fjöll liggja

eftir endilangri mörkinni, ok eru þat kallaðir

Kilir. Enn er Þórólfr kom austr til Kvenlands

ok hitti konung Faravið, þá búast þeir til ferð-

ar ok höfðu þrjú hundruð manna, enn Norð-

menn it ^órða, ok fóru it efra um Finnmörk,

3
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ok kómu þar fram, er Kirjalar vóru á Qalli, þeir

er fyrr höfðu herjat á Kveni. Enn er þeir urðu

varir við ófrið, sömnuðust þeir saman ok fóru í

mót; væntu sér enn sem fyrr sigrs. Enn er

orrosta tókst, gengu Norðmenn hart fram. Höfðu

þeir skjöldu enn traustari enn Kvenir. Sneri

þá mannfalli í iið Kirjala; fell mart, enn sum-

ir flýðu. Fengu þeir Faravið konungr ok Þór-

ólfr þar ógrynni f)ár ; sneru aítr til Kvenlands,

enn síðan fór Þórólfr ok hans lið á mörkina.

Skildu þeir Faravið konungr með vináttu. Þór-

ólfr kom af fjallinu ofan í Vefsni. Fór þá fyrst

til bús síns á Sandnes; dvaldist þar um hríð.

Fór norðan um várit með liði sínu til Torga.

Enn er hann kom þar, var houum sagt, at Hildi-

ríðarsynir höfðu verit um vetrinn í Þrándheimi

með Haraldi konungi, ok þat með, at þeir mundu

ekki af spara, at rægja Þórólf við konung. Var

Þórólfi mart sagt frá því, hvert efni þeir höfðu

í um rógit. Þórólfr svarar svá: „Eigi mun

konungr trúa því, þótt slík lygi sé upp borin

fyrir hann, þvíat hér eru engi efni til þessa,

at ek muna svíkja hann, þvíat hann hefir

marga hluti gert stórvel til mín, enn engan

hlut illa, ok er at firr, at ek mundi vilja gera

honum mein, þótt ek ætta þess kosti, at ek vil

miklu heldr vera lendr maðr hans, enn heita

konuugr, ok væri annarr samlendr við mik,

sá er mik mætti gera at þræli sér, ef vildi".
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15. (Frá Uaraldi konuDgi ok lláreki). Hildiríðarsyair

höfðu verit þann vetr með Haraldi konungi

ok höfðu með sér heimamenn síua ok

nábúa. Þeir bræðr vóru oftliga á tali við

konung, ok fluttu enn á >sömu leið mál Þórólfs.

Hárekr spurði: „Líkaði yðr vel finnskattrinn,

konungr, er Þórólfr sendi yðr"? „Vel", sagði

konungr. „Þá mundi yðr mart um finnast",

segirHárekr, „efþér hefðið allan þann, sem þér

áttuð; enn nú fór þat fjarri. Var hitt miklu

meiri hlutr, er Þórólfr dró undir sik, Hann sendi

yðr at gjöf bjórskinn þrjú, enn ek veit víst, at

hann hafði eftir þrjá tigu þeira er þér áttuð, ok

hygg ek, at slíkan mun hafi farit um annat.

Satt mun þat, konungr, ef þú fær sýsluna í

hönd okkr bræðrum, at meira fé skulu vit færa

þér '. Enu alt þat, er þeir sögðu á hendr Þór-

ólfi, þá báru förunautar þelra vitni með þeim.

Kom þá svá, at konungr var hinn reiðasti,

16. (Aí Þórolli), Þórólfr fór um sumarit suðr til

Þrándheims á fund Haralds konuugs, ok hafði

þar með sér skatt allan, ok mikit fé annat, ok

níu tigu mauua ok alla vel búna, Enu er haun

kom til konungs, var þeim skipat í gestaskála,

ok veitt þeim it stórmannligsta, Eftir um dag-

inu gekk Ölvir hnúfa til Þórólfs frænda síns.

Töluðust þeir við. Sagði Ölvir, at Þórólfr væri

þá hrópaðr mjök, ok kouuugr hlýddi á slíkar

fortölur, Þórólfr bað Ölvi byrja mál sitt við

3*
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konung, „þvíat ek mun", sagði hann, „vera

skamtalaðr fyrir konungi, ef hann vill heldr trúa

rógi vándra manna, enn sannindum ok einurð,

er hann raun reyna at mér". Annan dag kom
Ölvir til móts við Þórólf, og sagði, at hann

hefði rætt mál hans við konung. „Veit ek nú

eigi", sagði hann, „gerr enn áðr, hvat honum er

i skapi". „Ek skal þá sjálfr ganga til hans",

segir ÞórólÍT. Gerði hann svá, gekk til kon-

ungs, þá er hann sat yfir matborði, ok er hann

kom inn, heilsaði hann konungi. Konungr tók

kveðju hans, ok bað Þórólfi gefa at drekka.

Þórólfr sagði, at hann hafði þar skatt þann, er

konungr átti, „ok kominn er af Finnmörk, ok

enn fleiri hluti hefi ek til minningar við yðr,

konungr, þá er ek hefi yðr at færa. Veit ek,

at því mun mér vera öllu bezt varit, er ek hefi

gert til þakka yðvarra". Konungr segir, at ekki

mátti hann vænta at Þórólfi nema góðs eina,

„því at ek em engis", segir hann, „annars af

verðr, enn þó segja menn nökkut tvent til, hversu

varfærr þú munt um vera, hvernig mér skal

líka". „Eigi em ek þar fyrir sönnu hafðr",

segir Þórólfr, „ef nökkurir segja þat, at ek hafa

ótrúleika lýst við j'^ðr, konungr. Hygg ek, at

þeir muni vera þínir vinir minni enn ek, er slíkt

hafa upp borit fyrir þér. Enn hitt er Ijóst, at

þeir munu vilja vera óvinir mínir fullkomnir;

enn þat er ok líkast, at þeir komist þar at keyptu,
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ef vér skulum einir við eigast", Síðan gekk

Þórólfr á brott. Enn anuan dag eftir greiðir

Þórólfr skattinn af hendi, ok var konungr við-

staddr; ok er þat var alt greitt, þá bar Þór-

ólfr fram bjórskinn nökkur ok safaía; sagði,

at þat vill hann gefa konungi. Margir mæltu,

er þar vóru hjá staddir, at þat var vel gert,

ok var vináttu fyrir vert. Konungr sagði, at

Þórólfr hafði þar sjálfr sér laun fyrir skapit.

Þórólfr sagði, at hann hefði með trúleik gert

alt þat, er hann kunni, til skaps konungs, ,.ok

ef enn líkar honum eigi, þá mun ek fá ekki at

gert. Var konungi þat kunnigt, þá er ek var

með honum ok í hans sveit, hverja meðferð ek

hafða, enn þat þykir mér undarligt, ef konungr

ætlar mik nú annan mann, enn þá reyndi hann

mik". Konungr segir: „Vel fórtu, Þórólfr,

þá með þínum háttum, er þú vart með oss.

Ætla ek þat enn bezt af at gera, at þú farir

til hirðar minnar. Tak við merki mínu, ok ver

fyrir öðrum hirðmönnum. Mun þá engi maðr

rægja þik, ef ek má yfir sjá nótt ok dag, hverj-

ar meðferðir þú hefir". Þórólfr sá til beggja

handa sér. Þar stóðu húskarlar hans. Hann
mælti: „Trauðr mun ek af hendi láta sveit

þessa. Muntu ráða, konungr, nafugiftum við

mik ok veizlum þínum, enn sveitunga mína mun
ek ekki af hendi láta, meðan mér endast föng

til, þótt ek véla um mína kosti eina. Er hitt
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bæn mín ok vilij at þér, konunj^r, farið at heim-

boði til mín ok heyrið þá orð þeira manna, er

þú trúir, hvert vitni þeir bera mér um þetta

mál. Gerið þá eftir sem yðr flnnast sannindi

til". Konungr svarar ok segir, at eigi mun hann

oftar veizlu þiggja at Þórólfi. Gekk Þórólfr þá

í brott, ok bjóst síðan til heimferðar. Enn er

hann var í brott farinn, þá fekk konungr í

hönd Hildiríðarsonum sýslu þá á Hálogalandi,

er áðr hafði Þórólfr haft, ok svá finnferð. Kon-

ungr kastaði eigu sinni á bú í Torgum ok ail-

ar þær eignir, cr Brynjólfr hafði átt. Fekk

þat alt til varðveizlu Hildiríðarsonum. Kon-

ungr sendi menu með jartegnum á fund Þórólfs,

at segja honum þessa tilskipan, sem hann hafði

gert. Síðan tók Þórólfr skip þau er hann átti,

ok bar þar á lausafé alt, þat er hann mátti með

fara, ok hafði með sér alla menn sína, bæði

frelsingja og þræla; fór síðan norðr á Sandnes

til bús síns. Hafði Þórólfr þar eigi minna fjöl-

menni ok eigi rainni rausn.

17. (Af llildiríðarsoniiin). Hildiríðarsynir tókn við

sýslu á Hálogalandi. Mælti engi maðr í móti

fyrir ríki konungs. Enn mörgum þótti þetta

skifti mjök í móti skapi, þeim er vóru frændr

Þórólfs eða vinir. Þeir fóru um vetrinn á Qall,

ok höfðu með sér þrjá tigu manna. Þótti Finn-

um miklu minni vegr at þessum sj^slumönnum,

enn þá er Þórólfr fór. Greiddist alt miklu verr
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gjald þat er Finnar skyldu reiða. Þann sama

vetr fór Þórólfr upp á flall með hundrað manna.

Fór þá þegar austr á Kvenland ok hitti Fara-

við konung. Gerðu þeir þá ráð sitt ok réðu

þat at fara á íjall enn sem hinn fyrra vetr,

ok höfðu fi'óguT hundruð manna, ok kómu ofan

í Kirjalaland ; hlupu þar í bygðir, er þeim þótti

sitt færi vera fyrir fjölmennis sakir, herjuðu

þar ok fengu of fjár. Fóru þá aftr, er á leið

vetrinn, upp á mörkina. Fór Pórólfr heim um
várit til bús síns. Hann hafði þá menn í skreið-

fiski í Yágum, enn suma í síldfiski, ok leitaði

alls konar fanga til bús síns. Þórólfr átti skip

mikit; þat var lagt til hafs. Þat var vandat

at öllu sem mest, steint mjök fyrir ofan sjó.

Þar fylgdi segl stafat með vendi blám ok rauð-

um; allr var reiði vandaðr mjök með skipinu.

Þat skip lætr Þórólír búa ok fekk til húskarla

sína með at fara; lét þar á bera skreið ok húð-

ir, ok vöru Ijósa. Þar lét hann ok fylgja grá-

vöru mikla ok aðra skinnavöru, þá er hann

hafði haft af fjalli, ok var þat fé stórmikit.

Skipi því lét hann Þorgils gjaHanda halda vestr

til Englands, at kaupa sér klæði ok önnur föng

þau er hann þurfti. Heldu þeir skipi því suðr

með landi, ok síðan í haf, ok kómu fram á Eng-

landi, fengu þar góða kaupstefnu, hlóðu skipit

með hveiti ok hunangi, víni ok klæðum, ok

heldu aftr um haustit. Þeim byrjaði vel. Kómu
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at Hörðalandi. Þat sama haust fóru Hildiríð-

arsyuir með skatt ok færðu konungi. Ena er

þeir reiddu skattinn af hendi, þá var konungr

sjálfr við ok sá. Hann mælti: „Er nú allr

skattrinn af höndum reiddr, sá er þit tókuð við

á Finnmörk?'' „Svá er", sögðu þeir. „Bæði

er nú", sagði konungr, „skattrinn miklu minni

ok verr af hendi goldinn, enn þá er Þórólfr

heimti, ok sögðu þér, at hann færi illa með

sýslunni". „Vel er þat, konungr", segir Há-

rekr, „er þú hefir hugleifct, hversu mikill skattr

er vanr at koma af Finnmörk, þvíat þá veiztu

gerr, hversu mikils þér missið, ef Þórólfr eyðir

með öllu finnskattinum fyrir yðr. Vér vórum í

vetr þrír tigir manna á mörkinni, svá sem fyrr

hefir verit vandi sýslumanna. Síðan kom þar

Þórólfr með hundrað manna. Spurðu vér þat

til orða hans, at hann ætlaði af lífi at taka

okkr bræðr ok alla þá menn er okkr fylgdu,

ok fann hann þat til saka, er þú, konungr,

hafðir selt okkr í heudr sýslu þá er hann vildi

hafa. Sá vér þann helzt várn kost, at firrast

fund hans ok forða oss, ok kómu vér fyrir þá

sök skamt frá bygðum á fjallit. Enn Þórólfr

fór um alla mörkina með her manus. Hafði

hann kaup öll; guldu Finnar honum skatt, enn

hann batzt í því, at sýslumenn yðrir skyldu ekki

koma á mörkina. Ætlar hann at gerast kon-

ungr yfir norðr þar, bæði yfir mörkinni ok Há-
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logalandi, ok er þat undr, at þér látið honum hvet-

vetna hlýða. Muau hér sönn vitni til finnast um
^árdrátt þann er Þórólfr hefir af mörkinni, þvíat

knörr sá er mestr var á Hálogalandi, var bú-

inn í vár á Sandnesi, ok kallaðist Þórólfr eiga

einn farm allan, þann er á var. Hygg ek at

nær væri hlaðian af grávöru, ok þar hygg ek

at finnast mundi bjórr ok safali meiri enn þat

er Pórólfr færði þér, ok fór með Þorgils gjall-

andi. Ætla ek at hFmn hafi siglt vestr til Eng-

lands. Enn ef þú vilt vita sannindi af þessu,

þá haldit til njósn um ferð Þorgils, þá er hann

ferr austr, þvíat ek hygg, at á ekki kaupskip

hafi komit jammikit fé á várum dögum. Ætla

ek þat sannast at segja, at þér, konungr, eigið

hvern penning þann er þar var á". Þetta sönn-

uðu förunautar hans alt er Hárekr sagði. Enn
hér kunnu engir í móti at mæla.j

18. (Frá bræðrum tveim). Sigtryggr snarfari ok

Hallvarðr harðfari hétu bræðr tveir. Þeir vóru

með Haraldi konungi, Mkverskir menn. Var

móðurætt þeira á Vestfold, ok vóru þeir í frænd-

semis tölu við Harald konung. Faðir þeira

hafði kyn átt tveim megum Q-autelfar. Hann
hafði bú átt í Hísing, ok var maðr stórauðigr,

enn þá höfðu þeir tekit við arfi eftir föður sinn.

Þeir vóru ^órir bræðr. Hét einn Þórðr, [ok

Þorgeirr, og vóru þeir yngri. Þeir vóru heima

ok réðu fyrir búi. Þeir Sigtryggr ok Hallvarðr
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höfðu sendiferðir konungs allar, bæði innan-

lands ok útanlands, ok höfðu margar ferðir

þær farit, er háskasamligar vóru, bæði til af-

töku manna, eða fé upp að taka fjTrir þeim

mönnum, er konungr lætr heimferðir veita.

Þeir höfðu sveit mikla um sik. Ekki vóru þeir

vingaðir alþýðu manns, enn konungr mat þá

mikils, ok vóru þeir allra manna bezt færir bæði

á fæti ok á skíðum, svá ok í skipförum vóru

þeir hvatfærri enn aðrir menn. Hreystimenn

vóru þeir ok miklir, ok forsjálir um flest. Þeir

vóru þá með konungi er þetta var tíðenda. Um
haustit fór konungr at veizlum um Hörðaland.

Þat var einn dag, at hann lét kalla til sín þá

bræðr, Hallvarð ok Sigtrygg, enn er þeir kómu
til hans, sagði hann þeim, at þeir skyldu fara

með sveit sína, ok halda njósn um skip þat,

sem Þorgils gjallandi fór með — „ok hann hafði í

sumar vestr til Englands. Færið mér skipit

ok alt þat er á er, nema menn; látið þá fara

í brott leið sína í friði, ef þeir vilja ekki verja

skipit". Þeir bræðr vóru þess albúnir, ok tók

sitt langskip hvárr þeira; fara síðan at leita

þeira Þorgils, ok spurðu, at hann var vestan

kominn, ok hann hafði siglt norðr með landi. Þeir

fara norðr eftir þeim ok hitta þá í Furusundi;

kendu brátt skipit, ok lögðu at annat skipit á

útborða, enn sumir gengu á land upp ok út á skip-

it at bryggjunnm. Þeir Þorgils vissu sér engis
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ótta ván ok vöruðust ekki. Fundu þeir eigi

fyrr, enn ^öldi manns var uppi á skipinu með

alvæpfii, ok þeir vóru allir handteknir ok leidd-

ir síðan á land upp vápnlausir, ok höfðu ekki

nema ígangsklæði ein. Enn þeir Hallvarðr skutu

út bryggjunum ok slógu strenginum ok drógu út

skipit ; snúa síðan leið sína ok sigldu suðr þar,

til þess er þeir fundu konung; færðu honum

skipit ok ait þat er á var. Enn er farmrinn var

borinn af skipinu, þá sá konungr, at þat var

stórfé, ok eigi var þat lygi, er Hárekr hafði

sagt. Enn Þorgils ok hans félagar fengu sér

flutningar, ok leita þeir á fund Kveldúlfs ok

þeira feðga, ok sögðu sínar farar eigi sléttar;

fengu þar þó góðar viðtökur. Sagði Kveldúlfr,

at þá mundi þar til draga, sem honum hafði

fyrir boðat, at Þórólfr mundi eigi til allsendis

gæfu til bera um vináttu Haralds konungs, —
„ok þætti mér ekki mikils vert um féiát þetta,

er Pórólfr hefir mist nú, ef nú færi eigi hér hit

meira eftir. Grunar mik enn sem fyrr, at Þór-

ólfr muni eigi gerr kunna at sjá efni sín við

ofrefli slíkt, sem haun á at skifta" — ok bað Þor-

gils svá segja Þórólfi, at— „mitt ráð er þat", segir

hann, „at hann fari ór landi á brott, þvíat vera

kann, at hann komi sér betr, ef hann sækirvá

hönd Englakonungi eða Danakonungi eða Svía-

konungi. Síðan fekk hann Þorgisli róðrarskútu

eina ok þar með reiða allan, svá tjöld ok vistir,
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ok alt þat, er þeir þurftu til ferðar sinnar. Síðan

fóru þeir ok léttu eigi fyrr ferð sinni, enn þeir

kómu norðr til Þórólfs, ok sögðu honum þat er

til tíðinda hafði gerzt. Þóróifr varð vel við

skaða sinn. Sagði svá, at hann muudi ekki fé

skorta;— „er gott félag at eiga við konung".

Síðan keypti Þórólfr mjöl ok malt, ok þat ann-

at, er hann þurfti til framflutningar liði sínu.

Sagði hann, at húskarlar mundu vera ekki svá

fagrbúnir sem hann hafði ætlat um hríð. Þór-

ólfr seldi jarðir sínar, enn sumar veðsetti hann,

enn helt upp kostnaði öUum sem fyrr. Hafði

hann þá ok ekki færa lið með sér, enn hina

fyrri vetr, heldr hafði hann nökkuru fleira manna.

Svá um veizlur ok heimboð við vini sína, þá

hafði hann meira efni um þat alt enn fyrr. Var

hann heima þann vetr allan.

19, (Aí hernaði Þórólfs). Þá er vár kom ok snæ leysti

ok ísa, þá lét Þórólfr fram setja langskip mikit,

er hann átti, ok lét þat búa ok skipaði hús-

körlum sínum, ok hafði með sér meir enn huudrað

manna; ok var þat lið hit fríðasta ok vápnat

allvel. Enn er byr gaf, helt Þórólfr skipinu

suðr með landi, ok þegar er hann kom suðr um
Byrðu, þá heldu þeir útleið fyrir útan eyjar

allar, enn stundum svá, at sjór var í miðjum

hlíðum. Létu svá ganga suðr fyrir landit ; höfðu

ekki tíðendi af mönnum, íyrr enn þeir kómu

austr í Vík. Þá spurðu þeir, at Haraldr kon-
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ungr var í Víkinni ok hann ætlaði um sumarit

at fara til Upplanda. Ekki vissu landsmenn til

um ferð Þórólfs. Honum byrjaði vel, ok helt

hann suðr til Danmerkr, ok þaðan i Austrveg,

ok herjaði þar um sumarit ok varð ekki gott

til fjár. Um haustit helt hann austan til Dan-

merkr í þann tíma, er leystist Eyrarfloti. Þar

hafði verit um sumarit, sem vant var, fjöldi

skipa af Noregi. Þórólfr lét þat lið sigla alt

fyrir, ok gerði ekki vart við sik. Hann sigldi

einn dag at kveldi til Mostrarsunds. Þar lá

fyrir í höfninni knörr einn mikill kominn af Eyri.

Þórir þruma hét maðr sá er stýrði. Hann var

ármaðr Haralds konungs. Hann réð fyrir búi

hans í Þrumu. Þat var mikit bú ; sat konungr

þar löngum, þá er hann var í Víkinni. Þurfti þar

stór fóng til bús þess. Hafði Þórir farit fyrir

þá sök til Eyrar at kaupa þar þunga, malt og

ok hveiti ok hunang, og varit þar til fé miklu

er konungr átti. Þeir lögðu at knerrinum,

ok buðu Þóri kost á at verjast, enn fyrir

því, at þeir Þórir höfðu engan liðskost til varn-

ar móti fjölmenni því er Þórólfr hafði, gáfust

þeir upp. Tók Þórólfr skip þat með öllum farmi,

enn setti Þóri upp í eyna. Helt Þórólfr þá

skipum þeim báðum norðr með landi; enn er

hann kom fyrir Elfina, þá lágu þeir þar ok biðu

nætr; enn er myrkt var, reru þeir langskipinu

upp í ána, ok lögðu til bæjar þess, er þeir
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áttu Hallvarðr ok Sigtryggr. Koma þeir þar

fyrir dag, ok slógu manngarð, æptu síðan

heróp, ok vöknuðu þeir við, er inni váru, «k

hljópu þegar upp til vápna sinna. Flýði Þor-

geirr þegar út ór svefnskemmunni. Skíðgarðr

hár var um bæinn. Þorgeirr hljóp at skíðgarð-

inum, ok greip hendinni upp á garðstaurinn ok

kastaði sér út um garðinn. Þar var nær staddr

Þorgils gjallandi. Hann sveiflaði til sverðinu

eftir Þorgeiri, ok kom á höndina, ok tók af við

garðstaurinn. Hljóp Þorgeirr síðan til skógar,

enn Þórðr bróðir hans var þar feldr ok meir

enn tuttugu menn. Síðan ræntu þeir þar fé öllu,

ok brendu bæinn; fóru síðan út eftir ánni til

hafs. Þeim byrjaði vel, ok sigldu norðr í Vík-

ina. Þá hittu þeir enn fyrir sér kaupskip mikit,

er áttu Víkverjar, hlaðit af malti ok mjölvi.

Þeir Þorólfr lögðu at skipi því ; enn þeir er fyrir

Tóru þóttust engi föng hafa til varnar ok gáfust upp.

Gengu þeir á land upp slyppir. Enn þeir Þór-

ólfr tóku skipit með farmi ok fóru leiðar siun-

ar. Hafði Þórólfr þá þrjú skip, er hann sigldi

austan um Foldina. Sigldu þá þjóðleið til Líð-

andisuess; fóru þá sem skyndiligast, enn námu

nesnám, þar sem þeir kómu við, ok hjuggu straud-

högg. Enn er þeir sigldu norðr frá Líðandis-

nesi, fóru þeir meir útleið. Enn þar sem þeir

kómu við land, þá ræntu þeir. Enn er Þórólfr

kom norðr fyrir Fjörðu, þá sneri hann inn á
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leið ok fór á fund Kveldúlfs föður síns, ok fengu

þar góðar viðtökur. Sagði Þórólfr föður sínum,

hvat til tiðinda hafði vorðit í förum hans um
sumarit. Þórólfr dvaldist þar litla hríð, ok leiddi

Kveldúlfr ok þeir feðgar hann til skips. Eun

áðr þeir skildust, töluðust þeir við. Sagði Kveld-

úlfr: „Eigi hefir því fjarri farit, Þórólfr, sem

ek sagða þér, þá er þú fórt til hirðar Haralds

konungs, at þér muudi svá út ganga, at hvárki

þér né oss, fræudum þínum, mundi hamingja at

verða. Hefir þú nú þat ráð upp tekit, er ek

varaða þik mest við, er þú etr kappi við Har-

ald konung ; enn þótt þú sér vel búinn at hreystl

ok allri atgervi, þá hefir þú ekki til þess gæfu,

at halda til jafns við Harald konung, er engum

hefir öðrum enzt hér í landi, þótt áðr hafi haft

ríki mikit ok íjölmenni. Er þat mitt hugboð,

at sjá verði fundr okkarr enn síðasti, ok væri

þat at sköpuðu fyrir aldrs sakir, at þú lifðir

lengr okkar. Enn annan veg ætla ek at verði".

Síðan steig Þórólfr á skip sitt, ok helt á brott

leið síua. Er þá ekki sagt frá ferð hans, at til

tíðenda yrði, áðr enn hann kom á Sandnes heim

ok lét flytja til bæjar herfang þat alt, er hann

hafði heim haft, enn setja upp skipm; skorti

þá eigi föng at fæða lið sitt um vetrinn. Sat

Þórólfr heima jafnan, ok hafði fjölmenni eigi

minna enn hiua fyrri vetr.

20. (Af Yngvari). Maðr hét Yngvarr, ríkr ok auð-
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igr. Hann hafði verit lendr maðr hinna fyrri

konunga. Enn síðan er Haraldr kom til ríkis,

settist Yngvarr heima ok þjónaði ekki konungi.

Yngvarr var maðr kvángaðr ok átti dóttur, er

hét Bera. Yngvarr bjó í Fjörðum. Bera var

einberni hans, ok stóð til arfs eftir hann. Grímr

Kveldúlfsson bað Beru til handa sér, ok var þat

at ráði gert. Fekk Grímr Beru þann vetr, er

þeir Pórólfr höfðu skilizt áðr um sumarit. Var

Grímr þá hálfþrítugr at aldri, og var þá sköU-

óttr. Síðan var hann kallaðr Skallagrímr. Hann
hafði þá forráð öll fyrir búi þeira feðga ok til-

öflun alla; enn þó var Kveldúlfr hress maðr ok

vel færr. Mart höfðu þeir frelsingja með sér,

ok marga þá menn, er heima þar höfðu upp

vaxit, ok vóru nær jamaldrar Skallagríms. Vóru

þeir niargir afreksmenn miklir at afli, því at

Kveldúlfr ok þeir feðgar völdu menn mjök at

afli til fylgdar við sik, ok tömdu við skaplyndi

sitt. Skallagrímr var líkr feðr sínum á vöxt ok

at afli, svá ok at yfirlitum og skaplyndi.

21. (Frá Haraldi). Haraldr konungr var í Vík-

inni, þá er Pórólfr var í hernaðinum, ok íór um
haustit til Upplanda ok þaðan norðr til Þránd-

heims, ok sat þar um vetriun, ok hafði fjölmenni

mikit. Þar vóru þá með konungi Sigtryggr ok

Hallvarðr, ok höfðu spurt, hveruig Þórólfr hafði

búit at herbergjum þeira í Hísing, ok hvern mann-

skaða ok fjárskaða, er haun hafði þar gert. Þeir
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mintu konung oft á þat, ok svá þat með, at

Þórólfr liafði rænt konung ok svá þegna hans,

ok farit með hernaði þar innanlands. Þeir báðu

konung orlofs til, at þeir bræðr skyldu fara með

liði því, er vant var þeim at fylgja, ok sækja

heim at Þórólfi. Konungr svarar svá: „Vera

munu ykkr þykja sakir til, þó at þit ráðið Þór-

ólf af lífi, enn ek ætla, at ykkr skorti mikit

hamingju til þess verks. Er Þórólfr ekki ykk-

arr maki, þó at þit þykkizt vera menn hraust-

ir eða vel at ykkr gervir". Þeir bræðr sögðu,

at þat mundi brátt reynt verða, ef konungr viU

þeim lof til gefa, ok segja, at þeir hafa oft lagt

á hættu mikla við þá menn, er þeir áttu minna

í at hefna ok hafði þeim oftast orðið sigrs auð-

it. Enn er váraði, þá bjuggust menn ferða sinna.

Þá var enn sem fyrr sagt, at þeir Hallvarðr

heldu á því máli at þeir fari til ok taki Þór-

ólf af lífi. Haun kvaðst þá lofa, at þeir tæki

Þórólf af lífi, „ok veit ek at þit munuð færa mér

höfuð hans er þit komið aftr, ok með marga

dýrgripi, enn þó geta þess sumir menn", seg-

ir konungr, „ef þit siglið norðr, at þit munið bæði

sigla ok róa norðau". Nú búast þeir sem skjótast

og höfðu tvau skip og hálft annat hundrað manna,

og er þeir vóru búnir, taka þeir landnyrðing út

eftir firðinum, enn þat er andviðri norðr með landi.

22. (Fall Þórólfs Kveltlúlfssonar). Haraldr konungr sat

þá á Hlöðum, er þeir Hallvarðr fóru á brott, og

4
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þegar jamskjótt bjóst konuDgr seœ skyndiligast

ok gekk á skip sín, og reru þeir inn eftir firði um
Skarnssund ok svá um Beitsjó inn til Eldueiðs.

Lét hann þar eftir skipin, ok fór norðr um eiðið

til Naumudals, ok tók hann þar langskip er

bændr áttu ok gekk hann þar á með lið sitt;

hafði hann hirð sína ok nær þremr hundruðum

manna. Hann hafði fimm eða sex skip ok öU

stór. Þeir tóku andviðri hvast ok reru nótt ok

dag svá sem ganga mátti. Nótt varþá farljós.

Þeir kómu aftan dags til Sandness eftir sólar-

fall og sá þar fyrir bænum fljóta langskip mik-

it ok tjaldat yfir. Þar kendu þeir skip þat er

Þórólfr átti ; hafði hann þat látit búa ok ætlaði

af landi á brott. Enn þá hafði hann heita lát-

it fararmungát sitt. Konungr bað menn ganga af

skipum gersamliga. Lét hann fara upp merki sitt.

Skamt var at ganga til bæjarins, enn varðmenn

Þórólfs sátu inni við drykkju ok vóru eigi gengn-

ir á vörðinn, ok var engi maðr úti; sat alt lið inni við

drykkju. Konungr lét slá mannhring um stufuna.

Lustu þeir þá upp herópi ok var blásit í konuugs-

lúðr herblástr. Enn erþeir Þórólfr heyra þat, hljópu

þeir til vápna, þvi at hvers manns alvæpni hekk

yfir rúmi hans. Konungr lét kalla at stufunni ok

bað ganga íit konur ok ungmenni ok gamal-

menni, þræla og mansmenn. Síðan gekk út

Sigríðr húsfreyja, ok með henui konur þær er

inni vóru ok aðrir þeir menn er útganga var
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lofut. Sigríðr spurði eftir, ef þeir væri þar syn-

ir Berðlu-Kára. Þeir gengu frani báðir ok

spurðu, hvat hon vildi þeim. „Fylgið mér til

konungs", sagði hon. Þeir gerðu svá. Enn er

hon kom til konungs, þá spurði hon: „Skal

nökkut um sættir tjóa at leita, herra, með ykkr

Þórólfi?" Konungr svarar: „Vill Þórólfr upp

gefast ok ganga á vald mitt til miskunnar,

ok mun hann halda lífi ok limum, enn menn
hans munu sæta refsingum, svá sem sakir falla

til". Síðan gekk Ölvir hnúfa til stufunnar ok

lét kalla Þórólf til máls við sik. Hann sagði

honum þann kost er konungr gerði. Þórólfr

svarar: „Enga vil ek nauðungarsætt taka af

konungi. Bið þú konung gefa oss útgöngu.

Látum þá skeika at sköpuðu". Ölvir gekk til

konungs og sagði, hvers Þórólfr beiddist. Kon-

ungr sagði: „Beri eld at stufuuni; ekki vil ek

berjast við þá ok týna liði mínu. Veit ek at

Þórólfr mun gera oss mannskaða mikinn, ef vér

skulum sækja hann þar, er hann mun seint at

vinna inni, þótt hann hafi lið minna enn vér".

Síðan var eldr borinn at stufuuui, ok sóttist þat

skjótt, því at timbrit var þurt ok bræddr viðr-

inn, enn næfrum þakit um ræfrit. Þórólfr bað

menu sína brjóta upp bálkinn, er var milli stuf-

unnar ok forstufunnar, ok sóttist þat skjótt; enn

er þeir náðu timbrstokknum, þá tóku svá marg-

ir í stokkinn einn, sem á fengu haldit, ok skutu

4*
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öðrum endanum í hyrningina. svá hart at

nafarnar hrutu af fyrir útan ok hljópu í sundr

veggirnir, svá at þar var útgangr milíill. Gekk
þar Þórólfr fyrstr út, ok þá Þorgils gjallandi, ok

svá hverr eftir annan. Tókst þá bardaginn ok

var þat um hríð at stufan gætti á bak þeim

Þórólfl, enn er hon tók at brenna, þá sótti eldr-

inn at þeim. Fell þá ok mart lið þeira. Þá
hljóp Þórólfr fram ok hjó til beggja handa.

Sótti þangat at, er merki konungs var. Þá fell

Þorgils gjallandi. Enn er Þórólfr kom fram at

skjaldborginni, lagði hann sverði í gegnum þann

maun er merkit bar. Þá mælti Þórólfr: „Nú

gekk ek þremr fótum til skamt". Þá stóðu á

honum bæði sverð ok spjót, enn sjálfr konungr

veitti honum banasár, ok fell Þórólfr fram á

fætr konungi. Þá kallaði konungr ok bað hætta

at drepa fleiri menn, ok var þá svá gert. Síðan

bað konungr menn sína fara ofan til skipa.

Hann mælti við Ölvi ok þá bræðr: „Takið nú

Þórólf frænda ykkarn ok veitið houum umbúnað

sæmiligan ok svá öðrum mönnum er hér eru

fallnir ok ryðið val allra þeira, enn látið binda

sár manna, þeira er lífvænir eru, enn ekki skal

hér ræna, þvíat þetta er alt mitt fé". Síðan

gekk konungr ofan til skipanna ok flest lið með

honum, enn er þeir vóru á skip komnir, þá tóku

menn at binda sár sín. Konungr gekk um skip-

it ok leit á sár manna. Hann sá hvar maðr
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batt svöðusár eitt. Konungr sagði, at ekki hafði

Þórólfr veitt þat sár, — „og alt bitu honum
aunan veg vápnin. Fáir ætla ek at þau bindi

sárin, er hann veitti, ok skaði mikili er eftir

meun slika". Enn þegar at morni dags lét kou-

ungr draga segl sín ok sigldi suðr sem af tók.

Enu er á leið daginn, þá íundu þeir konungr

róðrarskip mörg í hverju eyjarsuudi, ok hafði

lið þat ætlat til fundar við Þórólf, því at njósn-

ir hans höfðu verit alt suðr í Naumudal ok víða

um eyjar. Höfðu þeir orðit vísir, at þeir Hall-

varðr bræðr vóru komnir sunnan með lið mikit

ok ætluðu at Þórólfi. Höfðu þeir Hallvarðr

haft jafnan andviðri ok höfðu þeir dvalizt í ýms-

um höfnum til þess er njósn hafði farit hit efra

um land ok höfðu þess orðit varir ujósnarmenQ

Þórólfs, ok hafði þetta herhlaup fyrir þá sök

verit. Konungr sigldi hraðbyrja til þess er hann

kom í Naumudal ; lét þar skipin eftir, enn hann

fór landveg í Þrándheim. Tók hanu þar skip

sín, sem hann hafði eftir látit; helt þá liðinu

út til Hlaða. Spurðust brátt þessi tíðendi ok

kómu fyrir þá Hallvarð þar er þeir lágu. Sneru

þeir þá aftr til konungs ok þótti þeira ferð

heldr hæðilig. Þeir bræðr Ölvir huúfa ok Ey-

vindr lambi dvöldust um hríð á Sandnesi. Létu

þeir búa um val þann er þar hafði fallit. Bjuggu

þeir um lík Þórólfs eftir siðvenju, svá sem títt

var at búa um lík göfugra mauua; settu eftir
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hann bautasteina. Þeir létu græða sjúka menn.

Þeir skipuðu ok til bús með Sigríði. Var þar

eftir allr Qárafli, enn mestr hafði inni brunnit

húsbúnaðr ok borðbúnaðr ok klæðnaðr manna.

Enn er þeir bræðr vóru búnir, þá fóru þeir

norðan ok kómu á fund Haralds konungs, er

hann var í Þrandheimi, ok vóru með honum um
hríð. Þeir vóru hljóðir ok mæltu fátt við menn.

Þat var einnhvern dag, at þeir bræðr gengu

fyrir konung. Þá mælti Ölvir: „Þess orlofs

vilju vit bræðr þik biðja, konungr, at þú lofir

okkr heimferð til búa okkarra, þvíat hér hafa

þau tíðendi gerzt, er vit berum eigi skaplyndi

til at eiga drykk ok sess við þá menn, er báru

vápn á Þórólf frænda okkarn". Konungr leit

við honum ok svarar heldr stutt: „Eigi mun
ek þat lofa ykkr. Hér skulu þit vera með mér".

Þeir bræðr gengu í brott ok aftr til sætis síns.

Annan dag eftir sat konungr í málstufu; lét

kalla þangat þá Ölvi bræðr. „Nú skulu þit

vita", segir konungr, ,.um erendi þat er þit hófuð

við mik ok beiddust heimferðar. Hafi þit verit

hér um hríð með mér ok verið vel siðaðir. Hafi

þit vel jafnan dugat. Hefir mér til ykkar all-

ir hlutir vel hugnat. Nú vil ek, Eyvindr, at

þú farir norðr á Hálogaland. Vil ek gifta þér

Sigríði á Sandnesi, konu þá er Þórólfr hafði átt.

Vil ek gefa þér fé þat alt er Þórólfr átti. Skaltu

þar hafa með vináttu mína, ef þú kant til gæta.
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Enn Ölvir skal mér fylgja. Vil ek hann eigi

lausan láta fyrir sakar íþrótta hans". Peir bræðr

þökkuðu konungi þann sóma er hann veitti

þeim, sögðu at þeir vildu þat fúsliga þekkjast.

Bjóst Eyvindr þá til ferðar, fekk sér gott skip,

þat er honum hæfði. Fekk konungr honum
jartegnir sínar til ráðs þessa. Greiddist ferð

Eyvindar vel ok kom ftam norðr í Álost á Sand-

nesl. Sigríðr tók vel við þeim. Síðan barEy-

vindr fram jartegnir konungs ok erendi sín fyrir

Sigríði, ok hóf bóuorð sitt við hana, sagði at

þat var konungs orðsending, at Eyvindr nái

ráði þessu. Enn Sigríðr sá þann einn sinn kost,

svá sem þá var komit, at láta konung fyrir

ráða. Fór þat ráð fram, at Eyvindr fekk Sig-

ríðar. Tók hann þá við búi á Sandnesi ok við

fé því öllu er Þórólfr hafði átt. Var Eyvindr

göfugr maðr. Vóru börn þeira Fiðr skjálgi, fað-

ir Eyvindar skáldaspillis, ok Geirlaug, er átti

Sighvatr rauði. Fiðr hinn skjálgi átti G-unn-

hildi, dóttur Hálfdanar jarls. Móðir hennar hét

Ingibjörg, dóttir Haralds konungs hins hárfagra.

Eyvindr lambi helzt í vináttu við konung með-

an þeir lifðu báðir.

33. (Dráp Hildiríðarsona). KetiII hængr hét maðr,

son Þorkels Nauradælajarls og Hrafnhildar, dótt-

ur Ketils hængs ór Hrafnistu. Hængr var göf-

ugr maðr ok ágætr. Hann hafði verit hinn

mesti vinr Þórólfs Kveldúlfssonar ok frændi
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skyldr. Hann var þá í úthlaiipi því, er lið-

safnaðr var á Hálogalandi ok menn ætluðu til

liðs við Þóróif, svá sem fyrr var ritat. Enn er

Haraldr konungr fór norðan ok menn urðu þess

varir, at Þórólfr var af lífi tekinn, þá rufu þeir

safnaðinn. Hængr liafði með sér sex tigu manna

ok sneri hann tií Torga. Enn þar vóru fyrir

Hildiríðarsynir ok höfðu fátt lið. Enn er Hængr
kom á bæinn, veitti hann þeim atgöngu. Feliu

þar Hildiríðarsynir ok þeir raenn flestir, er þar

vóru fyrir, enn þeir Hængr tóku fé alt þat er

þeir fengu. Eftir þat tók Hængr knörru tvá,

þá er hann fekk mesta. Lét þar bera á út fé

þat alt er hann átti ok hann mátti með kom-

ast. Hann hafði með sér konu sína ok börn,

svá þá menn alla er at þeim verkum höfðu ver-

it með honum. Baugr hét maðr, fóstbróðir

Hængs, ættstórr maðr ok auðigr. Hann stýrði

öðrum knerrinum. Enn er þeir vóru búnir ok

byr gaf, þá sigldu þeir í haf út. Fám vetrum

áðr höfðu þeir Ingólfr ok Hjörleifr farit at byggja

ísland, ok var mönnum þá alltíðrætt um þá

ferð. Sögðu menn þar vera allgóða landkosti.

Hængr sigldi vestr í haf ok leitaði íslands. Enn
er þeir urðu við land varir, þá vóru þeir fyrir

sunnan atkomnir. Enn fyrir því at veðr var hvast,

enn brim á landit ok ekki hafnligt, þá sigldu þeir

vestr um landit fyrir sandana. Eun er veðrit

tók minka ok lægja brim, þá varð fyrir þeim ár-
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óss mikill ok heldu þeir þar skipunum upp í

ána, ok lögðu við it vestra land. Sú á heitir

nú Bangá; fell þá raiklu þröngra ok var djúpari

enn nú er. Þeir ruddu skipin. Tóku þá ok

könnuðu landit fyrir útan ána, ok fluttu eftir

sér búfé sitt. Var Hængr hinn fyrsta vetr fyrir

útan Rangá hina ytri. Enn um várit kannaði

hann austrlandit, ok nam þá land milli Þjórs-

ár ok Markarfljóts, á milli fjalls ok fjöru, ok

bygði at Hofi við Rangá hina eystri. Ingunn

kona hans fæddi barn um várit, þá er þau höfðu

þar verit hinn fyrsta vetr, ok hét sveinn sá

Hrafu. Enn er hús vóru þar ofan tekin, þá

var þar síðan kallat Hrafntóftir. Hængr gaf

Baugi land í Fljótshlíð ofan frá Merkiá til ár-

innar fyrir útan Breiðabólstað, ok bjó hann at

Hlíðarenda, ok frá Baugi er komin mikil kyn-

slóð í þeiri sveit. Hængr gaf land skipverjum

sínum, enn seldi sumum við litlu verði, ok eru

þeir landnámamenu kallaðir. Stórólfr hét son

Hængs; hann átti Hválion ok Stórólfsvöll. Hans

son var Ormr hinn sterki. Herjólfr hét ann-

arr son Hæugs; hann átti land í Fljótshlíð til

móts við Baug ok út til Hválslækjar. Hann

bjó undir Brekkum. Sonr hans hét Sumarliði,

faðir Vetrliða skálds. Helgi var hinn þriði son

Hængs. Hann bjó á Velli, ok átti land til

Rangár it efra ok oían til móts við bræðr sína.

Vestarr hét hinn Qórði son Hængs. Hann átti
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land íyrir austan Rangá milli ok Þverár ok

hinn neðra hlut Stórólfsvallar. Hann átti Mó-

eiði, dóttur Hildis ór Hildisey. Þeira dóttir var

Ásný, er átti Ófeigr grettir. Vestarr bjó at

Móeiðarhváli. Hrafn var hinn íimti Hængs
son. Hann var íyrstr lögsögumaðr á íslandi.

Hann bjó at Hofi eftir fóður sinn. Þorlaug var

var dóttir Hrafns, er átti Jörundr goði. Þeira

son var Valgarðr at Hofi. Hrafn var göfgastr

sona Hængs.

34- (Hrjgil Kveldúlfs). Kveldúlfr spurði fall Þór-

ólfs sonar síns. Varð hann hryggr við þessi

tíðendi, svá at hann lagðist í rekkju af harmi

ok elli. Skallagrímr kom oft til hans ok taldi

fyrir honum, bað hann hressa sik, sagði at alt

var annat athæfiligra enn þat, at auvirðast ok

leggjast í kör, — „er hitt heldr ráð, at vér

leitim til hefnda eftir Þórólf. Má vera, at vér

komim í færi við nokkura þá menn, er verit

hafa at falli Þórólfs. Enn ef þat er eigi, þá

munu þeir vera menn, er vér munum ná, er

konungi mun sér þykja móti skapi". Kveldúlfr

kvað vísu:

Nó frák norðr í eyju,

(norn erum grimm) til snimma

Þundr kaus þremja skyndi,

Þóróif und lok fóru.

Létumk þung at þingi

Þörs fangyina at ganga
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(skjótt mtmat hefnt, þótt hvettimk

hugr) malmgnáar brugðit.

Haraldr konungr fór þat sumar til Upplanda,

ok fór um haustit vestr á Valdres ok alt á

Yors. Ölvir hnúfa var með konungi, ok kom

oft á mál við konung, ef hann mundi vilja bæta

Þórólf, veita Kveldúlfi ok Skallagrími fébætr

eða mannsóma þann nökkurn, er þeir mætti

við una. Konungr varnaði þess eigi með öUu,

ef þeir feðgar færi á fund hans. Síðan byrjaði

Ölvir ferð sína norðr í Fjörðu; létti eigi fyrr

enn hann kom at kveldi dags til þeira feðga.

Tóku þeir þakksamliga við honum. Dvaldist

hann þar nökkura hríð. Kveldúlfr spurði ÖIvi

vandlíga frá atburðum þeim er gerzt höfðu á

Sandnesi, þá er Þórólfr fell, svá at því, hvat

Þórólfr vann til frama, áðr hann felli. Svá ok

hverir vápn báru á hann, eða hvar hann hafði

mest sár, eða hvernig fall hans yrði. Ölvir

sagði alt þat er hann spurði, svá þat, at Har-

aldr konungr veitti honum sár þat, er ærit

mundi eitt til bana, ok Þórólfr fell nær á fætr

konungi á grúfu. Þá svarar Kveldúlfr: „Vel

hefir þú sagt, þvíat þat hafa gamlir menn mælt,

at þess manns mundi hefnt verða, er hann felli

á grúfu, ok þeim nær koma hefndin, er fyrir

yrðu, er hinn felli. Enn ólíklegt er, at oss

verði þeirar hamingju auðit". Ölvir sagði þeim

feðgum, at hann vænti ef þeir vildi fara á fund
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konungs, ok leita eftir bótum, at þat mundi

sómaför verða, ok bað þá til þess hætta, ok

lagði mörg orð til. Kveldúlfr sagði, at hann

var hvergi færrfyrirelli sakar: „Mun ek vera

heima", sagði hann. „Viltu fara Grímr", sagðí

Ölvir. „Ekki erendi ætla ek mik eiga", sagði

G-rímr, „mun kouungi ek þykja ekki orðsnjallr.

Ætla ek mik ekki lengi munu biðja bótanna".

Ölvir sagði, at hann mundi þess eigi þurfa:

„Skulu vér mæla alt fyrir hönd þína, slíkt er

vér kunnum". Eun með því at Ölvir sótti þat

mál mjök, þá hét Grímr ferð sinni, þá er hann

þæítist búinn. Kváðu þeir Ölvir á með sér þá

stund, er Grrímr skyldi koma á konungsfund.

Fór þá Ölvir fyrst á brott ok til konungs.

35. (Ferð Skallagríms á konungsfund). Skallagrímr bjóst

til ferðar þeirar, er fyrr var írá sagt. Hann
valdi sér menn af heimamönnum sínum ok ná-

búum, þá er vóru sterkastir at afli ok hraust-

astir þeira er til vóru. Maðr hét Áni, bóndi

einn auðigr. Annarr hét Grani. Þriði Grímólfr,

ok Grímr bróðir hans, heimamenn Skallagríms,

ok þeir bræðr, Þorbjörn krummr ok Þórðr beig-

aldi. Þeir vóru kallaðir Þórörnusynir. Hon
bjó skamt frá Skallagrími og var fjölkunnig;

Beigaldi var kolbítr. Einu hét Þórir þurs ok

bróðir hans Þorgeirr jarðlaugr. Oddr hét maðr

einbúi, Q-ríss lausingi. Tólf vóru þeir til fararinn-

ar, ok ailir hinir sterkustu menn ok margir ham-
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rammir. Peir höfðu róðrarferju, er Skallagrímr

átti. Fóru suðr með landi, lögðu inn í Ostrar-

jQörðu; fóru þá landveg upp á Vors til vatns

þess er þar verðr, enn leið þeira bar svá til,

at þeir skyldu þar yfir fara. Fengu þeir sér

róðrarskip, þat er við þeira hæfi var. Reru síðan

yfir vatnit. Enn þá var eigi langt til bæjar

þess er konungrinn var á veizlu. Kómu þeir

Grímr þar þann tíma, er konungr var genginn

til borða. Þeir Grímr hittu menn at máli úti

í garðinum, ok spurðu, hvat þar var tíðenda,

enn er þeim var sagt, þá bað Grímr kalla til

máls við sik Ölvi hnúfu. Sá maðr gekk inn í

stufuna, ok þar til er Ölvir sat, ok sagði hon-

um: „Menn eru hér komnir úti, tólf saman, ef

menn skal kalla. Enn líkari eru þeir þursum

at vexti ok at sýn, enn menskum mönnum".

Ölvir stóð upp þegar ok gekk út. Þóttist hann

vita, hverir komnir mundu. Fagnaði hann vel

Grími frænda sínum, ok bað hann ganga inn í

stufu með sér. Grímr sagði förunautum sínum:

„Þat mun hér vera siðr, at menn gangi vápn-

lausir fyrir konung. Skulu vér ganga inn sex,

enn aðrir sex skulu vera úti, ok gæta vápna

yárra". Síðan ganga þeir inn. Gekk Ölvir

fyrir konunginn. Skallagrimr stóð at baki hon-

um. Ölvir tók til máls: „Nú er Grímr hér

kominn, sonr Kveldúlfs. Kunnu vér nú auíúsu,

konungr, at þér gerið hans för góða hingat,
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svá sem vér væntum at vera muni. Fá þeir

margir af yðr sæmd mikla, er til minna eru

komuir, enn hann, og hvergi nær eru jamvel

at sér gervir um flestar íþróttir sem hann mun
vera, ok mátt þú svá þetta gera, konungr, at

mér þykir mestu máli skifta, ef þér þykir þat

nökkursvert". Ölvir talaði langt ok snjalt, því

at hann var orðfærr maðr. Margir aðrir vinir

ÖIvis gengu fyrir konung, ok fluttu þetta mál.

Konungr litaðist um. Hann sá, at maðr stóð

at baki ÖIvi, ok var höfði hærri enn aðrir menn

ok sköllóttr. „Er þetta hann Skallagrímr",

sagði konungr, „hinn mikli maðr?" Grímr

sagði at hann kendi rétt. „Ek vil þá", sagði

konungr, „ef þú beiðist bóta fyrir Pórólf, at þú

gerist minn maðr, og gangir hér í hirðlög ok

þjónir mér. Má mér svo vel líka þín þjónusta,

at ek veita þér bætr eítir bróður þinn, eða aðra

sæmd, eigi minni enn ek veitta honum Þór-

ólfi bróður þínum, ok skyldir þú betr kunna at

gæta, enn hann, ef ek gerða þik at svá mikl-

um manni, sem hann var orðinn". Skallagrímr

svarar: „Þat var kunnigt, hversu miklu Þór-

ólfr var framar, enn ek em, at sér gerr um
alla hluti, og bar hann enga gæíu til að þjóna

þér, konungr. Nú mun ek ekki taka þat ráð.

Eigi mun ek þjóua þér, þvíat ek veit at ek

mun eigi gæfu til bera, at veita þér þá þjón-

ustu, sem ek munda vilja ok vert væri. Hygg
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ek at mér verði meiri muna vant enn Þórólfi".

Konungr þagði, ok setti liann dreyrrauðan á at

sjá. Ölvir sneri þegar í brott ok bað þá Grrím

ganga út. Þeir gerðu svá, gengu út ok tóku

vápn sín. Bað Ölvir þá fara í brott sem skjót-

ast. Gekk Ölvir á leið með þeim til vatsina

ok margir menn með honum. Áðr þeir Skalla-

grímr skildist, mælti Ölvir: „Annan veg var

för þín, Grímr frændi, til konungs, enn ek

munda kjósa. Fýsta ek þik mjök hingatfar-

arinnar, enn nú vil ek hins biðja, at þú farir

heim sem skyndiligast, ok þess með, at þú

komir eigi á fund Haralds konungs, nema betri

verði sætt ykkur, eun mér þykir nú áhorfast,

ok gæt þín vel fyrir konungi ok hans mönnum.

Síðan fóru þeir Grímr yfir vatnit, enn þeir

Ölvir gengu þar til skip þau vóru, er upp vóru

sett við vatnit ok hjuggu svá at ekki var fært,

þvíat þeir sá mannför ofan frá konungsbænum.

Vóru þeir menn margir saman ok vápnaðir

mjök og fóru æsiliga. Þá menn hafði Haraldr

konungr sent eftir þeim til þess at drepa Grím.

Hafði konungr tekit til orða litlu síðar enn

þeir Grímr höfðu út gengit — sagði svá: „Þat

sé ek á skalla þeim hinum mikia, at hann er

fullr upp úlfúðar, ok hanu verðr at skaða þeim

mönnum nökkurum, eross mun þykja afnám í,

ef hann náir. Megu þér þat ætla, þeir menn

er hann mun kalla at í sökum sé við hann, at sá
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skalli mun engvan yðvarn spara, ef hann kerast

í færi. Farjð nú þá eftir honum ok drepið hann".

Síðan fóru þeir ok kómu til vatsins ok fengu

þar engi skip þau er fær væri. Fóru aftr síð-

an, ok sögðu konungi sína ferð ok svá þat at

þeir Grímr mundu þá komnir yfir vatnit. Skalla-

grímr fór leið sína ok föruneyti hans til þess

er hann kom heim. Sagði Skallagrímr Kveld-

úlfi frá ferð þeira. Kveldúlfr lét vel yfir því,

er Grímr hafði eigi farit til konungs þess er-

endis at ganga til handa honum ; sagði enn sem

fyrr, at þeir mundu af konungi hljóta skaða

einn enn enga uppreist. Kveldúlfr ok Skalla-

grímr ræddu oft um ráðagerð sína, ok kom þat

alt ásamt með þeim; sögðu svá, at þeir mundu

ekki mega vera þar í landi, heldr enn aðrir

menn, þeir er í ósætt væri við konung, ok m,undi

þeim hitt ráð, at fara af landi á brott ok þótti

þeim þat fýsiligt, at leita til íslands, þvíat þá

var sagt þar vel frá iandkostum. Þar vóru

þá komnir vinir þeira ok kunningjar, Ingólfr

Arnarson ok förunautar hans, ok höfdti tekið

sér landskosti ok bústaði á íslandi. Máttu m.eun

þar nema sér lönd ókeypis ok velja bústaði. Stað-

festist þat helzt um ráðagerð þeira, at þeir

mundu bregða búi sínu ok fara af landi á brott.

Þórir Hróaldsson hafði verit í barnæsku at fóstri

með Kveldúlfi ok vóru þeir Skallagrímr mjök

jafnaldrar. Var þar allkært í fóstbræðralagi.
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Þórir var orðinn lendr maðr konungs er þetta

var tíðenda. Enn vinátta þeira Skaliagríms

helzt ávalt. Snemma um várit bjuggu þeir

Kveldúlfr skip sín. Þeir liöfðu mikinn skipa-

kost ok góðan. Bjuggu tvá knörru mikla ok

liöfðu á iivárum þrjá tigu manna, þeira er lið-

færir vóru, ok umfram konur ok ungmenni.

Þeir höfðu með sér lausafé alt, þat er þeir

máttu með komast. Enn jarðir þeira þorði engi

maðr at kaupa fyrir ríki konungs. Enn er þeir

vóru búnir, þá sigldu þeir í brott. Þeir siglda

í eyjar þær er Sólundir heita. Þat eru margar

eyjar ok stórar, ok svá mjök vágskornar, at

þar munu fáir menn vita allar hafnir.

26, [bráp sona Guitorms). Guttormr hét maðr, son

Sigurðar hjartar. Hann var móðurbróðir Har-

alds konungs. Hann var fóstrfaðir konungs ok

ráðamaðr fyrir landi hans, þvíat konungr var

þá á barnsaldri, fyrst. er hann kom til ríkis.

Guttormr var hertogi fyrir liði Haralds konungs,

þá er hann vann land undir sik, ok var hann

í öllum orrostum, þeim er konungr átti, þá er

hann gekk til lands í Noregi. Enn er Haraldr

var orðinn einvaldskonungr yfir landi öllu, ok hann

settist um kyrt, þá gaf hann Guttormi frænda

sínum Vestrfold ok Austragðir ok Hringaríki ok

land þat alt, er átt hafði Hálfdan svarti faðir

hans. Guttormr átti sonu tvá ok dætr tvær.

Synir hans hétu Sígurðr ok Ragnarr, enn dætr
5
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hans Ragnhildr ok Áslaug. Guttormr tók sótt,

enn er at honum leið, þá sendi hann menn á

fund Haralds konungs ok bað hann sjá fyrir

börnum sínum ok fyrir ríki sínu. Litlu síðar

andaðist hann. Enn er konungr spurði andlát

hans, þá lét hann kalla til sín Hallvarð harð-

fara ok þá bræðr; sagði, at þeir skyldu fara

sendiför hans austr í Vík. Konungr var þá

staddr í Prándheimi. Þeir bræðr bjuggust til

ferðar þeirar sem vegligast. Völdu sér lið ok

höfðu skip þat er þeir fengu bezt. Peir höfðu

þat skip, er átt hafði Þórólfr Kveldúlfsson ok

þeir höfðu tekit af Þorgisli gjallanda. Enn er

þeir vóru búnir ferðar sinnar, þá sagði konungr

þeim erendi, at þeir skyldu fara austr til Túns-

bergs. Þar var þá kaupstaðr. Þar hafði Gutt-

ormr haft atsetu. „Skulu þit", sagði konungr,

„færa mér sonu G-uttorms, enn dætr hans skulu

þar upp fæðast, til þess er ek gifti þær. Skal

ek fá menn til at varðveita ríkit ok veita mey-

junum fóstr". Enn er þeir bræðr vóru búnir,

þá fara þeir leið síua ok byrjaði þeim vel.

Kómu þeir um várit í Vík austr til Túnsbergs,

ok báru þar fram erendi sín. Taka þeir Hall-

varðr við sonum Guttorms ok miklu lausafé.

Fara þeir þá er þeir eru búuir aftr á leið.

Byrjaði þeim þá nökkurum mun seiuna, ok varð

ekki til tíðenda í þeira ferð, fyn enn þeir sigla
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norðr um Sogusæ byr góðHU og bjart veðr ok

vóru þá allkátir.

37. (Dráp þeira bræJra). Kveldúlfr ok þeir Skalla-

grímr heldu njósnum jafnan um sumarit inn á

þjúðleiðinni. Skaliagrímr var hverjum manui

skygnri. Hann sá sigling þeira Hallvarðs ok

kendi skipit, þvíat hann hafði þat skip sét fyrr,

þá er Þorgils fór með. Skallagrímr helt vörð

á um ferð þeira, hvar þeir lögðu til hafnar um
kveldit. Síðan ferr hann aftr til liðs síus ok

segir Kveldúlfi þat er haim hann hafði sét, svá

þat at hann hafði kent skipit, þat er þeir Hall-

varðr höfðu tekit af Þorgisli, ok Þórólfr hafði

átt; ok þar muudu þeir menu uökkurir fylgja,

er veiðr mundi í vera. Síðau búast þeir ok

búa báða bátana ok höfðu tuttugu menn á hvár-

um. Stýrði öðrum Kveldúlfr, enu öðrum Skalla-

grímr. Róa þeir síðan ok leita skipsins. Enn
er þeir koma at þar er skipit iá, þá lögðu þeir

at landi. Þeir Hallvarðr höfðu tjaldat yfir skipi

síuu ok höfðu þá lagizt til svefns. Enn er þeir

Kveldúlfr kómu at þeim, þá hljópu varðmenn

upp, er sátu við bryggjusporð, ok kölluðu á skip

út ; báðu menn upp stauda; sögðu, at ófriðr

fór at þeim. HIjópu þeir Hallvarðr tii vápna

sinua. Enn er þeir Kveldúlfr kómu at bryggju-

sporðiuum, þá gekk hauu út at skutbryggju,

enn Skallagrímr gekk at frambryggjunni. Kveld-

úlfr hafði í heudi bryutröll. Enu er hauu kom
5*
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á skipit, þá bað hann menn sína ganga it ytra

með borðum ok höggva tjöldin ór klofum. Enn

hann óð aftr til lyftingariunar, ok svá er sagt,

atþá hamaðist hann, ok fleiri vóru þeir förunautar

hans er þá hömuðust. Þeir drápu menn þá alla,

er fyrir þeim urðu. Slíkt sama gerði Skalla-

grímr, þar er hann gekk um skipit. Léttu þeir

feðgar eigi fyrr enn hroðit var skipit. Enn er

Kveldúlfr kom aftr at lyftingunni, reiddi hann

upp bryntröllit ok höggr til Hallvarðs í gegn-

um hjálminn ok höfuðit, ok sökk alt at skafti.

Hnykti hann þá svá hart at sér, at hann brá

Hallvarði á loft ok slöngdi honum útbyrðis.

Skallagrímr ruddi framstafninn ok drap Sigtrygg.

Mart hljóp manna á kaf, enn menn Skallagríms

tóku bátinn, er þeir höfðu þagat haft, ok reru

til ok drápu þá alla er á suiidínu vóru. Þar lézt

alls manna Hallvarðs meir onn fimm tigir manna,

enn þeir Skallagrímr tóku skipit, þat er þeir

Hallvarðr höfðu þangat haft ok fé alt, þat sem

á var. Þeir tóku höndum menn tvá eða þrjá,

þá er þeim þótti sem minstir væri fyrir sér, ok

gáfu grið ok höfðu af þeim tíðendi; fréttu hver-

ir menn hefði verit á skipinu, ok svá hvernig

ferð þeira hefði ætluð verit. Enn er þeir váru

vísir orðnir alls hins sanna, þá könnuðu þeir

valinn, þann er á skipinu lá. Fanst þeim þá

þat á, at meiri hlutr manna hafði fyrir borð

hlaupit ok höfðu týnzt, enn þat er fallit h^fði
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á skipinu. Þeir synir Guttorms höfðu fyrir

borð hlaupit ok höfðu týnzt. Þá var aunarr

þeira tólf vetra, enn annarr tíu, ok hinir væn-

ligstu menn. Síðan lét Skallagrímr lausa fara

þá menn, er hann hafði grið geíit, ok bað þá

fara á fund Haralds konungs ok segja honum
vendiliga frá þeim tíðendum, er þar gerðust, ok

svá hverir þar höfðu at verit, — „skulu þér",

sagði hann, „bera til konungs kviðling þeuna:

Nús hersis hefnd

við hilmi efnd;

gengr ulfr ok örn

of ynglings börn;

flugu höggvin hræ

Hallvarðs á sæ;

grön slítr ara

und Snarfara".

Síðan fluttu þeir Grímr skipit með farmi út

til skipa sinna. Skiftu þá skipunum. Hlóðu

þetta, er þá höfðu þeir feugit, enn ruddu hitt,

er þeir höfðu áðr ok minna var. Báru þar í

grjót ok brutu þar á raufar ok söktu niðr.

Sigldu síðan á haf út, þegar byr gaf. Svá er

sagt, at þeim mönnum væri farit, er hamramm-

ir eru, eða þeim er berserksgangr var á, at

meðan þat var framit, þá vóru þeir svá sterkir,

at ekki helzt við þeim, enn fyrst, er af var

geugit, þá vóru þeir ómáttkari enn at vanda.

Kveldúlfr var ok svá, at þá er af honum gekk

hamremmin, þá kendi hann mæði af sókn þeiri
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er hann hafði veitt, ok var hann þá af öUu

saman ómáttugr, svá at hann lagðist í rekkju.

Enn byrr bar þá í haf út. Kveldúlfr réð fyrir

skipi því er þeir höfðu tekit af þeim Hallvarði.

Þeim byrjaði vel ok heidu mjök samfloti, svá

at hvárir vissu löngum til annarra. Enn er

sóttist hafit, þá élna^^' sótt á hendr Kveldúlfl.

Enn er dró at því, at hann var banvænn, þá

kallaði hann til skipverja sma ok sagði þeim, at

honum þótti líkligt, at þá mundi brátt skilja

vega þeira — „hefi ek", sagði hann, „ekki

kvellisjúkr verit, enn ef svá ferr, sem mér þyk-

ir nú líkligast, at ek öndumst, þá gerið mér kistu

ok látið mik fara fyrir borð, ok verðr þetta

annan veg enn ek hugða at vera mundi, ef ek

skal eigi koraa til íslands ok nema þar land.

Pér skuluð bera kveðju mína Grími syni mín-

um, þá er þér finnizt, ok segið honum þat með,

ef svá verðr at hann kemr til íslands ok beri

svá at, þótt þat muni ólíkligt þykja, at ek sjá

þar fyrir, þá taki hann sér þar bústað sem næst

því er ek hefi at landi komit". Litlu síðar and-

aðist Kveldúlfr. Gerðu skipverjar hans svá sem

hann hafði fyrir mælt, at þeir lögðu hann í kistu

ok skutu síðan fyrir borð. Grímr hét maðr, son

Þóris Ketils sonar kjölfara, kynstórr maðr ok

auðigr. Hann var skipveri Kveldúlfs. Hann

hafði verit aldavinr þeira feðga, ok hafði verit

í ferðum bæði með þeim ok Þórólfi. Hafði hann
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ok fengit reiði konungs fyrir þá sök. Hann

tók til forráða skipit, eftir er Kveldúlfr var

dauðr. Enn er þeir vóru komnir við ísland,

þá sigldu þeir sunnan at landi. Þeir sigldu

vestr fyrir landit, þvíat þeir höfðu þat spurt,

at Ingólfr hafði sér þar bústað tekit, enn er þeir

kómu fyrir Reykjanes ok þeir sá firðinum upp

líika, þá stefna þeir inn í fjörðinn báðum skip-

unum. Veðr gerði hvast ok væta mikil ok þoka.

Skildust þá skipin. Sigldu þeir inn eftir Borg-

arfirði til þess er þraut sker öU; köstuðu þá

akkerum til þess er veðr lægði ok Ijóst gerði;

þá biðu þeir flæðar. Síðan fluttu þeir skipit

upp í árós nökkurn ; sú er kölluð Gufuá. Leiddu

þar skipit upp eftir ánni, svá sera gekk. Báru

síðan farm af skipinu ok bjuggust þar um hinn

fyrsta vetr. Þeir könnuðu landit með sæ, bæði

upp ok út. Enn er þeir höfðu skamt farit, þá

fundu þeir í vík einni, hvar upp var rekin kista

Kveldúlfs. Fluttu þeir kistuna á nes þat er

þar varð, settu hana þar niðr ok hlóðu at grjóti

38. (Skallagrímr nam land). Skallagrímr kom þar

at landi, er nes mikit gekk í sæ út, ok eið mjótt

fyrir ofan nesit, ok báru þar farm af Þat

kölluðu þeir Knarrarnes. Síðan kannaði Skalla-

grímr landit, ok var þar mýrlendi mikit ok skóg-

ar víðir, langt í milli fjalls ok tjöru, selveiðar

gnógar ok fiskifang mikit. Enn er þeir könn-

uðu landit suðr með sjónum, ok varð þá fyrir
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þeim Qörðr mikill, eim er þeir fóru inn með

firði þeim, þá létlu þeir eigi fyrr ferðinni enn

þeir fundu förunauta sína, Grím hinn háleyska

ok þá fórunauta. Varð þar fagnafundr. Sögðu

þeir Skallagrimi andlát fó^ur Jians, ók þat med,

at Kveldúlfr var þar til lands kominn ok þeir

höfðu hann jarðat. Síðan fylgdu þeir Skalla-

grími þar til, ok sýndist honum svá sem þaðan

mundi skamt á brott, þar er bólstaðargerð góð

mundi vera. Fór Grímr þá í brott ok aftr til

skipverja sinna, ok sátu þar hvárir um vetrinn

sem þeir höfðu at komit. Þá nam Skalla-

grímr land milli fjalls ok íjöru, Mýrar allar út

til Selalóns og it efra til Borgarhrauns, enn

suðr til Hafnarfjalla, ok alt þat land, er vatn-

fóll deila til sjóvar. Hann flutti um várit eftir

skipit suðr til ^arðarins ok inn í vág þann er

næstr var því er Kveldúlfr hafði til lands kom-

it, ok setti þar bæ ok kallaði at Borg, enn fjörð-

inn Borgarfjörð, ok svá heraðit upp frá kendu

þeir við fjörðinn. Grími hinum háleyska gaf

hann bústað fyrir sunnan Borgarfjörð, þar er

kallat var á Hvanneyri. Par skamt út frá

skarst inn vík ein eigi mikil; fundu þeir þar

andir margar ok kölluðu Andakíl, enn Anda-

kílsá, er þar fell til sjóvar. Upp frá á þeiri

til þeirar ár, er kölluð var Grímsá, þar í milli

átti Grímr land. Um várit, þá er Skallagrímr

lét reka kvikfé sitt útan meðr sjó, þá kómu
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þeir á nes eitt lítit ok veiddu þar álftir nökfc-

urar ok kölluðu Álftanes. Skallagrímr gaf land

skipverjum sínum. Ána gaf hann land mílli

Langár ok Háfslækjar, o.k bjó hann at Ánabrekku.

Son hans var Önundr sjóni. [örímólfr bygði

fyrst á Grímólfsstöðum. Við hann er kend

Grímólfsfit ok Grímólfslækr. Grímr hét son

haus, er bjó fyrir sunnan fjörð. Hans son var

Grímarr, er bjó á Grímarsstöðum]. Um hann

deildu þeir Þorsteinn ok Tungu-Oddr. Grani

bjó at Granastöðum í Digranesi. Þorbirni krum

gaf hann land upp með Gufá ok Þórði beig-

alda. Bjó Krumr í Krumshólum, enn Þórðr at

Beigalda. Þóri þurs ok þeim bræðrum gaf

hann land upp frá Einkunnura ok it ytra með

Langá. Þórir þurs bjó á Þursstöðum. Hans

dóttir var Þórdís stöng, er bjó í Stangarholti

síðan. Þorgeirr bjó á Jarðlangsstöðum. Skalla'

grímr kannaði land upp um herað. Fór fyrst

inn með Borgarfirði til þess er Qörðinn þraut,

enn síðan með ánni fyrir vestan, er hann kall-

aði Hvítá, þvíat þeir förunautar höfðu eigi sét

fyrr vötn þau er ór jöklum höfðu fallit. Þótti

þeim áin undarlíga lit. Þeir fóru upp með

Hvítá, til þess er sú á varð fyrir þeim, er fdl

ór norðri frá fjollum; þá kölluðu þeir Norðrá,

ok fóru upp með þeiri á, til þess er enn varð

á fyrir þeim ok var þat lítit vatnfall. Fóru

þeir yfir á þá ok enn upp með Norðrá. Sá þá
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brátt, hvar hin litla áin fell ór gljúfrum ok

kölluðu þá Gljúfrá. Síðan fóru þeir yfir Norðrá

ok fóru aftr enn til Hvítár ok upp með henni.

Varð þá enn brátt á, sú er þvers varð, fyrir þeim

ok fell í Hvítá; þá kölluðu þeir Þverá. Þeir

urðu þess varir, at þar var hvert vatn fult af

fiskum. Síðan fóru þeir út aftr til Borgar.

29. (Af i5ju Skallagríms). Skallagrímr var iðjumaðr

mikill. Hann hafði með sér jafnan mart manna;

lét sækja mjök föng þau er fyrir vóru ok til

atvinnu mönnum vóru, þvíat þá fyrst höfðu

þeir fátt kvikfjár hjá því sem þurtti til íjölmennis

þess sem var. Enn þat sem var kvikfjárins,

þá gekk öllum vetrum sjálfala í skógum. Skalla-

grímr var skipasmiðr mikill, enn rekavið skorti

eigi vestr fyrir Mýrar. Hann let gera bæ á

Álftanesi ok átti þar bú annat. Lét þaðan sækja

útróðra ok selveiðar ok eggver, er þá vóru gnóg

íöng þau öll, svá rekavið at láta at sér flytja.

Hvalakvámur vóru þá ok miklar, ok skjóta mátti

sem vildi; alt var þar þákyrt í veiðistöð, er þat

var óvant manni. Et þriðja bú átti hann við

sjóinn á vestanverðum Mýrum. Var þar enn

betr komit at sitja fyrir rekum, ok þar lét hann

hafa sæði ok kalla at Ökrum. Eyjar lágu þar

út fyrir, er hvalr fanst í, ok kölluðu þeir Hvals-

eyjar. Skallagrímr hafði ok menn sína uppi við

laxárnar til veiða. Odd einbúa setti hann við

Gljúfrá at gæta þar laxveiðar. Oddr bjó undir
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Einbúabrekkum. Við hann er kent Einbúanes.

Sigmundr hét maðr, er Skallagrímr setti við

Norðrá. Hann bjó þar er kallat var á Sigmundar-

stöðum. Par er nú kallat at Haugum. Við hann

er kent Sigmundarnes. Síðan færði hann bú-

stað sinn í Munoðarnes. Þótti þar hægra til

laxveiða. Enn er fram gekk mjök kvikfé Skalla-

gríms, þá gekk féit upp til fjalla alt á sumrum.

Hann fann mikinu mun á, at þat fé varð betra

ok feitara, er á heiðum gekk, svá þat, at sauð-

fé helzt á vetrum í fjalldölum, þótt ei verði

ofan rekit. Síðan lét Skallagrímr gera bæ uppi

við fjallit ok átti þar bú. Lét þar varðveita

sauðfé sitt. Þat bú varðveitti Gríss, ok er við

hann kend Grísartunga. Stóð þá á mörgum

fótum ^árafli Skallagríms. Stundu síðar enn

Skallagrímt hafði út Jcomit, kom skip af hafi í

Borgarfjörð, ok átti sá maðr, er Óleifr var kall-

aðr hjalti. Hann hafði með sér konu sína ok

börn ok annat frændlið sitt, ok hafði svá ætlat

ferð sína, at fá sér bústað á íslandi. Óleifr var

maðr auðigr ok kynstórr ok spakr at viti. Skalla-

grímr bauð Óleifi heim til sín til vistar ok liði

hans öllu. Enn Óleifr þektist þat, ok var hann

með Skallagrími hinn fyrsta vetr er Óleifr var

á íslandi. Enn eftir um várit vísaði Skalla-

grímr Óleifi til landskostar fyrir sunnan Hvítá

upp frá Grímsá til Flókadalsár. Óleifr þektist

þat, ok fór þangat búferli sínu ok setti þar bú-
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stað er heitir at Varmalæk, Hann var göfugr

maðr. Hans synir vóru þeir Ragi í Laugardal

ok Þórarinn ragabróðir, er lögsögu tóku á ís-

landi næst eftir Hrafn Hængsson. Þórarinn bjó

at Varmalæk. Hann átti Þórdísi dóttur Óláfs

feilans, systur Þórðar gellis.

30. (Útkváma Yngvars). Haraldr konungr hinn hár-

fagri lagði eigu sínar á jarðir þær allar, er

þeir Kveldúlfr ok Skallagrímr höfðu eftir átt í

Noregi, ok alt þat fé annat er hann náði. Hann

leitaði ok mjök eftir mönnum þeim, er verit

höfðu í ráðum ok vitorðum eða nökkurum til-

beina með þeim Skallagrími um verk þau er

þeir unnu, áðr Skallagrímr fór ór landi á brott,

ok svá kom sá fjandskapr, er konungi var á

þeim feðgum, at hann hataðist við frændr þeira

eða aðra nauðleytamenn, eða þá menn, er hann

vissi at þeim höfðu allkærir verit í viuáttu.

Sættu sumir af honum reísingum ok margir

flýðu undan ok leituðu sér hælis; sumir innan-

lands, enn sumir flýðu með öllu af landi á brott.

Yngvarr mágr Skallagríms var einn af þessum

mönnum, er nú var frá sagt. Tók hann þat

ráð, at hann varði fé síuu svá sem hann mátti

í lausaeyri ok fekk sér hafskip; réð þar menn

til, ok bjó ferð sína til íslands, þvíat hann

hafði þá spurt, at Skallagrímr hafði tekit þar

staðfestu ok eigi mundi þar skorta landakosti

með Skallagrími. Enn er þeir vóru búnir ok
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byr gaf, þá sigldi hann í haf ok greiddist ferð

hans vel. Kom hann til íslands fyrir sunnan

landit og helt vestr fyrir Reykjanes, ok sigldi

inn á Borgarfjörð ok helt inn 1 Langá ok upp

alt til foss. Báru þar farm af skipinu. Ena
er Skallagrímr spurði atkvámu Yngvars, þá fór

hann þegar á fund hans ok bauð honum til sín

með svá mörgum mönnum sem hann vildi.

Yngvarr þektist þat. Var skipit upp sett. Enn
Y^ngvarr fór til Borgar með marga menn,

ok var þann vetr með Skallagrími. Enn at

vári bauð Skallagrímr honum landakosti. Hann
gaf Yngvari bú þat er hann átti á Álftanesi

ok land inn til Leirulækjar ok út til Straum-

^arðar. Síðan fór hann til útbús þess ok tók

þar við, ok var hann hinn nýzti maðr ok hafði

auð fjár. Skallagrímr gerði þá bú í Knarrar-

nesi ok átti lengi bú þar síðan. — Skallagrímr

var járnsmiðr mikill ok hafði rauðablástr mik-

inn á vetrinn. Haun lét gera smiðju með sjón-

um mjök langt út frá Borg, þar sem heitir

Raufarnes. Þótti honum skógar þar eigi fjar-

lægir, enn er hauu fekk þar engan stein þann er

svá væri harðr eða sléttr, at honum þætti gott

at lýja járn við — þvíat þar er ekki malar-

grjót; eru þar smáir sandar alt með sæ, —
var þat eitt kveld, þá er aðrir menn fóru at

sofa, at Skallagrimr gekk til sjóvar ok hratt

fram skipi áttæru, er hann átti, ok reri út til
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Miðfjarðareyja. Lét þá hlaupa niðr stjóra fyrir

stafn á skipinu. Síðan steig hann fyrir borð

ok kafaði ok hafði upp með sér stein ok færði

upp í skipit. Síðan fór hann sjálfr upp í skip-

it ok reri til lands ok bar steininn til smiðju

sinnar, ok lagði niðr fyrir smiðjudyrum ok lúði

þar síðan járn við. Liggr sá steinn þar enn,

ok mikit sindr hjá, ok sér þat á steininum at

hann er barðr ofan, ok þat er brimsorfit grjót

ok ekki því grjóti glíkt öðru er þar er, ok munu

nú ekki meira hefja fjórir menn. Skallagrímr sótti

fast smiðjuverkit, enn húskarlar hans vönduðu um
ok þótti snemma risit. Þá orti hann vísu þessa:

„Mjök verðr ár sás aura

ísarnsmeiðr at risa

(váðir Vidda bróður

veðrs) leggja skal (kveðja).

Gjalla lætk á goUi,

geisla Djóts meðan þjóta,

heitu, hrærikytjur

hreggsvindfrekar, sleggjur".

31. (Hér segir af börnum Skallagríuis). Skallagrímr ok

þau Bera áttu börn mjök mörg, ok var þat fyrst

at öll önduðust. Þá gátu þau sou, ok var

vatni ausinn, ok hét Þórólfr. Enn er hann

fæddist upp, þá var hann suemma mikill vexti

ok hinn vænsti sýnum. Var þat allra manna

mál, at hann mundi vera hinu líkasti Þórólfi Kveld-

úlfssyui, er hann var eftir heitiun. Þórólfr var

langt umfram jamaldra sína at afli. Enn er
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hann óx upp, gerðist hann íþróttamaðr um flesta

þá hluti, er þá var mönnum títt at fremja, þeim

er vel vóru at sér gervir. Þórólfr var gleði-

maðr mikiU. Snemma var ha^m svá fullkom-

inn at afli, at hann þótti vel liðfærr með öðrum

mönnum. Varð hann brátt vinsæll af alþýðu.

Unni honum ok vel faðir ok móðir. Þau

Skallagrímr áttu dætr tvær. Hét önnur Sæunn,

enn önnur Þórunn. Vóru þær ok efniligar í

uppvexti. Enn átti Skallagrímr son; var sá

vatni ausinn ok nafn geíit ok kallaðr Egill.

Enn er hann óx upp, þá mátti brátt sjá á hon-

um, at hann mundi verða mjök Ijótr ok líkr

feðr sínum, svartr á hár. Enn þá er hann var

þrévetr, þá var hann mikill ok sterkr, svá sem

þeir sveinar aðrir, er vóru sex vetra eða sjau.

Hann var brátt málugr ok orðvíss. Heldr var

hann illr viðreignar, er hanu var í leikum með

öðrum ungmennum. — Þat vár fór Yngvarr til

Borgar, ok var þat at erendum, at hann bauð

Skallagrími til boðs út þangat til sín ok nefndi

til þeirar ferðar Beru dóttur sína ok Þórólf

son hennar, ok þá menn aðra, er þau Skalla-

grímr vildu at færi. Skallagrímr hét íör sinni,

Fór Yngvarr þá heim ok bjó til veizlunnar ok

lét þá öl heita. Enn er at þeiri stefnu kemr,

er Skallagrímr skyldi til boðsins fara ok þau

Bera, þá bjóst Þórólfr til ferðar með þeim ok

húskarlar, svá at þau vóru fimtán saman. Eg-
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ill ræddi um við föður sinn at hann vildi fara.

„Á ek þar slíkt kynni sem Þórólfr", segir hann.

„Ekki skaltu fara", segir Skallagrímr, „þvíat

þú kant ekki fyrir þér at vera í fíölmenni, þar

er drykkjur eru miklar, er þú þykir ekki góðr

viðskiftis at þú sér ódrukkinn". Steig þá Skalla-

grímr á hest sinn ok reið í brott, enn Egill

undi illa við sinn hlut. Hann gekk ór garði

ok hitti eykhest einn, er Skallagrímr átti, fór

á bak ok reið eftir þeim Skallagrími. Honum

varð ógreiðfært um mýrarnar, þvíat hann kunni

enga leið, enn hann sá þó mjök oft reið þeira

Skallagríms, þá er eigi bar fyrir holt eða skóga.

Er þat at segja frá hans ferð, at síð um kveld-

it kom hann á Álftanes, þá er menn sátu þar

at drykkju. Gekk hann inn í stufu. Enn er

Yngvarr sá Egil, þá tók hann við honum fegin-

samliga, ok spurði hví hann hefði svá síð kom-

it. Egill sagði, hvat þeir Skallagrímr höfðu við

mælzt. Yngvarr setti Egil hjá sér. Sátu þeir

gagnvert þeim Skallagrími ok Þórólfi. Þat var

þat haft at ölteiti, at menn kváðu vísur. Þá

kvað Egill vísu:

„Komiun emk ern til arna

Yngvars, t)ess's beð lyngva

(hann vark fíiss at finna)

fránþvengjar gefr drengjum.

Mon eigi þú þægir

þrévetran mér betra



SKALLAGRÍMSSONAR. 81

Ijósundinna landa

linns óðarsmið finna".

YDgvarr helt upp vísu þeiri ok þakkaði vel

Agli vísuna, enn um daginn eftir þá færði

Yngvarr Agli at skáldskaparlaunum kúfunga

þrjá ok andaregg. Enn um daginn eftir við

drykkju kvað Egill vísu aðra um bragarlaun:

„Siþögla gaf söglum

sárgagls þría Agli

hirðimeiðr við hrððri

hagr brimrótar gagra

ok hekkþiðurs hlakka

horðyallar gaf fjorða

kennimeiðr sás kunni

körheð Egil gleðja".

Vel lagði EgiII í þökk skáldskap sinn við marga

menn. Ekki varð þá fleira til tíðenda í ferð

þeira. Fór Egill heim með Skallagrími.

33. (Frá BrynjdlO). Bjöm hét hersir ríkr í Sogni,

er bjó á Aurlandi. Hans son var Brynjólfr, er

arf allan tók eftir föður sinn. Synir Brynjólfs

vóru þeir Björn ok Þórðr. Þeir vóru menn á

UEgum aldri, er þetta var tíðenda. Björn var

farmaðr mikill; var stundnm í víking, enn stund-

um í kaupferðum. Björn var hinn gerviligsti

maðr. Þat barst at á einuhverju sumri, at Björn

var staddr í Fjörðum at veizlu nökkurri fjöl-

mennri. Þar sá hann mey fagra, þá er honum
fanst mikit um. Hann spurði eftir, hverrar ætt-

ar hon var. Honum var þat sagt, at hon var
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systir Þóris hersis Hróaldssonar ok hét Þóra

hlaðhönd. Björn hóf upp bónorð sitt ok bað

Þóru, enn Þórir synjaði honum ráðsins ok skild-

ust þeir at svá gervu. Enn þat sama haust fekk

Björn sér liðs, ok fór með skútu alskipaða norðr

í Fjörðu ok kom til Þóris ok svá at hann var

eigi heima. Björn nam Þóru á brott ok hafði

heim með sér á Aurland. Vóru þau þar um vetrinn

ok vildi Björn gera brúðlaup til hennar. Bryn-

jólfl feðr hans líkaði þat illa, er Björn hafði gert

Þóri svívirðing í því, þar sem áðr hafði löng

vinátta verit með Þóri ok Brynjólfi, — „því síðr

skaltu, Björn", segir Brynjólfr, „brúðlaup til Þóru

gera hér með mér at óleyfl Þóris bróður hennar, at

hon skal hér svá vel sett, sem hon væri míu

dóttir, enn systir þín". Enn svá varð at vera

alt sem Brynjólfr kvað á þar í hans híbýlum, hvárt

er Birni líkaði vel eða illa. Brynjólfr sendi

menn til Þóris, at bjóða honum sætt ok yfir-

bætr fyrir för þá er Björn hafði farit. Þórir

bað Brynjólf senda heim Þóru, sagði, at ekki

mundi af sætt verða ella. Enn Björn vildi fyr-

ir engan mun láta hana í brott fara, þó at

Brynjólfr beiddi þess. Leið svá af vetrinn.

Enn er vára tók, þá ræddu þeir Brynjólfr ok

Björn einn dag um ráðagerðir sínar. Spurði

Brynjólfr, hvat hann ætlaðist fyrir. Björn sagði

þat líkast, at hann mundi fara af landi á brott

— „er mér þat næst skapi", sagði hann, „at
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þú fáir mér langskip ok þar lið með ok fara

ek í víking". „Engi ván er þess", sagði Bryn-

jólfr, „at ek fá þér í hendr herskip ok lið mik-

it, þvíat ek veit eigi nema þá komir þú þar

niðr er mér er öll óaufúsa á, ok stendr þó nú

áðr ærin óró af þér. Kaupskip mun ek fá þér

í hendr ok þar með kaupeyri. Farðu síðan

suðr til Dyflinnar. Sú er nú ferð frægst. Mun
ek íá þér föruneyti gott". Björn segir svá, at

hann mundi þat verða upp at taka sem Bryn-

jólfr vildi. Lét hann þá búa kaupskip gott ok

fekk menn til. Bjóst Björn þá til þeirar ferð-

ar ok varð ekki snemmbúinn. Enn er Björn

var aibúinn ok byrr rann á, þá steig hann á

bát með tólf menn ok reri inn á Aurland, ok

gengu upp til bæjar ok til dyngju þeirar er

móðir hans átti. Sat hon þar inui ok konur

mjök margar. Þar var Þóra. Björn sagði at

Þóra skyldi með honum fara. Leiddu þeir haua

í brott, enn móðir hans bað konuruar vera eigi

svá djarfar, at þær gerði vart við inn í skál-

ann; sagði, at Brynjólfr mundi illa í höndum

hafa ef hann vissi, ok sagði, at þá væri búit

við geig miklum með þeim feðgum. Eun klæðn-

aðr Þóru ok gripir vóru þar allir lagðir til

handargagns, ok höfðu þeir Björn þat alt með

sér. Fóru þeir síðan um nóttina út til skips

síns. Drógu þegar segl aitt, ok sigldu út eftir

Sognsæ ok síðan í haf. Þeim byijaði illa ok
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höfðu réttu stóra, ok velkti lengi í hafi, þvíat

þeir vóru öruggir í því at firrast Noreg sem

mest. Þat var eiun dag, at þeir sigldu austan

at Hjaltlandi hvast veðr ok lestu skipit í land-

töku við Mósey. Báru þar af farminu ok fóru

í borg þá er þar var ok báru þangat allan

varning sinn, ok settu upp skipit ok bættu er

brotit var.

33. (Björn ferr lil íslands). Litlu fyrir vetr kom

skip til Hjaltlands sunnan ór Orkneyjum. Sögðu

þeir þau tíðendi, at langskip hafði komit um
haustit til eyjanna. Vóru þat sendimenn Har-

alds konungs með þeim erendum til Sigurðar

jarls, at konungr vildi drepa láta Björn Brynj-

ólfsson, hvar sem hann yrði áhendr, ok slíkar orð-

sendingar gerði hann til Suðreyja, alt til Dyfl-

innar. Björn spurði þessi tíðendi ok þat með,

at hann var útlægr í Noregi. Enn þegar er

hann hafði komit til Hjaltlands, gerði hann

brullaup til Þóru. Sátu þau um vetrinn í Mós-

eyjarborg. Enn þegar um várit er sjó tók at

lægja, setti Björn fram skip sitt ok bjó sem á-

kafligast. Enn er hann var búinn ok byr gaf,

sigidi hann í haf. Fengu þeir veðr stór ok

vóru litla stund úti. Kómu sunnan at íslandi.

Gekk þá veðr á land ok bar þá vestr fj^rir

landit ok þá í haf út. Enn er þeim gaf byr

aftr, þá sigldu þeir at landinu. Engi var sá

maðr þar innanborðs, er verit hefði fyrr á ís-
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landi. Þeir sigldu inn á fjörð einn furðuliga

mikinn ok bar þá at hinni vestri ströndinni.

Sá þar til lands inn ekki nema boða eina ok

hafnleysur. Beittu þá sem þverast austr fyrir

landit, alt til þess er fjörðr varð fyrir þeim ok

sigldu þeir inn eftir firðinum til þess er lokit

var skerjum öllum ok brimi. Þá lögðu þeir at

nesi einu. Lá þar ey fyrir útan, enn sund

djúpt í milli. Festu þar skipit. Vík gekk upp

fyrir vestan nesit, enn upp af víkinni stóð borg

mikil. Björn gekk á bát einn ok menn með

honum. Björn sagði förunautum sínum, at þeir

skyldu varast at segja þat ekki frá ferðum

sínum, er þeim stæði vandræði af því. Þeir

Björn reru til bæjarins ok hittu þar menn at

máli. Spurðu þeir þess fyrst, hvar þeir vóru

at landi komnir. Menn sögðu, at þat hét at

Borgarfirði, enn bær sá er þar var hét at Borg,

enn Skallagrímr bóndinn. Björn kannaðist brátt

við hann ok gekk til móts við Skallagrím ok

töluðust þeir við. Spurði Skallagrímr, hvat

mönnum þeir væri. Björn nefndi sik ok föður

sinn, enn Skallagrími var allr kunnleiki á Bryn-

jólfi, ok bauð Birni allan forbeina sinn, þann er hann

þurfti. Björn tók því þakksamliga. Þá spurði

Skallagrímr, hvat fleira væri þeira manna á skipi,

er virðingamenn væri. Björn sagði, at þar var

Þóra Hróaldsdóttir, systir Þóris hersis. Skalla-

grímr varð við þat allglaðr, ok sagði svá, at
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þat var skylt ok heimult ura systur Þóris fóst-

bróður síns, at hann gerði slíkan forbeina, sem

þurfti eða hann hefði föng til, ok bauð þeim

Birni báðum til sín með alla skipverja sína.

Björn þektist þat. Var þá íiuttr farmr af skip-

inu upp í tún at Borg. Settu þeir þar búðir

sínar, enn skipit var leitt upp í læk þann er

þar verðr. Enn þar er kallat Bjarnartöður,

sem þeir Björn höfðu búðir. Björn ok þeir skip-

verjar allir fóru til vistar með Skallagrími.

Hann hafði aldri færi menn með sér enn sex

tigu vígra karla.

34. (Ávíl Skallagríms við Björn). Pat var um haustit,

þá er skip höfðu komit til íslands af Noregi,

at sá kvittr kom yfir, at Björn mundi hafa

hlaupizt á brott með Þóru ok ekki at ráði

frænda hennar, ok konungr hafði gert hann út-

laga fyrir þat ór Noregi. Enn er Skallagrímr

varð þess varr, þá kallaði hann Björn til sín

ok spurði, hvernig farit væri um kvánfang

hans, hvárt þat hefði gert verit at ráði frænda.

„Var mér eigi þess ván", sagði hann, „um son

Brynjólfs, at ek munda eigi vita hit sanna af

þér". Björn sagði: „Satt eitt hefl ek þér sagt,

Grímr, enn eigi máttu ámæla mér fyrir þat,

þótt ek segða þér eigi lengra enn þú spurðir.

Enn þó skal nú við ganga því er satt er, at

þú hefir sannspurt, at ekki var þetta ráð gert

við samþykki Þóris bróður hennar". Pá mælti
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Skallagrímr reiðr mjök : „Hví vartu svá djarfr,

at þú fórt á minn fund, eða vissir þú eigi, hver

vinátta var með okkr Þóri?" Björn segir:

„Vissa ek", segir hann, „at með ykkr var fóst-

bræðralag ok vinátta kær. Enn fyrir því sótta

ek þik heim, at mik hafði hér at landi borit,

ok ek vissa, at mér mundi ekki týja, at forð-

ast þik. Mun nú vera á þínu valdi, hverr minn

hlutr skal verða, enn góðs vænti ek af, þvíat

ek em heimamaðr þinn". Síðan gekk fram

Þórólfr son Skallagríms, ok lagði til mörg orð,

ok bað föður sinn, at hann gæfi Birni éigi þetta

at sök, er þó hafði hann tekit við Birni. Margf-

ir aðrir lögðu þar orð til. Kom þá svá, at

Grímr sefaðist ; sagði, at Þórólfr mundi þá ráða,

— „ok tak þú við Birni, ef þú vilt, ok ver til

hans svá, vel sem þú vilt".

35. (Fædd isgerðr). Þóra ól barn um sumarit, ok

var þat mær; var hon vatni ausin og nafn gef-

it ok hét Asgerðr. Bera fekk til konu at gæta

meyjarinnar. Björn var um vetrinn með Skalla-

grími ok allir skipverjar hans. Þórólfr gerði

sér títt við Björn ok var honum fylgjusamr.

Enn er vár kom, þá var það einnhvern dag, at

Þórólfr gekk til máls við föður sinn, ok spurði

hann þess, hvert ráð hann vildi leggja til við

Björn vetrgest sinn, eða hverja ásjá hann vildi

honuin veita. Grímr spurði Þórólf, hvat hann

ætlaðist fyrir. „Þat ætlaek", segir Þórólfr, „at
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Björa vildi helzt fara til Noregs, ef hann mætti

þar í friði vera. Þætti mér þat ráð fyrir liggja,

faðir, at þú sendir menn til Noregs at bjóða

sættir fyrir Björn, ok mun Þórir mikils virða

orð þín". Svá kom Þórólfr fyrirtölum sínum,

at Skallagrímr skipaðist við ok fekk menn til

útanferðar um sumarit. Fóru þeir menn með

orðsendingar ok jartegnir til Þóris Hróaldsson-

ar, ok leituðu um sættir með þeim Birni. Enn

þegar er Brynjólfr vissi þessa orðsending, þá

lagði hann allan hug á at bjóða sættir fyrir

Björn. Kom þá svá því máli, at Þórir tók sætt-

ir fyrir Björn, þvíat hann sá þat, at þá var svá

komit, at Björn þurfti þá ekki at óttast um

sik. Tók Brynjólfr þá sættum fyrir Björn. Enn

sendimenn Gríms vóru um vetrinn með Þóri,

enn Björn var þann vetr með Skallagrími. Enn

eftir um sumarit fóru sendimenn Skaliagríms

aftr, enn er þeir kómu aftr um haustit, þá sögðu

þeir þau tíðendi, at Björn var í sætt tekinn í Noregi.

Björn var enn þriðja vetr með Skallagrími. Enn

eftir um várit bjóst hann til brottferðar ok sú

sveit manna er honum hafði þagat fylgt. Enn

er Björn var búinn ferðar sinnar, þá sagði Bera,

at hon vill, at Ásgerðr fóstra hennar sé eftir,

enn þau Björn þektust þat, ok var mærin eftir

ok fæddist þar upp með þeim Skallagrími. Þór-

ólfr son Skallagríms réðát til ferðar með Birni,

ok fekk Skallagrímr honum fararefni. Fór
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hann útan um sumarit með Birni. Greidd-

ist þeim vel, ok kómu af hafi útan at Sogn-

sæ. Sigldi Björn þá inn í Sogn, ok fór síð-

an heim til fóður síns. Fór Þórólfr heim

með honum. Tók Brynjólfr þá við þeim fegin-

samliga. Síðan vóru ger orð Þóri Hróaldssyni.

Lögðu þeir Brynjólfr stefnu síu í milli. Kom
þar ok Björn til þeirar stefnu. Trygðu þeir

Þórir þá sættir með sér. Síðan greiddi Þórir

af hendi fé þat, er Þóra átti í hans garði, ok

síðan tóku þeir upp Þórir og Björn vináttu með

tengdum. Var Björn þá heima á Aurlandi með

Brynjólfi. Þórólfr var ok þar í allgóðu yfirlæti

af þeim feðgum.

36. (Eiríkr \í Larfann]. Haraldr konungr hafði

löngum atsetu sína á Hörðalandi eða Kogalandi

at stórbúum þeim er 'hann átti at Útsteini eða

Ögvaldsnesi, eða á Fitjum á Álreksstöðum, eða

á Lygru á Sæheimi. Enn þann vetr, er nú var

frá sagt, var konungr norðr í landi. Enn er

þeir Björn ok Þórólfr höfðu verit einn vetr í

Noregi ok vár kom, þá bjuggu þeir skip ok öfl-

uðu manna til. Fóru um sumarit í víking í

Austrveg, enn fóru heim at hausti ok höfðu afl-

at fjár mikils. Enn er þeir kómu heim, þá spurðu

þeir at Haraldr konungr var þá á Rogalaudi ok

muudi þar sitja um vetrinn. Þá tók Haraldr

konungr at eldast mjök, enn synir hans vóru þá

mjök á legg komnir margir. Eiríkr son Har-
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alds konungs, er kallaðr var blóðöx, var þá á

ungum aldri. Hann var á fóstri með Þóri hersi

Hróaldssyni. Konungr unni Eiríki mest sona

sinna. Þórit var þá í hinum mestum kærleik-

um við konung. Björn ok þeir Þórólfr fóru

fyrst á Aurland, er þeir kómu heim, enn síðan

byrjuðu þeir ferð sína norðr í Fjörðu, at sækja

heim Þóri hersi. Þeir höfðu karfa þann er

reru á borð tólf menn eða þrettán ok höfðu nær

þrjá tigu manna. Skip þat höfðu þeir fengit

um sumarit í víking. Þat var steint mjök fyrir

ofan sjó ok var it fegrsta. Enn er þeir kómu

til Þóris, fengu þeir þar góðar viðtökur, ok

dvöldust þar nökkura hríð, enn skipit flaut tjald-

at fyrir bænum. Þat var einn dag, er þeir

Þórólfir ok Björn gengu ofan til skipsins; þeir

sá, at Eiríkr konungsson var þar, gekk stundum

á skipit út, enn stundum á land upp, stóð þá

ok horfði á skipit. Þá mælti Björn til Þórólfs:

„Mjök undrast konungsson skipit, ok bjóð þú

honum at þiggja af þér, þvíat ek veit at okkr

yerðr þat at liðsemd mikilli við konung, ef Ei-

ríkr er flutningsmaðr okkarr. Hefir ek heyrt þat

sagt, at konungr hafi þungan hug á þér af sök-

um föður þíns". Þórólfr sagði, at þat mUndi

vera gott ráð. Gengu þeir síðan ofan til skips-

ins, ok mælti Þórólfr: „Vandliga hyggr þú at

skipinu, konungsson, eda hversu lízt þér á?"

„Vel", segir hann, „it fegrsta er skipit", segir
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hann. „Þá vill ek gefa þér", sagði Þórólfr,

„skipit, ef þú viU þiggja". „Piggja vil ek",

segir Eiríkr, „enn þér munu lítil þykja launin,

þótt ek heita þér vináttu minni, enn þat stendr

þó til vánar, ef ek held lífi". Þórólfr segir, at

þan liaun þótti honum miklu meira verð enn

skipit. Skildust þá síðan. Enn þaðan af var

konungsson allkátr við þá Þórólf. Þeir Björn

ok Þórólfr koma á ræðu við Þóri, hvat hann

ætlar, hvárt þat sé með sannindum, at konungr

hafi þungan hug á Þórólfi. Þórir dylr þess ekki,

at hann hefði þat heyrt. „Þá vilda ek þat",

sagði Björn, „at þú færir á fund konungs ok

flyttir mál Þórólfs fyrir honum, þvíat eitt skal

ganga yfir okkr Þórólf báða. öerði hann svá við

mik, þá er ek var á íslandi". Svá kom at Þórir hét

ferðinni til konungs, ok .bað þá freista, ef Ei-

ríkr konungsson vildi fara með honum. Enn er

þeir Þórólfr ok Björn kómu á þessar ræður fyrir

Eirik, þá hét hann sinni umsýslu við föður sinn.

Síðan fóru þeir Þórólfr ok Björn leið sína í

Sogn. Enn Þórir ok Eiríkr konungsson skip-

uðu karfa þann hinn nýgefna, ok fóru suðr á

fund konungs ok hittu hann á Hörðalandi. Tók

hann feginsamliga við þeim. Dvöldust þeir þar

Um hríð, ok leituðu þess dagráðs, at hitta kon-

ung, at hann var í góðu skapi; báru þá upp

þetta mál fyrir konUng; sögðu, at sá maðr var

þar kominn er Þórólfr hét, son Skallagríms —
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„vildu vér þess biðja, konungr, at þú mintist

þess, er frændr hans hafa vel til þín gert, enn

létir hann eigi gjalda þess er faðir hans gerði,

þótt hannhefndi bróður síns". Talaði Þórir um
þat mjúkliga, enn konungr svaraði heidr stutt

;

sagði, at þeim hafði ótili mikill staðit af Kveld-

úlfi ok sonum hans, ok lét þess ván, at sjá

Þórólfr muudi enn vera skaplíkr frændum sín-

um — „eru þeir allir", sagði hann, „ofsamenn

miklir, svá at þeir hafa ekki hóf við, ok hirða

eigi við hverja þeir eigu at skifta". Síðan tók

Eiríkr til máls; sagði, at Þórólír hefði vingazt

við hann ok gefit honum ágætan grip, skip þat

er þeir höfðu þar — „hefi ek heitit honum vin-

áttu minni fullkominni. Munu fáir til verða at

vingast við mik, ef þessum skal ekki tjá.

Muntu eigi þat vera láta, faðir, um þann mann,

er til þess hefir íyrstr vorðit, at gefa mér dýr-

gripi". Svá kom, at konungr hét þeim því, áðr

létti, at Þórólfr skyldi í friði vera fyrir honum
— „enn ekki vil ek", kvað hann, „at hann komi

á minn fund. Enn gera máttu, Eiríkr, hann

svá kæran þér sem þú vilt, eða fleiri þá frændr,

enn vera mun annathvárt, at þeir munu þér

verða mjúkari enn mér hafa þeir vorðit, eða þú

munt þessar bænar iðrast ok svá þess, ef þú

lætr þá lengi með þér vera". Síðan fór Eiríkr

blóðex ok þeir Þórir heim í Fjörðu. Sendu slðan

orð ok létu segja Þórólfi, hvert þeira erendi
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var vorðit til konungs. Þeir Þórólfr ok Björn

vóru þann vetr með Brynjólfi. Enn mörg sum-

ur iágu þeir í víking, enn um vetrum vóru

þeir með Brynjólfi, enn stundum með Þóri.

37. (Bjarmalandsferö). Eiríkr blóðex tók þá við

ríki. Hann hafði yfirsókn á Hörðalandi ok um
Fjörðu. Tók liann þá ok hafði með sér hirð-

menn. Ok eitthvert vár bjó Eiríkr blóðex fór

sína til Bjarmalands ok vandaði mjök lið til

þeirar ferðar. Þórólfr réðst til ferðar með Eiríki

ok var í stafni á skipi hans ok bar merki hans.

Þórólír var þá hverjum manni meiri ok sterk-

ari ok líkr um þat feðr sínum. í ferð þeiri var

mart til tíðenda. Eiríkr átti orrostu mikla á

Bjarmalaudi við Vínu. Fekk Eiríkr þar sigr,

svá sem segir í kvæðum hans, ok í þeiri ferð

fekk hann Gunnhildar dóttur Özurar tota ok

hafði hana heim með sér. Gunnhildr var allra

kvenna vænst ok vitrust ok fjölkunnig mjök.

Kærleikar miklir vóru með þeim Þórólfi ok Gunn-

hildi. Þórólfr var þá jafnan á vetrum með

Eiríki, enn á sumrum í víkingu. Þat varð þá
næst til tídenda, at Þöra hona Bjarnar tók sótt

ók andadist. Enn nökhini sidar fekk Björn

sér annarar konu. Hon liét Alof, dóttir Erlings

hins aiidga br Ostr. Þaii áttic dóttur, er Ounn-

hildr hét. Maðr hét Þorgeirr þyrnifótr. Hann
bjó á Hörðalandi í Fenhring. Þar heitiráAski.

Hann átti þrjá sonu. Hét einn Haddr, annarr
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Bergönundr, þriði hét Atli hinn skammi. Berg-

önundr var hverjum meiri ok sterkari ok var

maðr ágjarn ok ódæll. Atli hinn skammi var

maðr ekki hár, ok riðvaxinn, ok var rammr at

afli. Þorgeirr var maðr stórauðigr at fé. Hann

var blótmaðr mikiU ok fjöikunnigr. Haddr lá

í víking ok var sjaldan heima.

38. (ílikváma Þórólfs). Þórólfr Skallagrímsson bjóst

eitt sumar til kaupferðar. Ætlaði þá, sem

hann gerði, at fara til íslands ok hitta föður

sinn. Hann hafði þá lengi á brottu verit. Eann

hafði þá ógrynni fjár ok dýrgripi marga. Enn

er hann var búinn til ferðar, þá fór hann á

fund Eiríks konungs. Enn er þeir skildust,

seldi konungr í hendr Þórólfi exi, er haun kveðst

gefa vilja Skallagrími. Exin var snaghyrnd ok

mikil ok gullbúin, uppskelt skaftit með silfri,

ok var þat hinn virðiligsti gripr. Þórólfr fór

ferðar sinnar, þegar &r hanu var búinn, ok greidd-

ist honum vel, ok kom skipi sínu í Borgarfjörð

ok fór þegar bráðliga heim til föður síns. Varð

þar fagnafundr mikill er þeir hittust. Síð-

an fór Skallagrímr til skips móti Þórólfi, lét

setja upp skipit, enn Þórólfr fór heim til Borg-

ar með tólfta maun. Enn er hann kom heim,

bar hann Skallagrími kveðju Eiríks konungs

ok færði honum exi þá er konungr hafði sent

honum ; Skailagrimr tók við exinni, helt upp ok

sá á um hríð ok ræddi ekki um; festi upp hjá
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rúmi sínu. Þat var um haustit einniivern dag

at Borg, at Skaliagrímr lét relía lieim yxn

mjölí marga, er liann ætlaði til liöggs. Hann
lét leiða tvá yxn saman undir liúsvegg olí

leiða á víxl. Hann tólt hellustein vel mikinn

ok skaut niðr undir hálsana. Síðan gekk hann

til með exina konungsnaut ok hjó yxnina báða

senn, svá at höfuðit tók af hvárumtveggja, enn

exin hljóp niðr í steininn, svá at muðrinn brast

6r allr ok rifnaði upp í gegnum herðuna.

Skallagrímr sá í eggina ok ræddi ekki um.

Gekk síðan inu í eldahús ok steig síðan á stokk

upp ok skaut exinni upp á hurðása. Lá hon

þar um vetriun. Enn um várit lýsti Þórólfr

yfir því, at hann ætlaði útan at fara um sum-

arit. Skallagrímr latti hann; sagði, at þá var

gott heilum vagni heim at aka — „hefir þú",

sagði hann, „farit fremdarför mikla, enn þat er

mælt, er ýmsar verðr ef margar ferr. Tak þú

nú hér við flárhlut svá miklum, at þú þykist

verða mega gildr maðr af". Þórólfr sagði, at

hann vill enn fara eiuhverja ferð — „ok á ek

nauðsynleg erendi til fararinnar. Enn þá er

ek kem út öðru sinni, mun ek hér staðfestast,

enn Ásgerðr fóstra þíu skal fara útan með

mér á fund föður síus. Bauð haun mér um
þat, þá er ek fór austan". Skallagrímr kvað

hann ráða mundu — „enn svá segir mér hugr

um, ef vit skiljumst nú, sem vit munim eigi
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finnast sídan^. Síðan fór Þórólfr til skips síns

ok bjó þat. Enn er hann var albúinn, fluttu

þeir út skipit til Digraness, ok lá þar til byrj-

ar. Fór þá Ásgerðr til skips með houum. Enn er

Þórólfr fór frá Borg, þá gekk Skallagrímr til

ok tók exina ofan af hurðásum, konungsgjöfina,

ok gekk út með. Var þá skaftit svart af reyk

enn exin ryðgengin. Skallagrlmr sá í egg ex-

inni. Síðan seldi hann Þórólfi exina. Skalla-

grímr kvað vísu:

„Liggja ýgs í eggju

(ák sveigjar kör deigja),

fox es ilt í exi,

undvargs flösur margar.

Arghyrnu lát árna

aftr með roknu skafti.

Þörfgi væri þeirar,

þat vas ingva gjöf, hingat".

39. (Geirr fekk Þórunnar). Þat varð til tíðenda með-

an Þórólfr hafði verit útanlecdis, enn Skalla-

grímr bjó at Borg, at eitt sumar kom kaupskip

af Noregi í Borgaifjörð. Var þá víða höfð uppsát

kaupskipum í ár eða í lækjarósa eða í sík. Maðr

hét Ketill, er kallaðr var Ketill blundr, er átti

skip þat. Hann var norrænn maðr, kynstórr ok

auðigr. Geirr hét son hans, er þá var fuHtíði

ok var á skipi með honum. Ketill ætlaði at fá

sér bústað á íslandi. Hann kom síð sumars.

Skallagrímr vissi öll deili á honum. Bauð Skalla-

grímr honum til vistar með sér með alt fóruneyti
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sitt. Ketill þektist þat, ok var hann um vetr-

inn með Skallagrími. Þann vetr bað Geirr, son

Ketils, Þórunnar dóttur Skallagríms, ok var þat

at ráði gert. Fekk Geirr Þórunnar. Enn eft-

ir um várit vísaði Skallagrímr Katli til lands

upp frá landi Óleifs með Hvítá frá Flókadalsr

árósi ok til Reykjadalsáróss, ok tungu þá alla,

er þar var á milli upp til Rauðsgils, ok Flóka-

dal allan fyrir ofau brekkur. KetiII bjó í Þránd-

arholti, enn Geirr í Geirshlíð. Hann átti ann-

at bú í Reykjadal, at Reykjum hinum efrum.

Hann var kallaðr Geirr hinn auðgi. Hans syn-

ir vóru þeir Blundketill ok Þorgeirr blundr.

Þriði var Þóroddr hrisabluudr, er fyrstr bjó í

Hrísum.

40. (Egill drap mann sjau Yetra). Skallagrímr hen(|i

mikit gaman at aflraunum ok leikum. Um þat

þótti houum gott at ræða. Kuattleikar vóru þá

tíðir. Var þar í sveit gott til sterkra manna

í þann tíma, eun þó hafði engi afl við Skalla-

grím. Hann gerðist þá heldr hniginn at aldri.

Þórðr hét son Graua at Granastöðum, ok var

hanu hinn mannvænligsti maðr ok var á ung-

um aldri. Hann var elskr at Agli Skallagríms-

syni. EgiII var mjök at glímum; var hann

kappsamr mjök ok reiðinn, enn allir kunnuþat

at ken-na sonum sínum at þeir vægði fyrir Agli.

Knattleikr var lagiðr á HvítárvöIIum allfjöl-

mennr á öndverðan vetr. Sóttu menu þar til

7
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víða um herað. Heimamenn Skallagríms fóru

þangat til leiks margir. Þórðr Granason var

helzt fyrir þeim. Egill bað Þórð at fara með

honum til leiks. Þá var hann á sjaunda vetr.

Þórðr lét þat eftir honum ok reiddi hann at

baki sér. Enn er þeir kómu á leikmótit, þá

var mönnum skift þar til leiks. Þar var ok

komit mart smásveiua ok gerðu þeir sér annan

leik. Var þar ok skift til. Egill hlaut at leika

við svein þann er Grímr hét, son Heggs af

Heggsstöðum. Grímr var ellifu vetra eða tíu,

ok sterkr at jöfnum aldri. Eun er þeir lékust

við, þá var Egill ósterkari. Grímr gerði ok

þann mun allan er hann mátti. Þá reiddist

Egill ok hóf upp knatttréit ok laust Grím, enn

Grímr tók hann höndum ok keyrði hann niðr

íall mikit ok lék hann heldr illa, ok kveðst

mundu meiðahann, ef hann kyuni sik eigi. Enn
er Egill komst á fætr, þá gekk hann ór leikn-

um, enn sveinarnir æptu at honum. Egill fór

til fundar við Þórð Granason ok sagði honum

hvat í hafði gerzt. Þórðr mælti : „Ek skal fara

með þér ok skulu vit hefna honum". Hann
seldi honum i liendr skeggexi eina, er Þórðr

hafði haft í heudi. Þau vápn vóru þá tíð.

Ganga þeir þar til er sveinaleikrinn var. Grímr

hafði þá hent knöttiun ok rak undan, eíin aðr-

ir sveinarnir sóttu eftir. Þá hljóp EgiII at

Grími ok rak exiua í höfuð honum, svá at þeg-
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ar stóð í heila. Þeir Egill og Þórðr gengii í

brott síðan ok til manna sinna. Hljópu þeir

Mýramenn þá til vápna ok svá hvárirtveggju,

Óleifr hjalti hljóp til þeira Borgarmanna með

þá menn er honum fylgdu. Vóru þeir þá miklu

fjölmennari ok skildust at svá gervu. Þaðau af

hófust deildir með þeim Óleifi ok Hegg. Þeir

börðust á Laxfit við Grímsá. Þar íellu sjau

menn, enn Heggr varð sárr til ólífis, ok Kvígr

fell bróðir hans. Enn er EgiII kom heim, lét

Skallagrímr sér fátt um finnast, enn Bera kvað

Egil vera víkingsefni, ok kvað þat mundu fyrir

liggja, þegar hann hefði aldr til, at honum væri

fengin herskip. Egill kvað vísu:

„Þat inælti mín œóðir,

at mér skyldi kanpa

fley ok fagrar árar,

fara á brott með vikingum,

standa upp í stafui,

stýra dýrum knerri,

halda svá til hafnar,

höggva manu ok annau".

Þá er Egill var tólf vetra gamall, var hann svá

mikill vexti, at fáir vóru menn svá stórir ok at

afli búnir, at Egili ynni þá eigi flesta menn í

leikum. Þann vetr, er honum var hinn tólfti,

var hann mjök at leikum. Þórðr Granason

var þá á tvítugs aldri. Haiin var sterkr at afli.

Þat var oft er á leið vetrinn, at þeim Agli ok

Þórði tveimr var skift í móti Skallagrími. Þat
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var eitt sinn um vetrinn, er á leið, at knatt-

leikr var at Borg suðr í Sandvík. Þá vóru þeir

Þórðr í móti Skallagrími í leiknum, ok mædd-

ist hann fyrir þeim ok gekk þeim léttara. Enn
um kveldit eftir sólarfall þá tók þeim Agli verr

at ganga. Gerðist Grímr þá svá sterkr, at hann

greip Þórð upp, ok keyrði niðr svá hart, at

hann lamdist allr ok fekk hann þegar bana.

Síðan greip hann til Egils. Þorgerðr brák hét

ambátt Skallagríms. Hon hafði fóstrat Egil í

bariaæsku. Hon var mikil fyrir sér, sterk sem

karlar ok fjölkunnig mjök. Brák mælti: „Ham-

ast þú nú, Skallagrímr, at syni þínum". Skalla-

grímr lét þá lausau Egil, enn þreif til hennar.

Hon brást við ok rann undan, enn Skallagrímr

eftir. Fóru þau svá í utanvert Digranes. Þá

hljóp hoii út af bjarginu á sund. Skallagrímr

kastaði eftir henni steini miklum, ok setti milli

herða henni, ok kom hvártki upp síðan. Þar

er nú kallað Brákarsund. Enu eftir ura kveldit

er þeir kómu heim til Borgar var Egill allreiðr.

Enn er Skallagrímr hafði sezt undir borð ok al-

þýða manna, þá var Egill eigi komiun í sæti

sitt. Þá gekk hann inn í eldahús ok at þeim

manni, er þar hafði þá verkstjórn ok íjárforráð

raeð Skallagrími ok honum var kærstr. EgiU

hjó hann banahögg ok gekk síðan til sætis síns.

Enn Skallagrímr ræddi þá ekki ura, og var þat

mál þaðan af kyrt, enn þeir feðgar ræddust þá
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ekki við, hvárki gott né ilt, ok fór svá fram

þann vetr. Enn hit næsta sumar eftir kom
Þórólfr út sem fyrr var sagt. Ean er hann

hafði verit einn vetr á íslandi, þá bjó hann

eftir um várit skip sitt í Brákarsundi. Enn er

hann var albúinn, þá var þat einn dag, at Egill

gekk til fundar við föður sinn, ok bað hann fá

sér fararefni — „vil ek", sagði hann, „fara út-

an með Þórólfi". Grímr spurði, ef hann hefði

nökkut þat mál rætt fyrir Þórólfi. Egill segir

at þat var ekki. Grímr bað hann þat fyrst

gera. Eun er Egill vakti þat mál við Pórólf,

þá kvað hann þess enga ván, at — „ek muna
þik flytja með mér á brott; ef faðir þinn þyk-

ist eigi mega um þik tæla hér í híbýlum sínum,

þá berr ek eigi traust til þess at hafa þik út-

anleildis raeð mér, þvíat þér mun þat ekki hlýða^

át hafa þar slikt skaplyndi sem hér". „Yera

má", sagði EgiII, „at þá fari hvárgi okkarr".

Um nóttina eftir gerði á æðiveðr — útsynning.

Enn um nóttina, er myrkt var á ok flóð var sjó-

var, þá kom Egill þar, ok gekk út á skipit fyr-

ir útan tjöldin. Hjó í suudr festar þær er á

útborða vóru. Gekk haun þegar sem skjótast

upp um bryggjuna. Skaut út þegar bryggjunni,

ok hjó þær festar er á land upp vóru. Rak þá

út skipit á fjörðinn. Enn er þeir Þórólfr urðu

varir við, er skipit rak, hljópu þeir í bátinn,

enn veðrit var miklu hvassara enn þeir fengi
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nökkut at gert. Rak skipit yfir til Andakíls,

ok þar á eyrar upp, enn Egill fór heim til Borg-

ar. Enn er menn urðu varir við bragð þat er

Egill hafði gert, þá löstuðu þat flestir. Hann
sagði, at hann skyldi skamt til láta, at gera

Þórólfi meiri skaða ok spellvirki, ef hann vildi

eigi flytja hann í brott. Enn þá áttu menn

hlut at í milli þeira, ok kom svá at lyktum,

at Þórólfr tók við Agli ok fór hann útan með

honum um siimarit. Þegar Þórólfr kom til skips,

þá er hann hafði tekit við exi þeiri, er Skalla-

grímr hafði feiigit í hendr honum, þá kastaði hann

exinui fyrir borð á djúpi, svá at hon kom ekki

upp síðan. Þórólfr fór ferðar sinnar um sumarit,

ok greiddist vel um hafit ok kómu útan at Hörða-

landi. Stefnir Þórólfr þegar norðr til Sogns. Enn
þar höfðu þau tíðendi vorðit um vetrinn, at Bryn-

jólfr hafði audazt af sótt, enn synir hans höfðu skift

arfi. Hafði Þórðr Aurland, bæ þann er faðir þeira

hafði búit á. Hafði hann gerzt konungi hand-

genginn ok gerzt lendr maðr. Dóttir Þórðar

hét Raunveig, móðir þeira Þórðar ok Helga.

Þórðr var faðir Rannveigar móður Ingiríðar, er

átti Óláfr konungr. Helgi var faðir Brynjólfs,

föður þeira Serks ór Sogni ok Sveins.

41. (Af Birni). Björn hlaut annan bústað góðan

ok virðiligan. Gerðist hann ekki handgenginn

konungi. Því var hann kallaðr Björn höldr.

Var hann maðr vellauðigr ok stórmenni mikit.
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Þórólfr fór brátt á fund Bjarnar, þegar er

hann kom af hafi, ok fylgdi heim Ásgerði dótt-

ur hans. Varð þar fagnafundr. Ásgerðr var

hin vænsta kona ok hin gerviligsta, vitr kona

ok allvel kunnandi. Þórólfr fór á fund Eiríks

konungs. Enn er þeir hittust, bar Þórólfr Ei-

ríki konungi kveðju Skallagrims ok sagði, at

hann hefði þakksamliga tekit sending konungs.

Bar fram síðan langskipssegl gott, er hann sagði

at Skallagrímr hefði sent konungi. Eiríkr kon-

ungr tók vel við gjöf þeiri, ok bauð Þórólfi at

vera með sér um vetrinn. Þórólfr þakkaði kon-

ungi boð sitt — „ek mun nú fyrst fara til Þór-

is; á ek við hann nauðsynjaerindi". Síðan fór

Þórólfr til Þóris, sem hann hafði sagt, ok fekk

þar allgóðar viðtökur.- Bauð Þórir honum at

vera með sér. Þórólfr sagði, at hann mundi

þat þekkjast — „ok er sá maðr með mér, at

þar skal vist hafa, sem ek em. Hann er bróð-

ir minn, ok hefir hann ekki fyrr heiman geng-

it, ok þarf hann, at ek veita honum umsjá".

Þórir sagði, at þat var heimult, þó at Þórólfr

vildi fleiri menn hafa með sér þangat — „þyk-

ir oss", segir hann, „sveitarbót at bróður þínum,

ef hann er nökkut þér líkr". Síðan fór Þórólfr

til skips síns, ok lét þat upp setja, ok um búa,

enn hann fór ok Egill til Þóris hersis. Þórir

átti son, er hét Arinbjörn. Hann var nökkuru

ellri enn Egill. Arinbjörn var þegar snemma
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sköruligr maðr ok hinn mesti íþróttamaðr, Eg-

ill gerði sér títt við Arinbjörn ok var iionum

fylgjusamr. Enn heldr var fátt með þeim

bræðrum.

43. (Kvánfang Þórdlfs), Þórólfr Skallagrímsson hóf

ræðu þá við Þóri, hvernig hanu mundi taka

því máli, ef Þórólfr bæði Ásgerðar frændkonu

hans. Þórir tók því léttliga; sagði, at hann

mundi flytjandi þess máls. Síðan fór Þórólfr

norðr í Sogn, ok hafði með sér gott föruneyti.

Þórólfr kom til bús Bjarnar, ok fekk þar góð-

ar viðtökur. Bauð Björn honum at vera með

sér svá lengi, sem hann vildi. Þórólfr bar brátt

upp erendi sitt við Björn. Hóf þá bónorð sitt,

ok bað Ásgerðar dóttur Bjarnar. Hann tók

því máli vel, ok yar þat auðsótt við hann, ok

réðst þat af, at þar fóru festar fram, ok kveð-

it á brullaupsstefnu. Skyldi veizla sú vera at

Bjarnar þá um haustit. Síðan fór Þórólfr aftr

til Þóris, ok sagði honum þat sem til tíðenda

hafði gerzt í för hans. Þórir lét vel yfir er

þau ráð skyldu takast. Enn er at þeiri stefnu

kom, er Þórólfr skyldi sækja til veizlunnar, þá

bauð hann mönnum til farar með sér. Bauð

fyrst Þóri ok Arinbirni ok húskörlum þeira, ok

ríkum búöndum, ok var til þeirar ferðar fjöl-

ment ok góðment. Enn þá er mjök var kom-

it at stefnudegi þeim er Þórólfr skyldi heiman

fara, ok brúðmenn vóru komnir, þá tók Egill
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sótt, svá at hann var eigi færr. Þeir Pórólfr

höfðu langskip eitt mikit alskipat, ok fóru ferð-

ar sinnar, svá sem ákveðit var.

43. (Af Ölvi). Ölvir hét maðr. Hann var hús-

karl Þóris ok var forstjóri ok ráðamaðr fyrir

búi hans. Hafði hann skuldaheimtur ok var

féhirðir. Ölvir var af æskualdri ok þó maðr

hinn hressasti. Svá bar til, at Ölvir átti heim-

anferð, at heimta landskyldir Þóris, þær er

eftir höfðu staðit um várit. Hafði hann róðrar-

ferju, ok vóru þar á tólf húskarlar Þóris. Þá
tók Egill at hressast ok reis hann þá upp.

Honum þótti þá gerast daufligt heima, er alþýða

manna var á brott farin. Kom hann at máli

við Ölvi ok sagði, at hann vildi fara með hon-

um. Enn Ölvi þótti éigi góðum liðsmanni of-

aukit, þvíat skipkostr var ærinn. Eéðst EgiU

til ferðar þeirar. EgiII hafði vápn sín, sverð

ok kesju ok buklara. Fara þeir ferðar sinnar,

er þeir vóru búnir, ok fengu veðrabálk harðan,

hvöss veðr ok óhagstæð; enn þeir sóttu ferðina

knáliga, tóku róðrarleiði. Svá bar til ferð

þeira, at þeir kómu aftan dags til Atlaeyjar

ok lögðu þar at landi. Enn þar var í eyjunni

skamt upp bú mikit, er átti Eiríkr konungr.

Enn þar réð fyrir maðr sá er Bárðr hét. Hann
var kallaðr Atleyjar-Bárðr, ok var sýslumaðr

mikill ok starfsmaðr góðr. Ekki var hann kyn-

stórr maðr, enn kærr mjök Eiríki konungi ok
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Gunnhildi drotningu. Þeir Ölvir drógu upp skip

sitt ór flæðarmáli. Gengu síðan til bæjar ok

hittu Bárð úti, ok sögðu honum um ferð sína,

svá þat, at þeir vildu þar vera um nóttina.

Bárðr sá, at þeir vóru vátir mjök, ok fylgdi

hann þeim til eldahúss nökkurs. Var þat brott

frá öðrum húsum. Hann lét gera eld mikinn

fyrir þeim, ok vóru þar þurkuð klæði þeira.

Enn erþeir höfðu tekit klæði sín, þá kom Bárðr

þar. „Nú munu vér", segir hann, „hér setjayðr

borð. Ek veit, at yðr mun vera títt at sofa;

þér eruð menn móðir af vási". Ölvi líkaði þat

vel. Síðan var sett borð ok gefinn þeim matr,

brauð ok smjör, ok settir fram skyraskar stór-

ir. Bárðr mælti: „Harmr er þat nú mikill, er öl

er ekki inni, þat er ek mega yðr fagna sem

ek vilda. Verði þér nú að bjargast við slíkt

sem til er". Þeir Ölvir vóru þyrstir mjök ok

supu skyrit. Síðan lét Bárðr bera inn afr, ok

drukku þeir þat, ok var þá ekki annat ^íiix lagar.

„Fúss munda ek", kvað Bárðr, „at gefa yðr

betra drykk, ef til væri". Hálm skorti þar

eigi inni. Bað hann þar þá niðr leggjast til

svefns.

44. (Dráp Bárðar). Eiríkr konungr ok Gunnhildr

kómu þat sama kveld í Atley, ok hafði Bárðr

búit þar veizlu móti honum, ok skyldi þar vera

dísablót, ok var þar veizla hin bezta ok drykkja

mikil inni í stufunni. Konungr spurði, hvar
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Bárðr væri, — „er ek sé hann hvergi". Maðr

segir: „Bárðr er úti ok greiðir fyrir gestum

sínum". „Hverir eru gestir þeir"? segir kon-

ungr, „er hann lætr sér þat skyldara, enn vera

inni hér hjá oss". Maðrinn sagði honum, at þar

vóru komnir húskarlar Þóris hersis. Konungr

mælti; „Gangi eftir þeim sem tíðast, ok kalli

þá inn hingat" — ok var svá gert, sagt, at

konungr vill hitta þá. Síðan ganga þeir. Fagn-

aði konungr vel Ölvi, ok bað hann sitja gagn-

vert sér í öndvegi, ok þar förunauta hans útar

frá. Þeir gerðu svá. Sat Egill næstr Ölvi.

Síðan var þeim borit öl at drekka. Fóru minni

mörg, ok skyldi horn drekka í minni hvert.

Enn er á leið um kveldit, þá kom svá, at föru-

nautar Ölvis gerðust margir ófærir. Sumir spjó

þar inni í stufunni, enn sumir kómust út fyrir

dyrr. Bárðr gekk þá at fast, SiX bera þeim

drykk. Þá tók Egili við horni því er Bárðr

hafði fengit Ölvi ok drakk af. Bárðr sagði, at

hann þyrsti mjök, ok færði honum þegar hornit

fult ok bað hann af drekka. EgiII tók við horn-

inu ok kvað vísu:

„Sögðuð, sverriflagða,

Bumleklu, herkumla,

því telk, brjótr, þars blétuð,

bragðvísan þik, dísir.

Leynduð alls til illa

ókunna /yörrunna
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ilt hafið bragð of brugðit,

Báreðr, hugar fári".

Bárðr bað hanu drekka ok hætta flimtun þeiri.

EgiU drakk fuU hvert er at honum kom, ok

8vá fyrir Ölvi. Þá gekk Bárðr tií drotningar

ok sagði henni, at þar var maðr sá er skömm
færði at þeim ok aldregi drakk svá, at eigi segði

hann sik þyrsta. Drotuing ok Bárðr blönduðu

þá drykkinn ólyfjani ok báru þá inn. Signdi

Bárðr fuUit, fekk síðan ölseljunni. Færði hon

AgU ok bað hann drekka. EgiU brá þá knífi

sínum ok stakk í lófa sér. Hann tók við horn-

inu ok reist á rúnar ok reið á blóðinu. Hann
kvað:

„Rístum rún á horni,

rjóðum spjöll i dreyi'a.

Þau velk orð til eyrna

6ðs dýrs viðar róta.

Drekkum veig sem viijum

vel glýjaðra þýja,

vita hvé oss of eiri

öl, þats Báreðr signdi".

Hornit sprakk í sundr, enn drykkrinn fór niðr

í hálm. Þá tók at líða at Ölvi. Stóð þá Egill

upp ok leiddi Ölvi útar til dyranua ok helt á

sverði sínu. Eun er þeir koma at dyrunum,

þá kom Bárðr eftir þeim ok bað Ölvi drekka

brautfararminni sitt. EgiU tók við ok drakk

ok kvað vísu:

Öl ber mér, þvit Ölvi

öl gervir nú fólvan,
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atgeira lætk úrar

ýring of grön skýra.

ÖUungÍB kant illa

oddskýs fyr þér nýsa,

rigna gervir regni,

regubjóðr, Hávars þegna.

EgiU kastar horniim, enn greip sverðit ok brá;

myrkt var í forstufunni. Hann lagði sverðinu

á Bárði miðjum, svá at blóðrefillinn hljóp út um
bakit; fell hann dauðr niðr, enu blóð hljóp ór

undinni. Þá fell Ölvir ok gaus spýja ór honum.

Egil! hljóp þá út ór stufunni
;
þá var niðamyrkr

úti. Tók Egill þegar rás af bænum. Enn inni

í forstufunni sá menn, at þeir vóru báðir falln-

ir Bárðr ok Ölvir. Kom þá konungr til ok lét

bera at Ijós; sá menn þá, hvat títt var, at Öl-

vir lá þar vitlauss, erin Bárðr var veginn ok

flaut í blóði hans gólfit alt. Þá spurði konungr,

hvar sá væri hinn mikli maðr, er þar hafði drukkit

mest um kveldit. Menn sögðu, at hann gekk

út. „Leiti at honum", segir konungr, „ok láti

hann koma til mín". Var hans nú leita farit

um bæinn ok fanst hann hvergi. Enn er þeir

koma í eldahúsit, þá lágu þar margir menn

Ölvis. Kouungsmenn spurðu, ef þar hefði nakk-

vat Egill komit. Þeir segja, at hann hefði

hlaupit þar inn ok tekit vápn sín — „ok gekk

út eftir þat". Þá var þat sagt konungi. Kon-

ungr bað menn sína fara sera vátast ok taka

skip öll þau er vóru í eyjunni, — „enn á morg-
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in, er Ijóst er, skulum vér rannsaka alla eyna

ok drepa þá manninn". Egill fór nú um nótt-

ina ok leitaði þar til er skipin vóru. Enn hvar

sem hann kom til strandar, þá var þar alt menn

fyrir. Hann fór nótt þá alla og fekk hvergi

skip. Enn er lýsa tók, var hann staddr á nesi

nökkuru. Hann sá þá ey eina, ok var þar sund

í miUi ok furðuliga langt. Þá var þat ráð

hans, at hann tók hjálminn, sverð ok spjót ok

braut þat af skafti ok skaut því á sæ út, enn

vápnin hafði hann í yfirhöfn sinni ok gerði sér

af bagga ok batt á bak sér. Pá. hljóp hann á

sund ok létti eigi fyrr enn hann kom tii eyjar-

innar; hon hét Sauðey ok er ekki mikil ey ok

hrísótt. Þar var i féuaðr, naut ok sauðir, ok

lá þat til Atleyjar. Enn er hann kom til eyj-

arinnar vatt hann klæði sín. Þá var dagr Ijóss

ok sól farin. Eiríkr konungr lét rannsaka

eyna, þegar Ijóst var. Þat var seint, er eyiu

var mikil, ok fanst Egill eigi. Var þá farit á

skipi til annarra eyja at leita hans. Þat var

um kveldit, at tólf meun reru til Sauðeyjar at

leita Egils. Enu þó vóru margar eyjar nær.

Hann sá skipit, er fór til eyjariunar. Enu níu

gengu upp ok skiftu leitum. Egill hafði lagzt

niðr í hrísit ok falst áðr skipit kom at landi.

Nú gengu þrír í hverja leit, enn þrír gættu

skips. Og er leiti bar í milli þeira ok skipsins,

þá stóð EgiII upp ok gekk til skipsius. Enn
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þeir er skipsins gættu fundu eigi fyrr, enn Eg-

111 var kominn at þeim. Hann hjó einn þegar

banahögg, enn annarr tók á rás ok var þar at

hlaupa á brekku nökkura. Egill hjó eftir hon-

um ok af fótinn, enn eiuu hljóp á skipit ok stakk

við forkiuum, enn Egill dró at sér festina ok

hljóp út á skipit, ok skiftust þeir eigi lengi

höggum við, áðr Egill drap hann ok rak hann

útbyrðis. Þá tók hann árar ok reri á brott skip-

inu. Fór hann þá nótt alla ok daginn eftir, ok

létti eigi fyrr enn haun kom til Þóris hersis.

Enn ÖIvi ok förunauta hans lét konungr fara í

friði af þessum sökum. Enn þeir menn, er í

Sauðey vóru, þá vóru þeir þar margar nætr ok

drápu fé til matar sér, tóku eld ok gerðu seyði;

þeir gerðu svá mikit al sjá mátti heim, lögðu

þá í eld ok gerðu vita. Enn er þat var sét,

þá var róit til þeira. Konungr var þá í brott.

Fór hann þá til annarrar veizlu. Þeir Ölvir

kómu fyrr heim enn Egill, ok vóru þeir Þórir

ok Þórólfr nýkomnir heim frá brullaupinu.

Ölvir sagði tíðendi, dráp Bárðar ok þá atburði

er þar höfðu orðit, enn hann vissi ekki til ferða

Egils, ok var Þórólfr allókátr ok svá Arinbjörn.

Þótti þeim sem hann mundi eigi aftr koma.

Enn eftir um morguninu kom Egill heim. Enn
er Þórólfr varð þess víss, þá stóð hann upp ok

gekk til fuudar við Egil ok spurði, með hverj-

um hætti hann hefði undan komizt ok hvat til
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tíðenda heíði orðit í fór hans. Þá kvað Egill

vísu

:

„Svá hefk leystsk 6r lista

láðvarðaðar garði,

ne ek fága dul drjúgan,

dáðmilds ok Gunnhildar,

at þrifreynis þjónar

þrir nakkvarir blakkar

til hásalar Heljar

helgengnir fór dvelja".

Arinbjörn lét vel yfir þessum verkum, sagði föður

sinn skyldan til vera at sætta hann við konung.

Þ'orir segir: „Þat mun vera mál manna, at

Bárðr hefði verðleika til þess er hann var drep-

inn. Enn þó er Agli of rajök ættgengt, at sjást

oflítt fyrir at verða fyrir reiði konungs, eun

þí^t'verðr flestum mönnum þungbært. Enn þó

mun ek komaþér í sætt við konung at sinui".

Þórir fór á fund konungs, enn Arinbjörn var

heima ok kvað eitt skyldu yfir þá líða alla.

Enn er Þórir kom á fund konungs, þá bauð hann

boð fyrir Egil, bauð festu sína, enn dóm kon-

ungs. Eiríkr konungr var hinn reiðasti, ok var

óhægt ráðum við hann at koma. Konungr raælti,

ok kvað þat mundu sannast, er faðir hans hafði

sagt, at seint rauudi mega tryggja þá frændr,

bað Þórir svá til haga — „þótt ek geri sætt

nökkura, at Egill sé ckki langvistum í mínu

ríki. Enn sakir þín, Þórir, mun ek íé taka

fyrir menn þessa". Gerði konungr fésekt slíka
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sem honum sýndist, enn Þórir galt alt. Fór

hann þá heim. Þeir Þórólfr ok Egill vóru með
Þóri í góðu yfirlæti, enn þeir bjuggu um várit

langskip mikit ok fengu menn til ok fóru um
sumarit í Austrveg, ok herjuðu ok fengu of fjár

ok áttu margar orrostur. Heldu þeir ok úttilKúr-

lands ok lögðu þar við land með hálfs mánaðar

friði ok kaupstefnu. Enn er því var lokit, þá

tóku þeir at herja ok lögðu at í ýmsum stöðum.

Einn dag lögðu þeir at við árós einn mikinn,

enda var þar mörk mikil. Þeir réðu þar til upp-

göngu, ok var skift í sveitir tólf mönnum sam-

an. Þeir gengu á skóginn, ok var þar ekki

langt áðr bygðin tók við. Þeir ræntu þar ok

drápu menn, enn liðit flýði uudan ok fengu þeir

önga viðrtöku. Enn ' er á leið daginn, lét

Þórólfr blása liðinu til ofangöngu. Sneru menn

þá aftr á skóginn, þar sem þá vóru staddir, enn

svá fremi mátti kanna liðit, er þeir kórau til

straudar. Enn er Þórólfr var ofan kominn, var

Egill eigi kominn, enn þá tók at myrkja af

nótt, ok þóttust þeir eigi mega leita hans. Egill

hafði gengit yfir skóginn ok tólf menn með hon-

um, ok sá þeir þá sléttur miklar ok bygðir.

Bær einn stóð skamt frá þeim ok stefndu þeir

þar til, ok er þeir koma þar til, hlaupa þeir í

húsin inn ok urðu við önga menn varir, enn

tóku fé þat er laust var. Þar vóru mörg hús

ok dvaldist þeim þar lengi, enn er þeir vóru út

8
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komnir ok frá bænum, þá var lið komit milli

þeira ok skógsins, ok sótti þat at þeim. Skíð-

garðr var hár gerr milli þeira ok skógarins.

Þá mælti Egill, at þeir skyidu fylgja honum,

8vá at eigi mætti öllum megin at þeim ganga.

öekk Egill þá fyrst, enn þá hverr at öðrum

svá nær, at ekki mátti miilum þeira komast.

Kúrir sóttu at þeim fast ok mest með lögum

ok skotum, enn gengu ekki í höggorrostu. Þeir

Egiil fundu eigi fyrr, er þeir ganga með görð-

unum, enn garðr gekk á aðra hönd þeim ok

mátti eigi fram komast. Kúrir sóttu eftir þeim

í kvína, enn sumir sóttu útan at ok lögðu spjót-

um ok sverðum í gegnum garðana, enn sumir

báru klæði á vápn þeira. Urðu þeir sárir ok

því næst haudteknir ok allir bundnir; leiddir svá

heim til bæjarins. Maðr sá er bæ þann átti

var ríkr ok auðigr. Hann átti son roskinn.

Síðan var um rætt, hvat við þá skyldi gera.

Sagði bóndi, at honum þótti þat ráð, at drep-

inn væri hverr á fætr öðrum. Bóndason sagði

at þá gerði rayrkt af nótt, ok mætti þá enga

skemtun af hafa at kvelja þá. Bað hann láta

bíða morgins. Var þeim þá skotit í hús eitt

ok buudnir rammliga. Egill var bundiun við

staf einn, bæði hendr ok fætr. Síðan var hús-

it læst rammliga, enn Kúrir gengu inn í stufu

ok mötuðust ok vóru allkátir ok drukku. Eg-

ill færðist við ok treysti stafinn, til þess er upp
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losnaði ór gólfinu. Síðan fell stafrinn; smeygð-^

ist Egill þá af stafnum. Síðan leysti hann

hendr sínar með tönnum. Enn er hendr han»

vóru lausar, leysti hann bönd af fótum sér,

Síðan leysti hann félaga sína. Enn er þeir vóru

allir lausir, leituðust þeir um í húsin hvar

líkast var út at komast. Húsit var gert at

veggjum af timbrstokkum stórum, enn í anuan.

enda hússins var skjaldþili flatt. Hljópu þeir

þar at ok brutu þilit. Var þar hús annat er

þeir kómu í. Vóru þar ok timbrveggir um
; þá

heyrðu þeir mannamál uudir fætr sér uiðr. Leit-

uðust þeir þá um ok fundu hurð í gólfinu. Luku
þeir þar upp. Var þar uudir gröf djúp. Heyrðu

þeir þangat manna mál. Siðan spurði Egill

hvat manna þar væri. " Sá nefndist Áki, er við

hann mællti. Egill spurði, ef hann viídi upp

ór gröfinni. Áki segir, at þeir vildu þat gjarna.

Síðan létu þeir EgiU síga festi ofan í gröfina,,

þá er þeir vóru buudnir með, ok 4rógu þar

upp þrjá menn. Áki sagði, at þat vóru synir

hans tveir, ok þeir vóru menn danskir; Iiöfðu

þar orðit herteknir it fyrra sumar. „Var ek", sagði

hann, „vel haldinn í vetr. Hafða ek nijök fjár-

varðveizlur búanda, enn sveiuarnir vóiu þjáðir

ok undu því illa. í vár réðu vér til ok hlup-

um á brott ok urðum síðan fundnir. Vóru vér

þá hér settir í gröf þessa", „Þér mun hér

kunnigt um húsaskipan", segir Egill, „hvar er

8*
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oss vænst á brott at komast?" Áki sagði, at

þar var annat skjaldþili — „brjóti þér þat app;

mimu þér þá koma fram í kornhlöðu, enn þar

má út ganga sem vill". Þeir Egill gerðu svá,

brutu upp þilit, gengu síðan í hlöðuna ok það-

an út. Niðamyrkr var á. Pá mæltu þeir föru-

nautar, at þeir skyldu skunda á skóginn. Eg-

ill mælti við Áka: „Ef þér eru hér kunnig hí-

l)ýli, þá muntu vísa oss til féfanga nökkurra".

Áki segir, at eigi mundi þar skorta lausafé —
„hér er loft mikit er bóndi sefr í. Þar skort-

Ir eigi vápn inni". Egill bað þá þangat fara

til loftsins. Enn er þeir kómu upp í riðit; þá

sá þeir, at loftit var opit. Var þar Ijós inni

ok þjónustumenn ok bjuggu rekkjur manna.

Egill bað þá suma úti vera ok gæta at engi

kæmist út. Egill hijóp inn í loftit, greip þar

vápn, þvíat þau skorti þar eigi iuni. Drápu

þar menn alla þá er þar vóru inui. Þeir tóku

sér allir alvæpni. Áki gekk til. þar er hlemrar

var í gólfþilinu ok lauk upp ; mælti, at þeir skyldu

þar ofan ganga í undirskemmuna. Þeir tóku

sér Ijós ok gengu þangat. Vóru þar féhirzlur

bónda ok gripir góðir ok silfr mikit. Tóku

menn sér þar byrðar ok báru út. Egill tók

undir hönd sér rajöðdrekku eina vel mikla ok

bar undir hendi sér. Fóru þeir þá til skógar.

Enn er þeir kómu í skóginn, þá nam EgiII

stað ok mælti: „Þessi ferð er alliU ok eigri
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hermannlig. Vér höfum stolit fé bónda, svá

at hann veit ekki til. Skal oss aldregi þá

skömm henda. Förum nú aftr til bæjarins ok

látum þá vita hvat títt er". Allir raæltu því

í mót; sögðu, at þeir vildu fara til skips. Egill

setr niðr mjöðdrekkuua. Síðan hefr hann á

rás ok rann til bæjarins, enn er hann kom heim

til bæjarins, þá sá haun at þjónustusveinar

gengu frá eldaskála með skutildiska ok báru

inu í stoíuna. Egill sá, at í eldahúsinu var

eidr mikill ok katlar yfir. Gekk hann þangat

til. Þar höfðu verit stokkar stórir fluttir heim,

ok svá eldar gervir, sem þar er siðvenja til,

at eldinn skal leggja í stokks eudanu ok brennr

svá stokkrinn. Egill greip upp stokkinn ok

bar heim til stofunnar, ok skaut þeim endanum

er logaði upp undir upsina ok svá upp í næfr-

ina. Eldrinn las skjótt tróðviðinn. Enn þeir

er við drykkjuna sátu fuudu eigi fyrr eun log-

inn stóð inn um ræfrit. Hljópu menn þá til

dyranna, enn þar var ekki greiðfært út, bæði

fyrir viðuuum, svá þat, at Egill varði dyrnar.

Feldi hann menn bæði í dyrunum ok úti fyrir

dyrunum. Eun þat var svipstund ein áðr stuf-

an brann, svá at hon fell ofan. Týndist þar

lið alt er þar var inni, enn EgiII gekk aftr til

skógarins, fann þar förunauta sína. Fara þá

allir saman til skips. Sagði Egill, at mjöð-

drekku þá vill hann hafa at afnámsfé er hana
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fór með. Enn hon var reyndar full af silfri.

Þeir Þórólfr urðu allfegnir er Egill kom of-

an. Heldu þeir þá þegar frá landi er mornaði.

Áki ok þeir feðgar vóru í sveit Egils. Þeir

sigldu um sumarit er á leið til Danmarkar ok

lágu þar enn fyrir á kaupskipum ok ræntu þar

er þeir kómust við.

47. (Af Þórólíi ok Agli). Haraldr Gormsson liafði

])á tekit við ríki 1 Danmörku. Enn Gormr fað-

ir hans var þá dauðr. Landit var þá herskátt.

Lágu víkingar mjök úti fyrir Danmörku. Áka

var kunnigt í Danmörku bæði á sjá ok landi,

Spurði Egill hann mjök eftir, hvar þeir staðir

væri. er stór féföng mundu fyrir liggja. Enn

er þeir kómu í Eyrarsund, þá sagði Áki, at þar

var á land upp kaupstaðr mikiU, er hét í Lundi,

sagði at þar var féván, enn líkligt, at þar

mundi vera viðtaka, er bæjarmenn væri. Þat

mál var upp borit fyrir liðsmenn, hvárt þar

skyldi ráða til uppgöngu eða eigi. Menn tóku

þar allraisjafnt á, fýstu sumir, enn sumir iöttu.

Var því raáli skotit til stýrimanna. Þórólfr

fýsti heldr uppgöngu. Þá var rætt við Egil,

hvat honum þótti ráð. Hann kvað vísu:

„Upp skulum órum sverðum,

ulfs tannlituðr, glitra.

Eigum dáð at drýgja

i dalmiskunn físka.

Leiti upp til Lundar

lýða hverr sem bráðast.
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Gerum þar fyr setr sólar

seið ófagran vigra".

Síðan bjuggust menn til uppgöngu, ok fóru til

kaupstaðarins. Enn er bæjarmenn urðu varir

við ófrið, þá stefndu þeir í mót. Var þar tré-

borg um staðinn. Settu þeir þar menn til at

verja. Tókst þar bardagi. Egill gengr fyrstr

inn um borgina. Síðan flýðu bæjarmenn. Varð

þar mannfall mikit. Eæntu þeir kaupstaðinn,

enn brendu, áðr þeir skildust við. Fóru síðan

ofan til skipa sinna.

48. (Af viðripðu Þóris ok konungs). Þórólfr helt liði

sínu norðr fyrir Halland, ok lögðu þar til hafn-

ar, er þeim bægði veðr. Ræntu þar ekki. Þar

var skamt á land upp jarl sá, er Arnfiðr er

nefndr. E.in er hann spurði, at víkingar vóru

þar komnir við land, þá sendi hann menn sína

á fund þeira þess erendis, at vita, hvárt þeir

vildu þar friðland hafa eða hernað. Enn er

sendimenn vóru komnir á fund Þórólfs með sín

erendi, þá sagði hann, at þeir raundu þar ekki

herja. Sagði, at þeim var engi nauðsyn til at

herja þar ok fara herskildi; sagði, at þar var

land ekki auðigt. Sendimenn fara aftr til jarls-

ins ok sögðu honum erendislok sín. Enn er

jarlinn varð þess varr, at hann þurfti ekki liði

at safna fyrir þá sök, þá reið hann ofan með

ekki lið til fundar við víkinga. Enn er þeir

fundust, þá fóru þar alt vel ræður með þeim.



120 EGILS SAGA

Jarl bauð Þórólfi til veizlu með sér ok liði hans,

því er hann vildi. Þórólfr hét ferðinni. Enn

þá er á var kveðit, lét jariinn senda reiðskjóta

ofan móti þeim. Réðust þeir til f'erðar, bæði

Þórólfr ok Egill, ok höfðu með sér þrjá tigu

manna. Enn er þeir kómu tiljarlsins, fagnaði

hann þeim vel. Var þeim fylgt inn í stufu.

Var þar þegar inni mungát, ok gefit þeim at

drekka. Sátu þeir þar til kvelds. Enn áðr

borð skyldu upp fara, þá sagði jarl, at þar skyldi

sæti hluta. Skyldi drekka saman karlmaðr ok

kona, svá sem til ynnist, enn þeir sér, er fleiri

væri. Menn báru þá hluti sína í skaut ok tók

jarlinn upp. Jarl átti dóttur allfríða ok þá vel

frumvaxta. Svá sagði hlutr til, at Egill skyldi

sitja hjá jarlsdóttur um kveldit. Hon gekk um
gólf ok skemti sér. Egill stóð upp ok gekk til

rúms þess, er dóttir jarlsins hafði setit um dag-

inn. Enn er menu skipuðust í sæti sín, þá

gekk jarlsdóttir at rúmi sínu. Hon kvað:

„Hvat skaltu, sveinn, í sess minn?

sjaldan hefir þú gefnar

vargi varmar bráðir;

vesa vilk ein of mina.

Sáttaðu hrafn i hausti

of hræsoUi gjalla;

vastaðu at þars eggjar

á skelþunnar runnusk".

Egill tók til hennar ok setti hana niðr hjá sér.

Hann kvað:
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„Farit hefk blóðgum brandi

(mér benltiðurr fylgdi)

ok gjallanda geiri.

Gangr vas harðr á vikingum.

Gerðum reiðir róstii.

Rann eldr of sjöt manna.

Ek lét blóðga búka

í borghliðum sæfask".

Þá drukku þau saman um kveldit ok vóru all-

kát. Var þar veizla hin bezta, ok svá um dag-

inn eftir. Fóru þá víkingar til skipa siuna.

Skildust þeir jarl með vináttu ok skiftust gjöf-

um við. Heldu þeir Þórólfr liðinu til Brenn-

eyja. Þar var í þann tíma víkingabæli mikit,

þvíat þar sigldu kaupskip mjök í gegnura eyj-

aruar. Áki fór heim til búa sinna ok synir

hans. Haiiu var raaðr vellauðigr, ok átti raörg

bú á Jótlandi. Skildust þeir með kærleik, ok

mæltu til vináttu raikillar milli sín. Enn er

haustaði, sigldu þeir Þórólfr norðr fyrir Noreg

ok koma fram í Fjörðum. Fara á fund Þóris

hersis. Tók hann vel við þeira, enn Arinbjörn

son hans raiklu betr. Býðr hann, at Egill skal

þar vera um vetriun. Egill tók þat raeð þökk-

um. Enn er Þórir vissi boð Arinbjarnar, þá

kallaði hann þat heldr bráðmælt. „Veit ek eigi",

sagði hann, „hversu þat líkar Eiríki konungi,

þvíat hann mælti svá eftir aftöku Bárðar, at

hann vildi ekki at Egill væri hér í landi".

„Ráða máttu vel, faðir", segir Arinbjörn, „því
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við konung, at hann teli ekki at nm vist Eg-

ils. Þú munt bjóða Þórólfi mági þínnm hér at

vera, enn vit Egill munum hafa eitt vetrgrið

báðir". Enn af þessi ræðu sá Þórir, at Arin-

björn mundi þessu ráða. Buðu þeir feðgar þá

Þórólfi þar vetrgrið, enn hann þektist þat. Vóru

þeir þar við tólf menn um vetrinn. Bræðr tveir

eru nefndir, Þorvaldr ofsi ok Þorfiðr strangi;

þat vóru náfrændr Bjarnar hölds ok höfðu með

honum fæðzt. Þeir vóru menn miklir ok sterk-

ir, kappsmenn miklir ok framgjarnir. Þeir

fylgdu Birni, þá er hann var í víking, enn síð-

an er hann settist um kyrt, þá fóru þeir bræðr

til Þórólfs ok vóru með honum í hernaði. Þeir

vóru í staíni á skipi hans. Enn þá er EgiU

tók skipstjórn, þá var Þorfiðr hans stafnbúi.

Þeir bræðr fylgdu Þórólfi jafnan, ok mat hann

þá mest skipverja sinna. Þeir bræðr vóru þann

vetr í hans sveit, ok sátu næst þeim bræðrum.

Þórólfr sat í öndvegi, ok átti drykkju við Þóri;

enn Egill sat fyrir ádrykkju Arinbjarnar. Skyldi

þar um gólf ganga at minnum öllum. Þórir

hersir fór um haustit á fund Eiríks konungs.

Tók konungr við honum forkunnar vel. Enn
er þeir tóku ræður sínar, þá bað Þórir konung,

at hann skyldi eigi fyrirkunna hann þess, er

hann hafði Egil með sér um vetrinn. Konungr

svarar því vel; sagði, at Þórir mátti þiggja af

honum slíkt, er hann vildi, — „enn ekki mundi
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þetta svá fara, ef annarr maðr hefði við Agli

tekit". Enn er Gunnhildr heyrði, hvat þeir

ræddu, þá mælti hon: „E>at ætla ek, Eiríkr, at

nú fari enn sem oftar, at þú sér mjök talhlýð-

inn, ok mant þat eigi lengi, er illa er gert til

þín, enda muntu til þess draga fram sonu Skalla-

gríms, at þeir munu enn drepa niðr nökkura

náfrændr þína. Enn þótt þú látir þér engis

þykja vert um dráp Bárðar, þá þyki mér eigi

svá þó". Konungr segir: „Meir frýr þú mér,

Gunnhildr, grimmleiks enn aðrir menn. Enn

verit hefir kærra við Þórólf af þinni hendi enn

nú er ; enn ekki mun ek orð mín aftr taka við

þá bræðr". ,,Vel var Þórólfr hér", sagði hon,

„áðr EgiU spilti fyrir honum, enn nú ætla ek

engan mun". Þórir fór heim, þá er hann var

búinn, ok sagði þeim bræðrum orð konungs ok

drotningar.

49. (Dráp Þorvalds ofsa). Eyvindr skreyja ok Álfir

hétu bræðr Gunnhildar, synir Özurar tóta. Þeir

vóru menn miklir ok allsterkir, ok kaupmenn

miklir. Þeir höfðu þá mest yfirlát af Eiríki

konungi ok Gunnhildi. Ekki vóru þeir menn

þokkasælir af alþýðu. Vóru þá á ungum

aldri, ok þó fuUkomuir at þroska. Þat var um

várit, at blót mikit skyldi vera at sumri á

Gaulum. Þat var ágæzt höfuðhof. Sótti þang-

at fjölmenni mikit ór Fjörðum ok af Fjölum ok

ór Sogni, ok flest alt stórmenni. Eiríkr kon-
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ungr fór þangat. Þá mælti Gunnhildr við bræðr

sína: „Þat vil ek, at þit hagið svá til í fjöl-

meuni þessu, at þit fáið drepit annanhváru þeira

sona Skaliagríms, ok bezt, at báðir væi-i". Þeir

sögðu at svá skyldi vera. Þórir hersir bjóst til

ferðar þeirar. Hann kallaði Arinbjörn til máls

við sik. „Nú raun ek", sagði hann, „fara til

blótsins, enn ek vii ekki, at Egill fari þangat.

Ek kann ræðum Gunnhildar, enn kappsemd Eg-

ils, enn ríki konungs, at þess mun eigi hægt

at gæta alls saman. Enn Egill mun ekki letj-

ast láta, nema þú sér eftir; enn Þórólfr skal

fara með mér", sagði hann, „ok aðrir þeir föru-

nautar. Skal Þórólfr blóta ok leita heilla þeim

bræðrum". Síðan sagði Arinbjörn Agli at haun

mun heima vera, — „ok vit báðir", sagði hann.

Egill kvað svá vera skyldu. Enn þeir Þórir

fóru til blótsins, ok var þar allmikit fjölmenni

ok drykkjur miklar. Þórólfr fór með Þóri, hvar

sera hauQ fór, ok skildust aldregi dag né nótt.

Eyvindr sagði Gunnhildi, at hann fekk ekki

færi við Þórólf Hou bað hann þá drepa einn-

hvern manna hans, heldr enn alt bæri undan.

Þat var eitt kveld, þá er konungr var til svefns

genginn, ok svá þeir Þórir ok Þórólfr, enn þeir

sátu eftir Þorfiðr ok Þorvaldr, þá kórau þeir

þar bræðr, Eyvindr ok Álfr, ok settust hjá þeim

ok vóru allkátir. Drukku fyrst sveitardrykkju.

Þá kom þar er horn skyldi drekka til hálfs.
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Drukku þeir saman Eyvindr ok Þorvaldr, enn

Álfi" ok Þorfiðr. Enn er á leið kveldit, þá var

drukkit við sleitur, ok því næst orðalmippingar,

ok þá stóryrði. Þá hljóp Eyvindr upp ok brá

saxi einu ok lagði á Þorvaldi, svá at þat var

ærit banasár. Síðan hljópu upp hvárirtveggju.

konungsmenn ok húskarlar Þóris. Enn menn
vóru allir vápnlausir inni, þvíat þar var hofs-

helgi, ok gengu menn í miUi ok skildu þá er

óðastir vóru. Varð þá ekki fleira til tíðenda

þat kveld. Eyvindr hafði vegit í véum, ok var

hann vargr orðinn, ok varð hann þegar brott

at fara. Konungr bauð bætr fyrir manninn,

enn Þórólfr ok Þorfiðr sögðu, at þeir höfðu ald-

regi tekit mannbætr, ok þeir vildu ekki þær

taka. Sk'Idust at sva búnu. Fóru þeir Þórir

heim. Eiríkr konungr ok þau Gunnhildr seudu

Eyvind suðr til Danmerkr til Haralds konungs

Gormssonar, þvíat hann mátti þá eigi vera í

norræuum lögum. Konungrinn tók vel við honum
ok föruneyti hans. Eyvindr hafðitil Danmark-

ar langskip allmikit. Síðan setti konungr Ey-

viud þar til landvarnar fyrir víkíngum. Ey-

vindr var herniaðr hinn mesti. Enn er vár kom
eftir vetr þann, þá búast þeir Þórólfr ok Egill

enn at fara í víking. Enn er þeir vóru búnir,

þá halda þeir enn í Austrveg. Enn erþeir koma í

Víkina, þá sigla þeir suðr fyrir Jótland, ok herja

þar, ok þá fara þeir til Fríslands, ok dveljast
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mjök lengi um sumarit ; enn þá halda þeir enn

aftr til Danmerkr. Enn er þeir koma til ianda-

mæris, þar er mætist Danmörk ok Frísland, ok

lágu þá við land, þá var þat eitt kveld, er menn
bjuggust til svefns á skipum, at menn tveir

kómu á skip Egils, ok sögðu, at þeir áttu við

hann erendi. Var þeim fylgt til hans. Þeir

segja, at Áki hinn auðgi hafði seut þá þangat

með þeim erendum, at — „Eyvindr skreyja liggr

úti fyrir Jótlandssíðu, ok ætlar at sæta yðr, þá

er þér farið sunnan, ok hefir hann lið mikit

saman dregit, svá at þér hafið engi áhöld við,

ef þér hittið lið hans alt; enn hann sjálfr ferr

með léttiskipum tveimr, ok er nú hér skamt frá

yðr". Enn er tíðendi þessi kómu fyrir Egil, þá

láta þeir þegar af sér tjöldin. Bað þá fara

hljóðliga. Þeir gerðu svá. Þeir kómu í dögun

at þeim Eyvindi, þar er þeir lágu um akkeri;

lögðu þegar at þeim; létu ganga bæði grjót ok

vápn. Fell þar lið mart af Eyvindi, enu hann

sjálfr hljóp fyrir borð, ok komst með sundi til

lands, ok svá alt þat lið, er undan komst. Enn

þeir Egill tóku skipin ok föt þeira ok vápn;

fóru þá aftr um daginn til liðs síns; hittu þá

Þórólf. Spyrr hann, hvert EgiII hafði farit, eöa

hvar hann hafði fengit skip þau, er þeir fara

með. EgiII segir, at Eyvindr skreyja hafði

haft skipin, ok þeir höfðu af honum tekit. Þá

kvað EgiII:
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„Oerðum helzti barða

hríð fyr Jótlandssíðu.

Barðisk vel sás varði

vlkingr Ðana ríki,

áðr á sund fyr sandi

snarfengr með iið drengja

æstr af unnarhesti

Eyvindr of hljóp skreyja".

Þórólfi- segir: „Þetta ætla ek yðr svá hafa gert,

at oss mun ekki liaustlangt ráð at fara til Nor-

egs". Egili sagði, at þat var vel, þótt þeir

leitaði þá í annan stað.

50. (Frá Aðaliáði hiuuni ríka ok bans ælt). Álfráðr iiinn

ríki réð fyrir Englandi. Hann var fyrstr ein-

valdskonungr yfir Englandi sinna kynsmanna.

Þat var á dögum Haralds hius hárfagra Norega-

konungs. Eftir hann var konungr í Englandi

son hans Játvarðr. Hann var faðir Aðalsteins

hins sigrsæla, fóstra Hákonar hins góða. í þenna

tíma tók Aðalsteiun konuugdóm í Euglaudi eftir

fóður sinn. Þeir vóru fleiri bræðr, synir Ját-

varðs. Enn er Aðalsteinn hafði tekit kouung-

dóm, þá hófust upp til ófriðar þeir höfðingjar,

er áðr höfðu látit ríki sin fyrir þeim langfeðgum.

Þótti uú, sem dælst mundi til at kalla, er ungr

konungr réð fyrir ríki. Vóru þat bæði Bretar

ok Skotar ok írar. Eun Aðalsteinn konungr

safuaði herliði at sér, ok gaf mála þeim mönn-

um öllum, er þat vildu hafa til féfaugs sér,

bæði útlenzkum ok innlenzkum. Þeir bræðr.
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Þórólfr ok Egill, heldu suðr fyrir Saxland ok

Flæmingjaland. Þá spurðu þeir, at Englands-

konungr þóttist liðs þurfa, ok þar var váu fé-

fangs mikils. Gera þeir þá þat ráð, at halda

þangat liði sínu. Fóru þeir þá um haustit, til

þess er þeir kómu á fund Aðalsteins konungs.

Tók liann vel við þeim, ok leizt svá á, at lið-

semd mikil mundi vera at fylgd þeira. Verðr

þat brátt í ræðum Englandskonungs, at hann

býðr þeim til sín, at taka þar mála ok gerast

landvarnarmenn hans. Semja þeir þat sín í

milli, at þeir gerast meun Aðalsteins. England

var kristit ok haíði lengi verit, þá er þetta var

tíðenda. Aðalsteinn konungr var vel kristinn.

Haun var kallaðr Aðalsíeinn hinn trúfasti. Kon-

ungr bað Þórólf ok þá bræðr, at þeir skyldu

láta prímfsignast, þvíat þat var þá mikill siðr,

bæði með kaupmönnum ok þeim mönnum, er á

mála gengu með kristuum mönnum; því at þeir

menn er prímsignaðir vóru höföu alt samneyti

við kristna menn ok svá heiðna, enn höfðu þat

at átrúnaði, er þeim var skapfeldast. Þeir Þór-

ólfr ok Egill gerðu þat cftir bæn konungs, ok

létu prímsignast báðir. Þeir höfðu þar þrjú

hundruð sinna manna, þeira er mála tóku af

kouungi.

51. (Af Óláli Skoiakomiiigi). Óhífr rauði hét konungr

á Skotlandi. Hann var skozkr at föðurkyni enn

danskr at móðurkyni, ok kominn af ætt Ragn-
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ars loðbrókar. Hann var ríkr maðr. Skotlaad

var kallat þriðjungr ríkis við England. Norð-

imbraland er kallat fimtungr Englands, ok er

þat norðast næst Skotlandi fyrir austan. Þat

höfðu haft at fornu Danakonungar. Jórvík er

þar höfuðstaðr. Þat ríki átti Aðalsteinn ok hafði

sett yfir jarla tvá. Hét annarr Álfgeirr, enn

annar Guðrekr. Þeir sátu þar til landvarnar,

bæði fyrir ágangi Skota ok Dana eða Norð-

manna, er mjök herjuðu á landit, ok þóttust eiga

tilkall mikit þar til lands, þvíat á Norðimbra-

landi vóru þeir einir menn, ef nökkut var til,

at danska ætt átti at faðerni eða móðerni, enn

margir hvárirtveggju. Fyrir Bretlandi réðu

bræðr tveir, Hringr ok Aðils, ok vóru skatt-

gildir undir Aðalstein konung, ok fylgdi þat, þá

er þeir vóru í her með konungi, at þeir ok þeira

lið skyldu vera í brjósti í fylking fyrir merkj-

um konungs. Vóru þeir bræðr mestu hermenn

ok eigi allungir menn. Elfráðr hinn ríki hafði

tekit alla skatta konunga af nafni ok veldi.

Hétu þeir þá jarlar, er áðr vóru konungar eða

konungasynir. Helzt þat alt um hans æfi ok

Játvarðar sonar hans, enn Aðalsteinn kom ungr

til ríkis, ok þótti af honum minni ógn standa.

Gerðust þá margir ótryggir, þeir er áðr vóru

þjónustufullir.

52. (Af li&s samandrætii). Óláfr Skotakonungr dró

saman her mikinn ok fór síðan suðr á England.

9
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Enn er hann kom á Norðimbraland, fór hann

alt herskildi, enn er þat spurðu jarlarnir, er þar

réðu fyrir, stefna þeir saman liði ok fara móti

konungi. Enn er þeir finnast. varð þar orrosta

mikil, ok lauk svá, at Óláfr konungr hafði sigr,

enn Goðrekr jarl fell, enn Álfgeirr flýði undan

ok mestr hluti liðs þess er þeira hafði fylgt ok

brott korast ór bardaga. Fekk öláfr konungr þá

enga viðstöðu. Lagði Ólafr konungr þá alt Norð-

imbraland undir sik. Álfgeirr fór á fund Aðal-

steins konungs ok sagði honum ófarar sínar.

Enn þegar er Aðalsteinn konuugr spurði, at herr

svá mikill var kominn í land hans, þá gerði

hann þegar menn frá sér ok stefndi at sér liði,

gerðu orð jörium sínum ok öðrura ríkismöunum.

Sneri kouungr þegar á leið með þat lið er hann

fekk, ok fór í mót Skotum. Enn er þat spurð-

ist, at Óláfr Skotakonuugr hafði fengit sigr, ok

hafði lagt undir sik mikinn hluta af Englaudi,

hafði hanu þá her miklu meira enn Aðalsteinn,

ehn þá sótti til hans raart ríkismanna. Enn er

þetta spyrja þeir Hriugr ok Aðiís, höfðu þeir

saman dregit lið mikit. Þá snúast þeir í lið með

Óláfi konungi. Höfðu þeir þá ógrynni liðs. Enn
er Aðalsteinn spurði þetta alt, þá átti hann

stefnu við höfðingja sína ok ráðameun, leitaði

þá eftir, hvat tiltækiligast væri, sagði þá aliri

alþj^ðu greiniliga þat er hann hafði frétt um
athöfn Skotakouungs ok fjölmenui hans. Allir
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mæltu þar eitt um, at Álfgeirr jarl hafði hinn

versta hlut aí, ok þótti þat til liggja, at taka af

honum tignina. Enn sú ráðagerð staðfestist^

at Aðalsteinn konungr skyldi fara aftr, ok fara

á sunnanvert England, ok hafa þá fyrir sér lið-

safnað norðr eftir landi öllu, þvíat þeir sá ell-

igar mundi seint safnast íjölmennit svá mikit

sem þyrfti, ef eigi drægi konungr sjálfr at sér lið-

it. Enn sá herr, er þá var þar saman kominn,.

þá setti konungr þar yfir höfðingja Þórólf ok

Egil. Skyldu þeir ráða fyrir því liði, er vík-

ingar höfðu þangat haft til konungs, enn Álf-

geirr sjálfr hafði þá enn forráð síns liðs. Þá
fekk konungr enu sveitarhöfðingja þá er honum
sýndist. Enn er Egill kom heim af stefnunni

til félaga sinna, þá spurðu þeir hvat hann kynni

at segja þeim tíðenda frá Skotakouungi. Hanu
kvað

:

„Áleifr of kom jöfri

ótt (vígs) á bak íiótta

(þingharðau spyrk þengil

þann) enn feldi annau.

Glapstígu lét gnóga

Goðrekr á mó troðna.

Jörð spenr Engla skerðir

Alfgeirs und sik halfa".

Síðan gera þeir sendimenn til Óláfs konungs ok

finna þat til erenda, at Aðalsteiun konungr

viU hasla honum vöU ok bjóða orrostustað á

Víuheiði við Vinuskóga, ok iiann viil at þeir

9*
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heri eigi á land tians, enn sá þeira ráði ríki á

Englandi er sigr fær í orrostu, Lagði til viku-

stef um fund þeira, enn sá bíðr annars viku

er fyrr kemr. Etin þat var þá siðr, þegar kon-

ungi var völlr haslaðr, at hann skyldi eigi herja

at skammlausu fyrr enn orrostu væri lokit. Gerði

Óláfr konungr svá, at hann stöðvaði her siun,

ok herjaði ekki ok beið til stefnudags; þá flutti

hann her sinn til Vínheiðar. Borg ein stóð fyrír

norðan heiðina. Settist Óláfr konungr þar í

torgina ok hafði þar mestan hlut liðs síns, því-

at þar var út í frá heruð stór ok þótti honum

þar betra til atflutninga um fóng þau er herr-

inu þurfti at hafa. Enn hann sendi menn sína

upp á heiðina, þar sem orrostustaðrinn var á-

kveðinn. Skyldu þeir taka þar tjaldstaði, ok

búast þar um, áðr herrinn kvæmi. Enn er þeir

meun kómu í þann stað, er völlrinn var hasl-

aðr, þá vóru þar settar upp heslistengr alt til

ummerkja, þar er sá staðr var er orrostan

skyldi vera. Þurfti þann stað at vanda, at

hann væri sléttr er miklum her skyldi fylkja.

Var þar ok svá er orrostustaðrinn skyldí vera,

at þar var heiðr slétt, eun annan veg frá fell

á ein, enn á annan veg frá var skógr mikiU.

Enn þar er skemst var milli skógarins ok ár-

innar, ok var þat mjög löng leið, þar höfðu tjald-

at menn Aðalsteins konungs. Stóðu tjöld þeira

alt milli skógarins ok árinnar. Þeir höfðu svá
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tjaldat, at eigi vóru menn í hinu þriðja hverju

tjaldi, ok þó fáir í einu, enn er menn Óláfs

konungs kómu til þeira, þá höfðu þeir fjölment

íyrir framan tjöldin öll, ok uáðu þeir ekki inn

at ganga. Sögðu menn Aðalsteins, at tjöld þeira

væri öll full af niönnum, svá at hvergi nær

hefði þar rúm lið þeira. Enu tjöldin stóðu svá

hátt, at ekki mátti yfir upp sjá, hvárt þau stóðu

mörg eða fá á þyktina.. Þeir hugðu at þar

mundi vera herr manns. óláfs konungs menn
tjölduöu fyrir norðan höslurnar, ok var þangat

alt nökkut afhalt. Aðalsteins menn sögðu ok

annan dag frá öðrum, at konungr þeira mundi

þá koma eða vera komiun í borg þá er var

sunnan undir heiðinni. Lið dróst til þeira bæði

dag ok nótí. Enn er stefna sú var liðin, er &-

kveðit var, þá senda menn Aðalsteins erend-

reka á fund óláfs konungs með þeim orðum^

at Aðalsteinn konungr er búinn til orrostu,

ok — „hefir her allmikinu", enn hann sendir

Óláfi konungi þau orð, at hann vill eigi, at

þeir geri svá mikit mannspell, sem þá horfðist

til; bað hann heldr fara heim í Skotland, enn

Aðalsteinn vill fá honum at vingjöf skilling

silfrs af plógi hverjum um alt ríki sitt, ok vill

at þeir leggi með sér vináttu. Enn er sendi-

menn koma til Oláfs konungs, þá tók hann at

búa her sinn ok ætlaði at at ríða, enn er sendi-

menn báru upp erendi, þá stöðvaði konungr
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ferð sína þann dag. Sat þá í ráðagerð ok

höfðingjar hers með honum, Lögðu menn þar

allmisjafnt til. Sumir fýstu mjök, at þenna

kost skyldi taka; sögðu, at þat var þá orðin

hin mesta fremdarferð, at þeir færi heim, ok

hefði tekit gjald svá mikit af Aðalsteini. Sum-

ir löttu ok sögðu, at Aðalsteinn mundi bjóða

miklu meira í annat sinn, ef þetta væri eigi

tekit, ok var sú ráðagerð staðfest. Þá báðu

sendimenn óláf konuug at gefa sér tóm til, at

þeir hitti enn Aðalsteiu konung ok freistaði, ef

hann vildi enn meira gjald af hendi reiða, til

þess at friðr væri. Þeir beiddu griða einn dag

til heirareiðar, enu annan til umráða, enn hinn

þriðja til aftrferðar. Konungr játtaði þeim því.

Fara sendimenn heim ok koma aftr hinn þriðja

dag, sem ákveðit var, segja Óláfi konungi, at

Aðalsteinn vill gefa alt slíkt sem hann bauð fyrr,

ok þar um fram til hlutskiftis liði Óláfs konungs

skilling raanni hverjum frjálsbornum, enn mörk

sveitarhöfðingja hverjum, þeim er réði tólf mönn-

um eða fleirum, enn mörk gulls hirðstjóra hverj-

um, enn fimm merkr gulls jarli hverjum. Síð-

an lét konungr þetta upp bera fyrir lið sitt.

Var enn sem fyrr, at sumir löttu, enn sumir

fýstu. Enn at lyktum veitti konungr órskurð;

segir, at þenna kost vill hann taka, ef þat fylg-

ir, at Aðalsteinn konungr lætr hann hafa Norð-

imbraland alt með þeim sköttum ok skyldura
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er þar liggja. Sendimenn biðja enn fresta um
þrjá daga, ok þess með, at Óláfr konungr sendi

þá menn sína at heyra orð Aðalsteins konungs,

hvárt hann vill eða eigi þenna kost; segja, at

þeir hyggja, at Aðalsteinn konungr mundi láta

fátt við nema, at sættin tækist. Óláfr konungr

játtir því, ok sendir menn sína til Aðalsteins

konungs. Ríða þá sendimeun allir saman ok

hitta Aðalstein konung í borg þeiri er var næst heið-

inni fyrir sunnan. Sendimenn Óláfs konungs bera

upp erendi sín fyrir Aðalstein konung ok sætta-

boð. Aðalsteins konungs menn sögðu ok, með

hverjum boðum þeir höfðu farit til Óláfs kon-

ungs, ok þat með, at þat var ráðagerð vitra

manna, at dvelja svá orrostu meðan konungr

kæmi eigl. Enn Aðalsteinn konungr veitti skjót-

au órskurð um þetta mál, ok sagði sendimönn-

um svá: „Berið þau orð mín Óláfi konungi,

at ek vil gefa honum orlof til þess at fara

heim til Skotlands með lið sitt ok gjaldi haun

aftr fé þat alt er hann tók upp at röngu hér

A landi. Setjum hér síðan frið i millum landa

várra ok heri hvárigir á aðra. Þat skal ok

fylgja, at Óláfr konungr skal gerast minn maðr,

ok halda Skotland af mér ok vera undirkouungr

minn. Farið nú", segir hann, „aftr, ok segið

honum svá búit". Sendimenn sneru aftr leið

sína þegar um kveldit, ok kómu til Óláfs kon-

ungs nær miðri nótt. Vöktu þá upp konung
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ok sögðu honum þegar orð Aðalsteins konungs.

Kouungr lét þegar kalla til sín jarlana ok aðra

höfðingja, lét þá sendimenn koma til ok segja

upp erendislok sín ok orð Aðalsteins konungs.

Enn er þetta var kunnigt gert fyrir liðsmönn-

um, þá var eitt orðtak allra, at þat mundi fyr-

ir liggja at búast tii orrostu. Sendimenn sögðu

ok þat með, at Aðalsteinn hafði Qölda liðs, ok

hann hafði þann dag komit til borgariunar, sem

sendimenn kómu. Þá mælti Aðils jarl: „Nú

mun þat fram komit, konungr, sem ek sagða,

at yðr mundu þeir reynast brögðóttir hinir ensku.

Höfum vér hér setit langa stund ok beðit þess

er þeir hafa dregit at sér alt lið sitt, enn kon-

ungr þeira mun verit hafa hvergi uær, þá er

vér kómum hér. Munu þeir nú hafa safnat liði

miklu, síðan vér settumst. Nú er þat ráð mitt,

konungr, at vit bræðr ríðim þegar i nótt fyrir

með okkru liði. Má þat vera, at þeir óttist nú

ekki at sér, er þeir hafa spurt, at konungr

þeira er nær með herr mikinn. Skulum vit

þá veita þeim áhlaup, enn er þeir verða for-

flótta, þá munu þeir láta lið sitt, enn ódjarfari

síðan i atgöngu at móti oss". Konungi þótti

þetta ráð vel fundit — „munum vér búa her

várn þegar er lýsir, ok fara til móts við yðr".

Staðfestu þeir þetta ráð ok luku svá stefnunni.

53. (Um bardaga). Hringr jarl ok Aðils bróðir

hans bjuggu her sinn ok fóru þegar um nóttina
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suðr á heiðina, enn er Ijóst var, þá sá varðmenn

þeira Þórólfs, hvar herrinn fór. Var þá blásinn

herblástr olc herklæddust menn. Tóku síðan at

fylkja liðinu ok höfðu tvær fylkingar. Réð Álf-

geirr jarl fyrir annarri fylking ok var merki

borit fyrir houum. Var í þeiri fylking lið þat

er houum hafði fylgt, ok svá þat lið er þar hafði

til safnazt ór heruðum. Var þar miklu fleira

lið, enn þat er þeim Þórólfi fylgdi. Þórólfr var

svá búinn — hann hafði skjöld víðan ok þykkv-

an, hjálm á höfði allsterkau, gyrðr sverði því

er hann kallaði Lang, mikit vápn ok gott; kesju

hafði hann í hendi; fjöðrin var tveggja álna

löng ok sleginn fram broddr ferstrendr, enn upp

var fjöðriu breið, falriun bæði langr ok digr,

skaptit var eigi hæra enn taka mátti hendi til

fals, ok furðuiiga digrt; járnteiun var í falnum

ok skaftit alt járnvaflt. Þau spjót vóru köllut

brynþvarar. Egiil hafði hinn sama búnað sem

Þórólfr. Hann var gyrðr sverði því er hann

kallaði Naðr. Þat sverð hafði hann fengit á

Kúrlaudi ; var þat it bezta vápn. Hvárgi þeira

hafði brynju. Þeir settu merki upp, ok bar þat

Þorflðr strangi. Alt lið þeira hafði norræna

skjöldu ok allan norrænan herbúnað. í þeiri

fylkiug vóru allir norrænir menn, þeir er þar

vóru. Fylktu þeir Þórólfr nær skóginum, enn

Álfgeirs fylking fór með ánni. Aðils jarl ok

þeir bræðr sá þat, at þeir mundu ekki koma
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þeim Þórólfi á óvart. Þá tóku þeir at fylkja

sínu liði. Gerðu þeir ok tvær fylkingar ok höfðu

tvau merki. Fylkti Aðils móti Álfgeiri jarli, enn

Hringr móti víkingum. Síðan tókst þar orrosta.

Gengu hvárirtveggju vel fram. Aðila jarl sótti

hart fram, þar til er Álfgeirr lét undan sígast,

enn Aðils menn sóttu þá hálfu djarfligar. Var

þá ok eigi lengi, áðr enn Álfgeirr flýði, ok er

þat frá honum at segja, at hann reið undan

suðr á heiðina ok sveit manna með honum. Reið

hann þar til, er hann kom nær borg þeiri er

konungr sat. Þá mælti jarlinn: „Ekki ætla

ek oss fara til borgarinuar. Vér fengum mikit

orðaskak næst, er vér kómum til konungs, þá

er vér höfðum farit ósigr fyrir Óláfi konungi,

ok ekki mun honum þykja batnat hafa várr

kostr í þessi ferð. Mun nú ekki þurfa at ætla

til sæmda, þar sem hann er". Síðan reið hann

suðr á landit, ok er frá hans ferð þat at segja,

at hann reið dag ok uótt, þar til er þeir kómu

vestr á Jarlsnes. Fekk jarl sér þar far suðr

um sæ ok kom fram á Vallandi. Þar átti hann

kyn hálft. Kom hann aldregi síðan til Englands.

Aðils rak fyrst flóttann ok eigi langt, áðr hann

snýr aftr ok þar til er orrostan var, ok veitti

þá atgöngu. Enn er Þórólfr sá þat, sneri hann

í mót jarli ok bað þangat bera merkit. Bað

menn sína fylgjast vel ok standa þykt— „þok-

um at skóginum", sagði hann, „ok látum hann
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hlífa á bak oss, svá at þeir megi eigi öllum

megum at oss ganga". Þeir gerðu svá, fylgdu

fram skóginum. Varð þá hörð orrosta. Sótti

Egill móti Aðisli, ok áttust þeir við hörð skifti.

Liðsmunr var allmikin, ok þó fell meira lið

þeira Aðils. Þórólfr gerðist þá svá óðr, at hann

kastaði skildinum á bak sér, enn tók spjótit

tveim höndum ; hljóp hann þá fram ok hjó eða lagði

til beggja handa. Stukku menn þá frá tveggja

vegna, enn hann drap raarga. Ruddi hanu svá

stíginn fram at merki jarlsins Hrings ok helzt

þá ekki við honum. Hann drap þann mann, er

bar merki Hrings jarls ok hjó niðr merkistöng-

ina. Síðan lagði hanu spjótinu fyrir brjóst jarl-

inum í gegnum brynjuna ok búkinn, svá at út

gekk um berðarnar, ok hóf hann upp á kesj-

unni yfir höfuð sér ok skaut niðr spjótshalanum

í jörðina, enn jarlinn sæfðist á spjótinu ok sá þat all-

ir, bæði hans menn ok svá hans óvinir. Síðan brá

Þórólfr sverðinu ok hjó hann þá til beggja handa.

Sóttu þá ok at hans menn. Fellu þá mjök Bret-

ar ok Skotar, enn sumir snerust á flótta. Enn
er Aðils jarl sá fall bróður síns ok mannfall

mikit af liði hans, enn sumir flýðu, enn hann

þóttist hart niðr koma, þá sneri hann á flótta

ok rann til skógarins. Hann flýði í skógiun ok

hans sveit. Tók þá at flýja alt lið þat, er þeim

hafði fylgt. Gerðist þá mannfall mikit af flótta-

mönnum ok dreifðist þá flóttinn víða um heiðina.
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Aðils jarl hafði niðr drepit merki sínu, ok vissi

þá engi hvárt hann fór eða aðrir menn. Tók
þá brátt at myrkva af nótt, enn þeir Þórólfr

ok Egill sneru aftr til herbúða sinna, ok þá jam-

skjótt kom þar Aðalsteinn konungr með all-

an her sinn- ok slógu þá landtjöldum sínum ok

bjuggust um. Litlu síðar kom Óláfr konungr

með sinn her. Tjölduðu þeir ok bjuggust um,

þar sem þeira menn höfðu tjaldat. Var Óláfi

konungi þá sagt, at fallnir vóru þeir báðir jarl-

ar hans, Hringr ok Aðils, ok mikill fjöldi ann-

arra manna hans.

54. (Fall Þdrólfs). Aðalsteinn konungr hafði ver-

it áðr hina næsta nótt 1 borg þeiri er fyrr var

frá sagt, ok þar spurði hann at bardagi hafði

verit á heiðinni. Bjóst þá þegar ok allr herr-

inn ok sótti norðr á heiðina. Spurði þá öll tíð-

endi glöggliga, hvernig orrosta sú hafði farit.

Kómu þá til fundar við konung þeir bræðr Pór-

ólfr ok EgiII. Þakkaði bann þeim vel fram-

göngu sína ok sigr þann er þeir höfðu unnit;.

hét þeim vináttu sinni fullkominni. Dvöldust

þeir þar allir samt um nóttina. Aðalsteiun kon-

ungr vakti upp her sinn þegar um morgininn

árdegis. Hann átti tal við höfðingja sína, ok

sagði hver skipun vera skyldi fyrir liði hans,

Skipaði hann fj'lking sína fyrst, ok þá setti hann

i brjósti þeirar fylkingar sveitir þær, er snarp-

astar vóru. Þá mælti hann, at fyrir því liði
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skyldi vera Egill, — „eun Þórólfr", sagði iiann,

„skal vera með liði sínu, ok öðru því liði er ek

set þar, Skal sú vera önnur fylking í liði váru

er hann skal vera höfðiiigi fyrir, þvíat Skotar

eru jafnan lausir í fylkíngu; hlaupa þeir til ok

frá ok koma í ýmsum stöðum fram. Verða þeir

oft skeinusamir, ef menn varast eigi, enu eru

lausir á velli, ef við þeim er horft". Egill svar-

aði konungi: „Ekki vil ek, at vit Þórólfr skil-

imst í orrostu, enn vel þyki mér, at okkr sé

þar skipat er mest þykir þurfa ok harðast er

fyrir". Þórólfr mælti: „Látum við konung ráða

hvat hann vill okkr skipa. Veitum honum svá

at honum líki. Mun ek vera heldr, ef þú vill,

þar er þér er skipat". Egill segir: „Þér mun-

uð nú ráða, enn þessa skiftis mun ek oft iðr-

ast". Geugu menn þá í fylkingar, svá sem kon-

ungr hafði skipat, ok vóru sett upp merki. Stóð

konungs fylking á víðlendit til árinnar, enn

Þórólfs fylking fór it efra með skóginum. Ó-

láfr konungr tók þá at fylkja liði sínu, þá er

hann sá at Aðalsteinn hafði fylkt. Hann gerði

ok tvær fylkingar ok lét hann fara sitt merki

ok þá fylking er hann réð sjálfr fyrir, móti Að-

álsteini konungi ok hans fylking. Höfðu þá

hvárirtveggju her svá mikinn, at engi var munr
hvárir fjölmennri vóru, enn önnur fylking Óláfs

konungs fór nær skóginum móti liði því er

Þórólfr réð fyrir. Vóru þar höfðingjar jarlar
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skozkir. Vóru þat Skotar flest ok var þat fjöl-

menni mikit. Síðan gást á fylkingar ok varð

þar brátt orrosta mikil. Þórólfr sótti fram hart

ok lét bera merki sitt fram með skóginum, ok

ætlaði þar svá fram at ganga, at hann kæmi í

opna skjöldu konungs fylkingiuni. Höfðu þeir

skjölduna fyrir sér, enn skógrinn var til hægra

vegs. Létu þeir hann þar hlífa. Þórólfr gekk

svá fram, at fáir vóru menn hans fyrir honum,

enn þá er hann varði minst, þá hlaupa þar ór

skóginum Aðiis jarl ok sveit sú er honum fylgdi.

Brugðu þegar mörgum kesjum senn á Þórólfi ok

fell hann þar við skóginn, enn Þorfiðr er merkit

bar hopaði aftr, þar er liðit stóð þykkra, enn

Aðils sótti þá at þeim, ok var þar þá orrosta

mikil. Æptu Skotar þá sigróp, er þeir höfðu

feldan höfðingjann. Enn er Egill heyrði óp þat

ok sá at merki Þórólfs fór á hæl, þá þóttist

hann vita, at Þórólfr mundi eigi sjálfr fylgja.

Síðan hleypr hann til þangat fram í milli fylk-

inganna. Hann varð skjótt varr þeira tíðenda er

þar vóru orðin, þegar hanu fann sína menn.

Hann eggjar þá liðit mjök til framgöngu. Var

hann fremstr í brjóstinu. Hann hafði sverðit

Naðr í hendi. Hanu sótti þá frara ok hjó til

beggja handa ok feldi marga menn. Porfiðr

bar merkit þegar efdr honum, enn annat lið

fylgdi merkiuu. Var þar hin snarpasta orr-

osta. Egill gekk fram til þess er hann uiætti
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Aðisli jarli. Áttust þeir fá högg við, áðr Aðils

jarl fell ok mart maima um hann, enn eftir fall

hans þá flýði lið þat er honum hafði fylgt, enn

Egill ok hans lið fylgdu þeim ok drápu alt þat

er þeir náðu, þvíat ekki þurfti þá griða at

biðja. Enn jarlar þeir hinir skozku stóðu þá

ekki leugi, þegar er þeir sá, at aðrir flýðu þeira

félagar; tóku þegar á rás uudan. Enn þeir Egill

stefudu þá þar til er var konungs fylkingin, ok

kómu þá í opna skjöldu, ok gerðu þar brátt

mikit mannfall. Riðlaðist þá fylkingin ok losn-

aði öll. Flýðu þá margir af Óláfs mönnum, enn

víkingarnir æptu þá sigróp. Enn er Aðalsteinn

konungr þóttist finna at rofna tók fylking Óláfs

konungs, þá eggjaði haun lið sitt ok lét fram

bera merki. Gerðu þá atgöngu harða, svá at

hrökk fyrir lið Óláfs ok gerðist allmikit mann-

fall. Fell þar Óláfr konungr, ok mestr hluti

liðs þess er Óláfr hafði haft, þvíat þeir er á

flótta snerust vóru allir drepnir er náð varð.

Fekk Aðalsteinn konungr þar allmikinn sigr.

55. (EgiU jarðaSi Þo'ro'lí). Aðalsteinn kouungr sneri

í brott frá orrostunni, enn menn hans ráku

flóttann. Hann reið aftr til borgarinuar ok

tók eigi fyrr náttstað, enn í borginni, enn Eg-

ill rak flóttaun ok fylgdi þeim lengi, ok drap

hvern mann er hann náði. Síðan sneri hann

aftr með sveitunga sína ok fór þar til er orr-

ostán hafði verit, ok hitti þar Þórólf bróöur
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sinn látinn. Hann tók upp lík hans ok þó; bjó

um síðan, sem siðvenja var til. Grófu þeir þar

gröf ok settu Þórólf þar í með vápnum sínum

öllum ok klæðura. Síðan spenti Egill gullhring

á hvára hönd honum, áðr hann skildist við.

Hlóðu síðan at grjóti ok |ósu at moldu. Þá
kvað Egill vísu:

„Gekk Bás óðisk ekki

iarlmanns bani snarla,

þreklundaðr fell, Þundar,

Þórólfr, i guý Btórum.

Jörð grær, enn vér verðum,

Vínu nær of mínum,

(helnauð es þat) hylja

harm ágætum barma".

Ok enn kvað hann:

Valköstum hlóðk vestan

vang fyr merkistangir.

Ótt vas él þats sóttak

Aðils of bláum naðri.

Háði ungr við Engla

Áleifr þrumu stála.

Helt, ne hrafnar sultu,

Hringr á vápna þingi.

Síðan fór Egill með sveit sína á fund Aðal-

steins konungs ok gekk þegar fyrir konung, er

hann sat við drykkju. Þar var glaumr mikill.

Ok er konungr sá, at Egill var inn kominn,

þá mælti hann, at rýma skyldi pallinn þann enn

óæðra fyrir þeim ok raælti. at Egill skj^ldi sitja

þar í öndvegi gegnt konuugi. Egill settist þar
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niðr ok skaut skildinum fyrir fætr sér. Hann
hafði hjálm á höfði ok lagði sverðit um kné

sér ok dró annat skeið til hálfs, enn þá skeldi

hann aftr í slíðrin. Hann sat uppréttr ok var

gneyptr mjök. Egill var mikilleitr, ennibreiðr,

brúnamikill, nefit ekki langt, enn ákafliga digrt,

granstæðit vítt ok langt, hakan breið furðu-

liga, ok svá alt um kjálkana, hálsdigr ok herði-

mikill, svá at þat bar frá því, sem aðrir menn

vóru, harðleitr ok grimmligr, þá er hann var

reiðr; hann var vel 1 vexti ok hverjura manni

hæri, úlfgrátt hárit ok þykt, ok varð snemma

sköllóttr. Enn er hann sat, sem fyrr var rit-

at, þá hleypti hann annarri brúninni ofan á

kinnina, enn annarri upp upp í hárrætr. Egill

var svarteygr ok skolbrúnn. Ekki vildi hann

drekka, þó at honum væri borit, enn ýmsum
hleypti hann brúnunum ofan eða upp. Aðalsteinn

konungr sat í hásæti. Hann lagði ok sverð um
kné sér, ok er þeir sátu svá um hríð, þá dró

konungr sverðit ór slíðrum ok tók gullhring af

hendi sér, mikinn ok góðan, ok dró á blóðref-

inn, stóð upp ok gekk á gólfit, ok rétti yfir eld-

inn til Egils. Egill stóð upp ok brá sverðinu

ok gekk á gólfit. Hann stakk sverðinu í bug

hringinum ok dró at sér; gekk aftr til rúras

síns. Konungr settist í hásæti. Enn er EgiII

settist Diðr, dró hann hringinn á hönd sér, ok

þá fóru brýnn hans í lag. Lagði hann þá niðr

10
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sverðit ok hjálminn, ok tók við dýrshorni, er

honum var borit, ok drakk af. Þá kvað hann

:

„Hrammtangai' lætr hanga

hrynvirgil mér brynju

Höðr á hauki troðnum

heiðis viugameiði.

Baaðmeldrs kná ek reiða,

ræðr gunnvala bræðir,

gelgju seiðs á galga,

geirveðrs, lofi at meira".

Þaðan af drakk Egill at sínum hlut ok mælti

við aðra menn. Eftir þat lét konungr bera inn

kistur tvær. Báru tveir menn hvára. Vóru báð-

ar fullar af silfri. Konungr mælti: „Kistur

þessar, EgiU, skaltu haía, ok ef þú kemr til ís-

lands, skaltu færa þetta fé föður þínum; í son-

argjöld sendi ek honum, eun sumu fé skaltu

skifta með frændum ykkrum Þórólfs, þeim er þér

þykja ágætastir, enn þú skalt taka hér bróður-

gjöld hjá mér, lönd eða lausa aura, hvárt er þú

vill heldr, ok ef þú vilt með mér dveljast lengd-

ar, þá skal ek hér fá þér sæmd ok virðing, þá

er þú kant mér sjálfr til segja". Egill tók við

fénu ok þakkaði konungi gjafir ok vinmæli.

Tók Egill þaðan af at gleðjast, ok þá kvað hann:

„Knáttu hvarms af harmi

hnúpgnípur mér drúpa.

Nú faun ek þanns ennis

ósiéttur pær rétti.

Gramr hefir gerðihömrum

gruudar upp of hrundit,
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8&8 mér ýgr af augam,

armsima mér grírau".

Síðan vóru græddir þeir menn er sárir vóru ok

lífs auðit. Egill dvaldist raeð Aðalsteini kon-

ungi enn næsta vetr eftir fall Þórólfs, ok hafði

hann allmiklar virðingar af konungi. Var þá

meö honum lið þat alt, er áðr hafði fylgt þeim

báðum bræðrum ok ór orrostu höfðu komizt.

Þá orti EgiII drápu um Aðalstein konung ok

er í því kvæði þetta:

„Ná hefir loldgnárr felda,

fellr jörð und nið EUu,

hjaldrsuerrandi harra

höfuðbaðmr þría jijfra.

Aðalsteiun of vann annat.

Alts lægra kyufrægjum,

hér sverjum þess, hyrjar

hrannbrjótr, konunguiauni".

Enn þetta er stefit í drápunni:

„Nú liggr hæst und hraustum

hreinbraut Aðalsteini".

Aðalsteinn gaf þá euiu Agli at bragarlaunum

gullhringa tvá, ok stóð hvárr mörk, ok þar

fylgdi skikkja dýr, er konungr sjálfr hafði áðr

borit. Enn er váraði, lýsti EgiII yfir því fyrir

konungi, at hann ætlaði í brott um sumarit ok

til Noregs, ok — „vita hvat títt er um hag

Ásgerðar, koiiu þeirar er átt hefir Þórólfr bróð-

ir minn. Þar standa samun fé mikil, enn ek

veit eigi, hvárt böru þcira lifa nökkur. Á ek

þar fyrir at sjá, ef þau lifa, enn ek á arf

10*
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allan. ef Þórólfr hefir barnlauss andazt". Kon-

ungr sagði : „Þat mun vera, Egill, á þínu for-

ráði at fara heðan á brott, ef þú þykist eiga

skyldar erendi, enn hinn veg þyki mér bezt, at

þú takir hér staðfestu með mér ok slíka kosti,

sem þú vill beiðast". Egill þakkaði konungi

orð sín — „ek mun nú fara fyrst, svá sem mér

berr skylda til. Enn þat er líkara, at ek vit-

jag hingat þessa heita, þá er ek komumst við".

Konungr bað hann svá gera. Síðan bjóst Eg-

ill brott með liði sínu, enn mart dvaldist eftir

með koi-iungi. Egill hafði eitt langskip mikit

ok þar á hundrað manna eða vel svá. Ok er

hann var búinn ferðar sinnar ok byr gaf, þá

helt hann til hafs. Skildust þeir Aðalsteinn

konungr með mikilli vináttu. Bað hann Egil

koraa aftr sem skjótast. Egill kvað svá vera

skyldu. Síðan helt EgiII til Noregs, ok er

hann kom við land, fór hann sera skyndiligast

inn í Fjörðu. Hann spurði þau tíðendi, at and-

aðr var Þórir hersir, enn Arinbjörn hafði tekit

við arfi ok ger.zt lendr maðr. Egill fór á fund

Arinbjarnar ok fekk þar góðar viðtökur. Bauð

Arinbjörn honum þar at vera. Egill þektist

þat. Lét hann setja upp skipit ok vista lið. Enn
Arinbjörn tók við Agli við tólfta mann, ok var

með honum um vetrinn.

56. (Kvánfang Egils). Bergönundr, son Þorgeirs

þyrnifótar, hafði þá fengit Gunnhildar, dóttur
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Bjarnar hölds. Var hún komin til bús með

honum á Aski; enn Ásgerðr, er átt hafði Þór-

ólfr Skallagrímsson, var þá með Arinbirni frænda

sínum. Þau Þórólfr áttu dóttur eina unga, ok

var mærin þar með móður sinni. Egill sagði

Ásgerði lát Þórólfs ok bauð henni sína umsjá.

Ásgerðr varð mjök ókát við þá sögu, enn svar-

aði vel ræðum Egiis ok tók lítið af öllu ; ok er

á leið haustit, tók Egiil ógleði mikla, sat oft ok

drap höfðinu niðr í feld sinn. Eitthvert sinn

gekk Arinbjörn til hans ok spurði, hvat ógleði

hans ylli, — „uú þó at þú hafir fengit skaða

mikinn um bróður þiun, þá er þat karlmannligt

at bera þat vel. Skal maðr eftir mann lifa, eða

hvat kveðrþúnú? Láttu mik nú heyra". Eg-

ill sagði, at hann hefði þetta fyrir skemstu

kveðit

:

„Ókynni vensk, ennis

ung þorðak vel forðum

haukaklifs at hefja

Hlín þvergnipur mínar.

Verðk í feld, þás íoldar

faldr kemr i hug skaldi

Bergönundar, brúna

brátt miðstalli at hváta".

Arinbjörn spurði, hver kona sú væri er hann

orti mansöng um — „hefir þú fólgit nafn henn-

ar í vísu þessi"? Þá kvað Egill:

„Sef skuldar felk sjaldan

sorg ey vita borgar

i niðerfi Narfa
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nafn örvífils drafnar,

þvít geirrótu gauta

gnýþings bragar fingrum

rógs at ræsis veigum

reifendr munu þreifa".

„Hér mun vera", segir Egill, „sem oft er mælt, at

segjanda er alt sínnm viu. Ek mun segja þér

|)at er þú spyrr, um hverja konu ek yrki; þar

er Ásgerðr frændkona þín, ok þar til vilda ek

hafa fullting þitt, at ek næða því ráði". Arin-

björn segir, at lionum þykir þat vel fundit, —
„skal ek víst leggja þar orð til, at þau ráð tak-

ist". Síðan bar Egill þat mál fyrir Ásgerði,

enn lion skaut til ráða fóður síns ok Ar-

inbjarnar frænda síns. Síðan ræðir Arinbjörn

við Ásgerði, ok hafði hou en sömu svör fyrir

sér. Arinbjörn fýsti þessa ráðs. Síðan fara þeir

Arinbjörn ok Egill á fuud Bjarnar, ok hefir

EgiU þá bónorð ok bað Ásgerðar dóttur Bjarn-

ar. Björn tók því máli vel, ok sagði, at Arin-

björn mundi því iiijök ráða. Arinbjörn fýsti

mjök, ok lauk því máli svá, at EgiII festi Ás-

gerði, ok skyldi brullaup vera at Arinbjarnar.

Enn er at þeiri stefnu kerar, þá var þar veizla

allveglig, er EgiII kvángaðist, Var hann þá all-

kátr þat er eftir var vetrarins. EgiII bjó um
várit kaupskip til íslandsferðar. Réð Arinbjörn

honum þat, at staðfestast ekki í Noregi, meðan

riki Gunuhildar væri syá mikit — „þvíat hon er

allþung til þín", segir Arinbjörn, „ok hefir þetta
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mikit um spilt, er þér Eyvindr funduzt við Jót-

land". Ok er Egill var búinn ok byr gaf, þá

siglir hann í haf ok greiddist hans ferð vel.

Kemr hann um haustit til íslands ok helt til

Borgarfjarðar. Hann hafði þá verit útan tólf

vetr. G-erðist þá Skallagrímr maðr gamall. Varð

hann þá feginn er Egill kom heim. Fór Egill

til Borgar at vistum, ok með honum Þorfiðr

strangi, ok þeir mjök margir saman. Vóru þeir

með Skallagrími um vetrinn. Egill hafði þar

ógrynni fjár. Enn ekki er þess getit, at Egill

skifti siifri því er Aðalsteinn konungr hafði

fengit honum í hendr, hvárki við Skallagrím né

aðra menn. Þann vetr fekk Þorfiðr Sæunnar

dóttur Skallagríms, ok eftir um várit fekk Skalla-

grímr þeim bústað at Langárfossi ok land inn

frá Leirulæk milli Líingár ok Álftár alt til fjalls.

Dóttir Þorfinns ok Sæunnar var Þórdís, er átti

Arngeirr í Hólmi, son Bersa goðlauss. Þeira

son var Björn Hitdælakappi. Egill dvaldist þá

með Skallagrími nökkura vetr. Tók hann til

fjárforráða ok búsunisýslu engu miðr Skalla-

grími. EgiII gerðist enn snoðinn. Þá tók her-

aðit at byggjast víða. Hrómundr, bróðir Gríras

hins háleyska, bygði þá í Þverárhlíð ok skip-

verjar hans. Hrómundr var faðir Gunnlaugs, íöður

Þuríðar dyllu, móður Illuga svarta. EgiII hafði

þá verit svá at vetrum skifti mjök mörgum at Borg.

Þá var þat á einu sumri, er skip kómu af Nor-
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egi til íslands, at þau tíðendi spurðust austan,

at Björn höldr var andaðr. Þat fylgdi þeiri

sögn, at fé þat alt, er Björn hafði átt, hafði

upp tekit Bergönundr mágr hans. Hann hafði

flutt heim til sín alla lausa aura, enn jarðir

hafði hann bygt ok skilit sér allar landskyldir.

Hann hafði ok sinni eigu kastat á jarðir þær

allar, er Björn hafði átt. Ok er Egill heyrði

þetta, þá spurði hann vandliga, hvárt Bergön-

undr mundi sinum ráðum fram hafa farit um
þetta, eða hefði hann traust til haft sér meiri

manna. Honum var sagt, at Önundr var kom-

inn í vináttu mikla við Eirik konung, ok við

öunnhildi þó miklu kærra. Egill lét þat kyrt

vera á því hausti. Enn er vetrinn leið af ok

vára tók, þá lét Egill setja fram skip, þat er hann

átti, er staðit hafði í hrófi við Langárfors. Hann

bjó skip þat til hafs ok fekk menn til. Ásgerðr

kona hans var ráðin til farar, enn Þórdís, dótt-

ir Þórólfs, var eftir. EgiII sigldi í haf, er hann

var búinn. Er frá hans ferð ekki at segja, fyrr

enn hann kemr til Noregs. Helt hann þegar til

fundar við Arinbjörn, sem fyrst mátti hann.

Arinbjörn tók vel við honum, ok bauð Agli með

sér at vera, ok þat þektist hann. Fóru þau

Ásgerðr bæði þangat ok nökkurir menn með

þeim. EgiII kom brátt á ræður við Arinbjörn

um fjárheimtur þær, er EgiU þóttist eiga þar í

landi. Arinbjörn segir: „Þat mál þykir mér



SKALLAGRÍMSSONAR. löS

óvænligt; Bergönundr er harðr ok ódæll, rang-

látr ok fégjarn, enn hanu hefir nú hald mikit

af konungi ok drotningu. Er Guunhildr hinn

mesti óvinr þinn, sem þú veizt áðr, ok mun

hon ekki fýsa Önund, at hann geri greiða á

málinu". Egill segir: „Konungr mun oss láta

ná lögum ok réttindum á máli þessu; enu með

liðveizlu þinni, þá vex mér ekki í augu, at leita

laga við Bergönund". Ráða þeir þat af, at EgiU

skipar skútu; fóru þeir þar á nær tuttugu. Þeir

íóru suðr á Hörðalaud, ok kómu 'fram á Aski.

Ganga þeir þar til húss, ok hitta Önund. Berr

þá Egill upp mál sín, ok krefr Önund skiftis

um arf Bjarnar, ok segir, at dætr Bjarnar væri

jamkomnar til arfs eftir hann at lögum, — „þó

at mér þyki", kvað Egill, „sem Ásgerðr muni

þykja ættborin miklu betr enn Gunnhildr kona

þín". Önundr segir þá snelt mjök: „Þú ert

furðuliga djarfr maðr, Egill, útlagi Eiríks kon-

ungs, er þú ferr hingat í land hans, ok ætlar

hér til ágangs við menn hans. Máttu svá ætla,

Egill, at ek hefi velta látit slíka sem þú ert

ok af minnum sökum, enn mér þykja þessar, er

þú telr til arís fyrir hönd konu þinnar; þvíat

þat er kunnigt alþýðu, at hon er þýborin at

móðerni". Önundr var málóði um hríð. Ok er

Egili sá, at Önundr vildi engan hlut greiða um
þetta mál, þá stefuir EgiU honum þiug, ok skýtr

mállnu til Gulaþiugslaga. Önundrsegir: „Koma
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mun ek til Gulaþings, ok munda ek vilja, at

þú kæmir þaðan eigi heill i brott". Egill segir,

at hann muu til þess hætta, at koma þó til þings

alt at einu, — „verðr þá sem má, hversu mál-

um várum lýkr". Fara þeir Egill síðan í brott,

ok er hann kom heira, segir hann Arinbirni frá

ferð sinni ok frá svörum Önundar. Arinbjörn

varð reiðr mjök, er Þóra föðursystir hans var

kölluð ambátt. Arinbjörn fór á fund Eiríks

konungs; bar upp fyrir hann þetta mál. Kon-

ungr tók heldr þungt hans máli, ok segir, at

Arinbjörn hefði lengi fylgt mjök málum Egils, —
„hefir hann notit þín at því, er ek hefi látit

hann vera hér í landi; enn nú mun mér örðigt

þykja, ef þú heldr hann til þess, at hann gangi

á vÍDÍ mína". Arinbjörn segir: , Pú munt láta

oss ná lögum af þessu máli". Konungr var heldr

styggr í þessu máli. Arinbjörn fann, at drotn-

ing mundi þó miklu verr viljuð. Ferr Arinbjörn

aftr ok sagði, at heldr horfir óvænt. Líðr

af vetrinn, ok kemr þar, er menn fara til

Gulaþings. Arinbjörn fjölmenti mjök til þings.

Var Egill í för með honum. Eiríkr konungr

var þar, ok hafði fjölmenni mikit. Bergönundr

var í sveit konungs ok þeir bræðr, ok höfðu

þeir sveit mikla. Enn er þinga skyldi um mál

manna, þá gengu hvárirtveggju þar til, er dórar-

inn var settr, at flytja fram sannindi sin. Var

Önundr þá allstórorðr. Enn þar er dómrinn var
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settr var völlr sléttr, ok settar niðr heslistengr

í vöUinn í hring, enn lögð um utan snæri um-

hverfis. Vóru þat kölluð vébönd. Enn fyrir inn-

an í hringinum sátu dómendr, tólf ór Firðafylki,

ok tólf ór Sygnafylki, tólf ór Hörðafylki. Þær
þrennar tylftir manna skyldu þar dæma um mál

manna. Arinbjörn réð þvi, hverir dómendr vóru

ór Firðafylki, Enn Þórðr af Aurlandi hverir

ór Sogni vóru. Vóru þeir allir eins liðs. Ar-

inbjörn hafði haft fjölmenni mikit til þingsins.

Hann hafði snekkju alskipaða, enn hafði mart

smáskipa, skútur ok róðrarferjur, er búendrstýrðu.

Eiríkr konungr hafði þar mikit lið, langskip sex

eða sjau. Þar var ok fjölmenni mikit af bú-

öndura. Egill hóf þar mál sitt, at hann krafði

dómendr at dæma sér lög af máli þeira Önund-

ar. Inti hann þá upp, hver sannindi hann hafði

í tilkalli fjár þess er átt hafði Björn Brynjólfs-

son. Sagði hann, at Ásgerðr dóttir Bjarnar, enn

eiginkona Egils, var til komin arfsins, ok hon

væri óðalborin ok lendborin í allar kynkvíslir,

enn tígiuboriu fram í ættir; krafði hann þess

dómendr, at dæma Ásgerði til handa hálfau arf

Bjarnar, lönd ok lausa aura. Enn er hann hætti

ræðu sinni, þá tók Bergönundr til máls: „Gunn-

hildr kona mín", sagði hann, er dóttir Bjarnar

ok Álofar, þeirar konu, er Björn hafði lögfengit.

Er Gunnhildr réttr erfingi Bjarnar. Tók ek fyr

þá sök upp fé þat alt, er Björn hafði eftir átt,
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at ek vissa, at sú ein var dóttir Bjarnar önnur,

er ekki átti arf at taka. Var móðir hennar

hernumiu, enn síðan tekin frillutaki ok ekki at

frændaráði, ok flutt land af laudi. Enu þú, Eg-

ill, ætlar at fara hér sem hurvetna annarsstað-

ar, þess er þú hefir komit, með ofkapp þitt ok

ójafnað. Nú mun þér þat hér ekki týja, þvíat

Eiríkr konungr ok Gunnhildr drotning hafa mér

því heitit, at ek skal rétt hafa af hverju máli,

þar er þeira ríki stendr yfir. Ek mun færa

fram sönn vitni fyr konuugi ok dómöndum, at

í>óra hlaðhönd móðir Ásgerðar var hertekin

heiman frá Þóris bróður síns, ok annat sinni

af Aurlandi frá Brynjólfs. Fór hon þá af landi

á braut með víkiugum ok útlögum konungs, ok

í þeiri útlegð gátu þau Björn dóttur þessa Ás-

gerði. Nú er furða at um Egil, er haun ætlar

at gera ómæt öll orð Eiríks konungs
;
þat fyrst,

er þúj Egill, hefir verit hér í laudi síðan er Ei-

ríkr konungr gerði þik útlœgan, ok þat þót þú
hafir fengit ambáttar, at kalla hana arfgenga.

Vil ek þess krefja dómeudr, at þeir dæmi mér

allan arf Bjaruar, enu dæmi Ásgerði ambátt kon-

uugs, þvíat hon var svá getin, at þá var faðir

henuar ok móðir í útlegð kouungs". Pá tók

Arinbjöru til máls: „Vitui muuum vér fram

bera, Eiríkr konuugr, til þess, ok láta eiða fylgja,

at þat var skilit í sætt þeira Þóris föður míus

ok Bjaruar hölds, at Ásgerðr dóttir þeira Bjarn-
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ar ok Þóru var til arfs leidd eftir Björn föður

sinn, ok svá þat, sem yðr er sjálfum kunnigt,

konungr, at þú gerðir Björn ílendan, ok öllu því

máli var þá lukt, er áðr hafði milli staðit sætt-

ar manna". Konungr svarar ekki skjótt máli

hans. Þá kvað Egill:

„Þýborna kveðr þorna

þornreið ár horna,

sýslir hann of sína

síngirnd, Önundr, mína.

Naddhristir, ák nistis

norn til arfs of borna.

Þigg þú, auðkonr, eiða,

eiðsært es þat, greiða".

Arinbjörn lét þá frara bera vitnisburðinn tólf

menn, ok allir vel til valdir, ok höfðu allir þeir

heyrt á sætt þeira Þóris ok Bjarnar, ok buðu

þá konungi ok dómöndum at sverja þar eftir.

Dómendr vildu taka eiða þeira, ef konungr bann-

aði eigi. Konungr sagði, at hann myndi þar

hvárki at vinna, at leggja á þat lof eða bann.

Þá tók til raáls Gnnnhildr drotning; sagði svá:

„Þetta er undarligt, konungr, hvernig þú lætr

Egil þenna hinn mikla vefja mál öll fyr þér.

Eða hvárt rayndir þú eigi móti honum mæla, þótt

hann kallaði til konungdómsins í hendr þér?

Enn þótt þú vilir enga órskurði veita, þá er

Önundi sé lið at, þá skal ek þat eigi þola, at

EgiII troði svá undir fótum vini mína, at hann

taki með rangindi sín fé þetta af Önundi. Enn
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hyar ertu Askmaðr? far þú til með sveit þína

þar sem dómendrnir eru, ok lát eigi dæma rang-

indi þessi". Síðan liljóp Askmaðr ok þeir sveit-

ungar til dómsins, skáru í sundr véböndin, ok

brutu niðr stengrnar, enn hleyptu á braut dóm-

öndunum. Þá gerðist þyss mikill á þinginu,

enn menn vóru þar allir vápnlausir. Þá mælti

Egill: „Hvárt mun Bergönundr heyra orð mín?"

„Heyri ek", sagði hann. „Þá vil ek bjóða þér

hólmgöngu ok þat at vit berimk hér á þinginu.

Hafi sá fé þetta, lönd ok lausa aura, er sigr

fær, enn þú ver hvers manns níðingr, ef þú þor-

ir eigi". Þá svarar Eiríkr konungr: „Ef þú,

Egill; ert allfúss til at berjast, þá skulum vér þat

nú veita þér". Egill svarar: „Ekki vil ek

berjast við þik eða við ofrefli liðs. Enn fyrir

jafnmiklum mönnum þá mun ek eigi flýja, ef

mér skal þess unna. Mun ek ok at því gera

öngau mannamuu". Þá mælti Ariubjörn: „För-

um vér á brott, ekki munum vér hér iðna at sinni,

þat at okkr vinni". Síðan sueri hann á braut ok alt

lið haus raeð honum. Þá sueri Egill aftr ok sagði

svá: „Því skírskota ek undir þik Arinbjörn ok

þik Þórðr ok alla þá menn, er nú mega orð

mín heyra, lenda menn ok lögmeun ok alla al-

þýðu, at ek banua jarðir þær allar, er Björu

hefir átt, at byggja ok at vinna; banna ek þér,

Bergönundr, ok öðrum mönnum öllum, innlenzk-

um ok útlenzkum, tígnum ok ótígnum, eun hver-
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jum manni er þat gerir legg ek við lögbrot lands-

réttar ok griðarof ok goðagremi". Þá gekk

EgiU á brott með Arinbirni. Fóru þeir nú til

skipa sinna yfir leiti nökkut er ei sá skipin af

þinginu. Enn er Arinbjörn kom til skips síns,

mælti hann: „Þat er öllum mönnum kunnigt,

hver hér hafa orðit þinglok, at vér höfum eigi

náð lögum, enn konungr er reiðr svá mjök, at

mér er ván at várir menn sæti afarkostum af

honum, ef hann má. Vil ek nú, at hverr maðr

fari til skipa sinna ok fari heim". Þá mælti

hann við Egil: „Gakk þú uú á skip þitt ok

þitt föruneyti ok verðið í brottu ok verið yðr,

fyrir því at konuiigr muu eftir leita, at fund

yðarn beri saman. Leitið þá á fund váru, hvat

sem í kann at gerast með yðr konungi". Egill

gerði sem haun mælti. Gengu þeir á skútu

þrír tigir manna, ok fóru sem ákafast. Skipit

var einkar skjótt. Þá reru fjöldi annarra skipa

ór höfninni er Arinbjörn átti, skútur ok róðtar-

ferjur. Eun laugskip, er Arinbjörn átti, fór síð-

ast, þvíatþat var þyngst uudir árum. Enn skúta

Egils gekk skjótt hjá fram. Þá kvað Egill vísu

:

„Erfingi ræðr arfi

arfljúgr fyr mér svarfa

mætik hans ok heitum

hótun, þyrnifótar.

Nærgis „simla" sorgar

slik ráu ek get háuum,
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vér deildum fjöt foldar

fold væringja, goldit".

Eiríkr konungr heyrði ályktar orð Egils, þau er

hann mælti síðast á þinginu, ok varð hann reiðr

mjök, enn allir menn höfðu vápnlausir gengitá

þingiau; veitti konungr því eigi atgöngu. Hann
bað menn sína alla ganga til skípa, ok þeir

gerðu sem hann mæiti. Þá skaut konungr á

húsþingi, ok sagði þá fyrirætlan sína — ,.vér

skulum nú láta fara tjöld afskipum várum; vil

ek nú fara á fund Arinbjarnar ok Egils. Vil

ek ok því lýsa fyrir yðr, at ek vil Egil af lífi

taka, ef vér komimst í færi, enn hlífa engum
þeim er í móti vill síanda". Eftir þat gengu

þeir út á skip ok bjuggust sem skjótast ok lögðu

út skipunum, ok reru þangat, sem skip Arin-

bjarnar höfðu verit. Þá lét konungr róa eftir

norðr í sundin. Enn er þeir kómu í Sognsæ,

sá þeir lið Arinbjarnar; sneru þá langskipin inn

til Sauðungssunds, ok sneri þá konungr þangat.

Hann hitti þar skip Arinbjarnar ok lagði kon-

ungr þegar at, ok köstuðust orðum á. Spyrr

konungr, hvárt Egill væri þar á skipinu. Arin-

björn svaraði: „Eigi er hann á mínu skipi. Munu
þér ok, konungr, brátt mega þat sjá. Eru þeir

einir hér innan borðs, er þér raunuð kenna, enn

Egill mun eigi felast undir þiljum niðri, þótt fund

yðarn beri saraan". Konnngr spyrr, hvat Arin-

björn vissi síðast til hans, enn hann sagði, at
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Egill var við þrítugasta raanni á skútu, — „ok

fóru þeir leið síua út til Steinssunds". Þeir

konungr höfðu sét, at mörg skip höfðu róit til

Steinssunds. Mælti konungr, at þeir skyldi róa

íin iðri sundin ok stefna svá móti þeim Agii.

Maðr er nefndr Ketill. Hann var hirðmaðr kongs;

hann sagði leið fyrir konungs skipinu, enn hann

stýrði sjálfr. KetiU var mikill maðr vexti ok

fríðr sýnum ok náfrændi konungs, ok var þat

mál manna, at þeir konungr væri líkir yfirlits.

Egill hafði flota látit skipi sínu, ok fluttan til

farminn, áðr hann fór til þingsins, enn nú ferr

Egill þar til, er kaupskip var ok gengu þeir á

skipit upp, enn skútan flaut við stýris stengr

milli lands ok skipsins pk lágu þar árar í hömlu,

enn um morgininn, er Ijóst var orðit varla, verða

þeir varir við, er vörð heldu, at skip stór reru

at þeim. Enn er Egill vissi þat, þá stóð hann

upp þegar. Sá hann brátt, at ófriðr var at kom-

inn; vóru þar sex langskip ok stefndu at þeim.

Þá mælti Egill, at þeir skyldu hlaupa allir í

skútuna. Egill tók upp kistur tvær er Aðal-

steinn konungr gaf honum; hann hafði þær jafn-

an með sér. Þeir hljópu í skútuna. Hann vápn-

aðist skjótt ok allir þeir, ok reru fram í milli

landsins ok snekkju þeirar ernæst fór landinu,

enn þat var skip Eiríks konungs. Enn því at

bráðum bar at, at lítt var lýst, þá rendust skip-

in hjá, ok er lyftingar bar saman, þá skaut

11
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Egill spjóti ok kom á þann mann miðjan, er við

stýrit sat. Enn þar var Ketill höðr. Þá kall-

ar Eiríkr konungr ok bað menn róa eftir þeim

Agli. Enn er skipin rendu hjá kaupskipinu, þá

hljópu menn konungs upp á skipit, enn þeir

meun, er eftir höfðu orðit af Egils mönnum ok

eigi hljópu í skútuna, þá vóru allir drepnir, þeir

er náð varð, enn sumir hljópu á land. Þar lét-

ust tíu menn af sveitungum Egils. Sum skipin

reru eftir þeim Agli, enn sumir ræntu kaupskipit.

Var þar tekit fé þat alt er innan borðs var, enn

þeir brendu skipit. Enn þeir er eftir þeim Agli

reru, sóttu ákaft, tóku tveir eina ár. Skortir

þar eigi lið innanborðs, enn þeir Egill höfðu

þunnskipat. Vóru þeir þá átján á skútunni. Þá
dró saman með þeim, enn fyrir innan eyna var

vaðilsund nökkut grunt milli ok annarrar eyjar;

útfall var sjávarins. Peir Egill hleyptu skút-

unni í þat it grunna sundit, enn snekkjurnar

flutu þar eigi, ok skildi þar með þeim. Sneri

þá konungr suðr aftr, enn EgiII fór norðr á

fund Arinbjarnar. Þá kvað EgiII vísu:

„Nú hefir þrymrögnir þegua

þróttharðr, enu mik varðak

víti, várrar sveitar

vígelds tiu felda.

Þvít sárlagar sýrar

sendr ör miuni hendi

digr fló beiut meðal bjúgra

biíjjoru Ketiis rifja".
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Egill kom á fund Arinbjarnar ok segir honum
þessi tíðendi. Arinbjörn segir, at honum var

ekki vildara af ván um skifti þeira Eiríks kon-

ungs — „enn ekki mun þik fé skorta, Egill. Ek
skal bæta þér skipit ok fá þér annat, þat er

þú megir vel fara á til íslands". Ásgerðrkona

Egils hafði verit raeð Arinbirni, síðan þeir fóru

til þings. Arinbjörn fekk Agli skip þat er vel

var haffæranda, ok lét ferma af viði. Býr Egill

skip þat til hafs ok hafði þá enn nær þrimr

tigum mauna. Skiljast þeir Ariubjörn þá með

vináttu. Þá kvað EgiII:

„Svá skyldi goð gjalda,

gram reki böud af löudam

(reið 8é rögn og Oðiun),

rán míns féar báuum.

í'ólkmýgi lát ílýja

(Freyr ok Njörðr) af jörðum

(leiðisk lofða stríði)

landáss (þanns vé grandar)".

57, (Eiríkr konungr drap bræðr sína]. Haraldr hinn hár-

fagri setti sonu sína til ríkis í Noregi, þá er

hann tók at eldast; gerði Eirík konung yfir-

konung sona sinna allra. Ok er Haraldr hafði

verit sextíu ok fimm vetra konungr, þá seldi

hann í hendr Eiríki syni sínum ríki. í þann

tíma ól Gunnhildr sou, ok jós Haraldr konungr

vatni, ok gaf nafn sitt, ok lét þat fylgja, at

hann skyldi konuiigr vera eftir föður sinu, ef

honum endist aldr tiJ. Haraldr konuugr settist

11*
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þá í kyrrsetu ok sat oftast á Rogalandi eða

Hörðalandi. Enn þrimr vetrum síðar andaðist

Haraldr konungr á Rogalandi, ok var gerr haugr

eftir hann við Haugasund. Enn eftir andlát

hans var deila mikil milli sona hans, þvíat

Víkverjar tóku sér til konungs Óláf, enn Þrændir

Sigurð. Enn Eiríkr feldi þá báða bræðr sína í

Túnsbergi einum vetri eftir andlát Haralds kon-

ungs. Var þat alt á einu sumri. er Eiríkr kon-

ungr fór af Hörðalandi með her sinn austr í

Vík til bardaga við bræðr sína, ok áðr höfðu

þeir deilt á Gulaþingi Egill ok Bergönundr, ok

þessi tíðendi, er nú var sagt. Bergönundr var

heima at búi sínu, þá er konungr fór í leiðangr,

þvíat honum þótti óvarligt at fara frá búi sínu,

meðan Egill var eigi ór landi farinn. Þar var

bróðir hans Haddr þá með honum. Fróði hét

maðr, frændi Eiríks konungs ok fóstrson hans.

Hann var hinn fríðasti maðr, ungr at aldri ok

þó vaxinn maðr. Eiríkr konungr setti hann

eftir til trausts Bergönundi. Sat Fróði á Al-

reksstöðum at búi konungs ok hafði þar sveit

manna. Rögnvaldr er nefndr son Eiríks kon-

ungs ok Gunnhildar. Hann var þá vetra tíu

eða ellifu, ok var hit fríðasta mannsefni. Hann
var þá með Fróða, er þetta var tíðenda. Enn
áðr Eiríkr konungr reri þennan '^eiðangr, þá

gerði hann Egil útlaga fyrir endilangan Noreg

ok dræpan hverjum manni. Arinbjörn var með
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konungi í leiðangri, enn áðr hann fór beiman,

þá lagði Egill skipi sínu til hafs ok helt í út-

ver þat er Vitar heita, út frá Alda
;
þat er kom-

it af þjóðleið. Þar vóru fiskimeun ok var þar gott

at spyrja tíðendi. Þá spurði hann, at kouungr

hafði gert hann útlaga. Þá kvað Egill vísu:

„Lögbrigðir hefir lagða

landalís, fyr uiér sjalfum,

blekkir bræðra sekkva

brúðfang, vegu langa.

Gunnhildi ák gjalda,

greypts heunar skap, þenna,

enn getk ok læ launat,

landrekstr, bili grandat".

Veðr vóru vindlítil, fjallvindr um nætr, enn haf-

gola um daga. Eitt kveld sigldu þeir Egill út

á haf, enn fiskimenn reru þá inn til lands, þeir

er til njósnar höfðu settir verit um farar þeira

Egils. Kunnu þeir þat at segja, at EgiII hafði

út látit ok á haf siglt ok hann var á brottu.

Létu þessa njósn koma til Bergöuundar. Ok er

hann vissi þessi tíðendi, hann sendi þá frá sér

menn þá alla, er hann hafði áðr haft þar til var-

úðar. Reri hann þá inn til Alreksstaða ok bauð

Fróða til sín, þvíat Bergönuudr átti öl mikit

heima at sín. Fróði fór með honum ok hafði með

sér nökkura menn. Tóku þeir þar veizlu góða

ok höfðu gleði mikla. Var þar þá alt óttalaust.

Rögnvaldr konungsson átti karfa einn ; reru sex

menn á borð. Hann var steindr allr fyrirofan
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sjó. Hann hafði með sér menn tíu eða tólf, þá

er honum fylgdu einart. Ok er Fróði var heim-

an farinn, þá tók Eögnvaldr karfann ok reru

þeir út til Herðlu tólf saman. Par var kon-

ungsbú mikit ok réð sá maðr fyrir er hét Skegg-

Þórir. Þar hafði Rögnvaldr verit á fóstri í

barnæsku. Tók Þórir feginsamliga við konungs-

syni. Skorti þar ok eigi drykk mikinn. EgiU

sigldi út á haf um nóttina, sem fyrr var ritað,

ok er mornaði, fell veðrit ok gerði logn. Lögðu

þeir þá í rétt, ok létu reiða fyrir nökkurar nætr,

enu er hafgola kom á, sagði EgiU skipurum

sínura: „Nú munum vér sigla at landi, þvíat

ógerla veit, ef hafviðri kemr á hvast, hvar vér

náum þá landi, enn heldr ófriðvænt fyrir í flest-

um stöðum". Hásetar báðu Egill fyrir ráða

þelra ferð. Síðan tóku þeir til seglin ok sigldu

Inn tíl Herðluvers. Fengu þeir þar góða höfn

ok tjölduðu yfir skipi sínu ok lágu þá um nótt-

ina. t»eir höfðu á skipinu lítinn bát ok gekk

Egill þar á við þriðja mann. Reri hann þá inn

um nóttina til Herðlu. Sendi þar mann í eyna

upp at spyrja tíðenda, ok er sá kom ofan til

skips, sagði hann, at þar á bænum var Rögu-

valdr konungsson ok hans menn, — „sátu þeir

þá við drykkju. Hitta ek einn af húskörlum

ok var sá ölóðr, ok sagði at hér skyldi eigi minna

drekka enn atBergönundar, þótt Fróði væri þar

á veizlu ok þeir fimm saman". Ekki kvað
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hann þar fleira manna, enn heimamenn, nema

Fróða ok hans menn. Síðan reri Egill aftr til

skips ok bað menn upp standa ok taka vápn

sín. Þeir gerðu svá. Þeir lögðu út skipit um
akkeri. Egiil lét gæta tólf menn skips. Enn
hann fór á eftirbátinn ok þeir átján saman.

Reru síðan inn eftir sundum. Þeir stiltu svá

til, at þeir kómu um kveldit inn í Fenhring ok

lögðu þar til leynivágs eins. Þá mælti Egill:

„Nú vil ek ganga einn upp í eyna ok njósna,

hvers ek verða víss, enn þér skuluð biða mín

hér". Egill hafði vápn sín, þau er hann var

vanr at hafa, hjálm ok skjöid, gyrðr sverði,

höggspjót í hendi. Síðan gekk hann upp í eyna

ok fram með skógi nökkurum. Hann hafði dregit

hött síðaL yfir hjálm. Hann kom þar at, er

sveinar nökkurir vóru ok hjá þeim hjarðtíkr

stórar, ok er þeir tókust at orðum, spurði hann

hvaðan þeir væri, eða fyrir hví þeir væri þar

ok hefði huuda svá stóra. Þeir mæltu: „Þú

munt vera allheimskr maðr. Hefir þú eigi heyrt,

at hér gengr björn um eyna, hinn mesti spell-

virki, drepr hér bæði menn ok fénað, ok er lagt

fé til höfuðs honum. Vöku vér hér hverja nótt

á Aski yfir fé váru, er byrgt er í grindura —
eða hví ferðu raeð vápnum um nætr?" Hann

segir: * „Hræðumk ek björninn, ok fáir þyki mér

sem nú fari vápnlausir. Hefir björninn leugi

elt mik í nótt, eða sjái hann nú; þar er hann
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nú í skógarnefinu. Hvárt eru allir menn í svefni

á bænum?" Sveinninn sagði, at þeir Bergön-

undr ok Fróði mundu enn drekka — „þeir sitja

nætr allar". „Segit þeim þá", segir hann, Egill,

„hvar björninn er, enn ek verð at skynda heim".

Hann gekk þá brott, enn sveinninn hljóp heim

til bæjarins ok til stufunnar, er þeir drukku í.

Var þá svá komit, at allir menn vóru sofa farn-

ir, nema þeir þrír, Önundr ok Fróði ok Haddr.

Sveinninn segir, hvar björninn var. Þeir tóku

vápn sín er þar hengu hjá þeim, ok hljópu þeg-

ar út ok upp til skógar. Þar gengu fram skóg-

arnef af mörkinni, ok runnar í sumum stöðum.

Sveinninu segir þeim, hvar björninn hafði verit

í runninum. Þá sá þeir at iimarnar hrærðust;

þóttust þá skilja, at björninn mundi þar vera.

Þá mælti Bergönundr, at þeir Haddr ok Fróði

skyldu fram renna milli ok meginmerkrinnar

ok gæta, at björninn næði eigi skóginum. Berg-

önundr rann fram at runninum. Hann hafði

hjálm ok skjöld, gyrðr sverði, enn kesju í hendi.

Egill var þar fyrir í runninum, enn enginn björn,

ok er hann sá, hvar Bergönundr var, þá brá

hann sverðinu, enn þar var hönk á meðalkaflanum

ok dró hann hana á hönd sér ok lét þar hanga.

Hann tók í hönd sér kesjuna ok rann þá fram

á mót Bergönundi, ok er Bergönundr Sá þat,

þá gæddi hann rásina ok skaut skildinum fyr-

ir sik, ok áðr þeir mættust, þá skaut hvárr
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kesju at öðrum. Egill laust skildinum við kesj-

unni ok bar hallan, svá at reist ór skildinum

ok flaug í völlinn, enn Egils spjót kom á raiðj-

an skjöldinn ok gekk í geguum langt upp á

í]öðrina ok varð fast spjótið í skildinum. Varð

Öuundi þungbærr skjöldrinn. EgiII greip þá

skjótt meðalkafla sverðsins. Önundr tók þá ok

at bregða sínu sverði, ok er eigi var brugðit

til hálfs, þá lagði Egill í gegnum hann með sínu

sverði. Önuudr hrataði við lagit, enn Egill kipti

at sér sverðinu hart ok hjó til Önundar ok af

nær höfuðit. Síðan tók Egill kesjuna ór skild-

inum. Þeir Haddr ok Fróði sá fall Bergönund-

ar ok runnu þangat til. Egill snerist í móti

þeim. Hann skaut keajunni atFróða ok í gegn-

um skjöld haus ok í brjóstit, svá at yddi um
bakit. Fell hann þegar á bak aftr dauðr. Eg-

ill tók þá sverðit ok snerist í mót Haddi ok

skiftust þeir fám höggum við, áðr Haddr fell.

Þá kómu sveinarnir at ok mælti Egill viB þá:

„Gætið hér til Önuudar húsbónda yðvars ok þeira

félaga, at eigi slíti dýr eða fuglar hræ þeira".

EgiII gekk þá leið sína ok eigi langt, áðr fé-

lagar hans kómu í móti honum ellifu, eun sex

gættu skips. Þeir spurðu, hvat hann hefði sýslat.

Hann kvað þá:
„Sátum, lyngs, til lengi,

Ijósheims, of, bör þeima

meir varðak fé forðum

fjaröölna, lilut skarðum.
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Áðr Bergönund benjnm

bensæfðan létk venjask.

Börs Diðjar feltk beðju

blóði Hadds ok Fróða".

Þá mælti Egill: „Vér skulum nú snúa aftr til

bæjarins ok fara hermanuliga, drepa menn þá

alla, er vér náum, enn taka fé alt, þat er vér

megum með komast". Þeir fara til bæjarins ok

hlaupa þar inn í hús ok drepa þar menn flmtán

eða sextán. Sumir kómust undan af hlaupi.

Þeir ræntu þar öllu fé, enn spiltu því er þeir

máttu eigi með fara. Þeir ráku búfé til strand-

ar ok hjuggu ; báru á bátinn sem hann tók við.

Fóru síðan !eið sína ok reru út um eyjasund.

Egill var nú allreiðr, svá at þá mátti ekki við

hann mæla. Sat hann við stýri á bátinum, ok

er þeir sóttu út á fjörðinn til Herðlu, þá reri

útan í móti þeim Rögnvaldr konungsson, ok

þeir þrettán saman á karfanum þeim enum

steinda. Þeir höfðu þá spurt; at skip Egils lá

í Herðluveri. Ætluðu þeir at gera Önundi njósn

um ferðir Egils, ok er Egill sá skipit, þá kendi

hann þegar. Hann stýrði sem beinast á þá, ok

er skipin rendust at, þá kom barð skútunnar á

kinnung karfans; hallaði honum svá, at sjór fell

inn á annat borð ok fyldi skipit. Egill hljóp

þá upp ok greip kesjuna, hét á menn sína, at

þeir skyldu engan láta með lífi á brott komast,

þann er á karfanum var. Þat var þá hægt,
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þvíat þar var þá engi vörn. Vóru allir þeir á

á kafi drepnir, enn engi komst undan. Létust

þeir þar þrettán, Rögnvaldr ok fórunautar hans.

Þeir Egill reru þá inn til eyjarinnar Herðlu.

Þá kvað Egill vísu:

„Börðumk vér, ne virðak,

vígleiftr sonar, heiftir,

blóðöxar rauðk blóði

böðmilds ok Gunnhildar.

Þar fellu þó þollar

l)rettán lagar mána,

stendr af styrjar skyndi

starf, á einum karfa".

Ok er þeir Egill kómu til Herðlu, þá runnu

þeir þegar upp til bæjarins með alvæpni. Enn
er þat sá Þórir ok hans heimamenn, þá runnu

þeir þegar af bænum ok forðuðu sér allir, þeir

er ganga máttu, karlar ok konur. Þeir Egill

ræntu þar öllu fé, því er þeir máttu höndum á

koma. Fóru síðan út til skips. Var þá ok eigi

langt at bíða, at byrr rann á af landi. Búast

þeir til at sigla. Ok er þeir vóru seglbúnir,

gekk Egill upp í eyna. Hann tók í hönd sér

heslisstöng, ok gekk á bergsnös nökkura, þá

er vissi til landsins. Þá tók hann hrosshöfuð

ok setti upp á stöngina. Síðan veitti hann for-

mála ok mælti svá : „Hér set ek upp níðstöng ok

sný ek þessu níði á hönd Eiríki konungi ok

Gunnhildi drotningu" — hann sneri hrosshöfð-

inu inn á land — „sný ek þessu níði á landvættir
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þær er land þetta byggja, svá at allar fari þær

villar vegar, engi hendi né hitti sitt inni, fyrr

enn þær reka Eirík konung ok Gunnhildi ór

landi". Síðan skýtr hann stönginni niðr í bjarg-

rifu ok lét þar standa. Haun sneri ok höfðinu

inn á iand, enn hann reist rúnar á stönginni,

ok segja þær forraála þeuna allan. Eftir þat

gekk Egill á skip. Tóku þeir til segls ok sigidu

á haf út. Tók þá byrrinn at vaxa ok gerði

veðr hvast ok hagstætt. Gekk þá skipit mikit.

Þá kvað Egiil:

„Þel heggr stórt fyr stáli

stafnkvígs á veg jafnan

út með éla meitli

andærr jötunn vandar,

enn svalbúinn selju

sverfr eirarvanr þeiri

Gestils alft tneð gustum

gandr of stáli ok brandi".

Síðau sigldu þeir í haf ok greiddist vel ferö

þeira ok kómu af hafi í Borgarfjörð. Helt hann

skipi sínu þar tii hafnar ok báru föt sín á land.

Fór þá Egill heim til Borgar, enn skiparar

hans vistuðust. Skallagrímr gerðist þá gamall

ok hrummr af elli. Tók Egiii þá til fjárforráða

ok bús varðveizlu.

58. (Andlát Skallagríms]. Þorgeirr hét maðr. Hann

átti Þórdísi Ingvarsdóttur, systur Beru móður

Egils. Þorgeirr bjó á Álftanesi á Lambastöð-

um. Hann hafði komit út með Ingvari. Hann
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var auðigr ok virðr vel af mönnum. Sonr þeira

Þorgeirs var Pórðr, er bjó á Lambastöðum eft-

ir föður sinn í þenna tíma, er Egill kom til Is-

lands. Þat var þá um haustit nökkuru fyrir

vetr, at Þórðr reið inn til Borgar, at hitta Egil

frænda sinn ok bauð honuni heim til veizlu.

Hafði hann látit heita mungát út þar. EgiU

hét ferðinni ok var kveðit á vikustef nökkut

Ok er svá var liðit, bjóst Egiil til ferðar, ok

með honum Ásgerðr kona hans. Vóru þau sam-

an tíu eða tólf, ok er Egill var búinn, þá gekk

Skallagrímr út með honum ok hvarf til hans,

áðr Egill steig á bak, ok mælti: „Seint þyki

mér þú Egill hafa greitt fé þat er Aðalsteinn

konungr sendi mér, eða hvernig ætlar þú, at

fara skyli fé þat?" Egill segir: „Er þér nú

féfátt mjök, faðir? Ek vissa þat eigi. Þegar

skal ek láta þik hafa silfr, er ek veit, er þú

þarft, enn ek veit, at þú munt enn hafa at

varðveita eina kístu eða tvær fullar af silfri".

„Svá þyki mér", segir Skallagrímr, „sem þú

munir þykjast skift hafa lausafé með okkr.

Muntu láta þér vel hugna, at ek gera slíkt er

mér líkar, af því fé, er ek varðveiti". Egill

segir: „Þú munt engis lofs þykjast þurfa at

biðja mik um þetta, þvíat þú munt ráða vilja,

hvat sem ek mæli". Síðan reið EgiII í brott,

þar til er hann kom á Lambastaði. Var þar

tekit við honum vel ok feginsamliga. Skyldi
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hann þar sitja þrjár nætr. Þat sama kveld er

Egill hafði iieiman farit, lét Skallagrímr söðla

sér hest. Reið hann þá heiman, er aðrir menn
fóru at sofa. Hann reiddi í knjám sér kistu vel

mikla, enn hann hafði í handarkrika sér eirketil,

er hann fór í brott. Hafa menn þat síðan fyr-

ir satt, at hann hafi látit fara annathvárt eða

bæði í Krumskeldu, ok látit þar fara á ofan

hellustein mikinn. Skallagrímr kom heim um
miðnættis skeið ok gekk þá til rúms síns, ok

lagðist niðr í klæðum sínum, eun um morgininn,

er lýsti ok menn klæddust, þá sat Skallagrímr

fram á stokk ok var þá andaðr, ok svá stirðr,

at menn fengu hvergi rétt hann né hafit ok

var alls við leitat. Þá var hesti skotit undir

einn mann. Hleypti sá sem ákafligast, til þess

er hann kom á Lambastaði. Gekk hann þegar

á fund Egils ok segir honum þessi tíðendi. Þá
tók Egill vápn sín ok klæði ok reið heim til

Borgar um kveldit, ok þegar hann hafði af baki

stigit, gekk hann inn ok í skot, er var um elda-

húsit, enn dyrr vóru fram ór skotinu at set-

um innanverðum. Gekk Egill fram í setit

ok tók í herðar Skallagrími ok kneikti hanu

aftr á bak, lagði hann niðr í setit ok veitti

honum þá nábjargir. Þá bað Egill taka graf-

tól ok brjóta vegginn fyrir sunnan, ok er þat

var gert, þá tók Egill undir höfðahlut Skalla-

grími, enn aðrir tóku fótahlutinn. Báru þeir
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hann um þvert húsit ok svá út í gegnum Yegg-

inn, þar er áðr var brotinn. Báru þeir hann

þá í hríðiuni ofan í Naustanes. Var þar tjald-

at yfir um uóttiua. Enn um morgininn at flóði,

var lagðr Skallagrímr í skip ok róit með hann

út til Digraness. Lét Egill þar gera haug á

framanverðu nesiuu. Var þar í lagðr Skalla-

grímr ok hestr hans ok vápn hans ok smíða-

tól. Ekki er þess getit, at lausafé væri lagt í

haug hjá honum. Egill tók þar við arfl, löndum

ok lausum aurum. Réð haun þá fyrir búi. Þar

var með Agli Þórdís dóttir Þórólfs ok Ásgerðar.

59. (EngUnds ferS Egils). Eiríkr konungr réð einn

vetr fyrir Noregi eftir andlát föður síns, Har-

alds konungs, áðr Hákon Aðalsteinsfóstri, ann-

arr son Haralds konungs, kom til Noregs vest-

an af Englandi, ok þat sama sumar fór Egill

Skallagrímsson til íslands. Hákon fór norðr til

Þrándheims. Var hann þar til konungs lekinn.

Vóru þeir Eiríkr um vetrinn báðir konungar í

Noregi. Enn eftir um várit dró hvártveggi her

saman. Varð Hákon miklu fjölraennri. Sá

Eiríkr þá engan kost annan, enn flýja land.

Fór hann þá á brott með Gunuhildi konu síua

ok böru þeira. Arinbjörn hersir var fóstbróðir

Eiríks konungs ok barnfóstri hans. Haun var

kærstr konuugi af öllum lendum möunum. Hafði

konungr sett hann höfðingja yfir alt Firðafylki.

Ariubjöru var ór landi með konmigi. Fóru
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fyrst vestr um haf til Orkneyja. Þá gifti hann

Ragnhildi dóttur sína Arnfinni jarli. Síðan fór

hann með liði sínu suðr fyrir Skotland ok her-

jaði þar. Síðan fór hann suðr til Englands ok

herjaði þar. Ok er Aðalsteinn konungr spurði þat,

safnaði hann liði ok fór í móti Eiríki. Ok er

þeir hittust, vóru borin sáttmál milli þeira ok

var þat at sættum, at Aðalsteinn konungr fekk

Eiríki til forráða Norðimbraland, enn hann skyldi

vera landvarnarmaðr Aðalsteins konungs fyrir

Skotum ok írum. Aðalsteinn konungr hafði

skattgilt undir sik Skotland eftir fall Óláfs kon-

ungs, enn þó var þat fólk jafnan ótrútt honum.

Svá er sagt, at Gunnhildr lét seið efla, ok lét

þat seiða, at EgiII Skallagrímsson skyldi aldri

ró bíða á íslandi, fyrr enn hon sæi hann. Enn

þat sumar, er þeir Hákon ok Eiríkr höfðu hizt

ok deilt um Noreg, þá var farbann til allra

landa ór Noregi, ok kómu þat sumar engi skip til

íslands ok engi tíðendi ór Noregi. Egill Skalla-

grímssonsat atbúi sínu. Enn þann vetr annan er

hann bjóatBorg eftir andlát Skallagríms, þá gerð-

istEgiIlókátrokvarþvímeiriógleðihans, er meir

leið á vetrinn. Ok er sumar kom, þá lýsti Eg-

ill yfir því, at hann ætlar at búa skip sitt til

brottfarar um sumarit. Tók hann þá háseta.

Hann ætlar þá at sigla til Englands. Þeir vóru

á skipi þrír tigir manna. Ásgerðr var þá eftir

ok gætti bús þeira, enn Egill ætlaðí þá at fara
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á fiind Aðalsteins konungs ok vitja heita þeira

er hann hafði heitit Agli at skilnaði þeira. Eg-

ili varð ekki snemmbúinn, ok er hann lét í haf,

þá byrjaði heldr seint. Tók at hausta ok stærði

veðrin. Sigldu þeir fyrir norðan Orkneyjar.

Vildi Egill þar ekki við koma, því at hann

hugði, at ríki Eiríks konungs mundi alt yfir

standa í eyjunum. Sigldu þeir þá suðr fyrir

Skotland ok höfðu storm mikinn ok veðr þvert.

Fengu þeir beitt fyrir Skotland ok svá norðan

fyrir England. Enn aftan dags er myrkva tók,

var veðr hvast. Finna þeir eigi fyrr, enn grunn-

föU vóru á útborða ok svá fram fyrir. Var þá

engi annarr til, enn stefna á land upp, ok svá

gerðu þeir. Sigldu þá til brots ok kómu at landi

við Humru minni. Þá heldust menn allir ok

mestr hluti fjár, annat enn skip; þat brotnaði

í spán. Ok er þeir hittu menn at máli, spurðu

þeir þau tíðendi, er Agli þóttu háskasamlig, at

Eiríkr konungr blóðex var þar fyrir ok Gunn-

hildr, ok þau höfðu þar ríki til forráða, ok hann

var skamt þaðan uppi í borginni Jórvík. Þat

spurði hann ok, at Arinbjörn hersir var þar

með konungi ok í miklum kærleik við konung-

inn. Ok er EgiII var víss vorðinu þessa tíðenda,

þá gerði hann ráð sitt. Þótti honum sér óvænt

til undankvámu, þótt hann freistaði þess at

leynast ok fara huldu höfðu leið svá langa

sem vera mundi áðr hann kæmi ór ríki Eiríks

12
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konungs. Var hann þá auðkendr þeim er hann

sæi. Þótti honum þat lítilmannligt, at vera

tekinn í flótta þeim. Herði hann þá huginu ok

réð þat af, at þegar um nóttina, er þeir höfðu

þar komit, þá fær hann sér hest ok ríðr þegar

til borgarinnar. Kom hann þar at kveldi dags

ok reið hann þegar í borgina. Hann hafði síð-

an hatt yfir hjálmi, ok alvæpni hafði hann. Eg-

ill spurði, hvar garðr sá væri í borginni er Ar-

inbjörn átti. Honum var þat sagt. Hann reið

þangat í garðinn. Enn er hann kom at stuf-

unni, steig hann af hesti sínum ok hitti mann

at máli. Var honum þá sagt, at Arinbjörn sat

yfir matborði. EgiII mælti: „Ek vilda, góðr

drengr, at þú gengir inn í stufuna, ok spyr

Arinbjörn, hvárt hann vill heldr úti eða inni

tala við Egil Skallagrímsson". Sá maðr segir:

„Þat er raér lítit starf, at reka þetta erendi".

Hann gekk inn í stufuna ok mælti stundarhátt

:

„Maðr er hér kominn úti fyrir dyrum", segir

hann, „mikill sem tröll, enn sá bað mik ganga

inn, ok spyrja, hvárt þú vildir úti eða inni tala

við Egil Skallagrímsson". Arinbjörn segir:

„Gakk ok bið hann bíða úti, ok mun hann eigi

lengi þurfa". Hann gerði, sem Arinbjörn mælti,

gekk út ok sagði, sem mælt var við hann. Ar-

inbjörn bað taka upp borðin. Síðan gekk hann

út ok allir húskarlar hans með honum. Ok er

Arinbjörn hitti Egil, heilsaði hann honum, ok
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spurði, hví hann var þar kominn. EgiII segir

í fám orðum it Ijósasta af um ferð sína — „enn

nú skaltu fyrir sjá, hvert ráð ek skal taka, ef

þú vilt nökkurt lið veita mér". „Hefir þú nökk-

ura menn hitt í borginni", segir Arinbjörn, „þá

er þik muni kent hafa, áðr þú komt hér í garð-

inn?". „Engi", segir Egill. „Taki menn þá vápn

sín", segir Arinbjörn. Þeir gerðu svá, ok er

þeir vóru vápnaðir ok allir húskarlar Arinbjarn-

ar, þá gekk hann í konungsgarð, enn er þeir

kómu til hallar, þá klappaði Arinbjörn á dyr-

um ok bað upp láta, ok segir hverr þar var.

Dyrverðir létu þegar upp hurðina. Konungr sat

yfir borðum. Arinbjörn bað þá ganga inn tólf

menn; nefndi til þess Egil ok tíu menn aðra —
„nú skaltu, Egill, færa Eiríki konungi höfuð þitt

ok taka um fót honum, eun ek mun túlka mál

þitt". Síðan ganga þeir inn. Gekk Arinbjörn

fyrir konung ok kvaddi hann. Konungr fagn-

aði honum, ok spurði, hvat er hann vildi. Arin-

björn mælti: „Ek fylgi hingat þeim manni er

kominn er um langan veg, at sækja yðr heim

ok sættast við yðr. Er yðr þat vegr mikill,

herra, er óvinir yðrir fara sjálfviljandi af öðr-

um löndnm ok þykjast eigi mega bera reiði yðra,

þó at þér sét hvergi nær. Láttu þér nú verða

höfðingliga við þenna mann. Lát hann fá af

sætt góða fyrir þat, er hann hefir gert veg þinn

svá mikinn sem uú má sjá, farit yfir mörg höf

12*
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ok torleiði heiirjan frá búum sínum. Bar hon-

um enga nauðsyn til þessar farar, nema góðvili

við yðr". Þá litaðist konungr um ok sá hann

fyrir ofan höfuð mönnum, hvar Egill stóð, ok

hvesti augun á hann ok mælti: „Hví vartu

svá djarfr, Egill, at þú þorðir at fara á fund

minn? Leystist þú svá heðan næstum, at þér

var engi ván lífs af mér". Þá gekk Egill at

iDorðinu ok tók um fót konungi. Hann kvað þá:

„Kominn emk á j6 ívu

angrbeittum veg langan

öldu enskrar foldar

atsitjanda at vitja.

Nú hefir sískelfir sjalfan

snarþátt Haralds áttar

viðr ofrhuga yfrinn

undar bliks of fundinn".

Eiríkr konungr sagði: „Ekki þarf ek at telja

upp sakir á hendr þér, enn þó eru þær svá

margar ok stórar, at ein hver má vel endast til

at þú komir aldri heðan lífs. Áttu engis ann-

ars af ván, enn þú munt hér deyja skulu. Máttir

þú þat vita áðr, at þú mundir enga sætt af

mér fá." Þá kvað Egill:

* *
*

Gunnhildr mælti: „Hví skal eigi 'þegar drepa

Egil, eða mantu eigi nú, konungr, hvat EgiII

hefir gert, drepit vini þína ok frændr, ok þar á

ofan son þiim, enn níðt sjálfan þik, eða hvar

viti menn slíku belt við konungmann?" Arin-



SKáJiLAGRlMSSONAR. 181

björn segir: „Ef Egill hefir mælt illa til kon-

ungs, þá má hauu þat bæta í lofsorðum þeim

er allan aldr megi uppi vera". Gunuhildr mœlti:

„Vér viljum ekki lof hans heyra. Láttu, kon-

ungr, leiða Egil út ok höggva haun. Vil ek eigi

heyra orð hans ok eigi sjá hann". Þá mælti

Ariubjörn: „Eigi muu kouuugr láta at Oigg-

ast um öll níðingsverk þíu. Eigi muu hann láta

Egil drepa í uótt, þvíat náttvíg eru morðvíg".

Konungr segir : „Svá skal vera, Arinbjörn, sem

þú biðr, at EgiII skal lifa í uótt. Hafðu hanu

heim með þér ok fær mér hann á morgin".

Arinbjöru þakkaði konuugi orð sín — „væutu

vér, herra, at heðau af muui skipast mál Egils

á betri leið. Enn þó' at Egill hafi stórt til

saka gert við yðr, þá líti þér á þat, at hann

hefir mikils mist fyrir yðrum frændum. Har-

aldr konungr faðir þinn tók af lífi ágætan mann,

Þórólf, föðurbróður hans, af rógi mauua, enn af

engum sökum. Enn þér, konuugr, brutuð lög á

Agli sakir Bergönuudar, enu þar á ofan vildu

þér hafa Egil at dauðamauni ok drápuð meun

af honum, enn ræntuð hauu fé öllu, ok þar á

ofan gerðuð þér haun útlaga ok rákuð hann af

landi, enn Egill er engi ertiugamaðr, enu hvert

mál er maðr skal dæma, verðr at iíta á tilgerðir.

Ek mun nú", segir Arinbjörn, „hafa Egil með

mér í nótt heim í garð miun". Var nú svá, ok

er þeir kómu í garðinn, þá ganga þeir tveir í
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loft nökkurt lítit ok ræða um þetta mál Segir

Arinbjörn svá: „Allreiðr var konungr nú, enn

heldr þótti mér mýkjast skaplyndi hans nökkut,

áðr létti, ok mun nú hamingja skifta, hvat upp

kemr. Veit ek at Gunnhildr mun allan hug á

leggja, at spilia þíuu máli. Nú vil ek þat ráð

gefa, at þú vakir í nótt ok yrkir lofkvæði um
Eirík konung. Þætti mér þá vel, ef þat yrði

drápa tvítug, ok raættir þú kveða á morgin, er

vit koraum fyrir konung. Svá gerði Bragi frændi

minn, þá er hann varð fyrir reiði Bjarnar Svía

konungs, at hann orti drápu tvítuga um hann

eina nótt, ok þá þar fyrir höfuð sitt. Nú mætti

vera, at vér bærim gæfu til við kouung, svá at

þér kæmi þat í frið við konung". Egill segir:

„Freista skal ek þessa ráðs, er bú vill, enn ekki

hefi ek við því búizt, at yrkja lofum Eirík konung".

Arinbjörn bað hann freista. Síðan gekk hann

brott til manna sinna. Sátu þeir at drykkju

til miðrar nætr. Þá gekk Arinbjörn til svefn-

húss ok sveit hans, ok áðr hann afklæddist,

gekk hann upp í loftit til Egils, ok spurði hvat

þá liði um kvæðit. Egill segir, at ekki var ort

— „hefir hér setit svala ein við glugginn ok

klakat í alla nótt, svá at ek hefi aldregi beðit

ró fyrir". Síðan gekk Arinbjörn á brott ok út

um dyrr þ er er ganga raátti upp á húsit, ok

settist við glugg þann á loftinu er fuglinn hafði

áðr við setit. Hann sá hvar hamhleypa nökkur
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fór annan veg af húsinu. Arinbjörn sat þar við

glugginn alla nóttina til þess er lýsti. Enn síð-

an er Arinbjörn hafði þar komit, þá orti Egill

alla drápuna, ok hafði fest svá, at hann mátti

kveða um morgininn, þá er hann hitti Arin-

björn. Þeir heldu vörð á, nær tími mundi vera,

at hitta konung,

60. (Egill fluiii kvæSit). Eiríkr konungr gekk til

borða at vanda sínum, ok var þá fjölmenni mik-

it með honum, ok er Arinbjörn varð þess varr,

þá gekk hann með alla sveit sína alvápnaða í

konungsgarð, þá er konungr sat yfir borðum.

Arinbjörn krafði sér inngöngu í höllina. Hon-

um var þat ok heimult gert. Ganga þeir EgiII

inn með helming sveitarinnar. Annarr helmingr

stóð úti fyrir dyrum. Arinbjörn kvaddi kouung,

enn konungr fagnaði honum vel. Arinbjörn

mælti: „Nú er hér kominn Egill. Hefir hann

ekki leitat til brotthlaups í nótt. Nú viljum

vér vita, herra, hverr hans hluti skal verða.

Vænti ek góðs af yðr. Hefi ek þat gert, sem

vert var, at ek hefi engan hlut til þess sparat,

at gera ok mæla svá, at yðvarr vegr væri þá

meiri enn áðr. Hefi ek ok látit allar mínar

eigur ok frændr ok vini, er ek átta í Noregi,

ok fylgt yðr, enn allir lendir menn yðrir skild-

ust við yðr, ok er þat makligt, þvíat þú hefir

marga hluti til mín stórvel gert". Þá mælti

Gunnhildr: „Hættu, Arinbjörn, ok ta^a ekki svá
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langt um þetta. Mart hefir þú vel gert við

Eirík konung, ok hefir hann þat fulíu launat.

Er þér miklu meiri vandi á við Eirík konung

enn Egil. Er þér þess ekki biðjanda, at Egill fari

refsingarlaust heðan af fundi Eiríks konungs, slíkt

sem hann hefir til saka gert". Þá segir Arin-

björn: „Ef þú, konungr, ok þit Öunnhildr haflð

þat ein ráðit, at Egill skal hér euga sætt fá,

þá er þat drengskapr at gefa honum frest ok

fararleyfi um viku sakir, at hann forði sér. Þó

hefir hann at sjálfvilja sínum farit hingat á

fund yðvarn ok vænti sér af því friðar. Fara

þá enn skifti yður, sem verða má þaðan frá".

Gunnhildr mælti: „Sjá kann ek á þessu, Arin-

björn, at þú ert hollari Agli enn Eiríki kon-

ungi, ef Egill skal ríða heðan viku í brott í

friði, þá mun hann komiun til Aðalsteins kon-

ungs á þessi stundu. Eun Eiríkr konungr þarf

nú ekki at dyljast í því, at honum verða nú

allir kouungar ofreflismenn, enn fyrir skömmu

mundi þat þykja ekki líkligt, at Eiríkr konungr

mundi eigi hafa til þess vilja ok atferð, at hefna

harma sinna á hverjum manni slíkum, sem Eg-

iU er". Arinbjörn segir: „Engi maðr mun
Eirík kalla at meira mann, þó at hanu drepi

einn bóndason útlendan, þann er gengit heflr á

vald hans. Enn ef hann vill miklast af þessu,

þá skal ek þat veita honum, at þessi tíðendi

skulu heldr þykja frásagnarverð, þviat vit
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EgiH muuum nú veitast at, svá at jamsnemma

skal okkr mæta báðum. Muntu, konungr, þá

dýrt kaupa líf Egils, um þat er vér erum allir

at velli lagðir, ek ok sveitungar mínir. Mundi

mik annars vara af yðr, enn þú mundir mik

vilja leggja heldr at jörðu, enn láta mik þiggja

líf eins manus, er ek bið". Þá segir konungr:

„Allmikit kapp leggr þú á þetta, Arinbjörn, at

veita Agli lið. Trauðr mun ek til vera at gera

þér skaða, ef því er at skifta, ef þú vill heldr

leggja fram líf þitt, enn hann sé drepinn. Enu
ærnar eru sakir til við Egil, hvat sem ek læt

gera við haun". Ok er konungr hafði þetta

mælt, þá gekk Egill fyrir hann ok hóf upp

kvæðit ok kvað hátt, ok fekk þegar hljóð.

Rér hefr Höfuðlausu.

1- Berk Óðins mjöð
Vestr fórk of ver, á Engla bjöð.

enn ek Viðris ber Lofat vísa vann.

munstrandar mar. yíst mærik þann.

Svá's mítt of far. Hljóðs biðjum hann,

Drók eik á flot þyít hróðr of fann.

við ísabrot.
3_

Hlóðk mærðar hlut Hygg, vísi, at,

hugknarrar skut. yel sómir þat,

2. hvé þylja fet,

Buðumk hilmir löð, ef þögn of get.

ák hróðrs of kvöð. Flestr maðr of frá,
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hvat fylkir vá.

Enn Viðrir sá,

hvar valr of lá.

4.

Óx hjörva hlam

við hlífar þram.

Guðr óx of gram,

gramr sótti fram.

Þar heyrði þá,

þaut mækis á,

malmhríðar spá,

sús mest of lá.

5.

Vasa villr staðar

vefr Darraðar

fyr graras glöðum

geirvangsröðum.

Þars í blóði

í brimis móði

völlr of þrumði

und véum glumði.

6.

Hné folk á flt

við fleiua hnit.

Ordstir of gat

Eirikr at þat.

7.

Fremr munk segja,

ef firar þegja.

Frágum fleira

til fara þeira.

(Extu undir

jöfurs of fundir.

Brustu brandar

við bláar randar.

8.

Hlam hrynsöðul

við hjalmröðul.

Beit bengrefili,

þat vas blóðrefill.

Frák at felli

fyr fetilsvelli

Óðins eiki

ís arns leiki.

9.

Vas odda at

ok eggja gnat.

Orðstir of gat

Eirikr at þat.

10.

Rauð hilmir hjör,

þar vas hrafna gor.

Fleinn sótti fjör.

Flugu dreyrug spjör.

ÓI flagðs gota

fárbjóðr Skota.

Trað nift Nara

uáttverð ara.
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11.

Flugu hjaldrtranar

á hræs lanar.

Várut blóðs vanar

benmás granar,

þás oddbreki,

sleit und freki,

gnúði hrafni

á höfuðstafni.

12.

Kom gráðar læ

at Gjalpar skæ.

Baiid ulfim hrœ

Eirikr of sæ.

13.

Beit fleinn floginn,

vas friðr ioginn,

þá vas almr dreginn.

Varð ulfr feginn.

Brustu broddar,

enn bitu oddar.

Báru hörvar

af bogum örvar.

14.

Verpr broddfleti

af baugseti

hjörleiks hvati.

Hann's blóðskati.

Þróask hér sem hvar,

hugat mælik þar,

frétt's austr of mar,

Eiríks of far.

15.

Jöfurr sveigði ý,

flugu unda bý.

Baud ulfum liræ

Eirikr of sæ.

16.

Enn munk vilja

fyr verum skilja

skapleik skata.

Skal mærð hvata.

Lætr snót saka

sverðfreyr vaka,

enu skæs haka

skíðgarð braka.

17.

Brýtr bógvita

bjóðr hrammþvita.

Munat hodddofa

hringbrjótr lofa.

Glaðar flotna fjöl

við Fróða mjöl.

Mjök's hilmi föl

haukstrandar möl.

18.

Stózk folkhagi

fyr fjörlagi.
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Gall ýbogi af munar grunni

at eggtogi. Óðins ægi

Verpr árbröndum, á jöru fægi.

enn jöfurr löudum 20.

heldr liornklofi. Bark þengils lof

Hann's næstr lofi. á þaguar rof.

19. Kannk mála mjöt

Jöfurr hyggi at, of mauna sjöt.

hvé ek yrkja fat. Ór hlátra ham
Gótt þykkjumk þat, hróðr bark fyr gram.

es þögn of gat. Svá fór þat fram

Hrœrðak munni at flestr of nam.

61. (Lífgjöf EgiLs). Eiríkr konungr sat uppréttr,.

meðan Egill kvað kvæðit, ok hvesti augun á

hann. Ok er lokit var drápunni, þá mælti kon-

ungr: „Bezta er kvæðit fram flutt; enn nú hefi

ek hugsat, Arinbjorn, um mál várt Egils, hvar

koma skal. Pú hefir flutt mál Egils með ákafa

miklum, er þú býðr at etja vandræðum við mik.

Nú skal þat gera fyrir þínar sakir, sem þú hef-

ir beðit, at Egill skal fara frá mínum fundi

heill ok ósakaðr. Enn þú, Egill, hátta svá ferð-

um þínum, at síðan er þú kemr frá mínum fundi

af þessi stufu, þá kom þú aldregi í augsýn

mér ok sonum mínum, ok verð aldri fyrir mér

né minu liði. Enu ek gef þér nú höfuð þitt at

sinni; fyrir þá sök, er þú gekt á mitt vald, þá

vil ek eigi gera níðingsverk á þér; enu vita
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skaltu þat til sanns, at þetta er engi sætt við

mik né sonu mína ok enga frændr vára, þá sem

réttar vilja reka". Pá kvað Egill:

„Erumka leitt,

þótt Ijótr of sé,

bjalmaklett,

hilmir, þiggja.

Hvars sás gat

af göfuglyndum

æðri gjöf

allvalds syni'?"

Arinbjörn þakkaði konungi með fögrum orðum

þá sæmd ok vináttu,er konungr hefir veitt hon-

um. Þá ganga þeir Arinbjörn ok Egill heim í

garð Arinbjarnar. Síðan lét Arinbjörn búa reið-

skjóta liði sínu. Reið . hann brott með Agli

ok hundrað mauna alvápnaðra með honum. Ar-

inbjörn reið með lið þat, til þess er þeir kómu

til Aðalsteins konungs, ok fengu þar góðar við-

tökur. Bauð konungr Agli með sér at vera, ok

spurði, hvernig farit hafði með þeim Eiríki kon-

ungi. Þá kvað Egill:

„Svartbrúnum lét Bjónum,

sanuspár, Hugins vára,

hugr tjáðumk mjök mága,

magnaðr Egil fagna.

Arfstóli knák Ála

attgöfguðum hattar

fyrir ,regnaðar regni'

ráða nú sem áðan".

Enn at skilnaði þeira Arinbjarnar ok Egils þá

gaf Egill Arinbirni gullhringa þá tvá, er Aðal-
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steinn konungr gaf honum, ok stóð mörk hvárr.

Enn Arinbjörn gaf Agli sverð, þat er Dragvand-

iU hét. Þat hafði gefit Arinbirni Þórólfr Skalla-

grímsson, enn áðr hafði Skallagrímr þegit af

Þórólfi bróður sínum, enn Þórólfi gaf sverðit

Grímr loðinkinni, son Ketils hængs. Þat sverð

hafði átt Ketill hængr ok haft í hólmgöngum,

ok var þat allra sverða bitrast. Skildust þeir

með kærleik hinum mesta. Fór Arinbjörn heim

í Jórvík til Eiríks konungs. Enn förunautar

Egils ok skipverjar hans höfðu þar frið góðan

ok vörðu varningi sínum í trausti Arinbjarnar,

enn er á leið vetrinn, fluttust þeir suðr til Eng-

lands ok fóru á fund Egils.

63. (Af Eiríki alspak ok AgliJ. Eiríkr alspakr hét

lendr raaðr í Noregi. Hann átti Þóru dóttur

Þóris hersis, systur Arinbjarnar. Hann átti

eignir í Vík austr. Hann var maðr stórauðigr

ok hinn mesti virðingamaðr, spakr at viti. Þor-

steinn hét son þeira. Hann fæddist upp með

Arinbirni ok var þá vaxinn mjök ok þó á ung-

um aldri. Hann hafði farit vestr til Englands

með Arinbirni. Enn þat sama haust sem EgiII

hafði komit til Englauds, spurðust af Noregi þau

tíðendi, at Eiríkr alspakr var andaðr, enn arf

hans höfðu tekit ármenn konungs ok kastat á

konungs eign. Ok er Arinbjörn ok Þorsteinn

spurðu þessi tíðendi, þá gerðu þeir þat ráð, at

Þorsteinn skyldi fara austr ok vitja arfsins. Ok
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er várit leið fram ok menn bjuggu skip sín,

þeir er fara ætluðu landa í millum, þá fór Þor-

steinn suðr til Lundúna ok hitti þar Aðalstein

konung. Bar hann fram jartegnir ok orðsend-

ing Arinbjarnar til konungs ok svá til Egils, at

hann væri flutningsmaðr við konung, at Aðal-

steinn kouungr gerði orðsending sína til Hákon-

ar konungs fóstra síns, at Þorsteinn næði arfi

ok eignum í Noregi. Aðalsteinn konungr var

þess auðbeðinn, þvíat Arinbjörn var honum kunn-

igr at góðu. Þá kom Egill at máli við Aðal-

stein konung ok sagöi honum fyrirætlan sína:

„Vil ek í sumar", segir hann, „fara austr til

Noregs at vitja fjár þess, er Eirikr konungr rænti

mik ok þeir Bergönundr. Sitr nú yfir því fé

Atli enn skammi bróðir Bergönundar. Veit ek,

ef orðsendingar yðrar koma til, at ek mun ná

lögum af því máli". Konungr segir, at Egill

skal ráða ferðum sínum" — „enn bezt þætti mér,

at þú verir með mér ok gerðist landvarnarmaðr

minn ok réðir fyrir herliði minu. Mun ek fá

þér veizlur stórar". Egill segir: „Þessi kostr

þyki mér allfýsiligr at taka. Vil ek því játa

enn eigi níta. Enn þó verð ek fyrst at fara til

íslands ok vitja konu minnar ok fjár þess, er

ek á þar". Aðalsteinn konungr gaf Agli kaup-

skip gott ok þar með farminn. Var þar á til

þunga hveiti ok hunang, ok enn mikit fé annat

í öðrum varningi. Ok er Egill bjó skip sitt til
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hafs, þá réðst til farar með honum Þorsteinn

Eiríksson, er fyrr var getit, er síðan var kall-

aðr Þóruson, ok er þeir vóru búnir, þá sigldu

þeír. Skildust þeir Aðalsteinn konungr ok Egill

með hinni mestu vináttu. Þeim Agli greiddist

vel ferðin. Kórau at Noregi í Vík austr, ok heldu

skipinu inn alt í Oslóarfjörð. Par átti Por-

steinn bú á land upp ok svá inn alt á Rauma-

ríki. Ok er Þorsteinu kom þar til lands, þá

veitti hann tilkall um föðurarf sinn við ármenn-

ina, er sezt höfðu í bú hans. Veittu Þorsteini

margir lið at þessu. Vóru þar stefnur til lagð-

ar. Átti Þorsteinn þar marga frændr göfga.

Lauk þar svá, er skotit var til konungs ór-

skurðar, enn Þorsteinn tók við varðveizlu fjár

þess er faðir hans hafði átt. Egill fór til vetr-

vistar með Þorsteini ok þeir tólf saman. Var

þangat flutt heim til Þorsteins hveiti ok hunang.

Var þar um vetrinn gleði mikil, ok bjó Þór-

steinn rausnarsamliga, þvíat nóg vóru föng

til.

63. (Egill ok Þorsleinn fundu konung). Hákon konungr

Aðalsteinsfóstri réð þá fyrir Noregi, sem fyrr

var sagt. Konungr sat þann vetr norðr í Þránd-

heimi. Enn er á Jeið vetrinn, byrjaði Þorsteinn

ferð sína ok Egill með honum. Þeir höfðu nær

þrimr tigum manna. Ok er þeir vóru búnir, fóru

þeir fyrst til Upplanda, þaðan norðr um Dofra-

flall til Þrándheims ok kómu þar á fund Há-
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konar koniings. Báru þeir upp erendi sín við

konung. Sagði Þorsteinn skyn á máli sínu ok

kom fram vitnum með sér, at hann átti arf

þann allan er hann kallaði til. Konungr tók

því máli vel. Lét hann Þorstein ná eignum

sínum, ok þar með gerðist hann lendr raaðr kon-

ungs, svá sem faðir hans hafði verit. EgiU

gekk á fund Hákonar konungs ok bar fyrir

hann sín erendi ok þar með orðsending Aðal-

steins konungs ok jartegnir hans. Egill taldi

til fjár þess er átt hafði Björn höldr, landa ok

lausa aura. Taldi hann sér helming íjár þess

ok Ásgerði konu sinni; bauð þar fram vitni ok

eiða með máli sínu; sagði ok, at hann hafði þat

alt fram borit fyrir Eiríki konungi; lét þat

fylgja, at hann hafði þá eigi náð lögum fyrir

ríki Eiríks konungs, enn eggjan Gunnhildar.

Egill inti upp allan þann málavöxt, er fyrr hafði

í gerzt á Gulaþingi. Beiddi hann þá konung

unna sér laga á því máli. Hákon konungr

svarar: „Svá hefl ek spurt, at Eiríkr bróðir

minn muni þat kalla, ok þau Guunhildr bæði,

at þú Egill munir hafa kastat steini ura megn

þér í yðrum skiftum. Þætti mér þú vel mega

yfir láta, EgiII, at ek legða ekki til þessa máls,

þó at vit Eiríkr bærim eigi gæfu til samþykk-

is". Egillmælti: „Ekki raáttu, konungr, þegja

yfir svá stórum málum, þvíat allir menn hér í

landi, innlenzkir ok útlenzkir, skulu hlýða 3'ðru

13
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boði. Ek hefi spurt, at þér setið lög hér í landi

ok rétt hverjum manni. Nú veit ek, at þér

munuð mik láta þeim ná sem aðra menn. Þyk-

jumst ek hafa til þess burði ok frændastyrk hér

í landi at hafa við Atla enn skamma. Enn um
mál okkur Eiríks konungs er yðr þat at segja,

at ek var á hans fund, ok skildumst vit svá,

at haun bað mik í friði fara hvert er ek vildi.

Vil ek bjóða yðr, herra, mína fylgd ok þjón-

ustu. Veit ek, at vera munu hér með yðr þeir

menn, er ekki munu þykja vígligri á velli at

sjá enn ek em. Er þat mitt hugboð, at eigi

líði langt áðr fuudi ykkra Eiríks konungs muni

saman bera, ef ykkr endist aldr til. Þyki mér

þat undarligt, ef eigi skal þar koma, at þér

þyki Gunnhildr eiga sona uppreist marga". Kon-

ungr segir: „Ekki muntu, Egill, gerast mér

handgenginn. Miklu hafi þér frændr meira

skarð höggvit í ætt vára, enn þér muna duga

at staðfestast hér í landi. Far þú til íslauds

út ok ver þar at föðurarfi þínura. Mun þér þá

verða ekki mein at oss frændum, enn hér í landi

er þess ván um alla þína daga, at várir frændr

sé ríkastir, enn fyrir sakir Aðalsteins konungs

fóstra míns, þá skaltu hafa hér frið í landi ok

ná lögum ok landsrétti, þvíat ek veit, at Að-

alsteinn konungr hefir niikla elsku á þér". Eg-

ill þakkaði konungi orð sín, ok beiddist þess,

at konungr skyldi fá honum sanuar jartegnir
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sínar til Þórðar á Aurland eða annarra lendra

manua í Sogni ok á Hörðalandi. Konungr seg-

ir, at svá skyldi vera.

64. (Egill drap Ljdt inn bleika). Þorsteinn ok Egill

bjuggu ferð sína, þegar þeir höfðu lokit erend-

um sínuffi. Fara þeir þá aftr á leið, ok er þeir

koma suðr um Dofrafjall, þá segir EgiU, at hann.

vill fara ofan til Raumsdals ok síðan suðr sunda-

leið — „vil ek", segir hann, „lúka erendum

mínum í Sogni ok á Hörðalandi, þvíat ek vil

búa skip rcitt í sumar til íslands út". Þorsteinn

bað hann ráða ferð sinni. Skiljast þeir Þor-

steinn ok Egill. Fór Þorsteinn suðr um Dall

ok alla leið til þess er hann kom til búa sinna.

Bar hann þá frani jartegnir konungs ok orð-

sending fyrir ármennina, at þeir skyldii láta fé

þat alt er þeir hafa upp tekit ok Þorsteinn kall-

aði til. Egill fór leið sinuar ok þeir tólf sam-

an. Kómu þeir fram 1 Raumsdal, feugu sér þá

flutningar, fóru síðan suðr á Mæri. Er ekki

sagt frá ferð þeira, fyrr enn þeir kómu í ey þá

er Höð heitir, ok fóru til gistingar á bæ þann

er heitir á Blindheimi. Þat var göfigr bær.

Þar bjó leudr maðr, er Friðgeirr hét. Hanu var

ungr at aldri, hafði nýtekit við föðuraríi sín-

um. Móðir hans hét Gyða. Hon var systir

Arinbjarnar hersis, sköruugr mikiU ok göfug

kona. Hou var at ráðum með syui sínum Frið-

geiri. Höfðu þau þar rausnarbú mikit. Þar
13*
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fengu þeir allgóðar viðtökur. Sat Egill um
kveldit it næsta Friðgeiri ok förunautar hans

þar útar frá. Var þar drykkja mikil ok dýr-

lig veizla. Gyða húsfreyja gekk um kveldit til

tals við Egil. Hon spurði at Arinbirni bróður

sínum ok enn at fleirum frændura sínum ok vin-

ura, þeim er til Englands höfðu farit raeð Ar-

inbirni. EgiU sagði henni þat sem hon spurði.

Hon spurði, hvat til tíðenda hefði gerzt í ferð-

ura Egils. Hann segir henni af it Ijósasta. Þá
kvað hann:

„Urðumk leið en Ijóta

landbeiðaðar reiði.

Sígrat gaukr, ef glamma

gamm veit of sik þramma.

Þar nautk enn sem oftar

arnstalls sjötulbjarnar

hnígrat allr, sás hoUa

hjalpendr of för Gjalpar".

EgiU var allkátr um kveldit, enn Friðgeirr ok

heiraamenn vóru heldr hljóðir. Egill sá þar raey

fagra ok vel búna. Honura var sagt at hon

var systir Friðgeirs. Mærin var ókát ok grét

einart um kveldit. Þat þótti þeim undarligt.

Þar vóru þeir um kveldit. Enn um morgininn

var veðr hvast ok eigi sæfært. Þar þurftu þeir

far ór eyjunni. Þá gekk Friðgeirr ok bæði þau

Gyða til fundar við Egil. Buðu þau honum

þar at sitja með förunauta sína til þess er gott

væri færiveðr, ok hafa þaðan fararbeina, þann
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sem þeir þyrfti. EgiU þektist þat. Sátu þeir

þar veðrfastir þrjár nætr, ok var þar Iíídu raesti

mannfagnaðr. Eftir þat gerði veðr lygut. Stóðu

þeir Egiil þá upp snemma um raorgininn ok

bjuggust. öengu þá til matar ok var þeira gef-

)t öl at drekka ok sátu þeir um liríð. Síðan

tóku þeir klæði sín. Egill stóð upp ok þakkaði

bónda ok húsfreyju beina sinn ok gengu síðan

út. Bóndi ok móðir hans gengu á götu með

þeim. Þá gekk Gyða til máls við Friðgeir son

sinn ok talaði við hann lágt. Egill stóð meðan

ok beið þeira. Egill mælti við meyna: „Hvat

grætr þú, mær? ek sé þik aldri káta". Hon

mátti engu svara ok grét at meir. Friðgeirr

svarar móður sinni háft : „Ekki vil ek nú biðja

þess. Þeir eru nú búnir ferðar sinnar". Þá

gekk Gyða at Agli ok raælti: ,.Ek mun segja

þér, Egill, tíðendi þau sem hér eru með oss. Maðr

heitir Ljótr hinn bieiki; hsnn er berserkr ok

hólmgöngumaðr ; hann er óþokkasæll. Hann

kom hér ok bað dóttur minnar, emi vér svör-

uðura skjótt ok synjuðum honum ráðsíns.

Síðan skoraði hann til hólmgöngu á Friðgeír

son minn, ok skai á morgin koma til hólmsins

í ey þá er Vors heitir. Nú vilda ek, Egill, at þú

færir til hólmsina með Friðgeiri. Mui-di þat

sennast, ef Arinbjörn væri hér i Undi, at vér

mundum eigi þola ofríki slíkum manni sem

Ljótr er". „Skylt er þat, húsfreyja, fyrir sakir
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Arinbjarnar frænda þíns, at ek fara, ef honum

þykir sér þat nokkut fullting". „Pá gerir þú

vel", segir Gyða, „skulu vér þá ganga inn í

stufu ok vera öll saman daglangt". Ganga þeir

Egill þá inn í stufu ok drukku. Sátu þeir þar

um daginn. Enn um kveldit kómu vinir Frið-

geirs, þeir er til ferðar vóru ráðnir með honum,

ok var fjölment um nóttina. Var þar þá veizía

mikil, enn eftir um daginn bjóst Friðgeirr til

ferðar ok mart mauna með lionum. Var þar

Egill í för. Þá var gott færiveðr. Fara þeir

síðan ok koma í eyna Vors. Þar var fagr vöUr

skamt frá sjónum, er hóimstefnan skyldi vera.

Var þar markaðr hólmstaðr, lagðir steinar útan

um. Nú kom þar Ljótr með lið sitt. Bjóst

hann þá til hólmgöngu. Hann hafði skjöld

ok sverð. Ljótr var allmikiU maðr ok sterkligr.

Ok er hann gekk fram á völlinn at hólmstaðn-

um, þá kom á hann berserksgangr. Tók hann

þá at grenja iliiliga ok beit í skjöld sinn. Frið-

geirr var maðr ekki mikill, grannligr ok fríðr

sjóuum ok ekki sterkr. Hafði hann ok ekki

staðit í bardögum. Ok er Egill sá Ljót, þá

kvað hann vísu:

,,Era Friðgeiri fœri,

förum hólms á vit, gerva

skulum banna, mjök, manni

mey, eriygi at heyja,

við l)auns bitr ok blótar

bönd élhvötuð Göndlar,
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alfeignin skýtr œgir

augum, ekjöld, of bauga".

Ljótr sá, hvar Egill stóð, ok heyrði orð hans

ok raælti: „Gakk þú hingat, hinn mikli maðr,

á hólminn ok berst við mik, ef þú ert allfúss

til, ok reynum með okkr. Er þat miklu jafn-

ligra, enn ek berjumst við Friðgeirr, þvíat ek

þykjumst eigi at meiri maðr, þó at ek leggi

hann at jörðu". Þá kvað Egill

:

„Erat lítillar Ljóti,

leik ek við hal bleikan

við bifteini, bœnar,

brynju, rétt at synja.

Búmk til vígs, enn vægðar

ván lætka ek hánum.

Skapa vildum vér akjalda

skœru dreng á Mœri".

Síðan bjóst EgiU til hólmgöngu við Ljót. Eg-

iU hafði skjöld þaun, sem hann var vanr at

hafa, enn hann var gyrðr sverði því er hann

kallaði Naðr, enn hann hafði Dragvandil í hendi.

Hann gekk inn yfir mark þat er hólmstefnan

skyldi vera, enu Ljótr var þá eigi búinn. Eg-

ill skók sverðit ok kvað vísu:

„Höggum hjaltvönd skygðum,

hæfum rand með brandi,

reynum randar mána,

rjóðum sverð í blóði,

Btýfum Ljót af lífi,

leikum sárt hal bleikan,

kyrrum kappa errinn,

komi jarn á hræ arnum".



200 EGILS SAGA

Þá kom Ljótr frara á vígvöllinn ok síðan renn-

ast þeir at, ok höggr Egill til Ljóts, enn Ljótr

brá við skildinum, enn Egill hjó hvert högg at

öðru, svá at Ljótr fekk eigi höggit í móti. Hann

hopaði undan til höggiúrasins, enn Egill fór jam-

skjótt eftir ok hjó seni ákafast. Ljótr fór út

um marksteinana ok víða ura vöUinn. Gekk svá

hin fyrsta hríð. Þá beiddist Ljótr hvíldar. EgiU

lét l)at ok vera. Nema þeir þá stað ok hvíla

sik. Þá kvað EgiII:

„Fyr þykki mér fúra

flóðs stekkvandi nekkvat,

hræðisk hodda beiðir

happlauss, fara kappi.

Vegrat fast sás frestar

fleindöggvar stafr höggum,

vábeiðan ferr víðan

vall íyr rotnum skalla".

Þat vóru hólmgöngulög í þann tíma, at sá er

skorar á mann annan til eins hvers hlutar ok

fengi sá sigr er á skoraði, þá skyldi sá hafa

sigrmál þat er hann hafði til skorat, enn ef

hann fengi ósigr, þá skyldi hann leysa sik því-

líku fé, sem ákveðit væri. Enn ef hann felli

á hólminum, þá hafði hann fyrir vegit allri sinni

eigu, ok skyldi sá taka arf hans er hann feldi

á hólmi. Þat vóru ok lög, ef útlendr maðr

andaðist, sá er þar í landi átti engan erfingja,

þá gekk sá arfr í konungsgarð. EgiII bað at

Ljbtr skyldi búinn verða — „vil ek at vér
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reynim nú hólmgöngu þessa". Síðan hljóp Egill

at honum ok hjó til hans. Gekk hann þá svá

nær honum, at hann hrökk fyrir, ok bar þá

skjöldinn af honum. Þá hjó Egill til Ljóts ok

kom á fyrir ofan kné ok tók af fótinn. Fell

Ljótr þá ok var þegar erendr. Þá gekk Egill

þar til, er þeir Friðgeirr vóru. Var þetta verk

honum allvel þakkat. Þá kvað Egill:

„Fell sás flest et illa

(fót hjó skáld af Ljóti)

ulfgrennir helir unnit.

Eir veittak Friðgeiri.

Séka lóns til launa

loghrjótandi i móti.

Jafn vas mér gnýr geira

gamanleik við hal bleikan".

Ljótr var lítt harmaðr af flestum mönnum, þvíat

hann hafði verit hinn mesti óeirumaðr. Hann
yar sænskr at ætt ok átti engva frændr þar í

landi. Hann hafði komit þangat ok aflat sér

fjár á hólmgöngum, Hann hafði felt marga

góða bændr ok skorat áðr á þá til hólmgöngu

ok til jarða þeira ok óðala; var þá vorðinn stór-

auðigr bæði at löndum ok lausum aurum. EgiU

för heim með Friðgeiri af hólmstefnunni. Dvald-

ist hann þar þá litla hríð, áðr hann fór suðr á

Mæri. Skildust þeir EgiII ok Friðjreirr með mikl-

um kærleik. Bauð Egill Friðgeiri um at heimta

jarðir þær er Ljótr hafði átt. Fór Egill sína

leið; kom fram í Fjörðum. Þaðan fór haun inn
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í Sogn á fund Þórðar á Aurlandi. Tók hann

vel við honum. Bar hann fram erendi sín ok

orðsendingar Hákonar konungs. Tók Þórðr vel

ræðum Egils ok hét honum liðveizlu sinni um
þat mál. Dvaldist Egill þar lengi um várit með

Þórði.

65. [Af ferJum Egils). Egill gerði ferð sína suðr

á Hörðaland. Hann hafði til þeirar ferdar róðr-

arferju ok þar á þrjá tigu manna. Þeir kómu

einn dag í Fenhring á Ask. Gekk Egill þar

til með tuttugu menii, enn tíu gættu skips.

Atli enn skammi var þar fyrir með nökkura

menn. Egill lét hann út kalia ok segja at Eg-

iU Skallagrímsson átti erendi við hann. Atli

tók vápn sín ok allir þeir menn er þar vóru

vígir fyrir, ok gengu út síðan. Egill mælti:

„Svá er mér sagt, Atli, at þú munir hafa at

varðveita fé þat er ek á at réttu ok Ásgerðr

kona mín. Muntu heyrt hafa þar fyrr um rætt,

at ek kallaði mér arf Bjarnar hölds, er Bergön-

undr bróðir jbmn helt fyrir mér. Em ek nú

kominn at vitja fjár þess, landa ok lausa aura,

ok krefja þik, at þú látir laust ok greiðir mér

í hendr". Atli segir: „Lengi höfura vér þat

heyrt, Egill, at þú sér ójafnaðarmaðr, enn nú

mun ek at raun um koma, ef þíi ætlar at kalla

til þess fjár í hendr mér, er Eiríkr konungr

dæmdi Önundi bróður mínura. Átti Eiríkr kon-

ungr þá at ráða boði ok banni hér í landi.
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Hugða ek nú, EgiU, at þú mundir fyrir því hér

kominn, at bjóða mér gjöld fyrir bræðr mína, er

J)ú tókt af lífi, ok þú mundir bæta vilja rán

þat er þú ræntir hér á Aski. Munda ek þá

veita svör þessu máli, ef þú flyttir þetta er-

endi fram, enn hér kann ek engu svara". „Þat

vil ek", segir EgiU, „bjóða þér, sem ek bauð

Önundi, at Gulaþingslög skipi um mál okkur.

Tel ek bræðr þína hafa fallit ógilda á sjálfra

sinna verkum, þvíat þeir höfðu áðr rænt mik

lögum ok landsrétti ok tekit fé mitt at herfangi.

Hefi ek til þessa konungs leyfi at leita laga

við þik um þetta mál. Vil ek stefna þér til

Oulaþings ok hafa þar laga órskurð um þetta

mál". „Koma mun ek", segir Atli, „til Gula-

þings, ok ;megu vit þar ræða um þessi mál".

Síðau fór Egill á brott með fóruneyti sitt. Fór

hann norðr í Sogn ok inn á Aurland til Þórð-

ar mágs síns, ok dvaldist þar til Gulaþings.

Ok er menn kómu til þings, þá kom Egill þar.

Atli hinn skammi var ok þar korainn. Tóku
þeir þá at tala sín mál ok fluttu fram fyrir

þeim mönnum, er um skyldu dæma. Flutti Eg-

ill fi-am fjárheimtu, enn Atli bauð lögvörn í

mót, tylftareiða, at hann hefði ekki fé þat at

varðveita er EgiU ætti. Ok er Atli gekk at

dómum með eiðalið sitt, þá gekk EgiU mót hon-

um ok segir, at eigi vill hann eiða hans taka fyr-

ir fé sitt — „vil ek bjóða þér önnur lög, þau,
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at vit gangim á hóim liér á þinginu, ok hafi

sá fé þetta er sigr fær". Pat vóru ok lög er

Egill mælti ok forn siðvenja, at hverjum manni

var rétt at skora á annan til hólmgöngu, hvárt

er iiann skyldi verja sakir fyrir sik eða sækja.

Atli sagði, at hanu mundi eigi synja, at ganga

á hólm við Egil — „þvíat þú mælir þat er ek

ætti at mæla, þvíat ærinna harma á ek at

hefna á þér. Þú hefir at jörðu lagt bræðr mína

tvá, ok er mér mikiila muna vant, at ek halda

réttu máli, er ek skal heldr láta lausar eignir

mínar aflaga fyrir þér, enn berjast við þik er

þú býðr mér þat". Síðan taka þeir Atli ok

Egill höndum saman ok festa þat með sér, at

þeir skuli á hólm ganga, ok sá er sigr fær skal

eiga jarðir þær er þeir deildu áðr um. Eftir

þat búast þeir til hólmgöngu. Gekk Egill fram,

ok hafði hjálm á höfði ok skjöid fyrir sér ok

kesju í hendi, enn sverðit Dragvandil festi hann

við hægri hönd sér. Þat var siðr hólmgöngu-

manna, at þurfa ekki at bregða sverði sínu á

hólmi, láta heldr sverðit hendi fylgja, svá at

þegar væri sverðit tiltækt, er hann vildi. Atli hafði

enn sama búnað sem Egill. Hann var vanr

hólragöngum. Hann var sterkr maðr ok hinn

mesti fullhugi. Þar var leiddr fram graðungr

mikiil ok gamall. Var þat kallat blótnaut. Þat

skyldi sá höggva er sigr hefði. Var þat stund-

um eitt naut, stundum lét sitt hvárr fram leiða,



SKALLAGRÍMSSONAR. 205

sá er á hólm gekk. Ok er þeir vóru búnir til

hólmgöDgu, þá hlaupast þeir at, ok skutu fyrst

spjótum, ok festi hvárki spjótit í skildi, námu

bæði í jörðu staðar. Síðan taka þeir báðir til

sverða sinna; gengust þá at fast ok hjuggust

til. Gekk Atli ekki á hæl. Peir hjuggu tíðt

ok hart ok ónýttust skjótt skildirnir. Ok er

skjöldr Atla var mjök ónýttr, þá kastaði hann

honum, tók þá sverðit tveim höndum ok hjó

sem tíðast. Egill hjó til hans á öxlina ok beit

ekki sverðit. Hann hjó annat ok it þriðja. Var

honum þá hægt at leita höggstaðar á Atla, at

hann hafði enga hlíf. Egill reiddi sverðit af

öllu afli, enn ekki beit, hvar sem hann hjó til.

Sér þá Egill, at eigi muni hlýða svá búit, þvíat

skjöldr hans gerðist þá ónýtr. Þá lét EgiU

laust sverðit ok skjöldinn ok hljóp at Atla ok

greip hann höndum. Kendi þá aflsmunar, ok

fell Atli á bak aftr, enn EgiII greyfðist at niðr,

ok beit í sundr í honum barkann. Lét Atli

þar líf sitt. EgiII hljóp upp skjótt ok þar til

er blótneytit stóð, greip annarri hendi í gran-

arnar, enn annarri í hornit, ok snaraði svá at

fætr vissu upp, enn í sundr hálsbeinit. Síðan

gekk Egill þar til er stóð föruneyti hans, Þá

kvað Egill:

„Beita nú, sás brugðum

blár Dragyandill raudir,

af þvit eggjar deyfði
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Atli, fram, enn skammi.

Neyttak afls við ýti

örmálgastan hjörva.

Jaxlbróður létk eyða

(Ck bar sauð' með nauðum".

Síðan eignaðist Egill jarðir þær aliar er hann hafði

til deilt, ok hann kallaði, at Ásgerðr kona hans

hefði átt at taka eftir föður sinn. Ekki er

getit, at þá yrði fleira til tíðenda á því þingi.

Egill fór þá fyrst inn í Sogn ok skipaði jarðir

þær er hann hafði þá fengit at eiginorði. Dvald-

ist hann þar mjök lengi um várit. Síðan fór

hann með föruneyti sitt austr í Vík. Fór hann

þá á fund Þorsteins ok var þar um hríð.

66. (Útkváma Egils). Egill bjó skip sitt um sum-

arit, ok fór þegar hann var búinn. Hann helt

til íslands. Honum fórst vel. Helt hann til

Borgarfjarðar ok kom skipinu skamt frá bæ sín-

um. Lét hann flytja heim varning sinn, enn setti

upp skipit. Var Egill vetr þann at búi sínu.

Egill hafði nú út haft allmikit fé. Var hann

raaðr stórauðigr. Hann hafði mikit bú ok risu-

ligt. Ekki var Egill íhlutunarsamr ura mál

manna ok ótilleitinn við flesta menn, þá er hann

var hér á landi. Gerðust menn ok ekki til þess at

sitja yfir hlut hans. Egill var þá at búi sínu,

svá at þat skifli vetrum eigi allfára. Egill ok

Ásgerðr áttu börn þau er nefnd eru — Böðvarr

hét son þeira, aunarr Gunuarr, Þorgerðr dóttir

ok Bera, Þorsteiuu var yngstr. ÖII vóru börn
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Egils mannvæn ok vel viti borin. Þorgerðr

var ellst barna Egils, Bera þar næst.

67. (ÚianferJ Egils). Egill spurði þau tíðendi aust-

an um haf, at Eiríkr blóðöx hefði fallit í vestr-

viking, enn Gunnhildr ok synir þeira vóru far-

in til Danmerkr suðr, ok brottu var af Eng-

landi þat lið alt er þeira Eiríki hafði þangat

fylgt. Arinbjörn var þá kominn til Noregs.

Hafði hanu fengit veizlur sínar ok eignir, þær

er hann hafði átt, ok var kominn i kærleika

mikla við konunga. Pótti Agli þá enn fýsiligt

gerast at fara til Noregs. Þat fylgdi ok tíðenda-

sögu, at Aðalsteinn konungr var andaðr. Réð

þá fyrir Englandi bróðir hans Játmundr. EgiU

bjó þá skip sitt ok réð háseta til. Önundr

sjóui réðst þar til, sonr Áua frá Ánabrekku.

Önundr var mikiU ok þeira manna sterkastr, er

þá vóru þar í sveit. Eigi var um þat einmælt,

at hann væri eigi hamrammr. Önundr hafði

oft verit í förum landa í milli. Hann var nökk-

uru ellri enn EgiU. Með þeim hafði leugi ver-

it vingott. Ok er EgiU var búinn, lét hann í

haf, ok greiddist þeira ferð vel. Kómu at miðj-

um Noregi. Ok er þeir sá land, stefndu þeir

inn í Fjörðu. Ok er þeir fengu tíðendi af laudi,

var þeim sagt, at Arinbjörn var heima at bú-

um sínum. Heldr EgiU þangat skipi sínu í höfn

sem næst bæ Arinbjarnar. Síðan fór Egill at

finna Arinbjörn, ok varð þar faguafundr mikill
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með þeim. Bauð Arinhjörn Agli þangat til

vistar ok fóruueyti hans þvi er hann vildi at

þangat færi. Egill þektist þat ok lét ráða skipi

sínu til hluuus, enn hásetar vistuðust. EgiU

fór til Arinbjarnar ok þeir tólf saman. Egill

hafði látit gera langskipssegl mjök vandat. Segl

þat gaf hann Arinbirni ok enn fleiri gjafir, þær

er sendiligar vóru. Var Egill þar um vetrinn

í góðu yfirlæti. Egill fór um vetrinn suðr í

Sogn at landskyldura sínum. Dvaldist þar mjök

lengi. Síðan fór haiin norðr í Fjörðu. Arin-

björn hafði jólaboð mikit. Bauð til sín vinum

sínum ok heraðsbóndum. Var þar fjölmenni

mikit ok veizla góð. Hann gaf Agli at jóla-

gjöf slæður gervar af silki ok gullsaumaðar

mjök, settar fyrir alt gullknöppum í gegnum

niðr. Arinbjörn hafði látit gera klæði þat við

vöxt Egils. Arinbjörn gaf Agli alklæðnat ný-

skorinp at jólum. Vóru þar skorin í ensk klæði

með mörgum litum. Arinbjörn gaf margs kon-

ar vingjafir um jólin þeim mönnum, er hann

höfðu heim sótt, þvíat Arinbjörn var allra manna

örvastr ok mestr skörungr. Þá orti Egill vísu:

„Sjalfráði lét slæður

silki drengr of fengit

gullknappaðar greppi.

> Getk aldri vin betra.

Arinbjöru of hefir árnat

eirarlaust (eða meiri
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sið man seggr of fœðask

slikr oddvita) riki".

68. {Óglcði Egils). Egill fekk ógleði mikla eftir

jólin, svá at hann kvað eigi orð. Ok er Arin-

björn fann þat, þá tók hann ræðu við Egil ok

spurði hverju þat gegndi, ógleði sú er hann

hafði, — „vil ek", segir hann, „at þú látir mik

vita, hvárt þú ert sjúkr, eða berr aunat til;

megum vér þá bætr á wwna". EgiU segir:

„Engar hefi ek kvellisóttir, enn áhyggjur hefi

ek miklar um þat, hversu ek skal ná fé því

er ek vann til, þá er ek felda Ljót enn bleika

norðr á Mæri. Mér er sagt at ármenn konungs

hafi þat fé alt upp tekit ok kastat á konungs

eigu. Nú vil ek þar til hafa þitt liðsinni um
þessa fjárheimtu". Arinbjörn segir: „Ekki ætla

ek þat fjarri lands lögum, at þú eiguaðist fé

þat, enn þó þyki mér nú féit fastliga komit.

Er konungsgarðr rúmr inngangs, enn þröngr

brottfarar. Hafa oss orðit margar torsóttar

^árheimtur við ofreflismennina, ok sátu vér þá í

meira trausti við konung, enn nú er, þvíat vin-

átta okkur Hákonar konungs stendr grunt, þó

at ek verða svá at gera, sem fornkveðit orð er,

at ,þá verðr eik at fága er undir skal búa'".

„Þar leikr þó minn hugr á", segir EgiU, „ef vér

höfum lög at mæla, at vér freistim. Má svá

vera, at konungr unni oss hér af rétts, þvíat

mér er sagt, at konungr sé maðr réttlátr ok

14
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haldi vel lög þau er hann setr hér í landi.

Telst mér þat helzt í hug, at ek muna fara á

fund konungs ok freista þessa mála við hann".

Arinbjörn segir, at hann var ekki fúss þess, —
„þyki mér sem því muni óhægt saman at koma, Eg-

ill, kappi þínu ok dirfð, enn skaplyndi konungs

ok ríki hans, þvíat ek hygg hann vera engan

vin þinn, ok þykja honum þó sakir til vera.

Vil ek heldr, at vit látim þetta mál niðr falia

ok hefim eigi upp. Enn ef þú vill þat, Egill,

þá skal ek heldr fara á fund konungs með þessi

málaleitan". Egill segir, at hann kynni þess

mikla þökk ok aufúsu, ok hann vill þenna kost

gjarna. Hákon var þá á Rogalandi, enn stund-

um á Hörðalandi. Varð ekki torsótt at sækja

hans fund. Var þat ok eigi miklu síðar, enn

ræðan hafði verit. Arinbjörn bjó ferð sína. Var

þá gert Ijóst fyrir mönnum, at hann ætlaði til

konungsfundar. Skipaði hann húskörlum sínum

tvítugsessu, er hann átti. Egill skyldi heima

vera. Vildi Arinbjörn eigi at hann færi. Fór

Arinbjörn þá er hann var búinn ok fórst hon-

um vel. Fann hann Hákon konung ok fekk

þar góðar viðtökur. Ok er hann hafði litla

hríð dvalizt þar, bar hann upp erendi sín við

konuug, ok segir, at Egill Skallagrímsson er

þar kominu til lands, ok hann þóttist eiga fé

þat alt, er átt hafði Ljótr enn bleiki — „er

oss svá sagt, konungr, at Egill muni lög mæla
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uin þetta, enn féit hafa tekit upp ármenn yðr-

ir ok kastat á yðvarri eigu. Vil ek yðr þess

biðja herra, at Egill nái þar af lögum". Kon-

ungr svarar hans máli ok tók seint tii orða:

„Eigi veit ek, hví þú gengr með slíku máli fyr-

ir hönd Egils. Kom hann eitt sinn á minn

fund, ok sagða ek honum, at ek ekki vilda hér í

landi vistir hans af þeim sökum, sem yðr er

áðr kunnigt. Nú þarf Egill ekki at hefja upp

slíkt tiikall við mik, sem við Erík bróður minn.

Enn þér, Arinbjörn, er þat at segja, at þú svá

megir vera hér á laudi, at þú metir eigi meira

útlenda menn enn mik eða mín orð, þvíat ek

veit at hugir þínir standa þar til er Haraldr

er Eiríksson, fóstrson þiun, ok er þér sá kostr

beztr, at fara til fundar við þá bræðr ok vera

með þeim, þvíat mér er mikill grunr á, at mér

muni slíkir menn illir tiltaks, ef þat þarf, at

reyna um skifti vár sona Eiríks". Ok er kon-

ungr tók þessu máli svá þvert, þá sá Arinbjörn,

at ekki mundi tjá at leita þeira mála við hann.

Bjóst hann þá til heimferðar. Konungr var

heldr styggr ok óblíðr til Arinbjarnar, síðan

hann vissi erendi hans, Ariiibjörn hafði þá ok

ekki skaplyndi til, at mjúklæta sik við konung

um þetta mál. Skildust þeir við svá búit. Fór

Arinbjörn heim ok sagði Agli erendislok síu —
„mun ek eigi slíkra mála oftar ieita við kon-

ung". EgiII varð allófrýnn við þessa sögu,

14*
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þóttist þar mikils fjár missa, ok eigi at réttu.

Fám dögum síðar var þat snemma eiim morgin,

þá er Arinbjörn var í herbergi sínUj ~ var þar

þá ekki mart manna — þá lét hann kalla þang-

at Egil, ok er hann kom þar, þá lét Arinbjöru

lúka upp kistu ok reiddi þar ór ellifu marka

silfrs, ok mælti svá: „Þetta fé geld ek þér,

Egill, fyrir jarðir þær er Ljótr enn bleiki hafði

átt. Þyki mér þat sannligt, at þú hafir þessi

laun af okkr Friðgeiri frændum fyrir þat, er

þú leystir líf hans af Ljóti, enn ek veit, at þú

lézt mín at njóta. Em ek því skyldr, at láta

þik eigi lögræning af því máli". Egill tók við

fénu ok þakkaði Arinbirni. Gerðist Egill þá enn

einteiti.

69. (Frá Arinbirni). Arinbjöm var þenna vetr

heima at búum sínum, enn eftir um várit lýsti

hann yfir því, at hann ætlar at fara í víking.

Arinbjörn hafði skipakost góðan. Bjó hann um
várit þrjú langskip ok öll stór. Hann hafði

þrjú hundrut manna. Hafði hann húskarla á

skipi sínu ok var þat allvel skipat. Hann hafði

ok marga bóndasonu með sér. Egill réðst til

farar með honum. Stýrði hann skipi, ok fór

með honum mart af föruneyti því er hann hafði

haft með sér af íslandi. Enn kaupskip þat

er Egill hafði haft af íslandi, lét hann

flytja austr í Vík. Fekk hann þar manna til

at fara með varnað sinn. Enn þeir Arinbjörn
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ok Egill heldu langskipunum suðr með landi.

Síðan stefndu þeir liðinu suðr til Saxlands ok

herjuðu þar um sumarit ok fengu sér fé. Enn
er hausta tók, heldu þeir norðr aftr ok lágu við

Frísland. Einhverja nótt, þá er veðr var kyrt,

lögðu þeir upp í móðu eina, þar er ilt var til

hafna ok útfiri mikil. Þar vóru á iand upp

sléttur raiklar ok skamt til skógar. Þar vóru

vellir blautir, þvíat regn höfðu verit mikil. Þar

réðu þeir til uppgöngu, ok létu eftir þriðjung

liðs at gæta skipa. Þeir gengu upp með ánni,

milli ok skógarins. Þá varð brátt fyrir þeim

þorp eitt, ok bygðu þar margir bændr. Liðit

rann ór þorpinu á landit, þar er mátti, þegar

er vart varð við herinn, enn víkingar sóttu eft-

ir þeim. Var þá síðan annat þorp ok it þriðja.

Liðit flýði alt þat er því kom við. Þar var

jafnlendi ok sléttur miklar. Diki vóru skorin

viða um landit ok stóð í vatn. Höfðu þeir lukt

um akra sína ok eng, enn í sumum stöðum vóru

settir staurar stórir yfir díkin. Þar er fara

skyldi, vóru brúar ok lagðir yfir viðir. Lands-

fólkit flýði í mörkina. Enn er víkingar vóru

komnir langt í bygðina, þá söfnuðust Frísir sam-

an í skóginum, ok er þeir höfðu aukin þrjú

hundruð manna, þá stefna þeirimóti víkiugum,

ok ráða til orrostu við þá. Varð þar harðr bar-

dagi, enn svá lauk at Frísir flýðu, enii vík-

ingar ráku flóttann. Dreifðist bæjarliðit víðs
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vegar, þat er undan fór. Gerðu þeir ok svá er

eftir fóru. Kom þá svá, at fáir fóru hvárir

saman. Egill sótti þá hart eftir þeim ok fáir

menn með honura, enn mjök margir fóru undan.

Kómu Frísir þar at, er díki var fyrir þeim ok

fóru þar yfir. Síðan tóku þeir af bryggjuna.

Þá koma þeir Egill at öðrum megin. Réð EgiU

þegar til ok hljóp yfir díkit, enn þat var ekki

annarra manna hlaup, enda réð ok engi til. Ok
er Frísir sá þat, þá sækja þeir at honum enn

hann varðist, þá sóttu at houum ellifu menn,

enn svá lauk þeira viðskiftum, at hann feldi

þá alla. Eftir þat skaut Egill yfir brúnni, ok

fór þá aftr yflr díkit. Sá hann þá, at lið

þeira alt hafði snúit til skipanna. Hann var

þá staddr nær skóginum. Síðan fór Egill fram

með skóginum ok svá til skipanna, at hann átti

kost skógarins, ef hann þyrfti. Víkingar höfðu

haft mikit herfang ofan ok strandhögg, ok er

þeir kómu til skipanna, hjuggu sumir búféit,

sumir fluttu út á skipin fén þeira. Sumir stóðu

fyrir ofan í skjaldborg, þvíat Frísir vóru ofan

komnir ok höfðu raikit lið ok skutu á þá. Höfðu

Frísir þá aðra fylking. Ok er Egill kom ofan

ok hann sá, hvat títt var, þá rann hann at sem

snarast, þar sera múginn stóð. Hafði hann

kesjuna fyrir sér, ok tók hana tveim höndum,

enn kastaði' skildinum á bak sér. Hann lagði

fram kesjunni, ok stökk frá alt, þat er fyrir
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stóð, ok gafst honum svá rúm fram í gegnum
fylkingina. Sótti hann svá ofan til manna
sinua. Þóttust þeir hafa hann ór helju heimt-

an. Ganga þeir síðan á skip sín ok heldu brott

frá landi. Sigldu þeir þá til Danmerkr. Ok
er þeir koma til Limafjarðar ok lágu at Hálsi,

þá átti Arinbjörn húsþing við lið sitt, ok sagði

mönnum fyrirætlan sína, — „nú mun ek", seg-

ir hann, „leita á fund Eiríkssona við lið þat er

mér vill fylgja. Ek hefi nú spurt, at þeir bræðr

eru hér í Danmörku ok halda sveitir stórar, ok

eru á sumrum í hernaði, enn sitja á vetrum

hér í Danmörk. Vil ek nú gefa leyfi öllum

mönnum at fara til Noregs, þeim er þat vilja,

heldr enn fylgja mér. Sýnist mér þat ráð, Eg-

ill, at þú snúir aftr til Noregs, ok leitir enn

sem bráðast til íslands út, þegar vit skiljumst".

Síðan skiftust menn á skipunum. Réðust þeir

til Egils er aftr vildu fara til Noregs, enn hitt

var meiri hluti liðs miklii, er fylgdi Arinbirni.

Skildust þeir Arinbjörn ok EgiII með blíðu ok

vináttu. Fór Arinbjörn á fund Eiríkssona ok í

sveit raeð Haraldi gráfeld, fóstrsyni sínum, ok

var síðan með honum, meðan þeir lifðu báðir.

Egill fór norðr í Víkina ok helt inn í Oslóar-

fjörð. Var þar fyrir kaupskip hans, þat er hann

hafði látit flytja suðr um várit. Þar var ok

varnaðr hans ok sveitungar, þeir er með skip-

inu höfðu farit. Þorsteinn Þóruson kom á
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fund Egils, ok bauð honum með sér at vera um
Tetrinn ok þeim mönnum, er hann vildi með sér

hafa. Egill þektist þat, lét upp setja skip sín

ok færa varnað tíl staðar. Enn iið þat er hon-

um fylgdi, vistaðist þar sumt, enn surair fóru

norðr í land, þar er þeir áttu heimili. Egill

ferr til Þorsteins ok vóru þar saman tíu eða

tólf. Var Egill þar um vetrinn í góðum fagnaði.

70. (Sendiferð til Veimalands). Haraldr konungr enn

hárfagri lagði undir sik austr Vermaland. Verma-

land hafði unnit fyrstr Óláfr trételgja, faðir

Hálfdanar hvítbeins, er fyrst var konungr í

Noregi sinna kynsmanna, enn Haraldr konungr

var þaðan kominn at langfeðgatali, ok höfðu

þeir allir langfeðgar ráðit fyrir Vermalandi ok

tekit skatta af, enn setta menn yfir til lands-

gæzlu. Ok er Haraldr konungr var gamall

vorðinn, þá réð fyrir Vermalandi jarl sá er Arn-

fiðr hét, Var þar þá sem mjök víða annars-

staðar, at skattar greiddust verr, enn þá er Har-

aldr konungr var á léttasta skeiði aldrs, svá

ok, þá er synir Haralds deildu um ríki í Noregi.

Var þá lítt sét eftir um skattlöndiu, þau er fjarri

lágu. Enn þá er Hákon sat í friði, þá leitaði

hann eftir um ríki þat alt, er Haraldr faðir

hans hafði haft. Hákon konungr hafði sent

menn austr á Vermaland tólf saman. Höfðu

þeir fengit skatt af jarlinum. Ok er þeir fóru

aftr um Eiðaskóg, þá kómu at þeim stigamenn
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ok drápu þá alla. Á sömu leið fór um aðra

sendimenn, er Hákon konuugr sendi austr á

Vermaland, at menn vóru drepnir enn fé kom

eigi aftr. Var þat þá sumra manna mál, at

Arnfiðr jarl mundi setja menn sína til at drepa

menn konungsins, enn hafa féit at færa jarlin-

um. Þá sendir Hákon konungr hina þriðju menn.

Var hann þá í Þrándheimi, ok skyldu þeir fara

í Vík austr til fundar við Þorstein Þórusou með

þeim orðum, at hann skyldi fara austr á Verma-

land, at heimta skatta konungi til handa, enn

at öðrum kosti skyldi Þorsteinn fara ór landi,

þvíat konungr hafði þá spurt, at Arinbjörn,

móðurbróður hans, var komian suðr til Danraerkr

ok var með Eiríkssonum; þat ok með, at þeir

höfðu þar miklar sveitir ok vóru í hernaði um
sumrum. Þótti Hákoni konungi þeir allir sam-

an ekki trúligir, því at honura var ván ófriðar

af Eiríkssonum, ef þeir hefði styrk nökkurn til

þess, at gera uppreist móti Hákoni konungi, þá

gerði hann til allra frænda Arinbjarnar ok mága

eða vina, rak hann þá marga ór landi, eða gerði

þeim aðra afarkosti. Kom þat ok þar fram, er

Þorsteinn var, at konungr gerði fyrir þá sök þetta

kostaboð. Maðr sá er erendi þetta bar, hann

var allra landa maðr, hafði verit löngura í Dan-

mörk ok í Svíaveldi. Var honum þar alt kunn-

igt fyrir, bæði um leiðir ok maunadeili. Hanu

hafði ok víða farit um Noreg. Ok er hann bar
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þetta mál Þorsteini Þórusyni, þá segir Þorsteinn

Agli, með hverjum erendum þessir menn fóru,

okspurði, hversu fara skyldi. Egill segir: „Auð-

sætt lízt mér um orðsending þessa, at konungr

vill þik ór landi, sem aðra fræudr Arinbjarnar,

þvíat þetta kalla ek forsending svá göfgum

manni, sem þú ert. Er þat mitt ráð, er þú kall-

ir til tals við þik sendimenn konungs, ok vil ek

vera við ræðu yðra; sjám þá, hvat í gerist".

Þorsteinn gerði sem hann mælti; kom þeim í

talit. Sögðu þá sendimenu alt hit sanna frá er-

endum sínum ok orðsending konungs, at Þor-

steinn skyldi fara þessa seudiför, enn vera út-

lægr at öðrum kosti. Þá segir Egill: „Sé ek

gerla um erendi yðvart, ef Þorsteinn vill eigi

fara; þá munu þér fara skulu at heimta skatt-

inn". Sendimenn sögðu, at hann gat rétt. „Eigi

mun Þorsteinn fara þessa ferð, þvíat hann er

ekki þess skyldr, svá göfugr maðr, at fara svá

órífligar sendiferðir, eiin hitt mun Þorsteinn gera

er hann er til skyldr, at fylgja konungi innan-

lands ok útaníands, ef konungr vill þess krefja;

svá ok, ef þér vilið nökkura menn hafa heðan

til þessar ferðar, þá mun yðr þat heimult, ok

allan farargreiða þann, er þér vilit Þorsteini til

segja". Síðan töluðu sendimenn sín í milli, ok

kom þat ásanit með þeim, ef EgiII vildi fara í

ferðina — „er konungi", sögðu þeir, „allilla til

hans, ok raun honum þykja vár ferð allgóð, ef



SKALLAGRlMSSONAR. 219

vér komum því til leiðar, at hann sé drepinn.

Má hann þá reka Þorstein ór landi, ef honum

líkar". Síðan segja þeir Þorsteini, at þeir láta

sér líka, ef Egill ferr, ok siti Þorsteinn heima.

„Þat skal þá vera", segir Egill, „at ek mun
Þorstein undan ferð þessi leysa; eða hversu

marga menn þykizt þér þurfa heðan at hafa?"

„Vér erum saman átta", sögðu þeir. „Viljum

vér, at J;heðan fari fjórir menn. Eru vér þá

tólf". Egill segir, at svá skyldi vera. Önundr

sjóni ok þeir nökkurir sveitungar Egils höfðu

farit íit til sjóvar, at sjá um skip þeira ok ann-

an varnað, er þeir höfðu selt til varðveizlu um
haustit, ok kómu þeir eigi heira. Þótti Agli

þat mikit mein, þvíat konungsmenn létu óðliga

um ferðina, ok vildu ekki bíða.

71. (Vermalandsferð). EgiII bjóst tii ferðar ok þrír

menn aðrir, hans förunautar. Höfðu þeir hesta

ok sleða, svá sem konungsmeun. Þá váru snjó-

var miklir ok breyttir vegir allir. Eáða þeir

til ferðar, er þeir vóru búnir, ok óku upp á

land, ok er þeir sóttu austr til Eiða. þá var þat

á einni nótt, at fell snjór raikill, svá at ógerla

sá veguna. Fórst þeim þá seint um daginu eft-

ir, þvíat kafhlaup vóru, þegar af fór veginum.

Ok er á leið daginn, dvöldust þeir ok áðu hest-

um sínum. Þar v^ar nær skógarháls einn. Þá

mæltu þeir við Egil: „Nú skiljast hér vegar,

enn hér fram undan hálsinum býr bóndi sá, er
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heitir Arnaldr, vinr várr. Munu vér föruuaut-

ar fara þangat til gistingar, enn þér skuluð fara

hér upp á hálsinn, ok þá er þér komið þar, mun
brátt verða fyrir yðr bær mikill, ok er yðr þar

YÍs gisting. Þar býr stórauðigr maðr, er heit-

ir Ármóðr skegg, enn á morgin árdegis skulu

vér hittast, ok fara annat kveld til Eiðaskógs.

Þar býr góðr bóndi, er Þorfinur heitir", Síðan

skiljast þeir. Fara þeir Egill upp á hálsinn,

enn frá konungsmönnum er þat at segja, at þeg-

ar er sýn fal í milli þeira Egils, þá tóku þeir

skíð sín, er þeir höfðu haft, ok stigu þar á.

Létu síðan ganga aftr á leið, sem þeir máttu.

Fóru þeir nótt ok dag, ok sneru til Upplanda

ok þaðan norðr um Dofrafjall, ok léttu eigi fyrr

enn þeir kómu á fund Hákonar konungs, ok

sögðu um sína ferð, sem farit hafði. Egill ok

förunautar hans fóru um kveidit yfir hálsinn.

Var þat skjótast af at segja, at þeir fóru þeg-

ar af veginum; var snjórinn mikill. Lágu

hestarnir í kafi annat skeið, svá at draga

varð upp. Þar vóru kleifar ok kjarrskógar nökk-

urir, enn um kjörrin ok kleifarnar var alltor-

sótt. Var þeim þá seinkau mikil at hestuuum,

enn mannfærðin en þyngsta. Mæddust þeir þá

mjök, enn þó kómust þeir af háisinum, ok sá þá

fyrir sér bæ mikinn, ok sóttu þangat til. Ok

er þeir kómu í túnit, þá sá þeir, at þar stóðu

menn úti, Ármóðr ok sveinar hans. Köstuðust
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þeir orðum á ok spurðust tíðenda. Ok er Ármóðr

vissi, at þeir vóru sendimenn konungs, þá bauð

hann þeim þar gisting. Þeir þektust þat. Tóku

húskarlar Ármóðs við hestum þeira ok reiða,

enn bóndi bað Egil ganga inn í stufu, ok þeir

gerðu svá. Ármóðr setti Egil í öndvegi á hinn

óæðra bekk, ok þar förunauta hans útar frá.

Þeir ræddu mart um, hversu erfiUiga þeir höfðu

farit um kveldit, enn heimamönnum þótti mikit

undr, er þeir höfðu fram komizt, ok sögðu, at

þar væri engum manni fært, þó at snjólaust

væri. Þá mælti Ármóðr: „Þykir yðr eigi sá

beini beztr, at yðr sé borð sett ok gefinn nátt-

verðr, enn síðan fari þér at sofa? Munu þér

þá hvílast bezt". „Þat líkar oss allvel", segir

Egill. Ármóðr lét þá setja þeim borð, enn síð-

an vóru settir fram stórir askar fullir af skyri.

Þá lét Ármóðr, at honum þætti þat illa, er hann

hafði eigi mungát at gefa þeim. Þeir Egill vóru

mjök þyrstir af mæði. Tóku þeir upp askana

ok drukku ákaft skyrit, ok þó Egill miklu mest.

Engi kom önnur vistin fram. Þar var mart

hjóna. Húsfreyja sat á þverpalli ok þar konur

hjá heft&i. Dóttir bónda var á gólfinu, tíu vetra

eða ellifu. Húsfreyja kallaði hana til sín ok

raælti í eyra henni. Síðan fór mærin útar fyr-

ir borðit, þar er EgiII sat. Hon kvað:

„Því sendi mín móðir

mik yið þik til fandar,
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at orð bærak Agli,

at ér varir skyldið.

Hildr mælti þat borna:

Haga 8Tá maga þinum,

eigu órir gestir

œðra nest á frestum".

Ármóðr laust meyna ok bað hana þegja —
„mælir þú þat jafnan er verst gegnir". Mærin

gekk á brott, enn Egill skaut niðr skyraskin-

inum, ok var þá nær tómr. Vóru þá ok brott

teknir askarnir frá þeim. Gengu þá ok heima-

menn í sæti sín, ok vóru borð upp tekin um
alla stufu, ok sett á vist. Því næst kómu inn

sendingar, ok vóru þá settar fyrir Egil sem fyrir

aðra menn. Því næst var öl inn borit, ok var þat

hit sterkasta munngát. Var þá brátt drukkinn

einmenningr. Skyldi einn maðr drekka af dýrs-

horni. Var þar mestr gaumr at gefinn, er Eg-

ill var ok sveitungar hans; skyldu drekka sem

ákafast. Egill drakk ósleitiliga fyrst langa

hríð. Enn er förunautar hans gerðust ófærir,

þá drakk hann fyrir þá, þat er þeir máttu eigi.

Gekk svá til þess er borð fóru brott. Gerð-

ust þá ok allir mjök drukknir, þeir er inni vóru,

enn hvert full, er Ármóðr drakk, þá mælti hann

:

„Drekk ek til þín, EgiII" — enn húskarlar

drukku til förunauta Egils ok höfðu hinn sama

formála. Maðr var til þess fenginn at bera

þeim Agli Iivert full, ok eggjaði sá mjök at þeir

skyldi skjótt drekka. Egill mælti við förunauta
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sína, at þeir skyldi þá ekki drekka, enn hann

drakk fyrir þá, þat er þeir n\áttu eigi annan

veg undan komast. EgiU fann þá at honum

mundi eigi svá búit eira. Stóð hann þá upp

ok gekk um gólf þvert, þangat er Ármóðr sat.

Hann tók höndum í axlir honum ok kneikti

hann upp at stöfum. Síðan þeysti Egill upp ór

sér spýju mikla ok gaus í andlit Ármóði í aug-

un ok nasirnar ok í munninn. Rann svá ofan

um bringuna, enn Ármóði var við andhlaup, ok er

hann fekk öndinni frá sér hrundit, þá gaus upp

spýj^j 6nn allir mæltu þat er hjá vóru, hús-

karlar Ármóðs, at Egill skyldi fara allra manna
armastr, ok hann væri enn versti maðr af þessu

verki, er hann skyldi eigi ganga út, er hann

vildi spýja, enn verða eigi at undrum inni í

drykkjustufunni. Egill segir: „Ekki er at

hallmæla mér um þetta, þótt ek gera sem bóndi

gerir; spýr hann af öUu afli, eigi síðr enn ek".

Síðan gekk Egill til rúms síns ok settist niðr;

bað þá gefa sér at drekka. Þá kvað Egill við raust

:

„Títt erumk verð at vátta,

vætti berk at hættak

þung til þessar göngu,

þinn, kinnalá minui.

Margr velr gestr þars gistir

gjaid, finuumk vit sjaldan,

(Ármóði liggr) œðra

(öldra dregg i skeggi)".

Ármóðr hljóp upp ok út, enn Egill bað gefa
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sér drekka. Þá mælti húsfreyja við þann mann,

er þeim hafði skenkt um kveldit, at hann skyldi

gefa drykk, svá at þá skyrti eigi, meðan þeir

vildu drekka. Síðan tók hann dýrshorn mikit

ok fyldi ok bar til Egiis. Egill kneyfði af horn-

inu í einum drykk. Þá kvað hann:

„Drekkum ór þótt Ekkils

eykríðr beri tíðum

boma Bund at heudi,

hvert fuU bragar Ulli,

Leifik vætr, þótt laufa

leikstœrir mér fœri

hrostatjöm i horni,

horas, til dags at morni".

Egill drakk um hríð ok kneyfði hvert horn, er

at honum kom, enn lítil var þá gieði í stufunni,

þótt nökkurir menn drykki. Síðan stendr Egill

upp ok fórunautar hans, ok taka vápn sín af

veggjum, er þeir höfðu upp fest, ganga síðan

til kornhlöðu þeirar, er hestar þeira vóru inni,

Lögðust þeir þar niðr í hálm ok sváfu um nótt-

ina.

73. (Egill fann ÁrnióJ skegg). EgiII stóð upp um morg-

ininn, þegar er dagaði. Bjuggust þeir fórunaut-

ar ok fóru þegar, er þeir vóru búnir, aftr til

bæjarins ok leita Ármóðs, ok er þeir kómu til

skemmubúrs þess, er Ármóðr svaf í ok kona

hans ok dóttir, þá hratt Egill upp hurðinui ok

gekk til rekkjunnar Ármóðs; hann brá þá

sverði, enn annarri hendi greip hanu í skegg
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Ármóðs ok hnykti honum á stokk fram, enn

kona Ármóðs ok dóttir hljópu upp ok báðu Egil

at hann dræpi eigi Ármóð. Egill segir at hann

skyldi þat gera fyrir þeira sakir — „þvíat þat

er makligt, enn hefði hann verðleika til at ek

dræpa hann". Pá kvað Egill:

„Nýtr iUsögull ýtir

annliniis konn sinnar

(oss's við ógnar hvessi

óttalaust) ok dóttur.

Þegi munk við þenna

þykkjask verðr íyr drykkju

grepp (skulum á veg vappa

vitt) svá goru hlíta".

Síðan sneið Egill af honura skeggit við hökuna.

Síðan krækti hann fingrinum í augat, svá at

úti lá á kinninni. Eftir þat gekk Egill á brott

ok til förunauta sinna. Fara þeir þá leið sína,

kómu at dagverðarmáli til bæjar Þorfinns. Hann
bjó við Eiðaskóg. Þeir Egill kröfðu dagverðar

ok æja hestum sínum. Þorfinnr bóndi lét heim-

ilt skyldu þat. Ganga þeir Egill þá inn í stufu.

Egill spurði ef Þorfinnr hefði varr orðit við

förunauta hans — „höfðu vér hér mælt mót

með oss". Þorfinnr segir svá: „Fóru hér sex

menn saman nökkuru fyrir dag, ok vóru vápn-

aðir mjök". Þá raælti húskarl Þorfinns: „Ek
ók í nótt eftir viði ok fann ek sex menn á leið,

ok vóru þat húskarlar Armóðs, ok var þat

miklu fyrir dag. Nú veit ek eigi, hvárt þeir

15
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munu allir einir ok hinir sex meíin, er þú sagð-

ir frá". Þorfiimr segir, at þeir menn er hanii

hafði hitt, höfðu síðar farit, enn húskarlinn

kom heim með viðarhlassit. Ok er þeir Egill

sátu ok mötuðust, þá sá Egill at kona sjúk lá

í þverpallinum. EgiII spurði Þorfinn, hver kona

sú væri, er þar var svá þungliga haldin. Þor-

finnr segir, at hon hét Helga ok var dóttir hans,

— „hefir hon haft langan vanmátt, ok þat var

kröm mikil. Fekk hon enga nótt svefn ok var

sem hamstola væri". „Hefir nokkurs í verit

leitat", segir EgiII, „um mein hennar?" Þor-

finnr segir; „Ristnar hafa verit rúnar, ok er

sá einn bóndason heðan skamt í brott, er þat

gerði, ok er síðan miklu verr enu áðr, eða kantu,

EgiII, nökkut gera at slíkum meinum?" Eg-

ill segir: „Vera kann at ekki spillist við, þó

at ek koma til". Ok er EgiII var mettr, gekk

hanu þar til er konan lá, ok ræddi við hana.

Hann bað þá hefja hana ór rúminu ok leggja

undir hana hrein kiæði, ok nú var svá gert.

Síðan rannsakáði hann rúmit, er hon hafði hvílt

í, ok þar fauii hauu tálku, ok vóru þar á rún-

arnar. EgiII las þær, ok síðan tegldi hann af

rúnarnar, ok skóf þær í eld niðr. Hann brendi

táiknit alt ok lét bera í viud klæði þau er

hon hafði haft áðr. Þá kvað Egill:

„Skalat maðr rúuar ríeta,

nema ráða vcl kuuni.
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Þat veiðr mörgum manni,

es of myrkvan staf viUisk.

Sák á teglðu tálkni

tíu launstafi ristna.

Þat befír iauka lindi

langs of trega fengit".

Egill reist rúnar ok lagði undir hægindit í hvil-

uua, þar er hon hvíldi. Heuni þótti sem hon

vaknaði ór svefni, ok sagði, at hon var þá heil^

enn þó var hon máttlítil, eun faðir hennar ok

móðir urðu stórum fegin. Bauð Þorfinnr, at

Egill skyldi þar hafa allan forbeina, þann er

hann þóttist þurfa.

73. (Egill koni til Álfs bonda]. EgiU segir föruuaut-

um sínum, at hann vill fara ferð sina ok bíða

eigi lengr. Þorfinnr átti sou, er Helgi hét.

Hann var vaskligr maðr. Þeir feðgar buðu

Agli föruneyti sitt um skóginn. Sögðu þeir, at þeir

vissi til sanns, at Ármóðr skegg hafði gert

menn sex á skóginn fyrir þá, ok þó líkara, at

vera mundi fleiri sátirnar á skóginum, ef hin

fyrsta slyppi. Vóru þeir Þorfinnr fjórir saman^

er til ferðar buðust. Þá kvað Egill vísu:

;,Veizt ef ferk með fjóra,

færat sex, þás vexli

hlífa hneitikuífum

hjaldrgoðs við mik roðnum.

Enn ef ek em með átta,

erat þeir tolf, er skelfi

at samtogi sverða,

Bvartbrúnum mér hjarta".

15*
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Þeir Þorfinnr réðu þessu, at þeir fóru á skóginn

með Agli, ok vóru þeir þá átta saman. Ok er

þeir kómu þar er sátin var fyrir, þá sá þeir

þar menn. Enn þeir húskarlar Ármóðs, er þar

sátu, sá, at þar fóru átta menn, ok þótti þeim

þá ekki færi til at ráða. Leyndust þá í brott

á skóginn. Enn er þeir Egill kómu þar sem

Bjósnarmenn höfðu verit, þá sá þeir, at ei var

alt fritt. Þá mælti Egill, at þeir Porfinnr

skyldu aftr fara, enn þeir buðu at fara lengra.

EgiU vildi þat eigi ok bað þá fara heim, ok

þeir gerðu svá ok hurfu aftr, enn þeir Egill

heldu fram ferðinni ok vóru þá Qórir saman.

Ok er á leið daginn, urðu þeir Egill varir við,

at þar vóru sex menn á skóginum, ok þóttust

vita, at þar mundu vera húskarlar Ármóðs.

Njósnarmenn hljópu upp ok réðu at þeim, enn

þeir í mót, ok varð sá fundr þeira, at Egíll

feidi tvá menn, enn hinir er eftir vóru hljópu

þá í skóginn. Síðan fóru þeir Egill sína leið,

ok gerðist þá ekki til tíðenda, áðr þeir kómu
af skóginum, ok tóku gisting við skóginn at

bónda þess er Álfr hét ok var kallaðr Álfr enn

auðgi. Hann var maðr gamall ok auðigr at fé,

maðr einrænn, svá at hann mátti ekki hafa hjón

með sér, nema fá ein. öóðar viðtökur hafði

Egill þar, ok var Álfr við hann málreitinn.

Spurði EgiII margra tíðenda, enn Álfr sagði

slíkt er hann spurði. Þeir ræddu flest um jarl-
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inn ok um sendimenn Noregs konungs, þá er fyrr

höfðu farit austr þangat, at heimta skatt. Álfr

var engi vinr jarls í ræðum sínum.

74. (Egill heimti skait). Egiil bjóst suemma um
morgininn til farar ok þeir förunautar, enn at

skilnaði gaf Egill Álfi loðólpu. Álfr tók þakk-

samliga við gjöfinni, ok — ,.má hér gera mér

af loðkápu", — ok bað Egil þar koma til sín,

er hann færi aftr. Skildust þeir vinir, ok fór

Egili ferðar sinnar ok kom aftan dags til hirð-

ar jarlsins Arnviðar, ok fekk þar allgóðar við-

tökur. Var þeim förunautum skipat næst önd-

vegis manni. Ok er þeir Egill höfðu þar ver-

it um nótt, þá bera þeir upp erendi sín við jarl-

inn ok orðsending konlings ór Noregi, ok segja,

at hann viU hafa skatt þann allan af Verma-

iandi, sem áðr hefir eftir staðit, síðan Arnviðr

var þar yfir settr. Jarlinn segir, at hann hefði

af höndum greitt allan skatt ok fengit í hendr

sendimönnum konungs — „enn eigi veit ek,

hvat þeir hafa síðan við gert, hvárt þeir hafa

fengit konungi eða hafa þeir hlaupit af landi á

brott með, enn því at þér berið sannar jartegn-

ir til, at konungr hefir yðr sent, þá mun ek

greiða skatt þann allan, sem hann á at réttu,

ok fá yðr í hönd, enn eigi vil ek ábyrgjast síð-

an, hvernig yðr ferst með". Dveljast þeir Egill

þar um hríð, enn áðr Egill færi í brott, greið-

ir jarl þeim skattinn. Var þat sumt í silfri,
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sumt í grávöru. Ok er þeir Egill vóru búnir,

þá fóru þeir aftr á leið. Segir Egill jarli at

skilnaði þeira: „Nú munum vér færa konungi

skatt þann er vér höfum við tekit, enn þat

skaltu vita jarl, at þetta fé er miklu minna,

enn konungr þykist hér eiga, ok er þat þó ekki

talit, er honum mun þykja, at þér eigit at gjalda

aftr sendimenn hans manngjöldum, þá er menn

kalla, at þér raunuð hafa drepa látit". Jarl

segir, at þat var eigi satt. SkiIdUvSt þeir at

þessu. Ok er Egill var á brottu, þá kallaði jarl

til sín bræðr tvá, er hvártveggi hét Úlfr. Hann

mælti svá: „Egill sjá hinn mikli, er hér var

um hríð, ætla ek at oss muni allóþarfr, er hann

kemr til konungs. Megu vér af því marka,

hvernig hann mun bera fyrir konung várt mál,

er hann jós slíku í augu oss upp, aftöku kon-

ungsmanna. Nú sknlu þit fara eftir þeim ok

drepa þá alla, ok láta þá ekki bera róg þetta

fyrir konuDg. Pyki mér þat ráðligast, at þér

sætið þeim á Eiðaskógi; hafið með yðr menn

svá marga, at þat sé víst, at engi þeira kom-

ist undan, enn þér fáit ekki mannspell af þeim".

Nú búast þeir bræðr til ferðar, ok höfðu þrjá

tigu manna. Fóru þeir á skóginn ok kunnu

þeir þar hvern stíg fyrir. Heldu þeir þá njósn

um ferð Egils. Á skóginum vóru tvennar leið-

ir; var önnur at fara yfir ás nökkurn, ok var

þar klif bratt ok einstígi yfir at fara ; var sú
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leiðin skemri, enn önnur var fyrir framan ásinn

at fara, ok vóru þar fen stór ok höggnar á lág-

ir, ok var þar ok einstígi yfir at fara, ok sátu

fimtán í hvárum stað.

75. (Þeir Egill drápu hálfan þiiJja tug manna). Egill fór til

þess er hann kom til Álfs, ok var þar um nótt

í góðum beinleika. Eftir um morgininn stóð

hann upp fyrir dag. Bjóst þá til ferðar, ok er

þeir sátu yfir dagverði, þá kom þar Álfr bóndi.

Hann mælti: „Snerama búizt þér, Egill, enn

hitt mundi mitt ráð, at hrapa ekki ferðinni, sjást

heldr fyrir, þvíat ek ætla, at menn muni settir

fyrir yðr á skóginn. Ek hefi ekki menn til at

fá þér til fylgdar, svá at þér sé styrkr at. Enn

þat vil ek bjóða, at þú dvelist hér með mér, þar

til er ek kann þat segja þér, at fært mun um skóg-

inn". Egill segir: „Þat mun ekki nema hé-

gómi einn. Mun ek fara veg minn, sem ek hefi

áðr ætlat". Þeir Egill bjuggust til farar, enn

Álfr latti, ok bað hann aftr fara, ef hann yrði

varr við, at vegrinn væri troðinn; sagði, at þar

hefði engi maðr farit yfir skóginn austan, síðan

er Egill fór austr, — „nema þessir hafi farit, er

mérerván at yðr vili finna". „Hvat ætlar þú,

hversu margir þeir muni vera, ef svá er, sem

þér segið? Ekki eru vér uppnæmir, þótt nökk-

urr sé liðsmunr". Hann segir: „Ek varfarinn

fram til skógarins ok húskarlar mínir með mér,

ok kómu vit á mannafar, ok lá sú slóð fram á
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skóginn, ok mundu þeir hafa verit margir sam-

an. Enn ef þú trúir eigi því er ek segi þér,

þá far þangat, ok sjá slóðina, enn snú aftr, ef

þér sýnist, semeksegi þér". Egill fórsínaleið.

Ok er þeir kómu á veginn, þann er á skóginn

lá, þá sá þeir bæði manna spor ok hrossa. Þá

mæitu föruuautar Egils, at þeir skyldu aftr

hverfa. „Fara munu vér", sagði Egill; „þyki mér

þat ekki undarligt, þótt menn hafi farit um
Eiðaskóg, þvíat þat er alþýðuleið". Síðan fóru

þeir ok helzt ferilliun, ok var þá fjöldi spora,

ok er þeir koma þar, er leiðir skildi, þá skildi

ok slóðina, ok var þá jammikil í hváru stað.

Þá mælti Egill: „Nú þyki mér vera mega, at

Álfr hafði satt sagt. Skulu vér nú búast um,

svá sem oss er ván, at fundr várr muni verða".

Síðan kasta þeir Egill af sér skikkjum ok öll-

um lausa klæðum. Leggja þeir þat í sleða.

EgiII hafði haft í sleða sínum bastlínu mjök

mikla, þvíat þat er siðr mauna, er aka langar

leiðir, at hafa með sér lausataugir, ef at reiða

þarf at gera. Egill tók hellustein mikinn ok

lagði fyrir brjóst sér ok kviðiun. Síðan rábendi

hann þar at tauginni ok vafði henni sívafi ok

bjó svá alt upp um herðarnar. Þá kvað Eg-

ill:

* *

(Eidajskógr er á þann veg, at mörk er stór alt

at bygðinni hvárritveggju, enn um miðjan skóg-
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inn er víða smáviði ok kjörr, enn sumstaðar

skóglaust með öllu. Þeir Egill sneru leiðiua

skemri, er yfir hálsinu lá. Allir höfðu þeir

skjöldu ok hjálma ok höggvápn ok lagvápn.

EgiU fór fyrir þeim, ok er þeir fóru at háls-

inum, þá var þar uudir niðri skógr, eun skóg-

laust uppi á kiifiuu, enn er þeir vóru komuir

upp í klifit, þá hljópu sjau menn ór skóginum

ok upp í kleifiua eftir þeim, ok skutu at þeim.

Þeir Egill snerust við, ok stóðu þeir jamfram

um þvera götuna. Þá kómu aðrir menn ofan

at þeim á hamarinu, ok grýttu þeir þaðau á þá,

ok var þeim þat miklu hættara. Þá mælti Eg-

ill: „Nú skulu þér fara á hæli undan í kleifina

ok hlífast sem þér megið, enn ek mun ieita upp

á bergit". Þeir gerðu svá. Ok er Egill kom upp

ór klifinu, þá vóru þar fyrir átta menn, ok gengu

senn allir at houum ok sóttu hann. Eun ekki

er at segja frá höggvaviðskiftum; svá lauk, at

hann feldi þá alla. Síðan gekk hann á bergit

fram, ok bar ofan grjót ok stóð þar ekki við.

Lágu þar eftir þrír euir vermsku, enn fjórir

kómust í skóginn, ok vóru þeir sárir ok barðir.

Síðan tóku þeir EgiII hesta sina ok fóru fram

á leið til þess er þeir kómu yfir hálsinn, enn

þeir enir vermsku, er uudan höfðu komizt, gerðu

njósn félögum sínum, þeim er við feniu vóru.

Stefndu þeir þá fram hina neðri leiðina, ok svá

firam fyrir þá Egil á veginn. Þá sagði Úlfr fé-
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lögum sínum: „Nú skulu vér fara at ráðum

við þá, stilla svá til, at þeir nái eigi at renna.

Hér er þannig til farit", segir hann, „at leiðin

liggr fram með hálsinum, enn feninu víkr at upp,

ok er þar hamarr fyrir ofan, ennbrautin liggr

þar fram í milli ok er eigi breiðari enn götu-

breidd. Skulu sumir fara fram um hamarinn,

ok taka við þeim, ef þeir vilja fram, enn sum-

ir skulu leynast hér í skóginum ok hlaupa síð-

an á bak þeim, er þeir koma fram um. Gætum
svá til, at engi komist undan". Þeir gerðu svá

sem Úlfr mælti. Fór Úlfr fram um bergit, ok

tíu menn með honum. Þeir Egill fara sína leið,

ok vissu ekki til þessar ráðagerðar, fjrr enn

þeir kómu í einstígit. Þá hljópu þar menn á

bak þeim, ok báru þegar vápn á þá. ÞeirEg-

ill snerust í móti ok vörðust. Nú drífa ok menn

at þeim, þeir er verit höfðu fyrir framan ham-

arinn, ok er EgiII sá þat, snerist hann í mót

þeim. Var þar skamt höggva í millum, ok feldi

Egill þar suma í götunni, enn sumir hurfu aftr,

þar er jamlendit var meira. Egill sótti þá eft-

ir þeim. Þar fell Úlfr, ok at lyktum drap Eg-

ill þar einn ellifu menn. Síðan sótti hann þar

til, er förunautar hans vörðu götuna fyrir átta,

mönnum. Vóru þar hvárirtveggju sárir. Ok er

Egill kom til, þá ílýðu þegar hinir vermsku, enn

skógrinn var við sjálft. Kómust þar undan fimm,

ok allir sárir mjök, enn þrír fellu þar. EgiU
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hafði mörg sár ok engi stór. Fóru þeir nú sína

leið. Hann batt sár fórunauta sinna, ok vóru

engi banvæn. Settust þeir þá í sleða, ok óku

þat er eftir var dagsins. Enn þeir enir vermsku,

er undan kómust, tóku hesta sína, ok drógust

austr af skóginum tii bygða. Vóru þá bundin

sár þeira. Fá þeir sér föruneyti, til þess er

þeir kómu á fund jarls, ok segja honum sínar

ófarar. Þeir segja, at hvártveggi Úifr er fall-

inn, ok dauðlr vóru háifr þriði tugr manna, enn

fimm enir kómust undan með lífi, ok þó þeir

allir sárir ok barðir. Jarl spurði, hvat þá væri

tíðenda um Egil ok hans fórunauta. Þeir svör-

uðu : „Ógerla vissu vér, hversu mjök þeir vóru

sárir, enn ærit djarfliga sóttu þeir at oss; þá

er vér vórum átta, enn þeir fjórir, þá flýðum

vér. Kómust fimm á skóginn, enn þrír létust,

enn eigi sáum vér annat, enn þeir Egill væri

þá spánýir". Jarlinn sagði, at þeira ferð var orð-

in en versta — „mundi ek kunna því, at vér

hefðim mannalát mikit, ef þér hefðið drepit þá

Norðmennina, enn nú er þeir koma vestr af skóg-

inum ok segja þessi tíðendi Noregskonungi,

þá eigu vér af honum ván hinna mestu afar-

kosta".

76. (EgiU kom til Þorfinns). Egill fór til þess er

hann kom vestr af skóginum. Sóttu þeir til

Þorfinns at kveldi, ok fengu þar allgóðar við-

tökur. Vóru þá bundin sár þeira Egils. Nökk-
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urar nætr vóru þeir þar. Helga dóttir bónda

var þá á fótum ok heil meina sinna. Þakkaði

hon ok öU þau Agli þat. Hvíldu sik þar ok

eyki sína. Enn maðr sá er Helgu hafði rúnar

ristit var þaðan skamt á brott. Kom þat þá

upp, at hann hafði beðit hennar, enn Porflnnr

viidi eigi gifta hana. Þá vildi bóndason glepja

hana, enn hou vildi eigi. Þá þóttist hann rísta

henni manrúnar, enn hann kunni þat eigi, ok

hafði hann þat ristit henni er hon fekk mein-

semi af. Ok er Egill var til brottfarar búiun,

þá fylgdi Þorfinnr honum, ok þeir feðgar á götu.

Vóru þeir þá saman tíu eða tólf. Fóru þeir þá

dag þann allan með þeim til varúðar fyrir Ár-

móði ok húskörlum hans. Ok er þessi tíðendi

spurðust, at þeir Egill höfði barizt við ofrefli

liðs á skóginum ok sigrat, þá þótti Ármóði engi

ván, at hann mundi mega reisa rönd við Agli.

Sat Ármóðr því heima við alla sína menn. Þeir

Egill ok Þorfinnr skiftust gjöfum við at skiln-

aði, ok mæltu tii vináttu með sér. Síðan fóru

þeir Egill leið sína, ok er ekki sagt, at til tíð-

enda yrði í ferð þeira, áðr þeir kómu til Þor-

steins. Vóru þá grædd sár þeira. Dvöldust þeir

Egill þar til várs. Enn Þorsteinn fekk sendi-

menn til Hákonar konuugs, at færa honum skatt

þann er Egill hafði sótt til Vermalands. Ok
er þeir kómu á kouungs fund, þá sögðu þeir

honum tíðendi þau er gerzt höfðu í ferð þeira
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Egils, ok færðu honum skattinn. Konungr þótt-

ist þá vita, at þat mundi satt vera, er áðr hafði

hann grunat um, at Arnviðr jarl mundi hafa

látit drepa sendimenn hans tvenna, er hann

hafði austr sent. Sagði konungr, at Þorsteinn

skyldi þá hafa landsvist ok vera i sætt við hann.

Fara sendimenn síðan heimleiðis. Ok er þeir

koma aftr til Þorsteins, þá segja þeir honum,

at kouungr lét vel yfir þessi ferð, ok Þorsteinn

skyldi þá vera í sætt ok vináttu við konung.

Hákon konungr fór i Vík austr um sumarit,

enn þaðan gerði hann ferð sína austr á Verma-

iand með mikit lið. Arnviðr jarl flýði undan,

enn konungr tók stór gjöld af bóndum þeim, er

honum þóttl í sökum við sik, svá sem sagt er

af þeim er skattinn sóttu. Setti hann þar yfir

jarl annan, ok tók gisla af honum ok bóndum.

Hákon konungr fór í þeiri ferð víða um Gaut-

land it vestra ok lagði þat undir sik, svá sem

sagt er í sögu hans, ok finst í kvæðum þeim

er tim hann hafa ort verit. Þá er ok sagt, at

hann fór til Danmerkr ok herjaði þar víða. Þá

hrauð hann tóíf skip af Dönum með tveim skip-

Uffi, ok þá gaf hann konungsnafn Tryggva Ó-

láfssyni, bróðursyni sínum, ok vald yfir Víkinni

austr. Egill bjó kaupskip sitt um sumarit ok

réð þar til fóruneyti, enn langskip þat er hann

hafði haft um haustit ór Danmörku gaf hann

Þorsteini at skilnaði. Þorsteinn gaf Agli góð-
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ar gjafir, ok mæltu til mikillar ^ánáttu sín í

milli. Egill gerði sendimenn til Þórðar á Aur-

laud, mágs síns, ok fekk honum umboð sitt, at

skipa jarðir þær er Egill átti í Sogni ok á

Hörðalandi, ok bað hann selja, ef kaupeudr væri

til. Ok er EgiII var búinn ferðar sinnar ok

byr gaf, þá sigldu þeir út eftir Víkinni, ok svá

leið sína norðr fyrir Noreg, ok síðan í haf út.

Byrjaði þeim til góðrar hlítar. Kómu aí hafi í

Borgarfjörð, ok helt Egili skipinu inn eftir firð-

inum ok til hafnar skamt frá bæ sínum, ok lét

heim flytja varnat sinn, enn ráða skipi til hlunns.

Egill fór heim til bús síns. Urðu menn hon-

um fegnir. Dvaldist EgiU þar þann vetr.

?7. (Dráp Þórðar Lambasonar). Þá er þetta var tíð-

enda, at EgiII var út kominn ór þessi ferð, þá

var heraðit albygt. Vóru þá andaðir allir land-

námamenn, enn synir þeira lifðu eða sonarsynir

ok bjuggu þeir þá í heraði. Ketill gufa kom
til íslands, þá er land var mjög bygt. Haun
var hinn fyrsta vetr at Gufuskálum á Rosm-

hvalanesi. Ketill hafði komit vestan um haf

af írlandi. Hann hafði með sér þræla marga

írska. Lönd vóru öll bygð á Rosmhvalanesi

þaun tíma. Réðsí Ketill því þaðan í brott ok

inn á nes, ok sat aunan vetr á Gufunesi ok

fekk þar engan ráðstafa. Síðan fór hanu iun i

Borgarfjörð, ok sat þar hiun þriðja vetr, er síð-

an er kallat at Gufuskálum, enn áin Gufá, er
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þar fellr í ofan, er hann hafði skip sitt í um
vetrinn. Þórðr Lambasou bjó þá á Lambastöð-

um. Hann var kvángaðr ok átti son er Lambi

hét. Hanu var þá vaxinu maðr, mikill ok sterkr

at jöfnum aldri. Eftir um sumarit, þá er menn

riðu til þings, reið Lambi til þings. Euu Ket-

ill gufa var þá farinu vestr í Breiðafjörð, at

leita þar um bústaði. Þá hljópu þrælar hans á

brott. Peir kómu fram um nótt at Þórðar á

Lambastöðum, ok báru þar eld at húsum, ok

brendu þar iuni Þórð ok hjón haus öll, enn

brutu upp búr haus ok báru út gripi ok vöru.

Síðan ráku þeir heim hross ok klyfjuðu, ok fóru

siðau út til Álftaness. Þann morgin um sólar-

upprásarskeið kom Lambi heim, ok hafði hann

sét eldinu um nóttina. Þeir vóru uökkurir menn

saman. Hann reið þegar at leita þrælanna.

Bíða þar meuu af bæjum til móts við haun.

Ok er þrælarnir sá eftirför þá, stefndu þeir und-

au, eun létu lausan ráufeug sinu. Hljópu sum-

ir á Mýrar út, enn sumir út með sjó, til þess

at fjörðr var fyrir þeim, þá sóttu þeir Lambi

eftir þeim, ok drápu þar þanu er Kóri hét —
því heitir þar síðan Kóranes — eun Skorri ok

ok Þormóðr ok Svartr gengu á kaf ok summu
frá landi. Síðan leituðu þeir Lambi at skipum

ok reru at leita þeira, ok fundu þeir Skorra í

Skorraey, ok drápu hann þar. Þá reru þeir út

til Þormóðsskers ok drápu þar Þormóð. Er
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við hann skerit kent. Þeir hendu þrælana enn

fleiri, þar sem síðan eru örnefni við kend.

Lambi bjó síðan á Lambastöðum ok var gildr

bóndi. Hann var rammr at afli; engi var hann

uppivöðslumaðr. Ketill gufa fór síðan vestr í

Breiða^örð ok staðfestist í Þorskafirði Við hann

er kendr Gufudalr ok Gufufjörðr. Hann átti

Ýri dóttur Geirmundar heljarskinns. Váli var

son þeira. Grímr hét maðr ok var Svertings-

son. Hann bjó at Mosfelli fyrir neðan HeiðL

Hann var auðigr ok ættstórr. Rannveig var

systir hans sammæðra, er átti Þóroddr goði í

Ölfusi. Var þeira son Skafti lögsögumaðr.

Grímr var ok lögsögumaðr síðan. Hann bað

Þórdísar Þórólfsdóttur, bróðurdóttur Egils ok

stjúpdóttur. Egill unni Þórdísi engum mun

minna enn sínum böruum. Hon var hin fríð-

asta kona. Enn fyrir því, at Egill vissi, at

Grímr var maðr göfugr ok sá ráðakostr var

góðr, þá var þat at ráði gert. Var Þórdís gift

Grími. Leysti EgiII þá af hendi fóðurarf henn-

ar. Fór hon til bús með Grími ok bjuggu

þau lengi at Mosfelli.

78. (Óláír íekk ÞnrgerSar), Óláfr hét maðr, son

Höskulds Dalakolls sonar ok son Melkorku, dótt-

ur Mýrkjartans írakonungs. Óláfr bjó í Hjarð-

arholti í Laxárdal vestr í Breiðafjarðardölum.

Óláfr var stórauðigr at fé. Hann var þeira

manna fríðastr sýnum, er þá vóru á íslaudi.



SKALLAGRlMSSONAR, 241

Hann var skörungr mikill. Óláfr bað Þorgerð-

ar dóttur Egils. Þorgerðr var væn kona ok

kvenna mest. vitr ok heldr skapstór, enn hvers-

dagliga kyrlát. Egill kunni öll deili á Óláfi,

ok vissi, at þat gjaforð var göfugt, ok fyrir því

var Þorgerðr gift Óláfi. Fór hon til bús með

honum í Hjarðarholt. Þeira börn vóru þau

Kjartan, Þorbergr, Halldórr, Steindórr, Þuríðr,

Þorbjörg, Bergþóra. Hana átti Þórhallr goði

Oddason. Þorbjörgu átti fyrr Ásgeirr Knattar-

son, enn síðar Vermundr Þorgrímsson. Þuríði

átti Guðmundr Sölmundarson. Vóru þeira syn-

ir Hallr ok Víga-Barði. Özurr Eyvindarson,

bróðir Þórodds í Ölfusi, fekk Beru, dóttur Eg-

ils. Böðvarr, son Egils, var þá frumvaxta. Hann
var hinn efniligsti maðr, fríðr sýnum, mikill ok

sterkr, svá sem verit hafði Egill eða Þórólfr á

hans aldri. EgiII unni honum mikit. Var Böð-

varr ok elskr at honum. Þat var þá eitt sumar

at skip var í Hvítá, ok var þar raikil kaup-

stefua. Hafði EgiU þar keypt við margan, ok

lét flytja heim á skipi, fóru húskarlar, ok höfðu

skip áttært, er EgiII átti. Þat var eitt sinn,

at Böðvarr beiddist at fara með þeim, ok þeir

veittu honum þat. Fór hann þá inn á völlu

með húskörlum. Þeir vóru sex saman ááttæru

skipi, ok er þeir skyldu út fara, þá var flæðr-

in síð dags, ok er þeir urðu hennar at bíða, þá

fóru þeir um kveldit síð. Þá hljóp á útsynn-

16
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ingr steinóði, enn þar gekk í móti útfallsstraumr.

Gerði þá stórt á firðinum, sem þar kann oft

verða. Lauk þar svá, at skipit kafði undir þeim,

ok týndust þeir allir. Enn eftir um daginn

skaut upp líkunum. Kom lík Böðvars inn í

Einarsnes, enn sum kómu fyrir sunnan fjörðinn

.
ok rak þangat skipit. Fanst þat inn við Rejk-

jarhamar. Þann dag spurði Egill þessi tíðendi,

ok þegar reið hann at leita líkawia Böðvars.

Hann fann rétt lík Böðvars. Tók hann þat upp

ok setti í kné sér, ok reið með út í Digranes

til haugs Skallagríms. Hann lét þá opna

hauginn ok lagði Böðvarr þar uiðr hjá Skalla-

grími. Var síðan aftr lokinn haugrinn, ok var

eigi fyrr lokit, enn um dagsetrs skeið. Eftir

þat reið Egill heim til Borgar. Ok er hann

kom heim, þá gekk hann þegar til lokrekkju

þeirar, er hann var vanr at sofa í. Hann lagð-

ist niðr ok skaut fyrir loku. Engi þorði at kref-

ja hann máls, eun svá er sagt, þá er þeir settu

Böðvar niðr, at EgiU var búiun: hosan var

strengd fast at beini, hann hafði fustans kyrtil

rauðan, þröugvan upphlutinn, ok lázt at síðu.

Enn þat er sögn manna, at hann þrútnaði svá,

at kyrtilliun rifuaði af honum ok svá hosurnar.

Enn eftir um daginn lét Egill ekki upp lok-

rekkjuna. Hann hafði þá ok engan mat né

drykk. Lá hann þar þann dag ok nóttina eftir.

Engi maðr þorði at mæla við hann, enu hinn
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þjriðja morgiu, þegar er lýsti, þá lét Ásgerðr

skjóta hesti uudir mann, — reið sá sem^ákafligast

yestr í Hjarðarholt — ok lét segja Þorgerði

þessi tíðendi öll saman, ok var þat um uónskeið,

er hann kom þar. Hann sagði ok þat með, at

Ásgerðr hefði sent henni orð at koma sem íyrst

suðr til Borgar. Þorgerðr lét þcgar söðla sér

hest, ok fylgdu henni tveir menu. Riðu þau um
kveldit ok nóttina, til þess er þau kómu til

Borgar. Gekk Þorgerðr þegar inn í eldahús^

Ásgerðr heilsaði henni, ok spurði, hvárt þaa

hefði náttverð etit. Þorgerðr segir hátt : „Eng-

van hefi ek náttverð haft, ok engan mun ek,

fyrr enn at Freyju. Kann ek mér eigibetri ráð,

enn faðir minn, vil ek ekki lifa eftir föður minn

ok bróður". Hou gekk at lokhvílunni, ok kall-

aði: „Faðir, lúk upp hurðunui. Vil ek at vit

farim eina leið bæði". Egill spretti frá !ok-

unni. Gekk Þorgerðr upp í hvílugólfit, ok lét

loku fyrir hurðina. Lagðist hon niðr í aðra

rekkju, er þar var. Þá mælti EgiU : „Vel gerðir

þú, dóttir, er þú vill fylgja feðr þínura. Mikla

ást hefir þú sýut við mik. Hver ván er, at ek

muna lifa vilja við harm þenna?" Síðan þögðu

þau um hríð. Þá mælti Egill: „Hvat er nú,

dóttir? Tyggr þú nú nökkut?" „Tyggeksöl",

segir hon, „þvíat ek ætla, at mér muni þá verra

enn áðr. Ætla ek ella, at ek muna oflengl lifa".

„Er þat ilt manni?" segir Egill. „Allilt", seg-

16*
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ir hon, „viltu eta?" „Hvat man verða?" segir

hann. Enn stundu síðar kallaði hou ok bað

gefa sér drekka. Síðan var heuni gefit vatn at

drekka. Þá mælti Egill: „Slíkt gerir at er

sölin etr, þyrstir æþess at meir". „Viltu drekka

faðir?" segir hon. Hann tók við ok svalg stór-

um, ok var þat í dýrshorni. Þá mælti Þor-

gerðr: „Nú eru vit vélt. Þetta er mjólk". Þá
beit Egill skarð ór horninu, alt þat er tennr

tóku, ok kastaði horninu síðan. Þá mælti Þor-

gerðr: „Hvat skulu vit nú til ráðs taka? Lok-

it er nú þessi ætlan. Nú vilda ek, faðir, at vit

lengdim líf okkart, svá at þú mættir yrkja erfi-

kvæði eftir Bí)ðvar, enn ek mun rísta á kefli,

enn síðan deyju vit, ef okkr sýnist. Seint

ætl;i ek Porstein son þinn yrkja kvæðit eftir

Böðvar, enn þat hlýðir eigi, at hann sé eigi

erfðr. því at eigi ætla ek okkr sitja at drykkjunni,

þeiri er hann er erfðr". EgiU segir, at þat var

óvænt, at hann mundi þá yrkja mega, þótt hann

leitaði við, „enn freista má ek þess", segir hann.

EgiII hafði þá átt son, er Gunnarr hét, ok hafði sá

ok andazt litlu áðr. Síðan hóf Egill ttpp kvœðit

:

(Sonatorrek).

1- Esat væulegt

Mjök esumk tregt of Viðurs þýfi,

tungu at hrœra né hógdrœgt
loftvægi ór hugar fylgsni.

Ijóðpundara.
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Esa auðþeystr,

því ekki veldr

höfuglegr,

ór hyggju stað

fagna-fundr

Friggjar niðja

árborinn

ór Jötunheimum.

3.

Lastalauss

*e8 lifnaði

*á nokkvers

*nökkva bragi.

Jötuns hals

undir þjóta

náins niðr

fyr naustdurum.

4.

Þvít átt mín

á enda stendr

sem hreggbarin

.... marka.

Esa karskr maðr,

sás köggla berr

frænda hrers

af fletjum niðr.

5.

Þó munk mítt

ok móður hrer

föðurfall

fyrst of telja,

þat berk út

ór orðhufi

mærðar timbr

máli laufgat.

6.

Grimt vasumk hlið

þats hröun of braut

föður míns

á frændgarði.

Veitk ófult

ok opit standa

sonar skarð,

es sær mér vann.

7.

Mjök hefir Rán

of rysktan mik.

Emk ofsnauðr

at ástvinum.

Sleit marr bönd

mínnar áttar,

snaran þátt

af sjalfum mér.

8.

Veizt ef sök

sverði rækak,

vas ölsmið
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allra tíma.

Hroða vábrœðr

ef viða mættak,

fórk ægis

andvígr mani.

9.

Enn ek ekki

eiga þóttumk

sakar afl

við souar bana.

Alþjóðu

fyr augum verðr

gamals þegns

gengileysi.

10.

Mik hefir marr

miklu ræntan,

grimt es fall

frænda at telja,

síðans mínn

á munvega

áttar skjöldr

af iifi livarf.

11.

Veitk þat sjalfr,

í syni mínum

vasa ills þegns

efni vaxit,

ef randviðr

röskvask næði

unz liergauts

liendr of tœki.

12.

Æ lét flest,

þats faðir mælti,

þótt öll þjóð

annat segði.

Mér upp hel^

of herbergi

ok mítt afl

mest of studdi.

13.

Oft kemr mér

mána brúðar

í byrvind

brœðra leysi.

Hyggjumk umb,

es hildr þróask,

nýsumk hins,

ok hygg at því,

14.

hverr hugaðr

á hlið standimk

annarr þegn

við óðræði.

þarfk þess oft
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verðk varfleygr,

es vinir þverra.

15.

Mjök 's torfyndr,

sás trúa knegim

of alþjóð

elgjar galga.

Þvít niflgóðr

niðja steypir

bróður hrer

við baugum selr.

16.

Finnk þat oft,

es féar beiðir

* *
17.

Þat 's ok mælt,

at mangi getr

sonar iðgjöld,

nema sjalfr ali,

né þann enn

es öðrum sé

borinn maðr

í bróður stað.

18.

Esumka þekt

þjóðar sinni,

þótt sér hverr

sátt of haldi.

Burr 's býskeiðs

í bœ kominn

kvánar sunr

kynnis leita.

19.
"

Enn mér fens

í fóstum þokk

hrosta höfundr

á hendi stendr,

Máka upp
*í aróar grímu

rýnnis reið

réttri halda.

20.

Sízt sun mínn

sóttar brími

heiftuglegr

ór heimi nam,

þanns ek veit

at varnaði,

vamma vanr,

við námæli.

21.

Þat mank enn

es upp of hóf

í goðheim

Gauta spjalli

áttar ask,

þanns óx af mér,
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ok kynvið

kvánar mínnar.

22.

Áttak gótt

við geirs dróttin.

Gerðumk tryggr

at trúa hánum,

áðr vinun

vagna rúni,

sigrhöfundr,

of sleit við mik.

23.

Blœtka því

bróður Vílis,

goðjaðar,

at gjarn séak

þó heflr Míms vinr

mér of fengnar

bölva bœtr,

es et betra telk.

24.

öafumk íþrótt

ulfs of bági,

vígi vanr,

vammi firrða,

ok þat geð,

es gerðak mér

vísa fjándr

af vélöndum.

25.

Esumk torvelt.

Tveggja bága

njörvanift

á nesi stendr.

Skalk þó glaðr

góðum viija

ok ó-hryggr

Heljar bíða.

Egill tók at hressast, svá sem fram leið at

yrkja kvæðit. Ok er lokit var kvæðiuu, þá

færði hann þat Ásgerði ok JÞorgerði ok hjónum

sínum. Reis hann þá upp ór rekkju ok settist

í öndvegi. Kvæði þetta kaliaði hann Sona-

torrek. Síðan lét EgiU erfa sonu sína eftir

fornri siðvenju, enn er Þorgerðr fór heim, þá

leiddi Egill hana með gjöfum í brott. Egill
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bjó at Borg langa æfi ok varð maðr gamall,

enu ekki er getit, at hann ætti málaferli við

menn hér á landi. Ekki er ok sagt frá hólm-

göngum hans eða vígaferlum, síðan er hann

staðfestist hér á íslandi. Svá segja menn, at

Egill færi ekki í brott af íslandi, síðan er þetta

var tíðenda, er nú var áðr frá sagt, ok bar

þat mest til þess, at Egill mátti ekki vera í

Noregi af þeim sökum, sem fyrr var frá sagt,

at konungar þóttust eiga við hann. Bú hafði

hann rausnarsamligt, þvíat fé skorti eigi. Hann

hafði ok gott skaplyndi til þess. Hákon kon-

ungr Aðalsteinsfóstri réð fyrir Noregi langa

stund, enn hinn efra hlut æfi hans, þá kómu
synir Eiríks til Noregs ok deildu til ríkis í

Noregi við Hákon konung, ok áttu þeir orrostu

saman, ok hafði Hákon jafnan sigr. Ena síð-

arstu orrostu áttu þeir á Hörðalandi í Storð á

Fitjum. Þar fekk Hákon konungr sigr ok þar

með banasár. Eftir þat tóku þeir konungdóm

í Noregi Eiríks synir. Ariubjörn hersir var

með Haraldi Eiríkssyni, ok gerðist ráðgjafi hans,

ok hafði af honum veizlur stórliga miklar. Var

hann forstjóri fyrir liði ok landvörn. Arinbjörn

var hermaðr mikill ok sigrsæll. Hann hafði

at veizlum Fjarðafylki. Egill Skallagrímsson

spurði þessi tíðendi, at konungaskifti var orðit

í Noregi, ok þat með, at Arinbjörn var þá kom-

inn í Noreg til búa sinna, ok hann var þá í
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virðing mikilli. Þá ortí Egill kvæði um Arin-

björn, ok er þetta upphaf at:

(Arinbjarnarkviða).

1.

Emk hraðkveðr

hilmi at mæra,

enn glapmáll

of gleggvinga,

opinsnjallr

of jöfurs dáðum,

enn þagmælskr

of þjóðlygi.

2.

Skaupi gnœgðr

skrökberöndum,

emk vilkveðr

of vini mína.

Sótt hefk mörg

mildinga sjöt

með grunlaust

greps of œði.

3.

Hafðak endr

ynglings burar,

ríks konungs,

reiði fengna.

Drók djarthött

of dekkva skör.

létk hersi

heim of sóttan,

4.

þars ailvaldr

und ýgs hjalmi

Ijóðfrömuðr

at landi sát.

Stýrði konungr

við stirðan hug

í Jórvík

úrgum ....

5.

Vasa tunglskin

trygt at líta,

né ógnlaust

Eiríks bráa,

þás ormfránn

ennimáni

skein allvalds

œgigeislum.

6.

Þó bolstrverð

of bera þorðak

,maka hœings

markar* drótni.



SKALLAGRÍMSSONAR. 251



252

12.

Munk vinþjófr

verða heitinn,

ok váljúgr

at Viðurs fulli,

hróðrs örverðr

ok heitrofi,

nema þess gagns

gjöld of vinnak.

13.

Nús 's þat sét,

hvar setja skalk

bratt stiginn

of bragar fótum

fyr mannfjöl

margri sjónir

hróðr máttigs

hersa kundar.

. 14.

Erumk auðskœf

ómunlokri

magar Þóris

mærðar efni,

vinar míns,

þvít valið liggja

tvenn ok þrenn

á tungu mér.

15.

Þat telk fyrst,
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es flestr of veit,

ok alþjóð

eyrum sœkir,

hvé mildgeðr

mönnum þótti

bjóða björn

birkis ótta.

16.

Þat alls heri

at undri gefsk,

hvé yrþjóð

auði gnœgir.

Enn grjótbjörn

of gœddan hefir

Freyr ok Njörðr

at féar afli.

17.

Enn Hróalds

at höfuðbaðmi

auðs iðgnótt

.... sifja,

sem vinreið

af vegum öllum

á vindkers

víðum botni.

18.

Hann drógseil

of . . . gat

sem hildinsfr
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heyrnar spanna,

goðum ávarðr

með gumna fyól,

vinr Véþorms

veklinga tös.

19.

Þat hanu viðr,

es þrjóta mun
flesta menn,

þótt fé eigi.

Kveðka skamt

meðal skata húsa,

né auðskeft

almanna spjör.

20.

Gekk engi

at Arinbjarnar

ór legvers

löngum knerri

háði leiddr

né heiftkviðum,

með atgeirs

auðar tuftir.

21.

Hinn 's fégrimmr,

es í Fjörðum býr.

Sá 's of dolgr

Draupnis niðja.

sökunautr

of sona hvinna,

hringum hættr

hoddvegandi.

22.

Hann aldrteig

of eiga gat

fjölháinn

of friðarspjöllum.

23.

Pat 's órétt,

es orpit hefir

á máskeið

mörgu gagni

ramriðit

rökkva stóði,

vellvönuðr,

þvís veitti mér.

24,

Vaskr árvakr,

bark orð saman

með málþjóns

morginverkum.

Hlóðk lofköst,

þanns leugi stendr

ó-brotgjarn

í bragar túni.
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Einarr hét maðr. Hann var son Helga Óttars-

sonar, Bjaruarsonar hins austræna, er nam lönd

í Breiðafirði. Einarr var bróðir Ósvífrs ens

spaka. Einarr var þegar á unga aldri mikill

ok sterkr ok enn mesti atgervimaðr. Hann
tók at yrkja, þegar er hann var ungr, ok var

maðr námgjarn. Þat var eitt sumar á alþingi,

at Einarr gekk til búðar Egils Skallagrímsson-

ar, ok tókust þeir at orðum, ok kom þar brátt

talinu, at þeir ræddu um skáldskap. Þótti

hvárumtveggja þær ræður skemtiligar. Síðan

vandist Einarr oftliga at ganga til tals við

Egil. Gerðist þar vinátta mikil. Einarr hafði

litlu áðr komit út ór för. Egill spurði Einarr

mjök austan tíðenda ok at vinum sínum, svá

ok at þeim er hann þóttist vita, at óvinir hans

vóru. Hann spurði ok mjök eftir stórmenni.

Einarr spurði ok í móti Egil at þeim tíðeudum,

er fyrr höfðu gerzt um ferðir Egils ok stórvirki

hans, enu þat tal þótti Agli gott, ok rættist

af vel. Einarr spurði Egil, hvar haun hefði

þess verit staddr, at hann hefði mest reynt sik,

ok bað hann þat segja sér. Egill kvað:

„Börðumk einn við átta,

enn við ellifu tyavar,

8vá fengum val vargi,

varðk ciun bani þeira.

Skiftumk liart af heiftum

hlífar skelfikuífum,
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létk af emblu aski

eldi valbasta kastat".

Þeir Egill ok Einarr mæltu til vináttu með sór

at skilnaði. Einarr var löngum ýtanlendis með

tignum mönnum. Eiaarr var örr maðr ok oft-

ast félítill, enu skörungr mikill ok drengr góðr.

Hann var hirðmaðr Hákonarjarls Sigurðarson-

ar. í þann tíma var í Noregi ófriðr mikill ok

bardagar með þeim Hákoni jarli ok Eiríksson-

um, ok stukku ýmsir ór landi. Haraldr kon-

ungr Eiríksson fell suðr í Danmörk at Hálsi i

Limafirði, ok var hann svikiun. Þá barðist hann

yið Harald Kuútsson, er kallaðr var Gull-Har-

aldr, ok þá Hákon jarl.' Þar fell ok þá með

Haraldi konungi Arinbjörn hersir, er fyrr var

frá sagt. Ok er EgiU spurði fall Arinbjarnar,

þá kvað hann:

„Þverra nú, þeirs þverðu,

þingbirtingar ingva,

hvar skalk manna mildra,

máreitar dag, leita?

Þeira's hauks fyr handan

háfjöll dígulsnjávi

jarðar gjörð með orðum

eyneglda mér hegldu".

Einarr Helgasou skáld var kallaðr skálaglam.

Hann orti drápu um Hákon jarl, er kölluð er

Vellekla, ok var þat mjök leugi, at jarliun vildl

eigi hlýða kvæðiuu, þvíat hann var reiðr Ein-

ari. Þá kvað Einarr:
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„Gerðak veig of virða

vörð, þanns sitr at jörðu,

(iðrumk þess) meðan aðrir,

örváfaðar, sváfu.

Hykk, at hodda stekkvi

(hinig Bóttak gram) þóttu

(fýsinn) frœknum visa,

ferri, skáld in verri'".

Ok enn kvað hann:

„Sœkjum jarl þanns auka

ulfs verð þorir sverðum,

skipum borðróinn barða

baugskjaldum Sigvalda.

Drepr eigi sá Bveigir

Bárlinns, es gram finnum,

(rönd berum út á andra

Endils) við mér hendi".

Jarlinn vildi eigi, at Einarr færi á brott, ok

hlýddi þá kvæðinu, ok síðan gaf hann Einari

skjöld, ok var hann en mesta gersemi. Hann

var skrifaðr fornsögum, enn alt milli skriftanna

vóru lagðar yfir spengr af gulli, ok settr stein-

um. Einarr fór til íslands ok til vistar með

Ósvífi bróður sínura. Enn um haustit reið Ein-

arr vestan ok kom íil Borgar ok gisti þar. EgiU

var þá eigi heiraa, ok var hann farinn norðr

til heraða, ok var hans þá heira ván. Einarr

beið hans þrjár nætr, enn þat var engi siðr, at

sitja lengr enn þrjár nætr at kynni. Bjóst Ein-

arr þá í brotí, ok er hann var búinn, þá gekk

hann til rúms Egils, ok festi þar uppskjöldinn
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þann enn dýra, ok sagði heimamönnum, at hann

gaf Agli skjöldinn. Síðan reið Einarr í brott,

enn þann sama dag kom Egill heim. Enn er

hann kom inn til rúms síns, þá sá hann skjöld-

inn, ok spurði, hverr gersemi þá ætti. Honum
var sagt, at Einarr skálaglam hafði þar komit,

ok hann hafði gefit honum skjöldinn. Þá mælti

Egill: ,,Gefi hann allra manna armastr. Ætlar

hann, at ek skyla þar vaka yfir ok yrkja um
skjöld hans? Nú taki hest minn. Skal ek ríða

eftir honum ok drepa hann". Honum var þá

sagt, at Einarr hefði riðit snemma um morgin-

inn, — „mun hann nú komiun vestr til Dala".

Síðan orti Egill drápu, ek er þetta upphaf at:

„Mál es lofs at ley/a

Ijósgarð, es þák, barða,

mér kom heim at hendi

hoddsendis boð, enda.

Skulut of grundar gylf^

glaums misfengnir taumar,

hlýðið ér til orða,

erðgróens mér verða".

Egill ok Einarr heldu vináttu sinni meðan þeir

lifðu báðir. Enn svá er sagt at færi skjöldr-

inn um síðir, at EgiII hafði hann með sér i

brúðfór, þá er hann fór norðr á Víðimýri með

Porkatli Gunnvaldssyni ok þeir Rauða-Bjarn-

arsynir, Trefill ok Helgi. Þá var spilt skildin-

um ok kastat í sýruker. Enn síðan lét Egill

17
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taka af búnaðinn, ok vóru tólf aurar guUs í

spöngunum.

79, (Af Þorsieini EgilssyDÍ). Þorsteinn son Egils, þá

er hann óx upp, var allra manna fríðastr sýn-

um, hvítr á hár ok bjartr áiitum. Hann var

mikill ok sterkr, ok þó ekki eftir því, sem fað-

ir hans. Porsteinn var vitr maðr ok kyrrlátr,

hógvær, stiltr manna bezt. Egill unni honum

lítit. Þorsteinn var ok ekki við hann ástúðigr,

enn þau Ásgerðr ok Þorsteinn unnust mikit.

EgiII tók þá at eldast mjök. Þatvar eitthvert

sumar, er Þorsteinn reið til alþingis, enn Egill

sat þá heima. Enn áðr Þorsteinu færi heiman,

stiltu þau Ásgerðr um, ok tóku ór kistu Egils

silkislæður Arinbjarnar nauta, ok hafði Þorsteinn

til þings. Ok er hann hafði á þinginu, þá vóru

honum dragsíðar, ok urðu saurgar neðan, þá er

þeir vóru í lögbergsgöngu. Ok er hann kom

heim, þá hirði Ásgerðr slæðurnar, þar sem áðr

vóru, enn mjök miklu síðar, þá er EgiII lauk

upp kistu sína, þá fann hann at spilt var slæð-

unum, ok leitaði þá máls um við Ásgerði, hverju

þat gengdi. Hon sagði þá it sanna til. Þá kvað

EgiII:

„Átkak erfinytja

arfa mér tíl þarfan,

mik hefir sonr of svikvinn,

svik telk i því, kvikvan,

Vel mætti þess vaína

viggriðandi biða,
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es hafskiða hlœði

hljótendr of mik grjóti".

Þorsteinn fekk Jófríðar, dóttur Gunnars Hlífarson-

ar. Móðir hennar var Helga, dóttir Óláfs feilans,

systir Þórðar gellis. Jófríði liafði átt fyrr Þór-

oddr, son Tungu-Odds. Litlu eftir þetta andað-

ist Ásgerðr. Eftir þat brá Egill búi, ok seldi

i hendr Þmsteini, enn EgiII fór þá suðr til Mos-

fells til Grims mágs síns, þvíat hann unni mest

Þórdísi, stjúpdóttur sinni, þeira manna, er þá
vóru á lifi. Þat var eitt sumar, at skip kómu
út í Leiruvági, ok stýrði sá maðr, er Þormóðr

hét. Hann var norrænn ok húskarl Þorsteins

Þórusonar. Hann hafði með at fara skjöld, er

Þorsteinn hafði sent Agli Skallagrímssyni, ok

var þat ágætagripr. Þormóðr færði Agli skjöld-

inn, enn hann tók við þakksamliga. Eftir

um vetrinn orti Egill drápu um skjaldargjöf-

ina, er köllut er Berudrápa, ok er þetta upp-

haf at:

„Heyri fúss á forsa

fallhadds vinar stalla

(byggi) þegn (til þagnar

þiun lýðr) konungs mina.

Oft skal arnar kjafta

örð góð of tröð Hörða

hrafnstýrandi ,hræra'

(hregna' mín of fregnask".

Þorsteinn Egilsson bjó at Borg. Hann átti tvá

laungetna sonu, Hriflu ok Hrafn, enn síðan hann
17*
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kvángaðist áttu þau Jófríðr tíu börn. Helg^a

hin fagra var þeira dóttir, er þeir deildu um
Skáld-Hrafn ok Gunnlaugr ormatunga. Grímí

var ellztr sona þeira, annarr Skúli, þriði Þor-

geirr, fjórði Kollsveinn, fimti HjÖrleifr, sétti

Halli, sjaundi EgiU, áttundi Þórðr. Þóra hét

dóttir þeira, er átti Þormóðr Kleppjárnsson. Frá

bömum Þorsteins er koniin kynslóð mikil ok

mart stórmeíini. Þat er kallat Mýramánnakyn,

alt þat er frá Skallagrími er komit.

80. (Af Önundi sjo'na). Önundr sjóni bjó at Ána-

brekku, þá er Egill bjó at Borg. Önundrsjóni

átti Þorgerði, dóttur Bjarnar hins digra af Snæ-

fellsströnd. Börn þeira Önundar vóru þau Stein-

arr ok Dalla, er átti Ögmundr Graltason, —
þeira synir Þorgils ok Kormákr. Ok er Ön-

undr gerðist gamall ok sýndr h'tt, þá seldi hatttt

af hendi bú. Tók þá við Steinarr Son hans.

Þeir feðgar áttu auð fjár. Steinarr var allra

manna mestr ok rammratafli, Ijótr maðr, bjúgr

í vexti, fóthár ok miðskammr. Steinarr var uppi-

vöðslumaðr mikill ok ákafamaðr, ódæll ok harð-

fengr, enn raesti kappsmaðr. Ok er Þorsteinn

Egilsson bjó at Borg, þá gerðist þegar fátt um
með þeim Steinari. Fyrir sunnan Háfslæk liggr

mýrr, er heitir Staksmýrr. Standa þar yfir vötn

á vetrinn, enn á várit, er ísa leysir, þá er þar

útbeit svá góð nautum, at þat var kallat jafnt

ok stakkr töðu. Háfslækr réð þar landamerkj-
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um at fornu fari. Enn á várum geugu naut

Steiuars mjök á Staksmýri, er þau vóru rekiu

útau at Háfslæk, enu húskarlar Þorsteins vönd-

uðu um. Steiuarr gaf at því engan gaum, ok

fór svá fram it fyrsta sumar, at ekki varð til

tíðeuda. Enn annat vár, þá helt Steinarr beit-

inni, enn Þorsteinn lagði þá í umræðu við haun,

ok ræddi þó stillilega, bað hann Steinarr halda

beit búfjár síns svá sem at fornu hafði verit.

Steinarr segir, at fé mundi ganga, þar sem þat

viidi. Hanu ræddi um alt heldr festiliga, ok

skiftust þeir Þorsteiuu við iiökkurum orðuni.

Síðan lét Þorsteinn hnekkja uautunum út á

mýrar yfir Háfslæk, ok er Steiuarr varð þess

varr, þá fekk hann til Graua þræl siun, at sitja

at nautunum á Staksmýri, ok sat hann þar alla

daga. Þetta var enn efra hiut sumars. Beitt-

ust þá upp allar engjar fyrir sunnan Háfslæk.

Nú var þat einn dag, at Þorsteinn hafði gengit

upp á borg at sjást um. Hann sá, hvar naut

Steinars fóru. Hanu gekk út á mýrar
;
þat var

síð dags. Hann sá, at nautiu vóru þá komin

langt út í holta sundit. Þorsteinn rann út um
mýrarnar, ok er Grrani sá þat, þá rak hann naut-

in óvægiliga, til þess er þau kómu á stöðul. Þor-

steinn kom þá eftir, ok hittust þeir Graui í garðs-

hliðinu. Þorsteinu vá haun þar. Þat heitir

Granahlið síðan; þat er á túngarðinum. Þor-

steinn hratt garðinum ofau á Grana, ok huldi
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svá hræ hans. Síðan fór Þorsteinn heim til

Borgar, enn konur þær er til stöðuls fóru, fundu

Grana, þar er hann lá. Eftir þat fóru þær heim

til húss ok sögðu Steinari þessi tíðendi. Stein-

arr leiddi hann uppi í holtunum, enn síðan fekk

Steinarr til annan þræl at fylgja nautunum, ok

er sá eigi nefndr, Þorsteinn lét þá sem hann

vissi eigi um beit þat sem eftir var sumarsins.

Þat varð til tíðenda, at Steinarr fór enn fyrra

hlut vetrar út á Snæfeilsströnd, ok dvaldist þar

um hríð. Steinarr sá þá þræl, er Þrándr hét.

Hann var allra manna mestr ok sterkastr. Stein-

arr faladi þræl þann, ok bauð til verð mikit,

enn sá er átti þrælinn. mat hann fyrir þrjár

merkr silfrs, ok mat hann hálfu dýrra, enn með-

alþræl, ok var þat kaup þeíra. Hann hafði

Þránd með sér heim. Ok er þeir kómu heim,

þá ræðir Steinarr við Þránd: „Nú er svá til

komit, at ek vil hafa verknað af þér; er hér

skipat áðr til verka allra. Nú mun ek verk

fyrir þik leggja, er þér er lítit erfiði í, Þú skalt

sitja at nautum mínum. Þyki mér þat miklu

skifta, at þeim sé vel til haga haldit. Vil ek

at þú hafir þar engis manns hóf við, nema

þitt, hvar hagi er beztr á mýrum. Má ek eigi

á manni sjá, ef þú hefir eigi til þess hug eða

afl, at halda til fulls við einn hvern húskarl

Þorsteins". Steinarr sekli í hendr Þrándi exi

mikla, nær álnar fyrir munn, ok var hon hár-
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hvöss. „Svá lízt mér á þik, Þrándr", segir Stein-

arr, „sem eigi sé sýnt. hversu mikils þú metr

goðorð Þorsteins, ef þit sjáist tveir á". Þrándr

svarar: „Engan vanda ætia ek mérá við Þor-

stein, enn skilja þykjumst ek, hvert verk þú

hefir fyrir mik lagt. Muntu þykjast litlu til

verja, þar sem ek em. Enn ek ætla mér vera

góðan kost, hvárr sem upp kemr, ef vit Þor-

steinn skulum reyna með okkr". Síðau tók

Þrándr til nautagæzlu. Honum hafði þat skil-

izt, þótt hann hefði eigi lengi verit, hvert Stein-

arr hafði nautiim sínum látit halda, ok sat

Þrándr at nautum á Staksmýri. Ok er Þor-

steinn varð þess var, þá sendi hann húskarl sinn

til fundar við Þránd, ok bað segja honum landa-

merki með þeim Steinari, ok er húskarl hitti

Þránd, þá sagði hann houum erendi sín, ok bað

hann halda nautunum annan veg, sagði at þat

var land Þorsteius Egilssonar, er nautin vóru

þá í komin. Þrándr segir: „Þat hirði ek aldri

hvárr þeira land á. Mun ek naut hafa, þar

sem mér þykir hagi beztr". Síðan skildust þeir.

Fór húskarl heim, ok segir Þorsteini svör þræls-

ins. Þorsteinn lét þá kyrt vera, enn Þrándr tók

þá at sitja at nautum nætr ok daga.

81. (Dráp Þrándar) Þorsteinn stóð upp einn morg-

in við sól, ok gekk upp á borg. Hann sá hvar

naut Steinars vóru. Siðan gekk Þorsteinn út

á mýrar, til þess er hann kom til nautanna.
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Þar stendr skógarklettr við Háfslæk, enn uppi

á klettinum svaf Þrándr, ok hafði leyst af sér

skúa sína. Þorsteinn gekk upp á klettinn, ok

hafði exi í hendi ekki mikla ok engi fleiri vápn.

Þorsteinn stakk exarskaftiuu á Þrándi, ok bað

hann vaka. Hann spratt upp skjótt ok hart,

ok greip tveim höudum exiua ok reiddi upp.

Hann spurði, hvat Þorsteinn vildi. Hann segir:

„Ek vil segja þér, at ek á land þetta, enn þér

eiguð hagabeit fyrir útan lækinn. Er þat eigi

undarligt, þóttu vitir eigi landamerki hér".

Þrándr segir: „Engu þykir mér skifta, hverr

land á. Mun ek láta naut vera, er þeim þyk-

ir bezt". „Hitt er líkligra", segir Þorsteinn,

„at ek muna nú ráða vilja fyrir landi mínu,

enu eigi þrælar Steinars". Þrándr segir: „Miklu

ertu Þorsteinn óvitrari maðr enn ek hugða,

ef þú vilt eiga náttból uudir exi minni ok

hætta til þess virðingu þinni, Mér sýuist, at

ætla til, sem ek muna hafa tvau öfl þín, eun mik

skortir eigi hug. Ek em ok vápnaðr betr enn

þú". Þorsteinn mælti: „Á þá hættu mun ek

leggja, ef þú gerir eigi at um beitina. Vænti

ek, at mikit skili hamingju okkra, svá sem

málaefni eru ójöfn". Þrándr segir: „Nú skaltu

8já, Þorsteinu, hvárt ek hræðuinst nökkut hót

þín". Síðan settist Þrándr niðr, ok batt skó

siun, enn Þorsteinn reiddi upp exina hart. ok

hjó á háls Þrándi, svá at höfuðit fell á bring-
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una. Síðan bar Þorsteinu grjót at honum ok

huldi hræ hans; gekk síðan heim tíl Borgar,

Enn þann dag kómu seint heim naut Steinars,

ok er þrotin ván þótti þess, þá tók Steinarr

hest sinn ok iagði á söðul. Haun hafði aivæpni

sitt. Hann reið suðr til Borgar, ok er hann

kom þar, hitti haun meun at máli. Hann

spurði, hvar Þorsteinu væri. Honum var sagt,

at hann sat inui. Þá bað Steinarr, at Þor-

steinn kæmi út, kvaðst eiga erendi við hann,

ok er Þorsteinn heyrði þetta, tók hann vápn

síu ok gekk út í dyrr. Síðan spurði hann Stein-

ar, hver erendi hans væri. „Hefir þú drepit

Þránd þræl miun?" segir Steinarr. „Svá er

víst", segir Þorsteinn, „þarftu þá ekki öðrum

mönnum at ætla". „Þá sé ek, at þú munt

þykjast harðhendliga verja iand þitt, er þú hef-

ir drepit þræla míua tvá. Euu mér þyldr þat

ekki svá mikit framaverk. Nú mun ek gera

þér á þessu miklu betra kost, ef þú vilt með

kappi verja landit þitt, ok skal ekki öðrum

möunum nú at hlítu, at reka natin, enn vita

skaltu þat, at nautin skulu bæði dag ok nótt

í þínu laudi vera". „Svá er", segir Þorsteinn,

„at ek drap fyrr í suraar þræl þinn, þaun er

þú fekt til at beita nautunum í land mitt, enn

síðan lét ek yðr hafa beit, sem þér vilduð, alt

til vetrar. Nú hefi ek drepit annan þræl þinn

fyrir þér. Gaf ek þessum hiua sömu sök, sem
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hinum fyrra. Nú skaltu hafa beit heðan í frá

í sumar, sem þú vill, enn at sumri, ef þú beit-

ir land mitt, ok fær menn til þess, at reka

hingat fé þitt, þá mun ek enn drepa fyrir þér

einnhvern mann, þann er fénu fylgir, svá þó at

þú fylgir sjálfr, Mun ek svá gera á hverju

sumri, meðan þú heldr teknum hætti um beit-

ina". Síðan reið Steinarr í brott ok heim til

Brekku, ok litlu síðar reið Steinarr upp í Stafa-

holt. Þar bjó þá Einarr. Hann var goðorðs-

maðr. Steinarr bað hann liðs ok bauð honum

fé til. Einarr segir: „Þik mun litlu skifta um
mína liðsemd, nema fleiri virðingamenn veiti at

þessu máli". Eftir þat reið Steinarr upp í

Reykjardal á fund Tungu-Odds, ok bað hann

liðs, ok bauð honum fé til. Oddr tók við fénu,

ok hét liðveizlu sinni, at hann skyldi efla Stein-

ar at koma fram lögnm við Þorstein. Steinarr

reið síðan heim. Enn um várit fóru þeir Oddr

ok Einarr með Steinari stefnuför, ok höfðu fjöl-

menni mikit. Stefndi Steinarr Þorsteini um
þræladráp, ok lét varða íjörbaugsgarð um hvárt

vígit, þvíat þat vóru lög, þar er þrælar vóru

drepnir fyrir manni, enda væri eigi færð þræls-

gjöldin fyrir hina þriðju sól, enn jafnt skyldu

mætast tvær fjörbaugssakir ok ein skóggangs-

sök. Þorsteinn stefndi engum sökum í mót,

ok litlu síðarr sendi Þorsteinn menn suðr á

Nes. Kómu þeir til Mosfells til Gríms, ok sögðu
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þar þessi tíðendi. Egill lét sér fátt um finn-

ast, ok spurði þó at í hljóði vandliga um skifti

þeira Þorsteins ok Steinars, ok svá at þeim

mönnum, er Steinar höfðu styrkt til þessa máls.

Síðan fóru sendimenn heim, ok lét Þorsteinn

vel yfir þeira ferð. Þorsteinn Egilsson fjölmenti

mjök til várþings, ok kom þar nótt fyrr enn

aðrir menn, ok tjölduðu búðir sínar ok þing-

menn hans, er þar áttu búðir. Ok er þeir

höfðu um búizt, þá lét Þorsteinn ganga til þing-

mannalið sitt, ok gerðu þar búðarveggi mikla.

Síðau lét hann búð tjalda miklu meiri enn aðr-

ar búðir, þær er þar vóru. í þeiri búð vóru

engir menn. Steinarr. reið til þings ok fjöl-

menti mjök. Þar réð Tungu-Oddr fyrir liði,

ok var allfjölmennr. Einarr ór Stafaholti var

ok fjölmennr. Tjölduðu þeir búðir sínar. Var
þingit fjölment. Fluttu menn fram mál sín.

Þorsteinn bauð engar sættir fyrir sik, enn svar-

aði því þeim mönnum er um sættir leituðu, at

hann ætlaði at láta dóms bíða; sagði, at hon-

um þóttu mál lítilsverð, þau er Steinarr fór

með um dráp þræla hans, enn taldi þræla Stein-

ars hafa nógar sakir til gert. Steinarr lét

stórliga yfir málum sínum. Þóttu honum sak-

ir lögligar, enn liðsafli nógr at koma lögum

fram. Var hann því framgjarn um sín mál.

Þann dag gengu raenn í þingbrekku, ok mæltu

menn málum sínum, enn um kveldit skyldu
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dómar út fara til sóknar. Var Þorsteinn þar

með flokk sinn. Hann réð þar þingsköpum

mest, þvíat svá hafði verit meðan EgiU fór

með goðorð ok mannaforráð. Þeir höfðu hvár-

irtveggju alvæpni. Menn sáu af þinginu, at

flokkr manna reið neðan með Gljúfrá, ok blik-

uðu þar skildir við. Ok er þeir riðu á þingit,

þá reið þar maðr fyrir í blárri kápu, hafði

hjálm á höfði gullroðinn, eun skjöld á hlið gull-

búinn, í hendi krókaspjót, var þar gullrekinn

faliinn, hann var sverði gyrðr. Þar var kom-

inn Egill Skallagrímsson með átta tigu manua^

alla vel vápnaða, svá sem til bardaga væri búnir.

Þat lið var vaiit mjök. Hafði Egill haft með
sér ena beztu bóndasonu af Nesjum sunnan, þá

er honum þóttu vígligstir. Egill reið með flokk-

inn til búðar þeirar er Þorsteinn hafði tjalda

látit ok áðr var auð. Stjgu þeir af hest-

um sínum. Ok er Þorsteinu kendi ferð föður

síns, þá gekk hann í móti honum með allan

flokk sinn, ok fagnaði houum vel. Létu þeir

Egill bera inn fargervi síua í búð, enn reka

hesta í haga. Ok er þetta var sýslat, gekk

EgiII ok Þorsteinn með flokkiun allan upp í

þingbrekku, ok settust þar sem þeir vóru vau-

ir at sitja. Síðan stóð Egill upp ok mælti

hátt: „Hvárt er Önundr sjóni hér í þing-

brekkunni?" Önundr kvaðst þar vera — „ek

em feginn orðinn, Egill, er þú ert kominn. Mun
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þat alt bæta til um þat er hér stendr milli

máls manna". „Hvárt ræðr þú því, er Stein-

aar son þinn sækir sökum Þorstein son minn,

ok hefir dregit saman fjölmenni til þess, at

gera Þorstein at urðarmanni". „Því veld ek

eigi", segir Önundr, „er þeir eru ósáttir. Gæti

ek þar til lagt mörg orð, ok beðit Steinar

sættast við Þorstein, þvíat mér hefir verit í

hvern stað Þorsteinn son þinn sparari til ó-

sæmdar, ok veldr því sú forna ástvinátta, er

með okkr hefir verit, Egill, síðan er vér fæddumst

hér upp samtýnis". „Brátt mun þat", segir Eg-

ill, „Ijóst verða, hvárt þú mælir þetta af al-

vöru eða hégóma, þótt. ek ætla þat síðr vera

munu. Man ek þá daga, at hvárumtveggja

okkrum mundi þykja ólíkligt, at vit mundim

sökum sækjast, eða stilla eigi sonu okkra, at

þeir fari eigi með fíflsku slíkri, sem ek heyri

at hér horfist til. Sýnist mér þat ráð, meðan

vit erum á lífi ok svá nær staddir deilu þeira,

at vit takim mál þetta undir okkr ok setim

niðr, enn látim eigi þá Tungu-Odd ok Einarr

etja saman sonum okkrum sem kapalhestum.

Látum þá hafa annat heðan í frá til févaxtar

sér, enn taka á sh'ku". Þá stóð Önundr upp

ok mælti: „Rétt segir þú, Egill, ok þat er

okkr ófallit, at vera á því þingi, er synir okkr-

ir deila. Skal okkr ok aldri þá skömm henda,

at vera þeir vanskörungar at sætta þá eigi.
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Nú vil ek, Steinarr, at þú selir mér mál þessi

í hendr, ok látir mik með fara, sem mér líkar".

„Eigi veit ek þat", seglr Steinarr, „hvárt ek

vil svá kasta niðr málum mínum, þvíat ek hefi

áðr leitað mér liðsemdar af stórmeuni. Vil ek

nú svá at einu lúka málum minum, at þat liki

vel Oddi ok Einari". Síðan ræddu þeir Oddr

ok Steinarr sín í miUi. Sagði Oddr svá: „Efna

vil ek, Steinarr, liðsemd við þik, þá er ek hét

at veita þér til laga eða þeira málalykta, er

þú vilt taka þér til handa. Muntu mest í á-

byrgjast, hvernig mál þín eru tilkomin, ef Eg-

ill skal um dæma". Þá mælti Önundr: „Ekki

þarf ek at eiga þetta undir tuugurótum Odds.

Hefi ek af honum haft hvárki gott né ilt, enn

Egill hefir mart stórvel gert til mín. Trúi ek

honum miklu betr enn öðrum, enda skal ek

þessu ráða. Mun þér þat hæfa, at hafa eigi

alla oss í fangi þér. Hefi ek enn hér til ráðit

fyrir okkr, ok skal enn svá vera". „Ákafr

ertu um þetta mál, faðir, enn oft ætla ek, at

vit iðrimst þessa". Síðan seldi Steinarr í heudr

Önundi málit, ok skyldi hann þá sækja eða

sættast á, svá sem lög kendu til. Ok þegar

er Önundr réð fyrir málum þessum, þá gekk

til hann fundar við þá feðga Þorstein ok Egil.

Þá mælti Önundr: „Nú vil ek, Egill, at þú

skapir einn ok skerir um þessi mál, svá sem

þú vill, þvíat ek trúi þér bezt til at skipa
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þessum mínum málum ok öllum öðrum". Síðan

tókust þeir Öuundr ok Þorsteinn í hendr, ok

nefndu sér vátta ok þat með váttnefnunni, at

Egili Skallagrímsson skyldi einn gera um mál

þessi, svá sem hanu vill alt óskorat þar á þingi,

ok lauk svá þessum málum. Gengu menn svá

heim til búða. Þorsteinn lét leiða til búðar Egils

þrjú yxn, ok lét höggva til þingnests honum.

Ok er þeir Tungu-Oddr ok Steinarr kómu heim

til búðar, þá mælti Oddr: „Nú hefirþú, Stein-

arr ok þit feðgar ráðit fyrir lykt mála ykkarra.

Nú teljumst ek ór lauss við þik, Steinarr, um
liðveizlu þá er ek hét þér, þvíat svo var mælt

með okkr, at ek skylda veita þér svá, at þú

kærair máium þínum fram, eða til þeira lykta,

er þér hugnaði, hvernig sem þér gefst sættar-

gerð Egils". Steinarr segir, at Oddr hefir hon-

um vel veitt ok drengiliga, ok þeira vinátta

skal nú vera miklu betri enn áðr — „vil ek

kalla, at þú sér ór lauss við mik um þat er þú

vart í bundinn". Um kveldit fóru dómar út,

ok er ekki getit, at þar yrði til tíðenda.

83. (Af Agli ok Önundi sjóna). EgiII Skallagrímsson

gekk í þingbrekku um daginn eftir, ok með

honum Þorsteinn ok allr flokkr þeira. Þar kom

þá ok Önundr ok Steinarr. Tungu-Oddr var ok

þar kominn ok þeir Einarr. Ok er menn höfðu

þar mælt lögmálum sínum, þá stóð EgiU upp ok

mælti svá: „Hvárt eru þeir Steinarr ok Önuudr
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feðgar hér, svá at þeir megi skija mál mitt?"

Önundr segir, at þeir vóru þar. „Þá vil ek

lúka upp sættargerð niilii þeira Steinars ok

Þorsteins. Hef ek þar upp þat mál, er Grímr

faðir minn kom hingat til lands, ok nam hér

lönd öll um Mýrar ok víða herað ok tók sér

bústað at Borg ok ætlaði þar landeign til, enn

gaf vinum sínum landakosti þar út í frá, svá sem

þeir bygðu síðan. Hann gaf Ána bústað á Ána-

brekku, þar sem Önundr ok Steinarr hafa hér

til búit. Vitu vér þat allir, Steinarr, hvar landa-

merki eru milli Borgar ok Ánabrekku, at þar

ræðr Háfslækr. Nú var eigi þat, Steinarr, at

þú gerðir þér óvitandi at beita land Þorsteins

ok lagðir undir þik eign hans, ok ætíaðir, at

hann mundi vera svá mikill ættleri, at hann

mundi vera vilja ræningi þinn, — þvíat þú, Stein-

arr ok þit Önundr meguð þat vita, at Áni þá

land at Grími feðr mínum, — enn Þorsteinn drap

fyrir þér þræla tvá. Nú er þat öUum mönnum
auðsýnt, at þeir hafa fallið á verkum sínum, ok

eru þeir óbótamenn, ok at heldr, þótt þeir væri

frjálsir menn, þá væri þeir þó óbótamenn. Enn
fyrir þat, Steinarr, er þú hugðist ræna mundu

Þorstein son minn landeign sinni, þeiri, er hann

tók með mínu ráði ok ek tók í arf eftir föður

minn, þar fyrir skaltu láta laust þitt land at

Ánabrekku ok hafa eigi fyrir fé. Þat skal ok

fylgja, atþú skalt eigi hafa bústað né vistafar



SKALLAGHÍMSSONAR. 27'8

hér í heraði fyrir sunTiaii Langá, ok veta brotfa

frá Ánabrekkii, áðr fardagar sé liðnir, en^

falla óheilagr fyrir ölluni þeim mönnum, er Þor-

steini vilja lið veita, þegar eftir fardaga, ef þú

vill eigi brott fara eða nökkurn hlut eigi halda

þann er ek hefi lagt á við þik". Enn er EgiU

settist niör, þá nefndi Þorsteinn vátta at gjörð

hans. Þá mælti Önundr sjóni: „E>at mun mál

manna, Egill, at gjörð sjá, er þú hefir gjört, ok

upp sagt, sé heldr skökk. Níi er þat frá mér

at segja, at ek hefi allan raik við lagt, at skirra

vandræðum þeira, enn heðan af skal ek ekki af

spara þat er ek má gera til óþurftar Þorsteini".

„Hitt mun ek ætla" segir Egill, „at hlutr ykk-

arr feðga mun æ því verri, er deildir várar

standa iengr. Hugða ek, Önundr, at þú mund-

ir 'þait vita, at ek hefi haldit hlut mínum fyrir

þvílíkum svá mönnum, sem þit eruð feðgar. Enn
Oddr ok Einarr, er dregizt hafa svá mjök til

þessa máls, hafa hér af fengit skapnaðar virðing".

83. (Af Þorgeiri). Porgeirr bhmdr var þar á þing-

inu, systurson Egils, ok haíði mikit lið veitt

Þorsteini í þessum málum. Hann bað þá feðga

gefa sér land nökkut út þar á mýrunum. Hann

bjó áðr fyrir snnnan Hvítá fyrir neðan Blunds-

vatn. Egill tók vel á því. ok fýsíi Þorstein, at

hann léti hann þangat fara. Þeir settu Þorgeir

niðr at Ánabrekkti, enn Steinarr færði bústað

sinn út yfir Langá ok settist niðr at Leirulæk.

18
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Enn Egill reið heim suðr á Nes, ok skyldust

þeir með blíðskap feðgar. Maðr var með Þor-

steini er íri hét, hverjum manni fóthvatari ok

allra mauna skygnastr; hann var útlendr ok

lausingi Þorsteins, enn þó hafði hann fjárgæzlur

ok þær mest, at safna geldfé upp til fjalla á

várum, enn á haust ofan til réttar. Enn nú

eftir fardaga lét Þorsteinn safua geldfé því er

eftir hafði verit um várit, ok ætlaði at láta reka

þat til fjalls. íri var þá í fjárréttinum, enn

Þorsteinn, ok húskarlar hans, reið upp til fjalls,

ok vóru þeir átta saman. Þorsteinn lét gera

garð um þvera örísartungu milli Langavatns

ok Grljúfrár; lét hann þar at vera marga menn

um várit. Ok er Þorsteinn hafði litit yfir verk

húskarla sinna, þá reið hann heim, ok er hann

kom gegnt þingstöð, þá kom íri þar hlaupandi

í móti þeim, ok sagði at hann vill mæla við

Þorstein einmæli. Þorsteinn mælti, at fórunaut-

ar hans skyldu ríða fyrir, meðau þeir talaði.

íri segir Þorsteini, at hann hafði farit upp á

Einkunnir um daginn ok sét til sauða — „enn

ek sá", segir hann, „í skóginum fyrir ofan vetr-

götu, at skinu við lólf spjót ok skildir nökkur-

ir". Þorsteinn segir hátt, svá at förunautar

hans heyrðu svá beiut: „Hví mun honum svo

ant at hitta mik, at ek mega eigi ríða heim

leiðar minuar, enu þó muu Ölvaldi þykja ósann-

ligt, at ek synja honum máls, ef hanner sjúkr".
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íri hljóp þá sem mest mátti hann til fjalls upp.

Þorsteinn segir förunautum sínum : „Lengja ætla

ek nú leiðina, ef vér skulum fyrst ríða suðr

til Ölvaldsstaða. Ölvaldr sendi mér orð, at ek

skylda finna hann. Mun honum þó eigi miklu

þykja launaðr uxinn, er hann gaf mér í fyrra

haust, at ek hitta hanu, ef honum þykir máli

skifta". Síðan riðu þeir Þorsteiun suðr um mýrar

fyrir ofan Stangarholt ok svá suðr til Gufár,

ok ofan með ánni reiðgötur. Ok er hann kom

niðr frá Vatni, þá sá þeir fyrir sunnan ána

naut mörg ok mann hjá. Var þar húskarl Öl-

valds. Spurði Þorsteinn, hvernig þar væri heilt.

Hann sagði. at þar v.ar vel heilt ok Ölvaldr

var í skógi at viðarhöggvi. „Þá skaltu", segir

Þorsteinn, „segja honum, ef hann á við mik skylt

erendi, at hann komi til Borgar, enn ek mun
nú ríða heim". Ok svá gerði hanu. Enn þat

spurðist þó síðan, at Steiuarr Sjónason haíði

þann sama dag setit uppi við Einkunnir með

tólfta maun. Þorsteinn lét sem haun hefði ekki

spurt, ok var þat kyrt síðan.

84. (Ileimboð við Þorstein). Þorgeirr er maðr nefndr.

Hann var frændi Þorsteins ok enn mesti vin.

Hann bjó í þenna tima á Álftanesi. Þorgeirr

var vanr at hafa haustboð hvert haust. Þor-

geirr fór til fundar við Þorstein Egilsson, ok

bauð honum til sín. Þorsteinu hét ferðinni ok

fór Þorgeirr heim. Enn at ákveðnum degi bjóst

18*
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Þorsteinn til farar, ok vóru þá fjórar vikur til

vetrar. Með Þorsteini fór austmaðr hans ok

htskarlar hans tveir. Grímr hét son Þorateins.

Hanu var þá tíu vetra, ok fór ok með Þorsteini,

ok vóru þeir fimm saman, ok riðu út til Fors

ok þar yfir Langá, síðan út, sem leið lá. til

Örriðaár. Eun fyrir útan ána var Steinarr á

verki ok Önundr ok húskarlar þeira. Ok er

þeir kendu Þorstein, þá hljópu þeir til vápna

sinna ok síðan eftir þeim Þorsteiui. Ok er Þor-

steinn sá eftirfór Steinars, þá riðu þeir út af

Langaholti. Þar er hóU einn hár ok óvíðr.

Þar stigu þeir Þorsteinn af hestunum ok sækja

upp á hólinn. Þorsteinn mælti, at sveinninn

Grímr skyldi fara í skóeinn ok verða eigi við

staddr fuudinn. Ok þegar er þeir Steinarr koma

at hólnum, þá sækja þeir at þeim. Þorsteini, ok

varð þar bardagi. Þeir Steinarr vóru sex sam-

an vaxnir raenn, enn enn sjaundi son Steinars

tíu vetra gamall. Þsnna fund sá þeir menn. er

vóru á engiteigum, af öðrum bæjum, ok runnu

til at skilja þá. Ok er þeir vóru skiidir, þá

vóru látnir húskarlar Þorsteins báðir. Faliinn

var ok einn húskarl Steinars, enn sárir sumir.

Ok er þeir vóru skildir, leitar Þorsteinn at, hvar

örímr var, ok finna þeir hann. Var Grímr þá

'sárr mjök, ok son Steinars lá þar hjá honura

dauðr. Ok er Þorsteinn hljóp á hest sinn, þá,

kallaði Steinarr á hann og mælti: „Rennr þú
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nú, Þorsteinn hvíti", segir hann. Þorsteinn segir:

„Lengra skaltu renna, áðr vika sé iiðin". Síð-

an riðu þeir Þorsteinn út yfir mýrina, ok höfðu

með sér sveininn Grím. Ok er þeir kómu út í

holt þat er þar verðr, þá andast sveinninu, ok

grófu þeir hann þar í holtit, ok er þat kailat

Grímsholt, enn þar heitir Orrustuhváll, sem þeir

börðust. Þorsteinn reið á Álftanes um kveldit,

sem hanu hafði ætlat, ok sat þar at boði þrjár

nætr, enn síðan bjóst hann til heimferðar. Meon
buðust til at fara með houum, eiin hann vildi

eigi. Riðu þeir tveir saman. Ok þanu sama

dag, er Steinarr vissi ván, at Þorsteinn mundi

heim ríða, þá reið Steinarr út með sjó. Ok er

hann kom á mela þá, er verða fyrir neðan

Lambastaði, þá settist hann þar á melinn. Hann

hafði sverð þat, er Skrymir hét, allra vápna

bezt Hann stóð þar á melnum með sverðit

brugðit, ok horfði þá á einn veg, þvíat hann

sá þá reið Þorsteins útan um sandiun. Lambi

bjó á Lambastöðum, ok sá, hvat Steinarr hafð-

ist at. Hann gekk heiman ok ofan á bakkann,

ok er hann kom at Steinari, þá greip hann aft-

ah undir hendr honum. Steinarr vildi slíta

hann af sér. Lambi helt fast, ok fara þeir nú

af melunum á slettuna, enn þá ríða þeir Þor-

steinn it neðra götuna. Steinarr hafði riðit stóð-

hesti sínum, ok hljóp hanu inn með sjó. Þat

sá þeir Þorsteinn ok undruðust, þvíat þeir höfða
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ekki varir vorðit við för Steinars. Pá þverað-

ist Steinarr fram á bakkann, þvíat hann sá eigi

at Þorsteinn hefði um riðit. Ok er þeir kómu

á bakkann framanverðan, þá hratt Lambi hon-

um fyrir melinn ofan. enn þat varaðist Stein-

arr ekki; hann rasaði ofan á sandinn, enn

Lambi hljóp heim. Ok er Steinarr komst á

fætr, þá rann hann eftir Lamba. Enn er Lambi

kom at dyrum, þá hljóp hann inn, enn rak

aftr hurðina. Steinarr hjó eftir honum, svá at

sverðit stóð fast í vindskeiðunum. Skildust þeir

þar. Oekk Steinarr heim. Enn er Þorsteinn

kom heim, þá sendi hann um daginn eftir hús-

karl sinn út til Leirulækjar at segja Steinari,

at hann færði bústað sinn um Borgarhraun, enn

at öðrum kosti nmndi hann njóta þess við Stein-

ar, at hann ætti fleira manna-forráð — „ok

mun þá eigi kostr brottferðar". Enn Steinarr

bjó ferð sína út á Snæfellsströnd, ok þar setti

hann bú saman, er heitir at Elliða, ok lýkr

þar viðskiftum þeira Þorsteins Egilssonar.

Þorgeirr blundr bjó at Ánabrekku. Hann
veitti Þorsteini illar búsifjar í öllu því er hann

mátti. Þat var eitt sinn, er þeir hittust Egill

ok Þorsteinn, at þeir ræddu mart um Þorgeir

blund frænda sinn, ok kómu allar ræður ásamt

með þeim. Þá kvað Egill:

„Spandak jörð með orðum

endr Steinari ór hendi.
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Ek þóttumk þá orka

arfa Geirs til þarfar.

Mér brast minnar systur

mögr, hétumk þó fógru,

máttit böls of bindask

Blundr, ek slíkt of undrumk".

Þorgeirr blundr fór í brott frá Ánabrekku, ok

fór suðr í Flókadal, þvíat Porsteinn þóttist ekki

mega við hann eiga, enn hann vildi þó vægjast

þar við. Þorsteinn var maðr órefjusamr ok

réttlátr ok óáleitinn við menn, enn helt hlut

sínum, ef aðrir menu leituðu á hann, enda veitti

þat heldr þungt flestum, at etja kappi við hann.

Oddr var þá höfðingi í Borgarfirði fyrir sunn-

an Hvitá. Hann var hofsgoði, ok réð fyrir hofi

því er allir menn guldu hoftoll til fyrir innan

Skarðsheiði.

85. (Andlát Egils Skallaffrímssonar). Egill Skallagríms-

son varð maðr gamall, enn í elli hans gerðist

hann þungfærr, ok glapnaði honum bæði heyrn

ok sýn. Hann gerðist ok fótstirðr. Egill var

þá at Mosfelli með Grími ok Þórdísi. Þat var

einn dag, at EgiII gekk úti með vegg ok drap

fæti ok fell; konur nökkurar sá þat ok hlógu

át ok mæltu: „Farinn ertu nú, Egill, með öllu,

er þú fellr einn saman". Þá segir Grimr bóndi:

„Miðr hæddu konur at okkr, þá er vit vórum

yngri". Þá kvað EgiII:

„Vals hefk váfur helsis,

váfallr em ek skalla,
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blautr erumk bergifótar

borr, enn hlust es þorrin".

Egill varð með öllu sjónlauss. Þat var eiiin-

hvern dag, er veðr var kalt ura vetriun, at

Egill fór til elds at verma sik. Matseljan ræddi

um, at þat var undr mikit, slíkr maðr sem Eg-

ill hafði verit, at hanu skjidi liggja fyrir fótum

þeim, svá at þær mætti eigi viuna verk sín.

„Ver þú vel við", segir Egill, ,.þótt ek bök-

umst við eldinn, ok mýkjuinst vér við um rúm-

in". „Stattu upp", segir hon, „ok gakk til

rúms þíns, ok lát oss vinna verk vor". Egill

stóð upp ok gekk til rúms síns ok kvað:

„Hvarfak blindr of branda,

biðk eirar Syn geira

þanns berk harm á hvarma

hnitvölum mér sitja.

Es jarðgöfugr orðum

orð min konuugr forðum

hafði grams at gamni

geirs Hamðis mik framði".

Þat var enn eitt siun, er Egill gekk til elds

at verma sik, þá spurði maðr hann, hvárt hon-

um væri kalt á fótum, ok bað hann eigi rétta

of nærri eldinum. „Svá skai vera", segir EgiII,

enn eigi verðr mér nú hógstýrt fótunum, er ek

sé eigi, ok er of daufligt sjónleysit". Pá kvað

EgiII

:

„Langt þykki mér,

likk einu saman

karl aígamall
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firr konungsvörnum;

eigum ekkjur

allkaldar tvær,

enn þær konur

þurfu blossa".

[Þat var á dögum Hákuuar eiis ríka öndverðum,

þá var EgiU Skallagrímsson á níunda tigi, ok

var hann þá iiress maðr fyrir annars sakir enn

sjónleysis. Þat var um sumarit, er menn bjugg-

nst til þings, þá beiddi Egill Grim at ríða til

þings með honuu). Grímr tók því seinliga.

Ok er þeir Grímr ok Þórdís töluðust við, þá

sagði Grímr henui, hvers Egill haíði beiðzt —
„vil ek at þú forvitnist, hvat undir mun búa

bæn þessi". Þórdís g.ekk til máls við Egil

fræuda siun. Var þá mest gaman Egils at

ræða við hana. Ok er hon hitti hanu, þá spurði

hon : „Er þat satt, fræudi, er þú vilt til þings

riða? Vilda ek, at þú segðir mér, hvat væri

í ráðagerð þinni". „Ek skal segja þér", kvað

hann, „hvat ek hefi hugsat. Ek ætla at hafa

til þiugs með mér kistur þær tvær, er Aðal-

steinn konungr gaf mér, er hvártveggju er full

af ensku silfri. -Ætla ek at iáta bera kisturn-

ar til lögbergs. þá er þar er fjöimennast. Síð-

an ætla ek at sá siifrinu, ok þyki mér undar-

ligt, ef allir skifta vel sin í milli. Ætla ek at

þar mundi vera þá hrundniugar eða pústrar, eða

bærist at um síðir, at ailr þingheimrinn berðist".
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Þórdís segir: „Þetta þyki mér þjóðráð, ok mun
uppi meðan landit er bygt". Síðan gekk Þór-

dís til tals við Grím, ok sagði honum ráða-

gerð Egils. „Þat skal aldri verða, at hann

komi þessu fram, svá raiklum firnum". Ok er

Egill kom á ræðu við Grím um þingferðina, þá

taldi Grímr þat alt af, ok sat EgiII heima um
þingit. Eigi líkaði honum þat vel. Var hann

heldr ófrýiin]. At Mosfelli var höfð selfór, ok

var Þórdís í seli um þingit. Þat var eitt kveld,

þá er menn bjuggust til rekkna at Mosfelli, at

EgiU kaliaði til sín þræla tvá, er Grímr átti.

Hann bað þá taka sér hest — „vil ek fara til

laugar". Ok er Egill var búinn, gekk hann út,

ok hafði með sér silfrkistur sínar; hann steig

á hest. Fór síðan ofan eftir túninu fyrir brekku

þá, er þar verðr, er menn sá síðast. Enn um
morgininn, er menn risu upp, þá sá þeir, at

Egill Lvarflaði á holtinu fyrir austan garð ok

leiddi eftir sér hestinn. Fara þeir þá til hans,

ok fluttu hann heim. Enn hvárki kom aftr síð-

an þrælarnir né kisturnar, ok eru þar margar

gátur á, hvar EgiII hafi fólgit fé sitt. Fyrir

austan garð at Mosfelli gengr gil ofan ór Qalli.

Enn þat hefir orðit þar til merkja, at í bráða-

þeyjum er þar vatnfall mikit. Enn eftir þat er

vötnin hafa fram fallit. hafa fundizt í gilinu

enskir peningar. Geta sumir menn þess, at

Egill muni þar féit hafa fólgit. Fyrir neðan
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tún at Mosfelli eru fen stór ok furðuliga djúp.

Hafa þat margir fyrir satt, at Egill muni þar

hafa kastat í fé sínu. Fyrir sunnan ána eru

laugar ok þar skamt frá jarðholur stórar, ok

geta þess sumir, at Egill raundi þar hafa fólg-

it fé sitt, þvíat þangat er oftliga sénn hauga-

eldr. Egill sagði, at hann hefði drepit þræla

Gríms, ok svá þat, at hann hafði fé sitt fólgit,

enn þat sagði hanh engum manni, hvar hann

hefði fólgit. Egill tók sótt eftir um haustit,

þá er hann leiddi til bana, enn er hann var

andaðr, þá lét Grímr færa Egil í klæði góð.

Síðan lét hann flytja hann ofan í Tjaldanes,

ok gera þar haug, ok var Egill þar í lagðr ok

vápn hans ok klæði.

86. (Gn'mr tók trn). Grímr at Mosfelli var skírðr

þá er kristni var í lög leidd á íslandi. Hann

lét þar kirkju gera, enn þat er sögn manna, at

Þórdís hafi látit flytja Egil til kirkju, ok er

þat til jartegna, at síðan er kirkja var ger at

Mosfelli, enn ofan tekin sú kirkja, er Grímr

hafði gera látit, firr hænum, þá var þar grafinn

kirkjugarðr, enn undir altarisstaðnum þá fund-

ust m.anna bein. Þau vóru raiklu meiri, enn

annara manna bein. Þykjast menn þat vitaaf

sögn gamalla manna, at mundi verit hafa bein

Egils. Þar var þá Skafti prestr Þórariusson,

vitr maðr. Hann tók upp hausinn Egils ok setti

á kirkjugarðinn. Var haussinn undarliga mikill,
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enn hitt þótti þó meir frá líkendum, hvéþungr

var. Haussinn var allr báróttr útan, svá sem

hörpuskel. Þá vildi Skafti forvitnast ura þykk-

leik haussins. Tók hann þá handexi vel mikla

ok reiddi annarri hendi sem harðast, ok laust

hamrinum á hausinn ok vildi brjóta, enn þar

sem á kom, hvítnaði hann, enn ekki dalaði né

sprakk, ok má af slíku marka, at hauss sá mundi

ekki auðskaddr fyrir höggum smámennis, meðan

svörðr ok hold fylgdi. Bein Egils vóru lögð

niðr í útauverðum kirkjugarði at Moafelli.

87. (Endir Egils sögu). Þorsteinn Egilsson tók

skírn, þá er kristni kom á ísland, ok lét kirk-

ju gera at Borg. Hann var maðr trúfastr ok

vel siðaðr. Hann varð maðr gamall, ok sótt-

dauðr, ok var jarðaðr at Borg at þeiri kirkju,

er hanu lét gera. Frá Þorsteini er mikil ætt

komin ok mart stórmenni ok skáld mörg, ok er

þat Mýramanna kyn, ok svá alt þat er komit

er frá Skallagrími. Lengi helzt þat í ætt þeiri,

at menn vóru sterkir ok vígamenn miklir, enn

sumir spakir at viti, Þat var sundrleitt mjök,

þvíat í þeiri ætt hafa fæðzt þeir menn, er íríð-

aatir hafa verit á íslandi, sem var Þorsteinn

Egilsson ok Kjartan Óláfsson, systurson Þor-

steins, ok Hallr Guðmundarson, svá ok Heiga

hin fagra, dóttir Þorsteins, er þeir deildu um
öunnlaugr ormstunga ok Skáld-Hrafn, enn íieiri

vóru Mýramenn manna Ijótastir. Þorgeirr, son
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Þorsteins, var þeira sterkastr bræðra, enn Skúli

var mestr. Hann bjó at Borg eftir dag Þor-

steins föður síns. Skúli var lengi í víking.

Hann var stafnbúi Eiríks jarls á Járnbarðanum,

þá er Óláfr konungr Tryggvason fell. Skúli

hafði átt í víking sjau orrustur.



Vísnaskýringar.

24, 58» (KveUúlfr). Nú frák Þórólf fórui und lok«

norðr í eyju. Norn erum grimm''. Þundr* kaus þremja

skyndi^ til snimma. Þung fangvina Þórs" létumk brugð-

it at ganga at málmgnáarþingi. Skjótt munat hefnt, þótt

hugr hvettimk.

1. fóru, nafnháttr þátiðar (infinitivus præteriti) af

fara (sbr. knáttu, mundu, skildu, vildu). — 2. Þór-

61f fóru und lok, liða undir iok, deyja. — 3. erum, er

mér. — 4. = Óðinn. — 5. þremjar (flt. kvk.), partr aí

sverðsblaði, þremja skyndir, sverðknýjandi, mannkenning.

— 6. fangvina Þórs, EIli, ellin. — 7. malmgná, málmás-

ynja, valkyrja, málmgnáar þing^ orrusta.

Nú spurði ég Þórólf dáinn norðr í eyju (Áiöst). Norn-

in er mér grimm. Of snemma kaus Óðinn sér kappann.

Ellin meinaði mér að ganga í bardagann. Mun því ekki

fljótt hefnt, þótt ég hafi fullan hug á þvi.

27, 69 (SkallagrímrJ. Níxs hersis hefnd efnd við hilmi

;

ulfr ok örn gengr of börn ynglinga^; hræ Hallvarðs flugu

höggvin á sæ; grön ara*^ slítr und Snarfara.

1. ynglingr, konungr. — 2. ari^ örn.

Nú er hefad hersis efnd við konung; úlfr og örn ganga

& börnum konungs. Hræjum Hallvarðs var þeytt sundr-

höggnum á sjó út; grár örn slítr sár Suarfara.

1) Fyrri talan kapltolatala, siðari talan blaðsiðutala.
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30, 78 (Skallagrímr). Idjök ár verðr ísarnmeiðr^ at

rÍBa, sás leggja skal aura. Veðrs váðir kveðja Vidda

bróður'. Lætk sleggjur gjalla á heitu golii, meðan hreggs-

vindfrekar geisianjóts hrœrikytjur* þjóta.

1. ísarn, járn, isarnmeidr, járnviðr, mannkenning, eink-

anlega járnsmiðr. — 2. Viddi, jötunn, hér: sjór eða eldr,

Vidda hródir, vindrinn. — 3. geislanjótr eldrinn, geisla-

njóts hrœrikytjur = hreyfikot eldaius = smiðjubelgir.

Mjög snemma verðr sá járnsmiðr að risa úr rekkju,

sem safna skal peuingum. Vindklæðin, (smiðjubelgirnir)

knýja fram vindinn. Eg læt sleggjurnar dynja á heitu gull-

inu, meðan bráðvindfrekar eldkytjur (=8miðjubelgirnir)

þjóta.

31, 80 (Egillj. Emk kominu ern til arna Ingvars,

þess's gefr drengjum iyngva fránþvengjar beð^ Vark fúss

at finna hann. Þú mun eigi, þægir Ijósundinna^ linns

landa^ finna þrévetran óðarsmið betra mér.

1. lyngva fránþvengr, gljáandi þveugr i lyngum, ormr,

lyngva fránþvengs heðr, gull. — 2. Ijósundinn, Ijósi vaf-

inn. — 3. linnr, ormr, linns lönd, gull, þœgir Ijósundinna

linns landa, gullsgjafi, mannkenning.

Ég er kominn heill á húfi til heimkynna Ingvars, sem

gefr mönnum gull. Mig fýsti að finna hann. Þú sem

býtir glóanda gullinu, munt eigi finna þrévetrt skáld

firemra mér.

31, 81 (Egill). Hagr hirðimeiðr sárgagls^ gaf söglum

Agli þria síþögla brimrótar- gagra við hróðri, ok borðvall-

ar blakka kennimeiðr^, sás kunni gleðja Egil, gaf fjorða:

körbeð bekkþiðurs*.

1. sárgagl, sár-gæsarungi = ör, hirðimei<J>- sárgagls,

mannkenning. — 2. hrimrót, sædjúp, brimrótar gagarr
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(= hundr), kúfangr. — 3. borðvöUr, byrðingavöllr, sj6r,

borðvallar hlakkr (= hestr), 6kip, borðvallar blakks

kemiimeiðr, mannkenning. — 4. körbeð, rekkja; bekkþið-

urr (= lækjarþiðurr) önd ; beðr andarinnar er hér= egg.

Hinn hagi maðr gaf (mér) Agli, sem tala Bvo margt,

Þrjá þegjandi káfunga fyrir vísu mina, og sjögarprinn,

sem vissi, hvernig hann átti að gera mér glatt í gleði,

gaf Qórða (hlut): eitt andaregg.

38, 96 (Skallagrímr). Margar flösur liggja í eggju

ýgs andvargs*; ilt fox^ es í exi. Ák deigja sveigjar kör'.

Lát arghyrnu* með roknu skafti árna aftr. Þat vas

ingva gjöf^. Þörfgi væri þeirar hingat.

1. undvargr, sáraúlfr = öxi. — 2. fox. hér: svik (öxin

er svikin). — 3. sveigr, svigi, viðr; sveigjar kör, viðar-

eyðing = öxi. — 4. hyma, öxi, ar^hyrna, deig öxi (argr,

deigr). — 5. ingvi = Ingvi = konuugsheiti, ingva gjöf,

konungsgjöf.

Margar veilur eru i hinni skæðu exi. Hún er svikin.

Ég á deiga exi. Lát hina deigu exi með sótuga skaftinu

fara aftr þangað sem hún er frá komin. Það var konungs-

gjöf! Það var ekki þörf að seuda hana hingað.

40, 99. Þessi vísa þarf eigi skýringar við.

44, 107 (Egill). Sögðuð, herkumla sverriflagða brjótr\

sumleklu^ þars blétuð dísir; því telk þik bragðvísan.

Leynduð alls ókunna hjörrunna^ hugarfári til illa; ilt

bragð hafið of bmgðit, Báreðr.

1. herkuml, hjálmr, sverrijlagð, þjótandi flagðkona, her-

kumla sverriflagð = öxi, öxarbrjótr, mannkenning. — 2.

sumlekla, ölskortr. — 3. hjörrunnr, mannkenning.

Þá sagðir. maðr, að ölskortr væri við dísablót yðvart.
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Ég tel J)ig brögðóttan. Þú dróst dulur á þinn illa hug

fyrir alls ókunnum mönnum, og það var illa gert. Þú

hefir gert með þvi ilt bragð, Bárðr.

44., 108 1 lEgiU). Ristum rön á horni, rjóðum spjöU*

í dreyra. Þau orð velk til eyrna róta viðar* 6ðs dýrs.

Drekkum veig vel glýjaðra' þýja, sem viljum, vita, hvé

öl, þats Báreðr signdi, of eiri oss.

1. spjöll, rúnir. -• 2. eyrna rœtr, höfuðið, eyrnaróta

viði; horn. Hið óða dýr ætlaði dr. Scheving og aðrir

BÍðan vera úruxa, og að Norðmenn hafi drukkið af íirar-

hornum ; shr. næstu vísu. — 3. glýjaðr, kátr.

Ég skal rista ríinir á hornið og xjóða rúnirnar í blóði.

Þau orö vel ég til að setja á horn villidýrsins. Eg skal

drekka eftir vild drykk þann- sem kátar ambáttir hafa

byrlað, og vith, hversu mér eirir ölið, sem Bárðr hefir

signt.

44, 108 2 (Egill). Ber mér öl, þvít öl gervir nú Ölvi

fólvan, lætk firar atgeira ýring^ skýra^ of grön. Kant

nýsa* öllungis illa fyr þér, oddskýs regnbjóðr^, gervir rigna

regni Hávars þegna^.

1. úrr (ýrr) óruxi ; íirar afgeirr, horn; ý^ing smáregn;

hornaregn = öl. — 2. s]<ýra (af skúr), streyma. — 3.

nýsa = hnýsa. — 4. oddský, skjöldr; oddskýs regn, örva-

drífa ; oddskýs regnhjóðr mannkenuing. — 5. Hárarr=
háarr= Hárr= Óðinn; Óðins þegnar, Æsir; regn þeirra,

skálda drykkrinn.

Ber mér öl, því að ölið gerir nft Ölvi fölvan, enn ég

læt spjótaregn fuuxans rigna á varir mér. Þú hcfir alls

ekki gát á hverju fram fer, maðr. Nú tekr rigna Ása

regni (= nú yrki ég).

19
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44, 112 (Egill). Svá hefk leystsk ór garði dáðmilds

Lista^ láðvarðaðar- ok Gunnhildar — ne ek fága drjágan

dul" — , at nakkvarir þrir þjónar hlakkarþrifreynis*dvelja

fór, helgengnir til Heljar hásalar.

1. lÁsti, landshluti í Noregi, á Ogðum, nú Listeramt.
— 2. láðvarðaðr, láðvörðuðr, láðvörðr= konungr. —^3.

fága dul, fara dult með, dylja. — 4. hlökk, *'orrusta,

hlakkar þrifregnir, orrustu frjóviðr, mannkenning,

Þannig hefi ég sloppið úr garði hins hrausta Listalands

varðar (Noregs konungs) og Grunnhiidar— ég !/dreg alls

engar dulur á það — , að einhverir þrír menn' hafa orðið

að halda kyrru fyrir. ;Þeir eru komnir til hinna háu

Heljar sala.

47, 118 {Egill). Skulum, ulfstannlituðr^ glitra órum

sverðum upp. Eigum at drýgja dáð i fiska dal-miskunn''.

Hverr lýða leiti sem bráðast upp til Lundar. Gerum þar

ófagran vigra seið'' fyr sólarsetr.

1. idfstannlituðr, sá sem litar tennr úlfsins (í blóði),

(bardaga)maðr. — 2. fiska dal-miskunn= dalfiska misk-

unn; dalfiskr, ormr, ormamiskunn= ormalífgjafi = sum-

arið. — 3. vigr (kvk.), spjót, vigra seiðr, spjótasöngr,

bardagi

Vér skulum, bardagamaðr, láta sverð vor blika í lofti.

Vér skulum vera hraustir í sumar. Vér verðum allir að

fara sem bráðast upp til Lundar; heyjum þar orrustu

fyrir sólsetr.

48,120 (Jarlsdóttir). Hvat skalt sveinn í sessminu?

sjaldan hefr þíx gefnar vargi varmar bráðir. Vilk vesa

ein of mína. Sáttaðu hrafn gjalla of hræsoUi* 1 hausti.

Vastaðu at, þars skelþunnar eggjar runnusk á.

1. hræsoll (hvk.) blóð.
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Hvað viltu, sveinn, í mitt sæti? Þú hefirsjaldan bar-

izt. Ég vil vera ein um min sæti (eða mína hitu). Þú

sást ekki hrafn gjalla yfir val i haust; þú varst þar

ekki sem sverðseggjarnar runnust á.

48, 121 {Egill). Hefk farit blóðgum brandi — ben-

þiðnrr^ fylgði mér — ok gjallanda geiri. Harðr gangr

vas á vikingum. Gerðum reiðir róstu. Eldr rann of

manna sjöt^. Ek lét blóðga búka sœfast i borghliðum.

1. benþiðnrr, sárafugl = hrafn. — 2. sjöt, sæti (af

Bitja), hér = hús.

Ég hefi farið með blóðugu og gjallanda sverði; hrafn-

inn fylgdi mér. Vér víkingar gengum hart fram. V^ér

vórnm reiðir. Hús manna brunnu. Ég lét blóðuga búka

sofna í borghliðum.

49, 127 (EgiU). Gerðum helzti harða hríð fyr Jót-

lands síðu. Vikingr sás varði Dana ríki barðisk vel, áðr

snarfengr Eyvindr skreyja of hljóp œstr af unnar hesti*

á sund fyr sandi.

1. nnnar hestr, báruhestr, skip.

Vér áttum harða orrustu við strönd Jótiands. Vikingr-

inn, sem varði Dana ríki, barðist vel, áðr enn hinn röskvi

Eyvindr skreyja hljóp í ofboði með mönnum sínum fyrir

borð i Bjóinn við sandinn.

52, 131 (Egillj. Áleifr of kom flótta ótt á bak

jöfri, enn feldi annan. Spyrk þann þengil vígsharðan.

Goðrekr lét gnóga glapstigu troðua á mó. Engla skerðir

spenr halfa jörð Alfgeirs und sik.

Áleifr kom fljótlega flóttanutii á bak konungi (fekk kon-

ung fljótt til að flýja), eun feldi annan (konunginn).

19*
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Hann er sagðr harðr í bardö^ura. Goðrekr fór á marga

glapstigu. Fjandmaðr Englendiuga dregr undir sig hálft

land Álfgeirs.

55, 144 1 (EgiU). Jarlnianns bani, sás óðisk ekki,

gekk snarla í stórum Þundar gný*. Þrekhindaðr Þór-

61fr fell. Jörð grœr of mínum ágætum barma* uær

Vínu^ Þat es helnauð, enn vér verðum hylja harm.

l. Þundr, Óðinn, Þundar gnýr, orrusta. — 2. barmi

(af barmr, brjóst), bróðir. — 3. Pína= Vínuheiðr eða

Víuuheiði, ])ar sem orrustan var.

Bani jarlsins, sá er ekkert hræddist, gekk rösklega

frara í hinni miklu orrustu; hiun hugaði Þórólfr fell.

Jörðin grær yfir mínum ágæta bróður i grend við Vínu.

Þetta er þungr harmr, enn ég verð að bera hanu í hijóði.

55, 144 'í(Egill). Hlóðk vang vestan valköstum fyr merki-

stangir. Ott vas él þat.s sóttak Aðils of báum naðri.

Uugr Áleifr háði stála þrurau við Engla. Hriugr helt á

vápna þingi. Hrafnar ne sultu.

Fyrir vestan haf hlóð ég valköstum fram af merki-

Btöngunum. Það var harðr bardagi, er ég sótti Aðils með

sverði mínu (Naðri). Áleifr, hinn ungi maðr, háði orr-

ustu við Englendinga og Hringr barðist. Hrafnar sultu

þá ekki.

55, 146 1 (Egill). Brynju Höðr^ lætr hrammtangar

hrynvirgil'^ hanga mér á hauki troðnum heiðis vinga-

meiði*. Ek kná reiða rauðraeldrs gelgju* á. geirveðrs seiðs

galga^. Gunnvalabræðir ræðr^ at meira lofi.

1. brynju Eöör^ raannkenning. — 2. hrammtöng, fingr,

hrammtangar hrynvirgill, hljómandi snara fingrsins =
hringr. — 3. heiðir, valr; vingameiör tré það er Oðinn
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hekk á í niu nætr, hér= tré = haukstré = handleg^r.—
4. rauðmeldr, rauðmél, gull; gdgja (sbr. galgi)mjó stöng

eða baud. — 5. geirveðr, orrusta, geirveörs seiðr, orrustu

fiskr, sverð; geirveðrs seiðs galgi, haniUeggr. — 6. gunn-

valr, hratn, gunnvala brœðir (af bráð) sá er geír hrafn-

inum bráð, bardagamaðr.

Konuugr gefr mér hring á hendiua, sem ég hefi borið

haukiuu á. Ég ber gullhring á hendi mér. Gefandinu á

að meira lof skilið.

55, 146 2 (Egill). Hvarms hnópgnípur^ knáttu drúpa

mér af harmi. Nú fann ek þanns rétti þær euuis óslétt-

ur. Gramr hefir of hrundit upp grímugruudar gerði-

hömrum- mér armsíma^. Sá ýgr^ es af augum'mér.

l.hvarnishnúpgnípnr, brattar gnípur augualoksins, bratt-

ar augabrýr (sbr. „að láta siga brýnnar"). — 2.grmiugrund,

andlit, grímugruudar gerðihamrar, hamrar, sem girða

andlitið, brýr. — 3. arnisími= armband = guUhriugr. —
4. ýgr, ógu.

Gnipur augnaloksins slúttu á mér af harmi. Nú fann

ég þann sem slétti úr þeim. Konungr hefir lyft brún-

unum á mér með gullhringnum. Nú er sá þungi kominn

af augum mér.

55, 147 (Egill). Nú hefr foldguárr* hjaldrsnerraudi^,

höluðbaðmr*' harra^ felda þría jöfra. Jörð fellr und nið

EUu'*. Aðalsteinn of vann annat. Eér sverjum þess,

hyrjar hrannbrjótr". Alt 's lægra kynfrægjum konung-

manni.

1. foldgnárr, likl. sá sem gnæfir yfir landið (J. Þ.)

— 2. hjaldr, orrusta, hj&lúrsnerrandi, orrustuhvetjandi,

mannkenning. — 3. höfuðbaðmr, ættiugi. — 4. harri, kon-

ungr. — 5. Ella, fornkonungr á Englandi. — 6. hyrr^

eldr, hrannhjij&Tbrjótr, gulisbrjótr, mannkeuning.
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Nú hefir bardagahetjan, sem gnæfir yfir landið (hefir

það í vernd sinni), aíkomandi konunganna, felt þrjá kon-

unga. Landið kemr undir afkomanda EUu .konungs. Að-

alsteinn gerði og fleira. Ég sver þess, gjöfuli höfðingi:

allir standa undir hinum ættfræga konungi.

55, 147 I Egill). Ná liggr hæst hreinbraut^ und

hraustum Aðalsteini.

1. hreinbraut, vegr hreindýranna, fjalllendi.

Hæstu fjalllendi 'liggja uíi undir hinn hrausta Aðalstein

konung.

56, 149 1 (Egill). Ung haukaklifs Hlín^ vensk ókynni«.

Þorðak vel forðum at hefja ennis þvergnípur^ mínar.

Verðk brátt at hváta* bróna miðstalli^ í feld, þás Berg-

önuudar foldar faldr** kemr í hug skaldi.

1. haukaklif, handleggr, haukaklifs S7m, hér kvenkeun-

ing. — :á. ókynni, ókunnleikr, enginn kuuningskapr. — 3.

= brýr. — 4. hváta, stinga. — 5. brúna miðstallr, nefið.

— 6. Bergönundar foldar faldr. í þessum orðum ætti

að vera bundið nafn Ásgerðar, enn hvernig það verðr

skýrt, er vafasamt, enda getr verið að þessi orð sé úr

lagi færð. Líklega er bergönundar ekkijrétt; sum hdr.

hafa bergóneris eða eitthvað svipað því, sem verðr

heldr ekki skilið.

Hin unga stúlka á enga kuuningja. Áðr þorði ég að

líta upp á fólk. Nfi verð ég að stinga nefinu i feld minn,

þegar raér kemr Ásgerðr í hug.

56, 149 2(Egill). Felk sjaldan nafn í Narfa niðerfi»

,sef skuldar sorg ey vita borgar örvífils drafnar'* þvít

geirrótu götva gnýþings reifendr^ munu þreifa bragar-

fingrum"at veigum rógs ræsis*.

1. ^rtr/, jötunsheiti, NM'fmiðr, Suttungr; erfi (veizla)
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hans = skáldskapr. — 2. dröfn, sjór; hér er einhver

kenning, sem ekki verðr skýrð. — 3. geirróta, valkyrja,

geirrótii götvar, valkyrju klæði, brynja; brynju gnýþing

= orru8ta; orrustu reifendr, bardagamenn. — 4. rógs

rœsir, Óðinn, Óöinsveigar, skáldskapr.

Þau orð sem hér eru höfð milli tilvísunarmerkja verða

ekki skýrð.

Ég fel sjaldan (manus?) nafn i skáldskap, því að menn

munu með skáldafingrum rannsaka hann.

56, 157 lEgill). Horna þorna á(a)r* kveðr mina

þornreið^ þýboma. Hann Önundr sýslir of sína síngirnd.

Naddhristir^ ák nistis norn* of borna til arfs. Þat es

eiðsœrt. Þigg þú, auðkonr^, greiða eiða.

1. hér er einhver mannkenning, sem ekki verðr skýrð;

ár er of stutt, áar verðr heldr ekki skilið. — 2. þornreið,

kvenkenning. — 3. naddr. spjót, n&ádhristir, mannkenn-

ing. — 4. nistis norn, kveukenning. — 5. = auðmaðr.

Maðrinn segir konu mína þýborna. Hann Önundr

þjónar síngirnd sinni. Maðr, ég á konu. sem er borin til

arfs. Það er hægt að sverja. Heyr nö, auðmaðr, þegar

á. eiðana.

56, 159 (Egillj. Arfijíigri erfiugi þyrnifótar^ ræör svarfa

arfi^fyrmér, — mætik hans hótum ok heitum — , nærgisek

get goldit hánum slík rán ^simla sorgar'*. Vér deildum

fold foldar fjöt væriugja^.

1. arftjúgr, sá sem lýgr til arfs. — 2. Þorgeirr þyrni-

fótr var faðir Bergönundar. — 3. svarfa, ná uudir sik.

— 4. simla sorg á að vera einhver kenning gulls eða

auðæfa, enn verðr ekki skýrð. — 5. foldarfjöt vœringja

er óvist hvað er, og verða orðin : vér deildum fold fold-

arfjöt væringja ekki skýrð. Hugsunin er líklega: vér

deildum um guUið.
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Erfingi þyrnifótar, sem lýgr til arfs, hefir náð undir

sig arfi mínum, — hvenær sem ég get goldið honuni

slíkt férán. Vér höfum deilt um gullið(?)

56, 162 iEgill). Nó hefir þróttharðr vígelds-þrymrögn-

ir^ felda tiu þegna várrar sveitar, enn mik varðak víti,

þvít digr Sýrar sárlaxa bifþorn*^, sendr ór minni hendi,

fló beint meðal bjúgra rifja Ketils.

1. vigeldr, sverð, vigelds þrymr orrusta, vígelds þrym-

rögnir, mannkenning (Rögnir = Oðinn). — 2. sárlax, sverð,

sárlaxa Sýr, valkyrja, sárlaxa Sýrar hifþorn, spjót.

Ná hefir bardagamaðrinn (Birikr konungr) felt tíu mena

af sveit vorri, enn ég varðist slysum, þvi digrt spjót, sem

ég kastaði úr hendi mér, fló beint miUi bjúgra rifja á

Katli.

56, 163 (Egill). Bönd^ reki gram af löndum. Svá,

skyldi goð gjalda hánum rán raíns féai'. Rögn'^ sé reið

ok Óðinn. Landáss'', lát fólkmýgi*flýjaaf jörðum. Freyr

ok Njörðr leiðisk^ lofða stríði', þanns grandar vé.

1. bönd (hin bindandi, ákvarðandi goðmögn), goð. —
2. rögn (hin hreyfandi goðmögn), goð. — 3. landáss er

annaðhvort = landvættr, eða landsins áss (guð) = Óðinn

eða Þórr. — 4. fólkmýgir, sá sera mýgir, kágar, harð-

stjóri. — 5. leiðisk, leiði sér, geri sér leiðan. — 6. lofðar,

menn, lofða stríðir, sá sem striðir mönnum, stendr í móti

þeim.

Goðin reki konung úr landi. Svo skyldu þau gjalda

honum rán eigna minna. Goðmögnin séu (honum) reið

og Óðinn. Verndari landsins, láttu harðstjórann flýja úr

landinu. Sé Freyr og Njörðr leiðr óvini þjóðarinnar, sem

spillir helgidóraunum (véuuum).



VlSNASKÝRINGAR. 297

67, 165 (Egill). Lögbrigðir* hefir lagða langa vegu

fyr mér sjálfum. Bríiðfang- lindalfs" blekkir brœðra

sekkva*. Ák Guniihildi gjalda þeuua landrekstr. Greypt'' 's

skap hennar, Enn getk graudat bili^ ok launat læ''

1. lögbrigðir, sá er bregðr af lögnm, biýtr lög. — 2.

hrúðfang, kvonfang, hér: =kona (Gunuhildr). — 3. lind-

álfr er eflaust réttara enn landalfr, sem stendr i vísuuui,

og hefir dr. F. J. getið þesa til í skýringum sinum; lind

er= skjöldr, liudaí/r þvi niannkenning. — 4. brœðra

sökkvir, bræðra bani, Eiríkr konungr, — 5, greypt, grirat,

— 6. at granda bili, að flýta sér. — 7, lœ (hvk), lævisi,

uudirferli.

Lögbrjótriun hefir ætlað mér að fara langa vegu (í

brott). Kona hans, sem drap bræðr sína, hefír blekt haun.

Ég á að launa Gunnhildi þenua landrekstr. Skap henn-

ar er grimt. Enn þá get ég .notað timann og flýtt mér

að launa hennl lævisiua.

57, 169 (Egill). Sátum til lengi of skarðum hlut, —
meir varðak fé forðum þeima* lyngs fjarðölna Ijósheims

Bör^ — áðr létk Bergöuund beusœfðan venjask benjum,

Feltk^ beðju Bors niðjar* blóði Hadds og Fróða.

L = þessum. — 2, lyngs fjörðr þurt land; ölunn, fiskr;

lyngsfjarðölunn, landfiskr= ormr; Ijósheimr orma, gull;

bör, viðr; gullsviðr, mannkeuning. — 3, = ég faldaði. —
4. Bors niðr (sonr) = Oðinn, beðja (kona) hans, Jörð, =
jörðin.

Ég hefi helzti lengi setið yfir skörðum hlut — betr hefi

ég áðr varið fé mitt fyrir þeim manni — þar til ég veittí

Bergönundi banasárið. Ég faldaði jörðina með blóði Hadda

og Fróða.

57, 171 (Egill). Vér börðumk, rauðk vígleiftr^ blóði
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sonar böðmilds'' blóðöxar ok Gunnhildar. Ne virðak heift-

ir. Þó fellu þar á einum karfa þrettán lagar mána þoll-

ar^ Starf stendr af styrjar skyndi*.

1. vigleiftr, sverð. — 2. böðniildr, bardagagjarn. — 3.

lagar máni, gull, þollr, (furu)TÍðr; guUsviðr, mannkenn-

ing. — 4. stgrr, orrusta; styrjar skyndir, orrustufrömuðr,

bardagamaðr.

Vér börðumst. Ég rauð 'sverð mitt blóði sonar hins

bardagagjarna (Eiríks) blóðöxar og Gunnhildar. Ég skeyti

ekki um heiftir (þeirra). Þar fellu á einum karfa þrett-

kn manns. Bardagamaðrinu hefir ekki verið iðjulaus.

67, 172 (Egill). Stórt höggr jafnan andærr^ vandar

jötunn* út þéF með éla meitli* fyr stáli* á stafnkvígs

veg®. Enn svalbúinn selju gandr' sverfr eirarvanr* þeiri

Gestils alft® með gustum of stáli ok brandi.

1. atidærr, annaðhvort = móðr, eða af and-, á móti og

ár^=sá sem rær ámóti.— 2. tmidar jötunn, vindr (cdaskip).

— 3. þel, á að líkiudum að vera þél, og hefir Bryn-

jólfr Jónsson frá Minnanúpi lika bent mér á það. Það

var áðr venja að höggva út þjalir með meitlum og hefir

verið gert til skamms tima. — 4. éla íneifill er óvist hvað

á!^ að vera. — 6. stál = stefni. — 6. siaftikvígr, skip,

stafnkvígsrre^rj sjór. — 7. seljugandr, viðarvargr, vindr.

— 8. eir, hlífð. vægð, eirart^awr, hlífðarlaus. — 9. Gestill,

Bækonungsheiti, gestihalft, skip. — í vísuuni er að lik-

indum orðaleikr, sem ekki er auðvelt að skýra,

Stórt höggr hinn móði jötunn (vindrinn) út þélina (ölduna)

með éla meitlinum fyrir stáli (stefninu) á sjónum. Enn

hinn kaldi vindr sverfr vægðarlaust um stafn og brand

Bkipsins.

59, 180 (Egill). Emk komiuu langan ölduveg k angr-
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beittum^ ívu jó' at vitja atsitjanda enskrar foldar. Nú
hefr undarbliks sískelfir'' of fundinn viðr yfrinn ofrhuga

sjalfan snarþátt Haralds áttar*.

1. angr, fjörðr (sbr. kaupangr) hér líkl. = sjór, angr-

héittr, sá sem beitt er á sjó. — 2. íva, fljót á Helsingja-

landi, ívujór, fljótshestr = skip. — 3. undarblik, sverð,

undarbliks sískelfir, mannkennin&:. — 4. = ætt.

Ég er kominn langan sjóveg á, skipinu að vitja kon-

ungs í Englandi. Nú hefir bardagamaðrinu verið svo

djarfr að koma á fund hins öfluga kynsmanns Haraldfl

konungs.

Höfuðlausno 1. 1. rer= sj6r.— t.— 3. Viðris munsfrand-

armarr= Uðins brjóstlögr, Suttungs mjöðr = skáldskapr.

— 5. eik, hér: skip. — 7. niœrð, skáldskapr. — s. hiigar-

knörr = hugr.

2. 1. buðnmk = bauð mér|; hilmir, höfðingi, kouungr;

löð, gistiug.^— 8. Oðvis mjöðr = skáldskapr. = 4. bjöð,

land. — 6. vísi, konungr.

3. 3. þylja fet, geri þylja (fat af feta). — 7. Viðrir,

Oðinn.

4. 1. hjörva hlam, sverðahljóð. — 2. hlíf, skjöldr; þram,

= þröm, af þrömr = rönd, hlífarþrömr, skjaldarröDd.|

—

6.—7. malmhríðar spá, skothríðarsöngr. — e.—7. mœkis á,

sverðastraumr. — s. = sem lá þyngst á.

5. 2. vefr Darraðar= orrusta. — 4. geirvangr, spjóta-

hind, skjöldr, geirvangs raðir, skjaldaraðir. — «.—1. brim-

is völlr, 8jór;l þrymja, vera kyrr, óbifanlegr. — s. vé,

fáni.

6. 1. fit, strönd. — 2. hnit,^kxQ)í'Sír.

7. 2. firar, menn. — b. œxla, (láta vaxa. — 7. brnndar,

sverð. — 8. randar, skildir.

8. 1. hlima, glymja. — 1.—2. hrynsöðull og hjalmröfndl

er i hdr. einnig heinsöðul og hjaldrröðul,' enn hvað þau
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orð eiga að þýða er óvíst. — 3. bengreföl, sverð. — 4.

blóðrefill, sverðsoddr, — «. fetilsveU, svevð. — 7.-8. Óðins

leikr, orrusta, ísarns eiki, járnviðr, mannkenning.

9. 2. gnat, glamr.

10. 2. ger, ger, hópr. — 4. spjör, spjót. — 5. fiagös

goti, ílagðhestr — úlfr. — ?. Nati, sonr Loka, nift, syst-

ir Nara, Hel. — s. ari, örn, náttverðr ara, hræ.

11. 1. hjáldrtranar, hrafnar eða hræfuglar. — 2. hrœs

lanar, (af lön) valkestir. — 4. benmár, hrafn. — 6. odd-

hreki, odda (sverða) bára, blóð. — e. freki. úlfr. — s. h'óf-

itðstafn, nef

12. 1. gráðar lœ, hungreyðíng, saðning. — t. Qjölp,

tröUkona, skær, hestr; tröUkonuhestr, úlfr.

13. 2. loginn = brotinn. — 3. almr, bogi. — 7. hörvar^

(flt, af hörr) bogastrengir.

14. 1. broddjlet, skjöldr. — 2. baugset, hönd. — ». hjÖT'

leiks hvati, bardagamaðr, — 4. blóðskati = ör á blóði.

15. 1. ýr (upphafl. trjáteg.) bogi, — 3. unda hý, sára-

flugur, örvar.

16. 2. skilja = greina. — 3, skapleikr, lunderni. — s.

snót saka, Hildr, hér: orrusta. == e. sverðfreyr, mann-

kenning — 7. Haki, sækonungsheiti, Haka skœr (= heetr)

Bkip. — 8. skíðgarðr sá er hér er nefndr, mun eiga að

vera= skildir, því skipin vóru sköruð skjölduro.

17. 1. bógviti =.a.rme\ár, guU. — 2. hrammþviti =: h&ná-

arsteinn, gull; bjóðr hrammþvita, mannkenuing. — 3.

hoddr, gull, hodddo^, nizka. — 4. hringbrjótr, mannkenn-

ing. — 5. glaðar= gleör; Jíotnar, menn; /jöí = fjöld. —
6. Fróða mjöl, guU. — s. haukstrandarmöl = armstein-

ar, guU,

18. 1. folkhagi, þjóðhagi, listamaðr. — 2. fjörlag, dauði.

— 3. ýbogi, sbr. 15. er. — 4. eggtog, orrnsta. — r,. ár-

brandar= árlogar, gull. — 7. hornklof er óvíst hvað er.

19. 8- munar gruunr, hugargrunur. — s. jara, orrueta,

jöru fœgir (af fága) mannkenning.
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20. í. þagnar rof, ræða. — s. mála tnjöt (sbir. mfeta)

orðval. — 4. sjöt, sæti, heimkynni. — f>. Mátra hamr,

brjóst.

61, 189 1 lEgill): Þessi visa er auðskilÍQ. Hjalma-

klettr er = höfað.

61, 189 2 lEgiU). Hugins vára magaaðr* lét Egii

fagna Bvartbrúnum sjónum. Sannspár hugr mága* tjáð-

umk* rajök. Kuák ráða Ála hattar arfstóli* nú sem áð-

an fyrir attgöfguðum^ ^regnaðar regni'^.

1. Hnginn, hrafn ; várar, eiðar; Hugins vára magnaðr,

sá sem eíiir heit sín við hrafninn, bardagamaðr. — 2.

mága, flt. af mágr. — 3. (^á^MniA-= tjáði mér, hjálpaði

mér. — 4. Ali, sækonungr, Ála hatU', hjálmr, hjálmsíóM

= höfuð. — 5. attg'ófgaör — ættgöfgaðr, frægi" af ætt

sinui. — 6. regnaðar regn er óskiljanlegt.

Bardagamaðriun lét Egilí fagna því að fá sín svart-

brýudu augu að gjöf. Framsýni raágs míus dugði mér

vel. Ná hefi ég höfuð mitt sem áðr.

64, 196 (Egitl). Urðumk^ en Ijóta reiði landbeiðaðar

leið. Gaukr sígrat^, ef veit glamma gamm*, þramma of

8ik. Þer uautk enn arnstalls sjötulbjarnar^ sem oftar.

Hnígrat allr*' sás gjalpar'' holla hjalpendr of för.

1. urðimik, varð mér. — 2. landheiðaðr, landkrefjandi.

— 3. sígrat, sígr ekki, lækkar ekki flugið. — 4. glamma

gammr. hundr(?). — 5. arnsfaUssjöti<l-h]óni, arnstallssætis-

björn = steinbjörn = Arinbjörn. — 6. = algerlega. — 7.

gjalpa, líkl. sagnorð, sem þýði að hrósa sér af e-u.

Hin Ijóta reiði landkrefjandans (Eiríks) varð mér leið.

Gaukrinn lækkar ekki flugið, ef hann veit, að hundr elt-

ir hanu. Þar naut eg enn eem fyrri Arinbjarnar. Sá er

ekki frá með öllu, sem hefir því láni að fagna, að hafa

holla hjálparmenn.
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64, 198 (Egill). Era Friðgeiri mjök fœri at hejja ör-

lygi^ — íörum á vit^ hólms. Skulum gerva* banna

manni mey, — við Göndiar élhvötuð*, þanns bitr skjöld

ok blótar bönd'". Of bauga œgir^ skýtr alfeigum aug-

um.

1. örlygi, orrusta. — 2. fara á vit = vitja. — 3. gerva

= algerlega. — 4, Göndtil, valkyrja; valkyrju élhvötiiðr,

bardagamaðr. — 5. bönd, goð. — 6. hauga œgir, gjöfuU

maðr.

64, 199 1 (Egill). Erat rétt at synja Ljóti litiUar bœn-

ar. Ek leik við bleikan hal við brynju bifteini^ Búmk^
til vigs, enn ek lætka hánum ván vægðar. Skapa vild-

um vér skjalda skœru" dreng á Mœri.

1. hrynju hifteinn, spjót. — 2. = ég bý mig. — 3.

akœra, senna, skjalda skæra, bardagi, hér: einvigi.

Það er eigi rétt, að synja Ljóti litillar bænar. Ég vil

leika við hinn bleika mann með spjóti minu. Ég bý mig

til einvígsins, og gef honum enga vægðar von. Vér

viljum láta hann fá að berjast (hér) á Mæri.

64, 199, 2 (Egill). Þessi visa þarf varla skýringar við:

arnum er = örnum.

64, 200 (Egill). Flóðs fúra stekkvandii, kappi þykki

mér fara nekkvat fyr. Happlauss hodda" beiðir hæðisk.

Fleiudöggvar stafr^, sás frestar höggum, vegrat fast.

Vábeiðan'* fer viðan vall fyr rotnum skalla.

1. flóðs fúrr (eldr), gull, gViWsstekkvandi, mannkenning.

— 2. hoddar, gull; gulls hdðir, mannkcuuiug. — 3. Jlein-

döggvnr stafr, spjótaregus viðr, mannkenning. — 4. vá-

beiða (af vá og beiða), sá sem vill öðrum ilt.

Maðr, mér þykir kappinn hopa nokkuð á hæli. Vesa-

lings maðrinn er hræddr. Sá sem lætr höggin biða, berst
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ekki brauBtlega. IUmenaið flýr um yölliua uadaa skalla

mínum.

64, 201 (Egill). Ulfgrenuir^ sás hefr unnit flest et

illa fell — , skald hjó fót af Ljóti — . Veittak Friðgeiri

eir^. Séka til launa í móti, lóns logbrjótandi^. Geira

gnýr vas Jmér jafu gamanleik við bleikan hal.
|

1. ulfgrennir, úlfafæðir, mannkenning. — 2. [= hlifð. —
3. lónslog, gull; gullsbrjótandi, mannkenning.

Sá maðr, er flest iit hefir unnit, fell — skáldið hjó fót

af Ljóti. Ég veitti Friðgeiri vörn. Ég sé ekki til neinna

launa fyrir l)að. E>að var sem garaanleikr fyrir mig, að

berjast við hinn bleika mauu.

65, 205j (Egill). Blár dragvandill\ sás brugðum

fram, beitat rú randir, af þvít Atli hinn skammi deyfði

eggjar. Neittak afls við örmálgastan hjörva ýti^. Létk

jaxlbróður eyða, 'ek bar sauð'^ með nauöum.

1. dragvand'úl, sverð. — 2. hjörva ýtir, mannkenning.

— 3. ek bar sauð er óvÍBt hvað á að þýða. — Að öðru

leyti er vísan Ijós.

67, 208 (Egill). Drengr lét of fengit sjálfráði greppi^

guUknappaðar silkislœður. Getk aldri betra vin. Arin-

björu hefr of áruat^ eirarlaust^ oddvita* ríki. Síð man of

foeðask seggr slíkr eða meiri.

L greppr, skáld. — 2. = þjónað. — 3. = hvíldarlaust.

4. oddmti, höfðingi, konuugr. — Að öðru leyti þarf ekki

YÍBan skýringar við.

71, 221 (Dóttir Ármóðs). Hornahildr, í 5 vo., er

kvenkenning. — Að öðru leyti þarf ekki vísan skýringar

við.
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71, 223 {Egill). Erumki títt at vátta verð þinli.

Berk þung vætti at hættak til þessa göngu kinnalá*

minni. Margr gestr velr œðra gjald þars gistir. Vit

finnumk sjaldan. Ármóði liggr öldra' dregg í skeggi.

1. = ér mér. — 2. Miinalá,l\M.\'m. — 3. öZám (eign.-

fall af öldr), öls.

Mér er Ijöft að vitna um beinann, sem mér hefir verið

veittr. Ég vitna að ég hætti víninu, sem ég hafði drukk-

ið, [í þessari göngu. Margr gestr horgar með dýrara

gjaldi, þar|6em hann gistir. öldreggjarnar eru í skeggi

Ármóðs.

71, 224 (EgiU). Drekkum hvert full 6r. þótt Ekk-

ils eykríðr^ beri tíðum hornasund^ at hendi bragar Ulli*.

Leifik vætr* horus, þótt laufa leikstœrir"* foeri mér hrosta-

tjöm*' i horni til dags at morni.

1. Ekkill. sækonungr; Ekkils e^/fer, skip ; Ekkiis eykrtír,

mannkenning. — 2. hornasund = öl, vín. — 3. hrugar

TJllr, kvæða-Áss, skáldið. — 4. = ekkert. — 5. lauf, sverð;

laufa leikstœrir, mannkenning. — 6. hrosti, „meskjað" malt,

hTOBi&tjörn, öl.

Eg tæmi hvert horu, þótt mér eé borið hvert af öðru.

Ég skil ekki eftir í horninu, þótt maðrinn færi mér öl í

horni til morguns.

72, 225 (EgiU). Illsögull armlinns ýtir' nýtr konu

BÍunar ok dóttur. Oss 's óttalaust við ógnar hvessi.

Þeygi munk þykkjask verðr hlíta svo geru við þenna

grepp fyr drykkju. Skulum vappa vítt á veg.

1. armlinnr, arrahringr; armlinns ýtir, manukenuing.

Hiún illmálgi maðr nýtr konu sinnar og dóttur. Ég

er ekki hræddr við þann kappa. Ég þykist ekki mega
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hlíta svo bánn við þenna mann fyrir beina hans. Vér

skulum nú fara af stað.

72, 226 (Egill). Laukálind í 7. vo. er kvenkenuing.

— Að öðru leyti þarf visan ekki skýringftr við.

78, 227 (Egill). Veizt, ef ferk með flóra, færat sex,

þás vexli við mik roðnum hlífa hjaldrgoðs hneitiknífum^

Enn ef ek em með átta, erat þeir tolf, er skelfi mér svart-

brúnum hjarta at samtogi sverða.

1. hlifa hjaldr, bardagi, hlífa hjaldr^od', mannkenning;

hneitiknífar, sverð.

Vita máttu, að ef ég fer með ^óra, fær ekki þá sex

menn, er geti átt vopnaviðskifti við mig. Enn ef ég er

með átta, er ekki kostr á tólf, Bem skelfa hjarta mitt

(hins svaitbrýnda) i bardaga.

Sonatorrek. 1. e. Viðurs þýfi= Oðins þýfi= skáld-

skapr.

2. 2. eJcH, grátr, sorg. — e. Friggjar niðjar = Æsir,

fagnafundr þeirra er hér= skáldskaprinn.

3. Fyrri hluti vísunnar er eitthvað aflagaðr og verðr

ekki skýrðr. — s.— s. Jötuns hálsxmdir er=jötun8 (Ym-

is) blóð, sjór; náinn = ættingi. — Sjórinn dunar fyrir

naustdyrum ættingjaus.

4. 3.—4. vo. getr próf. Bugge til að eigi að vera; læ-

harnar
\
sem limar marka. — s. lcarskr, glaðr. — 6.— s.

kögglar frœnda hrers, limir frænda liks (hrer af hrjósa).

5.—7. þarf varla skýringar við.

7. 2. ryskja, taka hart á (sbr. ryskingar).

8. 3.— 4. vas ölsmið allra tima = væri ölsmið (Ægi)

ævin liðin (?) — .1.— 6. hroði, líkl. stormr, og hroða

vábrœðr eru þá = sjávargoðin; viða, eiga við. — 7.—s.

Ægis man. kona Ægis = Rán.

20
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9. Þarf ekki skýringar við.

10. 6. munvegar, sæluvegar, sæluheimkynni (hjá Óðni).

11.5. randviðr, mannkeuning. — 7.—s. E.ergautr= Oö-

inn; enn reyndar eru ekki síðustu visuorðin fuUljós.

12. 1. láta, hér = vera eftirlátr.

13. 2.—3. mána hrúðar byrvindr, tröUkonu byr, =hugr
14. 4. við óðrœði, þegar skjótra ráða þarf.

15. 4. elgjar galgi, er óvist hvað er. — e. nijigóðr heldr

dr. F. J. að sé = ógóðr = illr.

17. þarf eigi skýringar við.

18. 6.=6. burr, sonr; býskeið, loft, loltbær, himininn.

19. 1.—4. hrosta fens höfundr stendr mér á hendi í

föstum þokk (dr. F. J.); hrosta fen= vín, höfundr þesa

= Ægir; á þá liklega að skiljast: Ægir stendr mér á

hendi (sbr. liggja á hálsi, standa á sporði) í þuugri

þykkju. — 6. óróar gríma, er eitthvað aflagað. — 7. rýn-

nis reið, (rýnni af rún) vitsmuua vagn, höfuð.

20. 2. sóttar brími, sóttar eldr, brennandi sótt. — s.

námœli = orð sem ganga nærri manni.

21. i. Gauta spjalli = Gauta málvinr = Oðinu.

22. 6. vagna rúni = vagna vinr = Oðinn.

23. 2. bróðir Vílis= Óðinn. — s. goðjaðarr, hinn æðsti

goðanna= Oðinn. — b. Míms vinr= Oðinn.

24. 2. úlfs bági, sá sem úlfum er andvígr = Óðinn.

25. 2.—3. Tveggja bága njörva nift. Tveggi, Oðinn;

hans Z)á^i= Fenrir ; nift, systir, njörva nift, alsystir; al-

systir Fenris = Hel.

Ariubjaruíirkviða. i.i. gleggvingr, féglöggr maðr, nizkr

maðr. — s. þjóðlygi, höfuðlygi.

2. 1. skaup, háð.

3.—5. þurfa varla skýriugar við.

6. 1. bolstrverð, rekkjulaun Gunulaðar, skáldskapr. —



VÍSNASKÝRINGAR. 307

8.

—

i. maka hæings niarkar drótni er ekki fulUjóst. — e.

^g9J<ir (Óðins) full, skáldskapr.

7. þarf eigi skýringar við.

8. -2. tira, er óvíst hvað er, sýnist tákna höfuðið. — 3.

8ökk, dæld.

9. 7. heiþróaðr er óvíst hvaö er; heíir verið getið til

að vera ætti heiðþróaðr (af heiðr og þróast).

10. 8. kniar, menn. — 4. fjón, hatr. — 5. þjóðan, höfð-

ingi, konungr. — e. rætki ló= ekki laug.

11. vantar svo í, að eugin meining fæst úr.

12. 3. váljúyr (sbr. vouarlygi), svikuU. — 5. örverðr,

ekki verðr.

13. 3.— 7. bratt stiyinn hróðr, hinu öröugi skáldskapr.

14. 2. ómim, rödd; lokarr, hefiU, ómunlokarr = rödd.

— 3. mögr Þótis= Arinbjöru.

15. 7.—8. bjóð borð; birkis-ótti, eldr; birkis ótta borð,

arinn; bjóða björn birkis ótta = AnnhyóYu.

16. 3. yrþjóð = verþjóð. — 5. grjótbjörn = Arinbjörn.

17. 7.— 8. vindker, loft, viudkers botn jörðin. Miðhluti

vísuunar verðr eigi skilinn.

18. Fyrri hluti vísunnar verör eigi skýrðr, og seinni

hlutinn er óljós. — 2. höfuðbaðmr er = ættingi. — 5. á-

varðr= verndaðr. — 7.— s. Véþormr er mannsnafn; vekl-

inga tös er óvíst hvað vera á.

19. viðr= vinnr. — «. skati, örlátr maðr. — s. spjör

spjót. Hugsunin liklega þessi: Ég segi að ekki sé skamt

milli búsa örlátra manna, né auðskeft hvers manns spjót.

20. ;.—4. legver, líkl. rekkja, legvers knörr, hús. — 7.

afgeirs tuftir, atgeira tóltir, heudr; tneð auðar atgeirs

tuftir = tómhendr. ^
21. 1. fégrimmr, örlátr. — 3. dólgr, óvinr. — i. Draupn-

Í8 niðjar= afkvæmi Draupnis, guUhringar. — 0. synir

hvinna = þjófar.

22. 1. aldrteigr, lifskeið. — 3.—4. fjölháinn friöarspjöll-

um, sem friðspjöll hafa oft verið háð á.

20*
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23. 3. máskeið, raávaskeið, sj6r. — s. Rökkva stóð. sæ-

konungs hestar= skip. — 7. vellvönuðr (af vell= gull og

vana), mannkenning. Hugsnnin: Það væri rangt, ef mörgu

gagni, því sem hinn örláti maðr veitti mér, væri varpað i

sjóinn (fjölfarinn skipum).

24. 3. málþjónn, tunga.

78, 254 (Egill). Börðumk einn við átta, enn tysvar

við ellifu. Varðk einn bani þeira. Svá fengum val vargi.

Skiftum hlífar skelfiknífum* hart af heiftum. Létk kast-

at valbasta eldi* af emblu aski^

1. hJífnr skelfiknífar, sverð. — 2. valböst er óvíst hvað

er; valbasta eldr, spjót. — 3. emhlu askr virðist vera=
hönd.

Ég barðist einn við átta, enn tvisvar við ellefu. Varð

ég einn bani þeirra. Vopnaviðskiftin vóru hörð og griram.

Ég kastaði spjóti af hendi.

78, 255 {Egill). Nú þverra Ingva þingbirtingar*, þeirs

þverðu raáreitar dag^. Hvar skalk með oröum leita mildra

manna, þeira 's hegldu raér hauks háfjölH dígolsnjávi*

fyr handan eyueglda jarðar gjörð''.

1. Ingvi, sækonungsheiti, Ingva þingbirtingar. bar-

dagamenn. — 2. máreitar (sjávar) dagr, guU. — 3.

hatiks háfjöll, hendr. — 4. dignlsnjár, guU. — 5. ey-

negld (eyjótt) jaröargjörð, sjór.

Nú fækka þær hetjur, sem eru örvar á fé. Hvar skal

ég snúa máli minu til örlátra manna sem þeirra, er létu

gullið dynja sem hagl á hendr mér fyrir handan hafið?

78, 256 1 (Einarr skálaglamm). Gerðak veig örváfaðar^

of virða vörð þanns sitr at, jörðu, meðan aðrir sváfu.

Iðrumk þess. Hykk ferri*, at hodda stekkvi^, frœknum

vísa*. þóttu skald in vcrri. Fýsinn sóttak gram hinig.
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1. Gerðak veig örváfaðr ,beldr dr. F. J. að eigi aÖ

vera : Gerðak veig örr Váfaðar : Eg gerða bráðr veig Oð-

ins ( Váfaðr = Óðinn). — 2.= fjarri. — 3. hodda stekkv-

ir, guUstckkvir, manukenning. — 4. vísi, höfðingi, konungr.

Ég lét ekki biða að yrkja um konung meðan aðrir

sváfu. Þes8 iðrast ég nú. Hygg ég fjarri því, að binum

frækna konungi þyki skáld verri enn aðrir menn. Eg

var fús að beimsækja konung bingað.

78, 256 2 (Einarr skálaglamm). Sœkjum jarl, þnnus þor-

ir auka ulfs verð sverðum. Skipuni borðróiun barða baug-

Bkjaldum^ Sigvalda. Sá sveigir eárlinns- drepr eigi hendi

við mér es fínnum gram. Berum rönd út á Endils" andra*.

1. baugskjaklr, baugskjaldaðr, sem befir skjöld med

baugi (máluðum). — 2. sárlimir, sárormr, sverö; sárlinns

sveigir, mannkenuing. — 3: EndiU, sækonuDgsheiti. —
4. andra, þoif. flt. af öndurr, skíð; Endils skið, skip.

Nú vil ég sækja beim þann jarl, sem þorir að veita úlf-

inum bráð með sverði sinu. Ég ætla að skipa binn borð-

róna barða Sigvalda hins baugskjaldaða, Hann drepr eigi

hendi við mér er ég finn böfðingjann. Nú ber ég skjöld

minn á skip út.

78, 257 (Egill). Mál es at leyfa barða IjÓBgarð^ es

þák, lofs enda'^. Boð boddsendis^ kom mér heim at hendi.

Taumar erðgróins gylfa of gruudar glaums^ skulut mér

verða mÍBfengnir. Hlýðið ér til oröa.

1. harði, fikip, barða IJósgarðr, skjöldr. — 2. lofs endir

(sbr. málsendir) lof. — 3. hoddsendir, gullsendir, mann-

kenning. — 4. erðgróinn, jarðgróinn; gylf, sækonungr;

haus grund er sjórinn; glamtir, hestr; sækonungs hestr er

= skip. Taumar á hesti jarðgróins sækouungs = taum-

ar á dvergafarinu = skáldskapnum.
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79, 258 (Egill). Átkaki arfa erfinytja* mér til þarf-

an. Sonr hefr of .svikvinn mik kvikvan. Telk svik í þvi,

Vel mætti vatna visreri'íðandi" bíða þess, es hafskíða hljót-

endr* hlœðu grjóti of raik.

1. = áttak-a-k = ég átti eigi. — 2. erfinytjar, erfðafé;

arfi erfinytja, sonr. — .S.íjro/wa viggríðandi, vatna hest-

riðaudi, raannkenning. — 4. hafskíð, skip, hafskíða hljót-

endr, menn.

Ég átti ekki erfingja, sem væri raér mjög þarfr. Sonr

minn hefir svikið mig í lifanda lífi; þetta kalla ég svik.

Vel hefði hann mátt bíða þess er menn hlœðu grj6ti yfir

mig (er ég væri dáinn).

79, 259 (Egill). Heyri þegn konungs fíiss á mína

forsa fallhadds stalla vinar^ Þinn lýðr hyggi til þagnar.

Oft skarl raín góð arnar kjafta örð^ of fregnask of Hörða

tröð^ Jirœra hregna' hafnstýrandi*.

1. sfaJla vinr, vinr goðastallanna = Oðinn; fallhaddr,

síðhœrðr; forsar Oðins, skáldskapr. — 2. arnar l<jafta

(nefja) örð (sáð) = skáldadrykkr, skáldskapr. — 3. =
Hörðaland. — 4. hrœra hregna er óskiljandi; hrafnstýr-

andi er síðari hluti af raannkenning.

Heyri þegn konnngs fúslega á kveðskap minn; lýðrinn

þegi. Oft mun.kveðskapr minn spyrjast á Hörðalandi.

84, 278 (EgiU). Spanðak endr jörð með orðnm 6r

hendi Steinari. Ek þóttumk þá orka til þarfar arfa Oeirs.

Mögr systur minnar brast mér. Héturak þó fögru.

Blundr máttit of bindask böls. Ek of undrumk slíkt.

Áðr dró ég úr hendi Steinari jörð hans með orðum ein-

um. Ég þóttist þá. gera syni Geirs þarft verk, Systursonr

minn brást mér. Ég hét mér þó (öllu) fógru. Blundr
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gat eigi á sér setið að gera ilt af sér. Mig íurðar á því.

85, 279 (Egill). Hefk váfur vals helsÍB^ Ek em

skalla váfallr". Blautr erumk bergifótar borr^ enn hlust

es þorrin.

1. váfa líkl. samrætt sögninni váfa, veifast, dingla; vals

helsi, líkl. = hönd. — 2. ráfallr, semerhættvið að falla;

váfallr shalla, hætt við að falla á höfuðið. — 3. bergifótr,

líkl. kjálki, bergifótar borr, er þá = tönn.

Ég hefi riðu á höndunum; mér hættir við að detta á'

skallann. Tennrnar eru orðnar veikar og heyrnin er þrotin.

86,280 (Egill). Hvarfak blindr of branda'. BiðkgeiraSyn

eirar^ sitja^ mér harra, þaun berk á hvarma hnitvölum*.

Jarðgöfugr konungr framði mik Hamðis geirs grams orð-

nm^, es hafði forðum orð mín at gamni.

1. brandar, eldar. — 2. geiri, eldr; geira Syn elda-

kona. — 3. eir, vægð, friðr. — 'ó. = þola. — 4. Jwarma

hnitvölur (af hnita rekast á og vala) augu. — 5.

Hamðir, sonr Guðrftnar Gjúkadóttur; var grýttr; Hamðis

geirar því ='8teinar; steina gramr jötunn; jötna orð, gull.

Ég hvarfla blindr kringum eldinn. Ég bið eldakonuna

að þola mér, þótt ég sé blindr. Göfugr þjóðkonungr

gœddi mig fyrrum gulli, þvi að hann hafði gaman af orð-

um minum.

87, 281 (Egill). Langt þykki mér. Likk, afgamall

karl, einnsaman firr konungsvörnum*. Eigum tvær all-

kaldar ekkjur^ enn þær konur þurfu blossa.

1. fjarri konungs vernd. — 2. ekkja, hæll.

Mér þykir tíminn langr. Ég ligg einnsaman, afgamall

karl, ^arri vernd konungs. Ég á tvo ærið kalda hæla,

sem þarf að verma.



Nöfn.

Aðalsteinn Játvarðsson,

(Engla konungr) 127—
136, 140, 141, 143—148,

151, 161, 173, 176, 177,

184, 189—192, 194, 207.

Aðils (jarl á Bretlandi) 129

— 130, 136, 138—140,

142—144.

Agðir (syðsti landshluti Nor-

egs) 18.

Áki, danskr maðr^llS— 116,

118, 126,

Akrar á Mýrum 74.

Aldi, fjörðr i Firðafylki 165.

Aleifr= Óláír rauði.

Álfgeirr, jarl á Norðimbra-

landil29—131,137— 138.

Álfr enn auðgi 228, 231—
232.

Álfráðr= Elfráðr enn riki,

Englakonungr 127, 129.

Álftá á Mýrum 184.

Álftanes á Mýrum 73—74.

77, 80, 172, 239, 275,

277.

Álof Erlingsdóttir 93, 155.

Álost= á Lost, ey í firðin-

um Vefsni á. Hálogalandi

21, 30, 55.

Álrekstaðir á Hörðalandi 89,

164, 165.

Ánabrekka á Mýrum 73,

207, 260, 266, 272—273

178.

AndakíII ^í Borgarfirði 72,

102.

Andakilsá 72.

Áni, bóndi 73, 207, 272.

Arinbjörn hersir 103— 104,

111—112, 121—122, 124,

148—150, 152, 154—160,

162—164, 175, 177—185,

188—191, 195—198, 207

—215, 217—218, 249—
253, 255.

Ármóðr skegg 220—225,

227—228, 236.

Arnaldr, bóndi 220.

Arnfiðr, Arnviðr, jarl á

Vermalandi 216—217,

229—230, 237.

Arufiðr, jarl í Hallandi

119—121.

Arnfinnr, jarl á Orkneyjum

176.

Arngeirr i Hólmi Bersason

151.
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Arnviðr (-fiðr) konungr á

Snnuniæri 4, 6.

Ásbjörn jarl 6.

Asgeirr Kuattarson 241.

Asgerðr Bjarnardóttir hölds

87—88, 9.5—96, 103—
104, 147, 149—1.50, 1.52,

—153, 1.55—156, 163, 173,

175—176, 193, 202, '206,

243, 248, 258—289.

ABkmaðr= Álfr.

Askr, bær i Feuhring 93,

149, 153, 1)7, 202—203.

Aslaug Guttormsdóttir 66.

Ásný Vestarsdóttir 58.

Atlaey, Atle^' (undan Fjöl-

um í Noregi) 105—106,

110.

Atlejjar-Bárðr= Bárðr.

Atli hinn mjóvi, jarl á Gaul-

um 3, 7.

Atli hiun skammi Þorgcira-

son 94, 191, 202—206.

Aixðbjörn, konungr yfir

Firðafylki i Noregi 3,

5—6.

Auðun illskælda 15.

Aurland i Sogni 81—83,

89—90, 102, 155-156,

195, 202—203, 238.

Austragðir 65.

Austrvegr, löndin fyrir

austan Eystrasalt 45, 89,

125.

Bárðr, Atleyjarbárðr 105

—

109, 111—112, 121, 123.

Bárðr Brynjólfsson 12, 14

—

25.

Baugr, fóstbróðir KetilB

hængs 56—57.

Beigaldi= Þórðr beigaldi.

Beigaldi, bær á, Mýrum 73.

Beitsjór i Þrándheimi 50.

Bera Egilsdóttir 206—207,
'241.

Bera Yngvarsdóttir 48, 78

—

80, 87—88, 99, 172.

Berðla, bær á eynni Brim-

angri í Firðafylki 1.

Berðlu-Kári 1, 2, 7, 16, 18,

51.

Bergþóra Ólafsdóttir pá 241.

Bergönundr Þorgeirsson 94,

148, 152-1.58, 164—166,

168—170, 181, 202.

Bersi goðlauss 151.

Bjálfi, faðir Kveldúlfs 1.

Bjarmaland 93.

Bjarnartöður (Bjaruartóftir)

á Borg 86.

Björgólfr, bóndi i Torgum

12—14, 23.

Björn austræni 244.

Bjorn hinn digri 260.

Björn hersir í Sogni 81.

Björn Sviakouungr 182.

Björn Arngeirsson Hitdæla-

kappi 151.

Björn höldr Bryujólfsson
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81—91, 93, 102—104,

122, 149—150, 152—153

155-158, 193, 202.

Blindheimr, bær á eynni

Höð 195.

Blund-Ketill Geirsson 97.

Blundsvatn í Borgarfirði

273.

Borg á Mýrum 72, 74, 77,

79, 85—86, 94, 96, 100,

102, 151, 172—174, 176,

242—243, 249, 256, 259

—2o0, 265, 272, 275,

284—285.

Borgarfjörðr sunnanlauds

71, 72—73, 75, 77, 85,

94, 96, 151, 172, 206,

238.

Borgarhraun á Mýrum 72,

278.

Borgarmeun 99.

Bragi skáld 182.

Brák= Þorgerðr brák.

Brákarsund 100—101.

Breiðafjarðardalír 240.

Breiðibólstaðr i Fljótshlíð

57.

Breiðifjörðr 239, 254.

Brekka = Ánabrekka.

Brekkur í Fljótshlíð 57.

Brenneyjar undan Gautelf-

ar ósi 121.

Bretar 127, 139.

Bretland (Wales) 129.

Brynjólfr hersir Bjarnarson

81—86, 88—99, 93, 102,

156.

Brynjólfr Björgólfsson 12,

14—15, 17—18, 23, 38.

Brynjólfr Helgason 102.

Byrða, ey undan Naumudal

44.

Böðvarr Egilsson 206, 241

—242, 244—248.

Dalir í Noregi 195.

Dalir = Breiðafjarðardalir

257.

Dalla Önundardóttir 260.

Danir 43, 127, 129, 237.

Danmörk 45, 118, 125, 126,

207, 215, 217, 237, 255.

Digranes á Mýrum 73, 96,

100, 175, 242.

Dofratjall 192, 195, 220.

DragvandiU, sverð 190, 199,

204, 205.

Dyflinn (Dublin) 83, 84.

Dyflinnarskiði 8.

Egill Skallagrímsson 79

—

81, 97—128, 131, 137—

216, 218—260, 263, 267

—275, 278—284.

EgiII Þorsteinsson 260.

Eið (sbr. Eiðaskógr) miUi

Noregs og Vermalands

219.

Eiðaskógr 216, 219—220,

225, 230, 232.
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Eiðsjór 7.

Einarr Bkálaglamm Helga-

son 254—257.

Einarr Teitsson í Stafaholti

266, 269, 271, 273.

Einarsnes á Mýrum 242.

Einbúabrekkur á Mýrum 75.

Einbúanes á Mýrum 75.

Einkunnir á Mýrum 73, 274

—275.

Eiríkr alspakr 190.

Eiríkr jarl Hákonarson 285.

Eírikr blóðöx Haraldsson 89

—94, 103, 105—107, 110

—112, 121—123, 152—
158, 160—165, 171—172,

175—177, 179—191, 193

—194, 202, 207, 211,

249—251.

Eiríkssynir 211, 21.5, 217.

Eldueið (Naumudalseið) 50.

Elfr (= Gautelfr) 45.

Elfráðr = Álfráðr.

Elliði, bær á Snæfellsnesi

278.

England39, 41—42, 127—

132, 138, 175-177, 190,

196, 207.

Englar 43, 144.

Erlingr auðgi 6r Ostr 93.

Eyrarsund 118.

Eyrr við Eyrarsund 45.

Eyvindr skáldaspillir 55.

Eyvindr lambi Kárason 1

—3, 10, 16, 18, 53—55.

Eyvindr skreyja Özurarson

123—127, 161.

Faravið konungr í Kven-

landi 32—34, 39.

Fenhring 93, 167, 202.

Fiðr, Finnr skiálgi 55.

Finnar 24, 32, 38—39.

Finnmörk 31, 33, 36, 39

—40.

Finnr = Fiðr.

Firðafylki 3, 5, 6, 155. 175.

Firðir (= Firðafylki) 7, 8,

29, 46, 48, 59, 81—82,

90, 92, 121, 123, 148,

201, 207.

Fitjar á Storð 89, 249.

Fjalir 8, 123.

Fjarðafylki (= Firða-) 249.

Fljótshlið í Rangárvalla-

sýslu 57.

Flókadalr í Borgarfirði 97,

279.

Foldin (Kristjaníufjörðr) 46.

Fors (= Langárfors) 276.

Freyja 243.

Freyr 163.

Friðgeirr Gyðuson 195

—

198, 201, 212.

FrÍBÍr 213—214.

Frísland 125—126, 213.

Fróði fóstrson Eiríks blóð-

öxar 164—170.

Furasund í Firðafylki 42.

Færeyjar 8.
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Gaular, bær í Sogni (á Fjöl-

um 123.

Gautelfr = Elfr 41.

Gautland it vcBtra 237.

Geirlaug Eyvindsdóttir

lamba 55.

Geirmundr heljarskinn 240.

Geirr Ketilsson blunds 96

—97, 279.

Geirshlið, bær i Borgarfirði

97.

Gljúfrá á Mýrum 74, 268,

274.

Goðrekr = Guðrekr.

Gormr konungr i Danmörk

118.

Granahlið á túngarði á Ána-

brekku 261.

Granastaðir á Mýrum 73,

97.

Grani, bóndi 60, 73, 97.

Grani þræll 261—262.

Grimarr Grimsson 73.

Grimarsstaðir 73.

Grimólfr, bóndi 60, 73.

Grimólfsfit 73.

Grímólfslækr 73.

Grimólfsstaðir 73.

Grimr, bóndi 60.

Grimr Bárðarson 18.

Grimr Grimólfsson 73.

Grímr Heggsson 98.

Grímr loðinkinni 190.

Grimr Kveldúlfsson =
Skallagrímr,

Grimr Svertingsson lögsögu-

maðr 240, 259, 266, 279,

281—283.

Grimr enn háleyski Þóris-

son 70, 72, 151.

Grímr Þorsteinsson 260, 276

—277.

Grimsá i Borgarfirði 72, 75,

99.

Grimsholt á Mýrum 277.

Grísartunga á Mýrum 75,

274.

Griss lausingi 60, 75.

Grjótgarðr jarl, Hákonar-

son 6.

Guðmundr Söimundarson

241.

Guðrekr, Goðrekr jarl á

Norðimbralandi 129—131.

Gufuá i Borgarflrði 71, 73,

238, 275.

Gufudalr i Barðastrandar-

sýslu 240.

Gufufjörðr i Barðastrandar-

sýslu 240.

Gufunes i Kjósarsýslu 238.

Guíuskálar á Rosmhvala-

nesi 238.

Gufuskálar i Borgarfirði

280.

Gulaþing 153—154, 164,

193, 203.

Gulaþingslög 153, 203.

GuULaraldr = Haraldr

Kuátsson.
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Gunnan* Egilsson 206, 244.

Gunnar Hlífarson 259.

Gunnhildr Bjarnardóttir

hölds 93, 148, 153, 155.

Gunnhildr Hálf'danard. 55.

Gunnhildr konungamóðir

Özurardóttir 93, 106,

112, 123—125, 150, 152

—157, 163—165, 171—
172, 175, 177, 180—184

193—194, 207.

Gunnlaugr Hrómundarson

151.

Gunnlaugr ormstunga 111-

ugason 260, 284.

Guttormr Signrðarson 65

—

66, 69.

Gyða Þórisdóttir hersis 195

—198.

Haddr Þorgeirsson 93—94,

164, 168—170.

Hafnarfjöll í Borgarfirði 72.

Hafrsfjörðr á Rogalandi 19,

30.

Háfslækr á Mýrum 73, 260

—261, 264, 272.

Hákon Hlaðajarl 6.

Hákon konungr Aðalsteins-

fóstri Haraldsson 127, 175

—176, 191—195, 202,

209—210, 21h—217, 220,

236—237, 249.

Hákon jarl enn ríki Sigurð-

urðarson 255—256, 281.

Háleygjafylki (= Háloga-

land) 28.

Hálfdan jarl 55.

Hálfdan svarti 3, 15, 65.

Hálfdau hvítbeinn 216.

Halland i Svíþjóð 119.

Hallbera Úlfsdóttir móðir

Kveldálfs 1.

Hallbjörn hálftröll 1.

Halldór Ólafssou pá 241.

Halli Þorsteinsson 260.

Hallr Guðmundsson241, 284.

Hallsteinn Atlason jarls 3.

Hallvarðr harðfari 41—48,

46, 49, 53, 66—70.

Háls i Limafirði 215, 255.

Hálogaland (== Hálugaland)

4, 12, 14, 20, 24—25,28
—29, 33, 38, 40—41, 54,

56.

Haraldr gráfeldr Eiríksson

211, 215, 249, 255.

Haraldr konungr Gormsson

118, 125.

Haraldr lúfa, enn hárfagri

3—12, 15, 19, 25—32,

34—38, 41—45, 47—56,

59, 61—66, 69, 76, 84,

89, 91—92, 127, 163—
164, 175, 180—181, 216.

Haraldr Knútsson = Gull-

haraldr 255.

Hárekr Björgðlfsson 14, 23,

26—27, 29, 35, 40—41,

53.
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Haugar = Sigmundarstaðir

í Mýrasýslu 75.

Haugasund við Rogaland

164.

Heggr bóndi 98—99.

Heggstaðir i Borgarfirði 98.

Helga Ketilsdóttir hængs

12.

Helga Óláfsdóttir 259.

Helga Þorfinnsdóttir 226

—

227, 236.

Helga en fagra Þorsteins-

dóttir 260, 284.

Helgi KetilsBon 57.

Helgi Óttarsson 254.

Helgi E.annveigarsou 102.

Helgi Rauða-Bjarnarson

257.

Helgi Þorfinnsson 227.

Helsingjaland i tívíþjóð 8.

Herðla, ey við Hörðaland

166, 170—171.

Herðluver 166, 170.

Herjólfr Ketilsson 57.

Herlaugr konungr i Naumu-

dal 4.

Herlaugr Hákonarson 6.

Hersteinn Atlason 3.

Hildir ór Hildisey 58.

Hildiríðarsynir 14, 22—23,

26—31, 34—35, 38,40—

41, 55—56.

Hildiríðr Högnadóttir 13—
14, 22.

Hildisey i Rangárvallasýslu

58.

Hísing, ey i Gautelfarós 41.

Hjaltland 8, 84.

Hjarðarholt i Laxárdal 240

—241, 243.

Hjörieifr Hróðmarsson 56.

Hjörleifr Þorsteinsson 260.

Hlaðir iÞrándheimi 49, 53.

Hlíðarendi í Fljótshlið 57.

Hof við Rangá eystri 57

—

58.

Hólmr á Mýrum 151.

Hólmsteinn Atlason 3.

Hrafn Ketilsson ^ængs 57

—

58, 76.

Hrafn Þorsteinsson 259.

Hrafnhildr Ketilsdóttir 55.

Hrafnista, ey i Noregi 1,

12, 55.

Hraíntóftir við Rangá eystri

57.

Hrifla Þorsteinsson 259.

Hringariki i Noregi 65.

Hringr jarl á Bretlandi 129

—130, 136, 138—140,

144.

Hrisar i Flókadal 97.

Hróaldr jarl yfir Firðafylki

3, 8.

HroIIaugr konungr i Naumu-

dal 4.

Hrómundr Þórisson, bróðir

Qríms ens háleyska 151.



NÖFN. 319

Hrærekr Björgólfsson 14.

Humruuiinui 177.

Húnþjófr konuugr á Norð-

mæri 4.

Hváll = Stórólfshváll í

Rangárv.sýBlu 57.

Hvalseyjar undan Mýrum
74.

Hválslækr i Rangárv.sýslu

57.

Hvauueyri í Borgarfirði 72.

Hvítá í Borgarfirði 73—74,

97, 241, 273, 279.

Hvitárvellir 97.

Hængr = Ketill hængr.

Höð undan Sunnmæri 195.

Högni bóndi á Leku 13

—

14.

Hörðafylki 155.

Hörðaland i Noregi, miUi

Rogalauds og Sogns 18,

40, 42, 89, 91, 93, 102,

153, 164, 195, 202, 210,

238, 249.

Hörðar 259.

Höskuldr DalakoIIsson 240.

íri lausingi Þorsteins 274.

írland 8, 238.

ísland 8, 56, 58, 64, 70—
71, 75—77, 84, 86, 91,

94, 96, 101, 146. 150—
152, 163, 173, 175—176,

191, 194—195, 206, 212,

215, 240, 249, 256, 283

—84.

Jamtalaud 8, 33.

Jarðlangstaðir á Mýrum 73.

Jarlsues á Euglandi 138.

Járnbarði, skip Eiriks jarls

285.

Játmundr, konungr á Eng-

landi 207.

Játvarðr Álfráðsson, kon-

uugr á Englandi 127,

129.

Jófriðr Gunnarsdóttir 259.

Jórvik (York) á Norðimbra-

landi 129, 177, 190.

Jótlaud 121, 125—127, 151.

Jótlandssíða = Jótland.

Jöruudr goði 72.

lliugi svarti 151.

Ingibjörg Haraldsdóttir hár-

íagra 55.

Ingiriðr Sveinsdóttir 102.

Ingólfr Arnarson 56, 64, 71.

Ingunn kona Ketils hængs

57.

írar 127, 176, 240.

Kári = Berðlu-Kári.

Katanes (Caithness) i Skot-

landi 8.

KetiII bluudr 96—97.

KetiII gufa 238—240.

KetiII hauðr 161—162.

Ketill kjölfari 70.
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Ketill hængr Hallbjarnarson

1, 12, 55, 190.

KetiU hængr Þorkelsson

55—67.

Kilir, fjallgarðr í Noregi 33.

Kirjalaland austr af Finn-

landi 33, 39.

Kjartan (Jlafssou 241, 284.

Kjötvi enn auðgi 19.

Kleppjárn 260.

Knarrarnes á Mýrum 71, 77.

Kollsveinn Þorsteinsson 260.

Kóranes á Mýrum 239.

Kóri, þræll 239.

Kormákr skáld 260.

Krumr 73.

Krumshólar á Mýrum 73.

Krumskelda 174.

Kúrir 114.

Kúrland 113, 137.

Kveldúlfr Bjálfason 1—3,

5—6, 8—10, 12. 16, 43,

47—49,85—61,72,76,92.

Kvenir 32—34.

Kvenland 32—33, 59.

Kvígr 99.

Kylfingar 24.

Lambastaðir á Mýrum 172,

—174. 239—240, 277.

Larabi Þórðarson 239—240,

277—278.

Langá, 73, 77, 151,273,276.

Laugílrfors= Fors á Mýr-

um 151—152, 276.

Langavatn á Mýrum 274.

Langr, sverð 137.

Laxárdalr i Dalasýslu 240.

Laxfit í Borgarfirði 99.

Laugardalr i Árnessýslu 76.

Leirulækr á Mýrum 77, 151,

273, 278.

Leiruvogr í Mosfellasveit

259.

Leka, ey við Hálogaland

13-14, 31.

Líðandisnes (LindeBnes)

suðroddi Noregs 46.

Limaíjörðr á Jótlandi 215.

Ljótr enn bleiki 195, 197

—

201, 207, 210, 212.

Lundr á Skáni 118.

Lundúnir (London) 191.

Lygra, ey undan Hörða-

landi 89.

Markarfljót í Kangárvalla-

vallasýslu 57.

Melkorka Mýrkjartansdóttir

240.

Merkiá i Rangárvallasýslu

57.

Miðfjarðareyjar á Mýrura 78.

Móeiðarhváll í Rangár-

vallasýslu 58.

Móeiðr Hildisdóttir 58.

Mósey, ein af Hjaltlands-

eyjum (Mousa) 84.

Móseyjarborg 84.

Mosfell (fyrir neðau heiði)
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240, 259, 266, 279, 282

—284.

Mosfellsheiðr = Heiði 240.

Mostrarsuud i Svíþjóð 45.

Munaðarnes á Mýrum 76.

Mýramannkyn 260 =
Mýramenn 99, 284.

Mýrar 74, 289, 272.

Mýrkjartan írakonungr 240,

Mærir 5.

Mærr (Norðrmærr suðr af

Þrándheimi) 4, 6—7.

Mærr hvártveggja 12,

201, 209.

Naðr, sverð 137, 142, 144,

199.

Naumdælafylki = Naumu-

dalr 4, 28.

Naumdælir 5.

Naumudalr (milli Þránd-

heims og Hálogalands)

4. 30—31, 33, 50, 53.

Naustaues (Skipaskagi) á

Mýrum 175.

Naustdalr i Norðrfirði, í

Firðafylki 11.

Nes (Inn-nes) 266.

Njörðr 163.

Norðimbraland (Northura-

berland) 129—130, 134,

176.

Norðmenn 33, 129.

Norðrá í Mýrasýslu 73—75.

Noregr 3, 33, 45, 65, 76,

84, 86, 88—89, 96, 121,

127, 147—148, 150—152,

163—164, 175—176, 183,

190—192, 207, 215—217,

229, 238, 249, 255.

Óðinn 163.

Oddr= Tungu-Oddr.

Oddr einbúi 60, 74.

Ófeigr grettir 58.

Óláfr feilan 76.

Óláfr= OIeifr halti.

Óláfr trételgja 216.

óláfr rauði Skotakonungr

128—138, 140—141, 143

—144, 176.

Óláfr Haraldsson hárfagra

164.

Óláfr konungr enn kyrri

Haraldsson 102.

Óláfr pá Höskuldsson 240

—241, 284.

()Iáfr Tryggvason 285.

Óleifr hjalti 75, 97, 99.

Orkneyjar 8, 84, 176—177.

Ormr Stórólfsson 57.

Orrustuhváll á Mýrum 277.

Oslóarfjörðr 192, 215.

Ostr, ey 93.

OstrarQörðr á Hörðalandi

61.

Ósvifr Helgason enn spaki

254, 256.

Óttarr Bjarnarson 254.

Ragi Óleifsson 76.

21
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Ragnarr loðbrók 128.

Ragnarr Guttormsson 65.

Ragnhildr Eir.ksdóttir blóð-

öxar 176.

Ragnbildr Guttormsdóttir

66,

Rán 245.

Rangá 57.

Ránnveig, kona Þórodds

goða 240.

Rannveig Þórðardóttir 102.

Rauða-Bjarnarsynir 257.

Rauðsgil í Borgarfirði 97.

Raufarnes á Mýrum 77.

Raumariki í Noregi 192.

Raumsdalr 4, 7, 195.

Reykir í Reykjadal 97.

Reykja(r)dalr í Borgarfirði

97, 266.

Reykjadalsáróss i Borgar-

firði 97.

Reykjanes i QuUbringusýslu

71.

Reykjahamarr 242.

Rogaland milli Agða og

Suðrhörðalands 18— 19,

89, 164, 210.

Rosmhvalanes,238.

Rögnvaldr jarl á Mæri 7.

Rögnvaldr Eiríksson 164

—

166, 170—171.

Salbjörg Káradóttir 1.

Sandnes í Noregi 14, 17, 21

—22, 24, 34, 38, 41, 47,

.50,53—5.5, 59.

Sandvík uálægt Borg 100.

Saxlaud = Þýzkaland 128,

213.

Sauðey undan FjölumíNor-

egi 110—111.

SauðungHsund 160.

Selalón á, Mýrum 72.

Serkr Brynjólfsson 102.

Sighvatr rauði 55.

Sigmundarnes á Mýrum 75.

Sigmundarstaðir á Mýrum
75.

Sigmundr 75.

Sigríðr Sigurðardöttir á

Sanduesi 14—15, 21—22,

50—51, .54—55.

Sigtryggr snarfari, gesta-

höfðiugi 41—42, 46, 48,

68—69.

Sigurðr hjörtr 65.

Sigurðr jarl í Orkneyjum 84.

Sigurðr bóndi á Sandnesi

14—15, 17, 21—22.

Sigurðr Guttormsson 65.

Sigurðr Haraldsson hárfagra

164.

Sigvaldi jarl Stríitharald.s-

son 256.

Skáld-Hrafn Önundarson

260, 384.

Skallagrírar Kveldfilfsson 2,

9, 48, 58—65, 67—81,

85—88, 91, 94—103.
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123—124, 151, 172—176,

190, 242, 260, 272, 284.

Skafti ÞóraiinssoD prestr

283—284.

Skafti Þóroddsson lögsögu-

maðr 240.

Skarðsheiðr, sunnauvcrt við

Borgartjörð 279.

Skarnssund 50.

Skeggþórir 166, 171.

Skorrey á Mýrum 239.

Skorri þræll 239.

Skotar 127—131, 139—142,

176, 186.

Skotland 8, 128—129, 133,

135, 176—177.:

Skrymir, sverð 277.

Skúli Þorsteinsson 260, 285.

Snæfellsströnd 260, 262,

278.

Sogn í Noregi 10, 81, 89,

91, 102, 104, 123, 155,

195, 202—203, 206,; 208,

238.

Sognsær i Noregi 67, 83,

89, 194.

Sólskel, ey undan Norð-

. mæri 6.

Sólundir fyrir utan Sognsæ

65.

Solveig en fagra, dóttir

Atla jarls 3.

Sonatorrek 244.

Stað(i), höfði í Noregi 7.

Stafaholt í Mýrasýslu 266

—267.

Staksœýri á Mýrum 260

—

261, 263.

Stangarholt á Mýrum 73,

275.

Steinarr Önundarson sjóna

260—267, 269—273, 275

—278.

Steind6rr óiafssou pá 241.

Steinssund 161.

Storð, ey undan Hörðalandi

249.

Stórólfr Ketilsson hængs

67.

Stórólfshváll 57.

Stórólfsvöllur 57.

Straumfjörðr á Mýrum 77.

Suðreyjar 8, 84.

Sumarliði Herjóifsson 57.

Sunnmærr i Noregi 4, 6.

Svartr þræll 239.

Sveinn Brynjólfsson 102.

Svíar 43, 182.

Svíaveldi 217.

Sygnafylki = Sogn 155.

Sæheimr 89.

Sæunn Skallagrimsdóttir 79,

151.

Sölvi klofi, sonr Húnþjófs

konungs 4—6.

Tjaldanes í KjósarBýslu

283.

21*
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Torgar (= Torg, í Torgum),

ey undan Hálogalandi 12,

14, 17, 21—22, 26, 29—
30, 34, 38, 56.

Trefill Rauða-Bjarnarson

257.

Tryggvi Oláfsson konungr

yfir Víkinni 237.

Tungu-Oddr 73, 259, 266

—267, 269—271, 273.

Túnsberg i Noregi 66, 164.

Úlfr =KveIdúIfr.

Úlfr enn óargi 1.

Úlfr hirðmaðr Arnviðar jarls

230, 233—235.

Úlfr bróðir hans 230.

Upplönd í Noregi 4, 45, 48,

59, 162, 220.

Útsteinn, bær á Rogalandi

89.

Vágar, eyjarnar i Lofoten

39.

Valdrea, eitt af Upplöndun-

um í Noregi 59.

Valgarðr Jörundarsou 58.

Váli Ketilsson gufu 240.

Valland = Frakklaud 8,

138.

Varmilækr í Borgarfjarðar-

sýslu 76.

Vatn, á Vors í Noregi 61.

Vatn, sem Gufá rennr úí 275.

Vefsnir, fjörðr á Háloga-

landi 14, 34.

Vellekla, kvæði 255.

Vémundr konungr 7.

Vermaland í Svíþjóð 216—
217, 219, 229, 236—237,

Vermundr Þorgrímsson 241.

Vestarr Ketilsson hængs

57.

Vest(r)fold í Noregi 41, 65.

Vestrlöud 8.

Vetrliði Bkáld Sumarliða-

son 57.

Véþormr 253.

Víðimýrr í Skagafirði 257.

Víga-Barði Guðmundsson

241.

Vik í Noregi 18, 44—46,

66, 125, 164, 190, 192,

206, 212, 215, 217, 237.

Vikverjar 46, 164.

Vína, á í Rásslandi (Dwina)

93.

Vína=Vínheiðr 144.

Víuheiðarborg 132.

Vínheiðr á Englandi 131

—

]32.

Víuuskógar á Englandi 131.

Vitar í Noregi 165.

Vors, á Hörðalaudi 59, 61.

Vors, ey í Norcgi 197—198.

VöIIr í Rangárvallasýslu 57.

Yngvarr, lendr niaðr í
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Fjörðum 47—48, 76—77,

79—81, 172.

Ýrr Geirmundsdóttir 240.

Þjórsá 57.

Þ6ra Hróaldsdóttir hlað-

hönd 82—86, 87, 89, 93.

Þóra Þórisdóttir hersis 190.

Þóra Þorsteinsdóttir 260.

Þóiarian Ragabróðir lög-

sögumaðr 76.

Þórarna 60.

Þorbergr Oláfsson pá 241.

Þorbjörg Oláfsdóttir pá 241.

Þorbjörn hornklofi 15.

t>orbjörn krummr 60, 73.

Þórðr. bróðir Sigtryggs og

Hallvarðs 41, 46.

Þórðr beigaldi 60, 73.

Þórör Brynjólfsson 81, 102,

155, 158, 195, 202, 238.

Þórðr Granason 97— 100.

Þórðr gellir Óláfsson 76,

259.

Þórðr Rannveigarson 102.

Þórðr Þorgeirsson 173, 239.

Þórðr Þorsteinsson 260.

. Þórdís Óláfsdóttir 76.

Þórdís Ynevarsdóttir 172.

Þórdío Þortinnsdóttir 151.

Þórdís stöng Þórisdóttir

73.

ÞórdÍB Þóiólfsdóttir 149,

152, 175, 240, 259, 279,

281—283.

Þorfiðr strangi 122, 124—
125, 136, 142, 151.

Þorfinur bóudi 220, 225,

227, 235-236.

Þorgeirr bróðir Sigtryggs

og Hallvarðs 41, 46.

Þorgpirr 275.

Þorgeirr jarðlangr 60, 73.

Þorgeirr lanibi 172—173.

Þorgeirr þyrnifótr 93—94,

148.

Þorgeirr blundr 97, 273,

278—279.

Þorgeirr Þorsteinsson 260,

284.

Þorgerðr brák 100.

Þorgerðr Bjarnardóttir 260.

Þorgí^rör Egilsdóttir 206,

240—241, 243—244,248.

Þorgils gjallandi 30—32,

39, 41—43, 46, 52, 66—
67.

Þorgils Ögmundarson 260.

Þórballr goði Oddason 241.

Þóiir= Skegg-Þórir.

Þórir haklangr 19.

Þórir þruma, ármaðr Har-

alds konungs 45.

Þórir þurs 60, 73.

Þórir Hróaldsson hersir í

Firðafylki 64—65, 82,

85—93, 103—105, 107,

111—113, 121—125,148,

156—157, 190, 252.

Þórir Ketiisson kjölfara70.
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Þorkell Naumdælajarl 55.

Þorkell Gunnvaldssou 257.

Þorlaug Hrafnsdóttir 58.

Þortuóðr .stýrimaðr 259.

Þormóðr þræll 289.

Þormóðr Kleppjárnsson 260.

Þormóðssker 239.

Þóroddr goði 240—241.
Þóroddr hrisabluudr (xeirs-

son 97.

Þóroddr Tungu-Oddssou
259.

Þórólfr Kveldíilfsson 2—5,
10—12, 16—41, 43—56,
58—59, 63, 66—67, 70,

78, 181, 190.

Þórólfr Skallagrírasson 78

—

80, 87—96. 101—105,
111, 113. 118—128, 131,

137—144. 146—149, 152,

175, 190, 241.

Þórr 58.

Þorskafjörðr 240.

Þorsteinn Egilsson 73, 2C6,

258—279, 284—285.
Þorsteinn Eiriksson, alspaks,

Þnruson 190—193, 195,

206, 21.5—219.236—237,
259.

Þorsteinn Þóruson = Þor-

steinn Eiriksson.

Þórunn Skallngrímsdóttir

79, 96—97.
Þorvaldr ofsi 122, 124—125.
Þórörniisynir = Þorbjörn

krumrar og Þórðr beigaldí

60.

Þrándarholt íBorgarfirði 97,

Þrándheirar= 8fylki báðum
megiu við Þrándtieims-

íjörð 4, 7, 10. 15, 18, 20,

34, 35, 03—54, 66, 175,

192, 217.

Þrándr þræll 262—265.
Þruma, bær í Vikinni 45.

Þrændalög= Þrándheimr 4.

Þrændir, Þrándheimsbfiar
164.

Þuríðr dvlla Gunuarsdóttir
151.

Þuríðr Ólafsdóttir píi 241.

Þursstaðir á Mýrum 73.

Þverá i Rangárvallasýslu 58.

Þverá í Mýrasýslu 74.

Þverárhlíð í Mýrasýslu 151.

Ogmundr Galtason 260.

Ögvaldsnes i Noregi 89.

Ölvaldr bóndi 274—275.
Ölvaldsstaðir á Mýrum 275.

Ölvir hnáfa Kárason 1, 3,

7, 9—10, 15—16, 18, 31,

35—36, 51—55. 59—63.
Ölvir, húskarl Þóris hersis

105—109, 111.

Ölfiis í Árnessýslu 240—241.
Önundr = Bergönundr.
Önundr 'sjóni Ánason 73,

207, 219. 260. 268—273,

_
275—276.

Örviðaá, á Mýrum 276.

Özurr t6ti 93, 123.

Özurr Eyviudarson 241.



Athugasemdlr og: leiðréttlngrar.

Bls. Vi. ofanverðum, rétt: öndverðum. — 5828 ,Lét-

umk' er í einu hdr. letíomc og virðist það vera rétt: ,ell-

in letr mik', enn vísan verðr ekki öllu skilmerkilegri fyr-

ir það. 7820 hrærikytjur r. : hrœrikytjur. 96i8 ingva r.:

Ingva. 1238 lista r. Lista. 120ai skaltu r. skalt. I2O22

hefir r. hefr. 1218 sæfask r. sæfask. 127? æstr r. œstr.

144i2 grær r. grœr. 1442o ,of virðist ekki nauðsynlegt

rímsins vegna, því að hér mun vera að ræða um undan-

tekningu frá regluuni, af þvi blásandi íð) er í samstöf-

uninni. 1502 gauta r. (sarakv. því "sem stendr í skýring-

unum) göfva. lólss ,Egill gerðist enn snoðinn'. Þetta er

óviðkunnanlega að orði komizt, enda sleppa mörg hand-

rit þeasum orðum. 157i4 eiðsært r eiðsært. 15927—ss

þyrnifótar. Nærgis r. þyrnifótar. nærgis. 162io sumir r,

sum. 1659 bræðra r. hrœðra. I8615 (2 dálkr) ís arus r.

ísarns. 18929 .regnaðar' heldr Hjalmar Falk að eigi að

vera rógnaðra. Rógnaðra reginn er rétt mannkenning.

196i9 Gjalpar r. gjalpar. 2O824 slæður r. slœður. 2276

,of trega' getr líka verið oftrega. 242io rétt= rekit. 252ii

N(i3 r. nú. 2554 ýtanlendis r. útanlendis. 255i9 ingva r.

Ingva. 256i örv^aðar (sbr. Bkýringarnar) r. örr Váfaðar.

278ii fyrir ,vindskeiðunum' hafa sum handr. hurðinni,

sem virðist vera réttara. — Ætlast var til, að í vísunum

væri íylgt foraari stafsetaingu eua i meginmáliau, eau
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það hefir gleymzt á sumum stöðum, og hefir þótt réttast

að leiðrétta það. Þannig á t. d. að vera ritað ce og í

vísunum, þar sem upphafleiki beudir til, og hefr (af söga-

Jnnij.hafa', ekki hefir), sem er algengt í foruura kveðskap.
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