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Forord.

Denne Udgave af Gunnlaug Ormstunges Saga slutter sig som l.æse
bog til den af samme Selskab i dette Aars Sommer udgivne old
norskc Formlære for Begyndere af J. Aars Det norske
Oldskriftselskabs Bestyrelse bar ved at besørge disse Bøger udgivne
villet skaffe Begyndere i Sproget et Hjælpemiddel til ogsaa uden. en
Lærers Hjælp at overvinde de første og største Vanskeligheder, brug
bart ogsaa for den, som alene gjennem det norske Skriftsprogs.Gram
matik har tilegnet sig de almindelige grammatiske Begreber. Besty
relsen har troet det hensigtsmæs.-igst til Lresebog at vælge et helt
Værk fra den oldnorske Literaturs bedste Tid og tiltrækkende fra Ind
holdets Side, som den her udgivne Saga. Uagtet sit mindre Omfang
antoges denne dog tilstrækkelig til Øiemedet, nåar Udgaven indrettedes
med særligt Hensyn til at veilede Begynderen til en grundig lnd
øvelse af Formlæren; hvad han efter at have gjennemgaaet den
mangler af Ordforraad, vil han nu let kunne erhverve sig ved Hjælp
af Provst Fritzner s fortjenstfulde Ordbog over det gamle
norske Sprog, som forhaabentlig om ikke lang Tid vil være ud
kommen fuldstændig.

Jeg har stræbt at gjøre Udgaven saa brugbar for det her forkla
rede Øiemed, som det var mig muligt. Hvad Texten angaar, har jeg
saagodtsom gansko kunnet holde mig til den fortrinlige Udgave i Is
len dinga Sogur, andet Bind (Kjøbenhavn 1847). Retskrivningen
har jeg forandret i Overeensstemmelse med den Normalretskrivning,
som nu almindelig følges i Udgaver af oldnorske Skrifter, men ellers
har jeg kun paa ganske faa Steder afveget fra den der givne Form
af Texten. Viserne har jeg ikke troet at burde udelade, men da
Begyndere i Oldnorsk, for hvem Udgaven nærmest er bestemt, selv
følgelig ikke kan magte disse vanskelige Skaldedigte, som blive endnu
vanskeligere ved Textens fordærvede Tilstand, har jeg ikke medtaget
dem hverken i Anmærkningerne eller i Ordsamlingen, uden forsaa
vidt jeg i de første har meddelt et Uddrag af deres Indhold i
Oversættelse, hvor dette syntes mig nyttigt for Sammenhængens Skyld,
i Anmærkningerne har jegforstrax at vænne Begynderen til at bruge
Grammatiken givet en næsten fuldstændig Analyse af Sagaens to
første Kapitler med stadig Henvisning til Paragrapherne i Aars's
Formlære; tillige har jeg der for at lette Arbeidet tilføiet Ordenes
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Betydninger. I de følgende Kapitler troede jeg det tilstrækkeligt kun
at forklare vanskeligere Former og Udtryk. De vigtigste Regler af
Ordføiningslæren vil sees at være medtagne, forsaavidt de komme til
Anvendelse i denne Saga. Ved Bedømmelsen af denne Del af Bogen
maa jeg forresten bede erindret, at alt maatte indrettes saaledes, at
det var fatteligt ogsaa for den, som ikke havde lært noget fremmed
Sprogs Grammatik ; havde jeg f. Ex. kunnet forudsætte Kjendskab tii
det latinske Sprogs Grammatik, saa kunde jeg baade have sparet
mere end enAnmærkning og forklaret adskilligt skarpere og nøiag>
tigere, endjeg nuhartroecat kunne gjøre det. I Ordsamlingen
har det været Meningen at optage alle i Sagaen forekommende Ord
og Ordbetydninger, med alle nødvendige Forklaringer, som ikke alle
rede var givne i Anmærkningerne. Da jeg kunde antage, at enhver
Læser vilde have Aars's Formlære ved Haanden, har jeg for Kort
heds Skyld angivet Ordenes Bøining alene ved Henvisning til ved
kommende Paragraph i denne.

Den tidligere udkomne Formlære er anlagt paa at være saa
fuldstændig, at enhver, som ikke studerer Sproget i videnskabeligt
Øierhed, i den kunde finde al ved Læsningen af Sprogets prosaiske
Literatur nødvendig Oplysning. Den indeholder derfor meget, som
kun vilde forvirre Begynderen og gjøre det vanskeligere at blive
sikker i de regelmæssige Bøiningsformer, om han strax tog det med.
Hr. Aars har derfor anmodet mig om' her at gjøre Formlærens
Læsere opmærksomme paa de Paragrapher, som han antager bør
overspringes ved første Læsning og først medtages, nåar der haves
Brug for dem og navnlig, nåar senere i Formlæren eller i Læsebogen
henvises til dem. De er, foruden alt, hvad der er trykt med mindre
Skrift. §§ 29—41, 46—49, 51, 54-56, 58—60, 62 e, 65, 68—69,
71—72, 77 81, 83—85, 90—93, 96, 98 b, 109—110, 160—161.

Et Par: meningsforstyrrende Trykfeil i Formlæren opdagedes
for sent til at kunne komme ind i Rettelseslisten. S. 10 L. 9 ne
denfra staar i Akk. Plur. hirbi for hirba; S. 67 L. 10 ovenfra
dæ mi (3 Pers. Sing. Præs. Ind.) for dæ mi r.

Christiania, Novbr. 1862.

0. Bygh.
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GUNNLAUGS SAGA OEMSTUNGU.

1. Porsteinn hét maor, hann var Egilsson Skallagrims
sonar Kveldulfssonar hersis or Noregi ; en Asgeror hét mooir
Porsteins ok var Bjarnardéttir. Porsteinn bjé at Borg i
Borga rfiroi; hann var auSigr at fé ok hofSingi mikill, vitr
maor ok hogværr ok hofsmacV um alla hluti. Engi vaj
hann afreksmaor um voxt eBa afl, sem Egill faoir hans, en
bo var hann it mesta afarmenni ok vinsæll af allri albydu.
Porsteinn vår vænn maor, hvitr å hår ok eygr manna bezt.
Hann åtti Jofrioi Gunnars dottur Hlifarsonar. Jofrior var

åtjån vetra, er Porsteinn fekk hennar; hon var ekkja;
hana hafoi ått fyrr Poroddr, son Tungu-Odds, ok var beirra
dottir Hungerftr, er bar fæddist upp at Borg meo Porsteini.
Jofrior var skorungr mikill; bau Porsteinn åttu mart barna,
en bo koma få viB bessa sogu; Skiili var elztr sona beirra,
annarr Kollsveinn, bri6i Egill.

2. Eitt sumar er bat sagt, at skip kom af hafi i G-uf
åros_ Bergfinnr er nefndr styrimaor fyrir skipinu, norrænn
at ætt, auoigr at fé ok heidr vis aldr ; hann var vitr maor.
Porsteinn bondi reio til skips ok réo jafnan mestu, hver
kaupstefna var, ok svå var enn. Austmenn vistuoust, en
Porsteinn tok vio styrimanniniim, fyrir pvi at hann beiddist
pangat. Bergfinnr var fåtalaor of vetrinn, en Porsteinn
veitti hånum vel. AustmaSrinn hendi mikit gaman at draum
um. Um vårit einn dag rceddi Porsteinn um vio Berg
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finn, ef hann vildi rioa med hånum upp undir Valfell; gar
var på bingstoo beirra Borgfiroinga; en Porsteini var sagt,
at fallnir væri biioarveggir hans. AustmaSrinn kveost bat
vist vilja, ok riou beir heiman of daginn brir saman ok
hiiskarlar Porsteins, bar til er beir koma upp undir Valfell, 5
til bæjar bess er at Grenjum heitir; bar bj6 einn maor
félitill, er Atli hét; hann var landseti Porsteins, ok beiddi
Porsteinn Atla, at hann færi til starfs meS beim ok hefoi
pål ok reku, hann gerSi svå. Ok er beir koma til biiSar
toptanna, bå téku beir til starfs allir ok færou tit veggina. io
Veorit var heitt af solu, ok yard beim Porsteini ok aust
manni erfitt; ok er beir hof&u lit fært veggina, bå settist
Porsteinn nior ok austmadr i buoartoptina, ok sofna&i Por
steinn ok lét illa i svefni; austmaor sat hjå hånum ok lét
hann njota draums sms, ok er hann vaknaoi, var hånum 15
erfitt orSit. Austmaor spuroi, hvat hann hefoi dreymt, er
hann lét svå illa i svefni. Porsteinn svaraoi : ekki er mark

at draumum. Ok er beir riou heim um kveldit, bå spyrr
an.stmaftr enn, hvat Porstein hefßi dreymt. Porsteinn segir :
ef ek segi bér drauminn, bå skaltu råoa hann, sem hann 20
er til. AustmaSr kveSst å bat hætta mundu. Porsteinn

mælti bå: bat dreymdi mik, at ek bottist heima vera at
Borg ok liti fyrir karldyrum, ok så ek upp å husin ok å
mæninum ålpt eina væua ok fagra, ok pottist ek eiga, ok
potti mér allgoo. På så ek fljiiga ofan frå fjollunum om 25
mikinn: hann flo hingat ok settist hjå ålptinni, ok klakafti
viS hana bli&liga, ok hon botti mér bat vel bekkjast. På
så ek, at orninn var svarteygr, ok jårnklær våru å hånum ;
vaskligr syndist mér hann. Pvi næst så ek fljuga annan
fugl af suorætt; så flo hingat til Borgar ok settist å husin 30
hjå ålptinni ok vildi pyoast hana. Pat var ok om mikill.
Brått botti mér så orninn, er fyrir var, yfast mjok, er hinn
kom til, ok boroust beir skarpliga ok lengi, ok bat så ek,
at hvårrtveggja blceddi ; ok svå lauk beirra leik, at sinn veg
hné hvårr beirra af husmæninum, ok våru bå båftir dauoir. 35
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En ålptin sat eptir, hnipin mjok ok daprlig. Ok bå så ek
fljiiga fugl or vestri, bat var valr; han settist hjå ålptinni
ok lét blitt vift hana, ok siftan flugu bau i brott bæfti samt
i somu ætt; ok bå vaknafta ek. Ok er draumr bessi uraerk-

5 iligr, segir hann, ok man vera fyrir veftrum, at bau mætast
i lopti, or beim ættum, er mér bottu fuglarnir fljiiga. Aust
maSr segir: ekki er bat min ætlan, segir hann, at svå sé.
Porsteinn mælti : ger af drauminum slikt, er bér synist lik
ligast, ok låt mik heyra. Austmaor mælti : fuglar beir munu

10 vera manna fylgjur; en hiisfreyja bin er eigi heil, ok man
hon fæfta meybarn fritt ok fagrt, ok man bii unna )pvi
mikit; en gofgir menn munu biftja dottur binnar, or beim
ættum, sem bér béttu ernirnir fljiiga at, ok leggja å hana
ofrast ok berjast of hana ok låtast båftir af bvi efni; ok bvi

15 næst man hinn brifti maor biftja hennar, or beirri ætt er
valrinn flo at, ok beim man hon gipt vera. Nii hefi ek
pyddan draum pinn, svå sem ek hygg eptir man ganga.
Porsteinn svarar: illa er draumr råftinn ok livingjarnliga,
sagfti hann, ok mant bii ekki drauma rafta kunna. Aust-

20 maftr segir: Pii mant at raun um kornast, hversu eptir
gengr. Porsteinn lagfti fæft å austmanninn, ok for hann å
brott um sumarit, ok er hann mi or sogunni.

3. Um sumarit bjost Porsteinn til bings ok mælti til
Jéfriftar hiisfreyju, åftr hann for heiman : svå er håttat,

25 segir bann, at bu ert meft barni; ok skal bat barn lit bera,
ef bii fæftir meybarn, en upp fæfta, ef sveinn er. Pat var
bå siftvandi nokkurr, er land var alt alheidit. at beir menn,
er félitlir våru, en st6S limegft mjok til handa, létu tit bera
born sin, ok botti bo illa gert åvalt. Ok er Porsteinn haffti

30 Jietta mælt, bå svarar Jofriftr : betta er libinsliga mælt, segir
hon, slikr maftr sem pii ert: ok man bér eigi synast betta
at låta gera, svå auftigr maftr sem bti ert. Porsteinn svar
ar: veizt bii skaplyndi mitt, segir hann, at eigi man hlyfti
snmt verfta, ef af er brugftit. Siftan reift hann til bings;

35 en Jofriftr fæddi meftan meybarn åkafa fagrt. Konur vildu
1*
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bat bera at henni, en hon kvaft bess litla porf ok lét bang
at kalla smalamann sinn, er Porvarftr hét, ok mælti hon:
hest minn skaltu taka ok leggja softul å, ok færa barn petta
vestr i Hjarftarholt Porgerfti Egilsdottur, ok bift hana upp
fæfta meft leynd, svå at Porsteinn verfti eigi varr vift; ok 5
peim åstaraugum renni ek til barns bessa, at vist eigi nenni
ek, at bat sé lit borit. En hér eru brjår merkr silfrs, er
jni skalt hafa at verkkaupi; en Porgerftr skal få pér fari
vestr par ok vist um haf. Porvarftr gerfti, sem hon mælti.
Siftan reift hann vestr i Hjarftarholt meft barnit ok fekk Por- 10
gerfti i hendr; en hon lét upp fæfta landseta sinn, er bjo
inn å Leysingjastoftum i Hvammsfirfti. En hon tok Por
varfti fari norftr i SteingrimsfirSi, i Skeijavik, ok vist of
haf, ok 'for hann bar utan, ok er hann mi or sogunni.

Ok er Porsteinn kom heim af bingi, bå sagfti Jofriftr 15
hånum, at barnit er lit borit, sem hann haffti fyrir mælt,
en smalamaftr var i brott hlaupinn, ok stolit i brott hesti
hennar. Porsteinn kvaft hana hafa vel gert ok fekk sér
smalamann annan. Nii liftu svå sex vetr, at betta varft
ekki vist. Ok bå reift Porsteinn til heimbofts vestr i Hjarft- 20
arholt til Olafs på, mågs sms, Hoskuldssonar, er bå botti
vera meft mestri virftingu allra hofftingja vestr bar. Por
steini var bar vel fagnat, sem likligt var. Ok einnhvern dag
at veizlunni er bat sagt, at Porgerftr sat å tali vift Porstein,
broftur sinn, i ondvegi; en Olafr åtti tal vift aftra menn. 25
En yfir gegnt beim å bekkinum såtu meyjar brjår. På
mælti Porgerftr: hversu lizt bér, broftir, å stiilkur b essar,
er hér sitja gegnt okkr? Hann svarar: allvel, segir hann,
ok er b 6ein fegrst miklu, ok hefir hon vænleik Olafs, en
hviti ok yfirbragft vårt Myramanna. Porgerftr svarar: vist 30
er bat satt, er bii segir, broftir, at hon hefir hviti ok yfir
bragft vårt Myramanna, en ei vænleik Olafs på : pvi at hon
er ei hans dottir. Hversu må bat vera, segir Porsteinn,
en bo sé hon bin dottir? Hon svarar: meft sannindum at

segja [)ér, frændi, kvaft hon, bå er bessi bin dottir, en eigi 35
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min, hm fagra raær; ok segir hånum siftan alt, sem farit
haffti, ok biftr hann fyrirgefa sér ok konu sinni bessi afbrigfti.
Porsteinn mælti: ekki karm ek ykkr al åsaka um betta, ok
veltr bangat sem vera vill um fiesta hluti; ok hafi bit vel

5 yfir slett vanhyggju mina; lizt mér svå å mey bessa, at
mér bykkir mikil gipta i at eiga jafnfagrt barn; eftr hvat
heitir hon? Helga heitir hon, segir Porgerftr. Helga hin
fagra, segir Porsteinn. Nii skalt bii biia ferft hennar heim
meft mér. Hon gerfti svå. Porsteinn var baftan lit leiddr

10 meft géftum gjofum; ok reift Helga heim meft hånum ok
fæddist bar upp meft mikilli virfting ok åst af foftur ok
moftur ok ollum frændum.

4. I fienna tima bjo uppi å HvitårsiSu å Gilsbakka
Illugi svarti Hallkelsson Hrosskelssonar ; moftir Illuga var

15 Puriftr dylla, dottir Gunnlaugs ormstungu. Illugi var annarr
mestr hofftingi i Borgarfirfti en Porsteinn Egilsson; Illugi
svarti var storeignamaftr ok harftlyndr mjok ok -helt vel
vini sina. Hann åtti Ingibjorgu, dottur Asbjarnar Harft
arsonar or Ornolfsdal. Moftir Ingibjargar var Porgerftr,

20 dottir MiSfjarftar-Skeggja. Born Ingibjargar ok Illuga våru
morg, en få koma vift bessa sogu. Hermundr hét son
beirra, en annarr Gunnlaugr. Båftir våru beir efniligir
menn ok bå frumvaxta. Svå er sagt frå Gunnlaugi, at
hann var snemmendis bråftgjorr, mikill ok sterkr, ljosjarpr

25 å hår ok for allvel, svarteygr ok nokkut nefljétr ok skap
felligr i andliti, miftmjor ok herftimikill, kominn å sik manna
bezt, håvaftamaftr mikill i ollu skaplyndi, ok framgjarn
enemmendis,. ok vift alt livæginn ok harftr, ok skåld mikit
ok heidr niftskårr, ok kallaftr Gunnlaugr ormstunga. Her-

30 mundr var peirra vinsælli ok haffti hofftingjabragft å sér.
Ok er Gunnlaugr var télf vetra gamall, baft hann foftur
sinn fararefna, ok kvaftst hann vilja fara utan ok sjå sift
annarra manna. Illugi bondi t6k bvi seinliga, kvaft hann
eigi mundu bykkja goftan i litlondum, er hann bottist trautt

35 mega semja hann bar heima, sem hann vildi. Ok einnhvern
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morgin var bat, allitlu siftar, at Illugi bendi gékk lit snemma
ok så, at litibiir hans var opit, ok våru lagftir lit vårusekk
ar nOkkurir å hlaftit ok ]_ar lénur meft. Hann undraft
ist Jietta mj6k. Par gékk på at maftr ok leiddi fjogur
hross, ok var Imr Gunnlaugr, son hans, ok mælti: ek hefi 5
sekkana lit lagit, segir hann. Illugi spurfti, hvi hann gerfti
svå ? Hann sagfti, at bat skyldu vera fararefni hans. Illugi
mælti: engi raft skalt bu taka af mér ok fara hvergi, fyrr
en ek vil, ok kipti inn aptr vorusekkunum. Gunnlaugr reift
f)å i brott baftan ok kom um kveldit ofan til Borgar, ok 10
bauft Porsteinn bendi hånum bar at vera, ok bat biggr
hann. Gunnlaugr segir Porsteini, hversu farit haffti meft
beim feftgum. Porsteinn baft hann bar vera beim stundum,
sem hann vildi, ok bar var hann bau misseri ok nam

l6gspeki at Porsteini, ok virftist ollum* monnum |>ar vel til 15
hans. Jafnan skemtu bau Helga sér at tafli ok Gunnlaugr;
lagfti hv*årt peirra goftan bokka til annars bråftliga, sem
raunir bar å siftan. Pau våru mjok jafnaldrar. Helga var
svå fogr, at bat er sogn fréftra manna, at hon hafi fegrst
kona verit å Islandi. Hår hennar var svå mikit, at bat 20
matti hylja hana alla, ok svå fagrt sem gullband; ok engi
kostr botti bå bvilikr, sem Helga en fagra, i ollum Borg
arfirfti ok viftara annarsstaftar.

Ok einnhvern dag, er menn såtu i stofu at Borg, bå
mælti Gunnlaugr til Porsteins: einn er så hlutr i logum. 25
er fni hefir eigi kent mér: at fastna mér konu. Porsteinn
segir: bat er litit mål, ok kendi hånum atferli. Pa mælti
Gunnlaugr: mi skalt bii vita, hvårt mér hafi skilizt, ok
man ek mi taka i hond bér ok låta, sem ek festa mér
Helgu, dottur bina. Porsteinn segir: barfleysi ætla ek bat 30
vera, segir hann. Gunnlaugr breifafti .bå begår i hond
hånum ok mælti : veit mér mi betta, segir hann. Ger sem
bii vilt, segir Porsteinn, en bat skulu beir vita, er hjå eru
staddir, at betta skal vera sem umælt, ok bessu skulu engi
undirmål fylgja. Siftan nefndi Gunnlaugr sér våtta ok 35
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fastnaoi sér Helgu, ok segir siftan, hvårt bå mætti svå nyta.
Hann kvaft svå vera mega, ok varft monnum mikit gaman
at Jiessu, Jieini er vift våru staddir.

5. Onundr hét maftr, er bjé suSr at Mosfelli; hann var
5 auftmaftr hinn mesti ok haffti goftorft suftr bar um nesin.

Hann var kvångaftr maftr, ok hét Geirny kona hans Gmips
dottir Molda-Gniipssonar, er nam suftr Grindavik. Peirra
synir våru peir Hrafn ok Porarinn ok Eindrifti. Allir
våru peir efniligir menn, en po var Hrafn fyrir peim i

io hvivetna. Hann var mikill maftr ok sterkr, manna sjålig
astr ok skåld gott. Ok er han var mjok rosknaftr, på f6r
hann landa å milli ok virftist hvervetna vel, par sem hann
kom. Pa bjé suftr å Hjalla i Olfusi beir Poroddr hinn

spaki Eyvindarson ok Skapti, son hans, er på var logsogu
-15 maftr å Islandi. Méftir Skapta var Rannveig, déttir Gniips

Molda-Gniipssonar, ok våru {>eir systra synir Skapti ok
Onundar synir. Var fmr vinåtta mikil meft frændsemi.
f^å bjé lit at Rauftamel Porfinnr Selbérisson ok åtti sjau
sonu, ok våru allir efniligir menn; peir hétu svå: Porgils,

20 Eyjélfr ok Périr ; ok våru beir mestir menn ut pangat. Ok
pessir menn, er mi eru nefndir, våru allir uppi å einn tima.

Ok pessu næst urftu pau tiftindi, er bezt hafa orftit
hér å Islandi, at landit varft alt kristit, ok alt folk hafnafti
fornum åtrunafti. Gunnlaugr ormstunga, er åftr var frå sagt.

•25 var mi ymist at Borg meft Porsteini eftr Illuga foftur sinum
å Gilsbakka sex vetr, ok var hann bå åtjån vetra, ok
samdist bå mikit meft beim feftgum. Maftr hét Porkell
svarti; hann var heimamaftr Illuga ok nåfrændi, ok haffti
bar upp vaxit. Hånum tæmdist arfr norftr i Vatnsdal i

30 Asi, ok beiddi hann Gunnlaug fara meft sér, ok hann gerfti
svå, ok riftu norftr tveir saman i As, og greiddu beir feit
af hondum, er varftveitt hofftu, meft atgongu Gunnlaugs.
Ok er beir riftu norftan, gistu -beir i Grirastungum at auftigs
bonda, er bar bjo. Ok um morgininn tok smalamaftr hest

35 Gunnlaugs, ok var bå sveittr mjok, er beir féngu. Gunn
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laugr laust smalamanninn i livit. Bondi vildi eigi svå biiit
hafa, ok beiddi bota fyrir. Gunnlaugr bauft at gjalda benda
mork. Bonda botti {iat oflitit. Gunnlaugr kvaft £å visu :

Mdrk baub ek mundangs sterkum
manni tygjast hranna

Ibrast mantu, ef ybrum
allråbs fldba or sjdbi
lætr eybanda lfba

5

grasena, skalt pii gona
gldspyir! pat, nyja. linns samlagar kindar.

Pessi varft sætt beirra, sem Gunnlaugr bauft, ok riftu beir
suftr heim vift svå biiit.

Ok litlu siftar beiddi Gunnlaugr foftur sinn fararefna i 10
ahnat sinn. Illugi segir: mi skal vera, sem bli vilt, segir
hann; hefir bli mi heidr samit bik ér )p\i sem var. Reift
Illugi bå heiman skjott ok keypti skip hålft til handa Gunn
laugi, er uppi stoft i Gufårosi, at Auftuni festargram. Ok
er Illugi kom heim, på pakkafti Gunnlaugr hånum vel. 15
Porkell svarti réftst til ferftar meft Gunnlaugi, ok var fluttr
varnaftr peirra til skips; en Gunnlaugr var at Borg, meftan
peir bjnggu skipit, ok botti glaftara at tala vift Helgu en
vera i starfi meft kaupmonnum. Einnhvern dag spurfti Por
steinn Gunnlaug, ef hann vildi rifta til hrossa meft hånum 20
upp i Langavatnsdal. Gunnlaugr kvaftst bat vilja. ' Nii
rifta beir tveir saman, bar til er beir koma til selja Por
steins, er heita å PorgilsstoSum ; ok våru bar stofthross,
er Porsteinn åtti, fjogur saman, ok. våru rauft at lit. Hestr
var allvænligr ok litt reyndr. Porsteinn bauft at gefa 25
Gunnlaugi hestinn ; en hann kvaft eigi hrossa burfa, er hann
ætlafti af landi. Ok bå riftu beir til annarra stofthrossa;
var bar hestr grår med fjorum merum, ok var så beztr i
Borgarfirfti, ok bauft Porsteinn at gefa bann Gunnlaugi.
Hann svarar : eigi vil ek bessi, heidr en hin ; eftr hvi byftr 30
bii mér eigi bat, er ek vil biggja? Hvat er bat? segir
Porsteinn. Gunnlaugr mælti: Helga hin fagra, dottir bin.
Porsteinn svarar: eigi man svå skjott raftast, segir hann,
ok tok annat mål, ok riftu heimleiftis ofan meft Langa. Få
mælti Gunnlaugr: vita vil ek, segir hann. hverju bii vilt :.5
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svara mér um bonorftit. Porsteinn svarar : ekki sinni ek

hégoma binum, segir hann. Gunnlaugr mælti: betta er
alhugi minn, en eigi hégomi. Porsteinn svarar: vita skyldir
j)ii fyrst, hvat bii vildir. Ertu ei råftinn til utanferftar? ok

5 lætr bo, sem bli skylir kvångast! Er bat ekki jafnræfti
meft ykkr Helgu, meftan bii ert svå uråftinn, ok man bvi
ekki verfta ålitit. Gunnlaugr mælti: hvar til ætlar bu um
gjaforft dottur binnar, ef bli vilt eigi gipta syni Illuga svarta?
efta hvar erti beir i Borgarfirfti, er meira håttar sé en hann?

10 Porsteinn svarar: ekki fer ek i mannjofnuft, segir hann, en
værir bii slikr maftr sem hann, på mundi fiér ei frå, visat.
Gunnlaugr mælti : hverjum vilt bii heidr gipta dottur pina
en mér? Porsteinn svarar: mart er hér gott mannval.
Porfinnr at Rauftamel å sjau sonu, ok alla vel mannafta.

15 Gunnlaugr svarar: hvårgi beirra. Onundar né Porfinns, er
jafnmenni foftur mins, bviat bik skortir synt vift hann.
Eftr hvat hefir jui i moti bvi, er hann deildi kappi vift
Porgrim gofta Kjallakssdn å Pérsnes-bingi ok vift sonu
hans, ok haffti einn ]>at,- er vift lå. Porsteinn svarar: ek

20 stokta i brott Steinari, syni Onundar sjona, ok botti bat
heidr mikilræfti. Gunnlaugr svarar: Egils nauztu at bvi,
foftur [lins; enda man bat fåm bondum vel endast, _at synja
mér mægftar. Porsteinn svarar: hafftu i frammi kiigan vift
bå uppi vift fjiillin, en bat kemr pér fyrir ekki hér lit å

25 Myrunum. Um kveldit koma peir heim. Ok um morgininn
riftr Gunnlaugr upp å Gilsbakka ok baft foftur sinn rifta
til kvånbæna meft sér lit til Borgar. Illugi svarar: bii ert
liråftinn maftr, [>ar sem bii ert råftinn til utanferftar, en lætr
mi sem jiu skulir starfa i kvånbænum, ok veit ek, at slikt

30 er ekki vift skaplyndi Porsteins. Gunnlaugr svarar: ek
ætla bo utan alt eins, ok likar mér ekki, utan bii fylgir
bessu. Siftan reift Illugi heiman meft tolfta mann ofan til
Borgar, ok tok Porsteinn vel vift hånum. Um morgininn
snemma ræddi Illugi til Porsteins: ek vil tala vift bik.

35 Porsteinn svarar: gongum upp å borgina ok tolum par;
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ok svå gerftu fieir. Gunnlaugr gékk meft beirn. På mælti
Illugi: Gunnlaugr frændi minn kveftst hafa vakit bénorft vift
bik fyrir sina hiind, at biftja Helgu, dottur binnar, en mi
vil ek vita, hvem staft eiga skal målit ; er bér kunnig ætt
hans ok fjåreign vår; skal hvårki til spara af vårri hendi 5
staftfestu né manna forråft, ef bå er nær en åftr. Porsteinn
svarar: bat eitt finn ek Gunnlaugi, at mér bykkir hann
vera liråftinn, segir hann; en ef hann væri bér likr i skap
lyndi, på munda ek litt seinka. Illugi svarar: petta man
okkr verfta at vinslitum, ef pii synjar okkr feftgum jafnræftis. lo
Porsteinn svarar : fyrir pm orft, segir hann, ok okkra vingan,
på skal Helga vera heitkona Gunnlaugs, en eigi festarkona
ok bifta brjå vetr; en Gunnlaugr skal fara utan ok skapa
sik eptir goftra manna siftum; en ek skal lauss allra måla,
ef hann kemr ei svå lit, eftr mérvirftist eigi skapferfti hans. 15
Ok vift betta skilja beir. Riftr Illugi heim, en Gunnlaugr
til skips. Ok er peim gaf byr, létu beir i haf, ok kvåmu
skipi sinu norftr vift Noreg ok sigldu inn eptir Pråndheimi
til Niftaross ok lågu bar i lægi ok skipuftu upp.

6. I penna tima réft fyrir Noregi Eirekr jarl Håkon- 20
arson ok Sveinn, bréftir hans. Eirekr jarl haffti atsetu inn
å Hloftum, at foftrleifft sinni, ok var rikr hofftingi. Skuli
Porsteinsson var bå meft jarli ok var hirftmaftr hans ok vel
metinn. Pat er frå sagt, at beir Gunnlaugr ok Auftun
festargramr géngu, sjau menn saman, inn å Hlaftir. Gunn- 25
laugr var svå buinn, at hann var i gram kyrtli ok i hvitura
leistbtokum. Sull haffti hann å foeti, niftri å ristinni _ freyddi
or upp bloft ok vågr, er hann gékk. Ok meft beim buningi
gékk hann fyrir jarlinn ok beir Auftun, ok kvoddu hann
vel. Jarl kendi Auftun ok spyrr hann tiftinda af Islandi; 30
en Auftun sagfti slik sem våru. Jarl spyrr Gunnlaug,
hverr hann væri; en hann sagfti hånum nafn sitt ok ætt.
Jarl mælti: Skiili Porsteinsson, sagfti hann, hvat manna er
bessi å Islandi? Herra, segir hann, takit hånum vel; hann
er hins bezta manns son å Islandi. Illuga svarta af Gils- 35
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bakka, ok féstbroftir minn. Jarl mælti: hvat er fæti binum,

Islendingr? Sullr er å, herra! sagfti hann. Ok gékk bii po
ekki haltr? Gunnlaugr svarar: ei skal haltr ganga, meftan
båftir fætr eru jafnlangir. På mælti hirftmaftr jarls, er Périr

5 hét : bessi rembist mikit, Islendingrinn, ok væri vel, at vér
freistaftim hans nokkut. Gunnlaugr leit vift hånum ok mælti:

Hirbmabr er einn, truit hanum vart,
sa er einkar meinn; hann er illr ok svartr.

På vildi Périr gripa til exar. Jarl mælti: låt Vera

io kyrt, segir hann; ekki skulu menn gefa at s.liku gaum; eftr
hve garaall maftr ertu, Islendingr? Gunnlaugr svarar: ek
em nu åtjån vetra, segir hann. Pat læt ek um mælt,
segir jarl, at bii verftir ei annarra åtjån. Gunnlaugr mælti,
ok heidr lågt: bift mér engra forbæna, segir hann, en bift

15 bér heidr. Jarl mælti: hvat sagftir bu mi, Islendingr?
Gunnlaugr svarar: svå sem mér pétti vera eiga, at bii
bæftir mér engra forbæna, en bæftir sjålfum fiér hallkvæmri
bæna. Hverra bå? segir jarl. At bii féngir ei bvilikan
dauftdaga sem Håkon jarl, faftir binn. Jarl setti svå rauftan

20 sem bléft, ok baft taka fol betta skjott. På gékk Skuli fyrir
jarl ok mælti : gerit fyrir min orft, herra, ok gefit manninum
grift, ok fari hann å brottu sem skjétast. Jarl mælti : verfti
hann å brottu sem skjétast, ef hann vill griftin hafa, ok
komi aldri i mitt riki siftan På gékk Skuli tit meft Gunn-

25 laugi ok ofan å bryggjur. Par var Englandsfar, albiiit
til litlåts, ok bar ték Skuli Gunnlaugi far ok Porkatli,
frænda hans; en Gunnlaugr fekk Auftuni skip sitt til varft
veizlu ok fé sitt, bat er hann haffti eigi meft sér. Nii sigla
fieir Gunnlaugr i Englandshaf ok kvåmu um haustit suftr

30 vift Lundiinabryggjur ok réftu bar til hlunns skipi sinu.
7. Pa réft fyrir Englandi AftalråSr konungr Jåtgeirsson

ok var goftr hofftingi; hann sat penna vetr i Lundunaborg.
(Ein var bå tunga å Englandi sem i Noregi ok i Dan
morku; en f)å skiptust tungur i Englandi, er Vilhjålmr

35 bastarftr vann England. Gékk baftan af i Englandi Valska,
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er hann var baftan ættaftr.) Gunnlaugr gékk bråftliga fyrir
konung ok kvaddi hann vel ok virftuliga. Konungr spurfti.
hvaftan af londum hann væri. Gunnlaugr segir sem var:
en pvi hefi ek sott å yftvarn fund, herra, at ek hefi kvæfti
ort um yftr, ok vilda ek, at per hlyddit kvæftinu. Konungr 5
kvaft svå vera skyldu. Gunnlaugr flutti fram kvæSit vel
ok skoruliga; en betta er stefit i:

Herr sest allr ins orva ætt lytr grams ok gumna
Englands, sem gubs, pengils; gunnbrabs Abalråbi.

Konungr pakkafti hånum kvæftit ok gaf hånum at brag- 10
arlaunum skallåtsskikkju, skinndregna enum beztum skinnum
ok hlaftbuna i skaut niftr, ok gerfti hann hirftmann sinn, ok
var Gunnlaugr meft konungi um vetrinn ok virftist vel. Ok
einn dag, um morgininn snemma, bå mætti Gunnlaugr brim
monnum å stræti einu, ok nefndist så Pérorrar, er fyrir 15
beim var.' Hann var mikill ok sterkr ok furftu torvelligr.
Hann mælti: Norftmaftr, segir hann, sel mér fé nokkut at
låni. Gunnlaugr svarar: ekki mun bat råftligt, at selja fé
sitt likunnurn monnum. Hann svarar: ek skal gjalda fiér
at nefndum degi. På skal å fiat hætta, segir Gunnlaugr. 20
Siftan seldi hann hånum feit. Ok litlu siftar fann Gunnlaugr
konunginn ok segir hånum fjårlånit. Konungr svarar: nu
hefir litt til tekizt ' bessi er hinn mesti rånsmaftr ok vikingr,
ok eig ekki vift hann; en ek skal få bér jafnraikit fé. Gunn
laugr svarar: illa er oss bå farit, segir hann, hirftmonnum 25
yftrum; gongum upp å saklausa menn, en låta slika sitja
yfir våru, ok skal bat aldri verfta. Ok litlu siftar hitti hann
Pororm pk heimti feit at hånum ; en hann kvaftst eigi gjalda
mundu. Gunnlaugr kvaft bå visu bessa:

Mebalråb er pér, Mdbi
målma galdrs! at halda,
att hafit ér meb prettum
oddrjdb, fyrir mér hodduni;

vita måttu hitt, at ek heta. 30
her sé ek a pvi feri,
pat fékkst nafn af nokkvi.
nabrstunga, mér ungum.

Nii vil ek bjofta bér log,
mér fé mitt, eftr gakk å holm

segir Gunnlagr, at bii gjalt
vift mik ella, å briggja natta 35
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fresti. På hlo vikingrinn ok mælti: til bess hefir engi
orftit fyrri en bu, at skora mér å holm, svå skarftan hlut
sem margr hefir fyrir mér borit, ok em ek bessa albiiinn.
Ok vift bat skildu beir Gunnlaugr at sinni. Gunnlaugr

5 sagfti konungi svå biiit. Hann svarar: nu er komit i all
livænt efni; bessi maftr deyfir hvert våpn. Nu skaltu minum
råftum fram fara; ok er hér sverft, er ek vil gefa pér, ok
meft pessu skaltu vega, en syn hånum annat. Gunnlaugr
bakkafti konungi vel. Ok er beir våru til holms biinir, hå

io spyrr Porormr, hvernig sverft pat væri, er hann haffti.
Gunnlaugr synir hånum ok bregftr, en haffti lykkju inn
meSalkafla å konungsnaut ok dregr å hond ser. Berserkr
inn mælti, er hann så sverftit: ekki hræftumst ek bat sverft,
segir hann, og hjé til Gunnlaugs med sverfti, ok af hånum

15 mjok svå skjoldinn allan. Gunnlaugr hjo begår i mét meft
konungsnaut, en berserkrinn stéft hlifarlauss fyrir ok liugfti,
at hann heffti hit sama våpn ok hann syndi ' en Gunnlaugr
hjé hann pegar banahogg. Konungr bakkafti hånum verkit,
ok af bessu fekk hann mikla frægft i Englandi ok vifta

20 annarsstaftar. Um vårit, er skip géngu milli landa, på baft
Gunnlaugr Aftalråft konung orlofs at sigla nokkut. Konungr
spyrr, hvat hann vildi på. Gunnlaugr svarar: ek vilda
efna bat, sem ek hefi heitit, ok kvaft visu bessa:

«r ' Koma skal ek vist at vitja hverf ek aptr, abr arfi
viggs doglinga briggja, aubveitir gefr rauban
pvi hef ek hlutvondum heitit ormabeb fyri ermar,
hjarls, og tveggja jarla; oddgefnar mér stefnioddgefnar mér stefni.

Svå skal ok vera, skåld, segir konungr, ok gaf hånum
30 gullhring, er stéft sex aura; en bvi skaltu heita mér, segir

konungr, at kolna aptr til min at oftru hausti, fyrir pvi at
ek vil ei låta pik fyrir sakir iprottar pinnar.

8. Siftan siglir Gunnlaugr af Englandi meft kaup
munnum norftr til Dyflinnar. På réft fyrir Irlandi Sigtryggr

35 konungr silkiskegg, son Olafs kvarans ok Kormlaftar drett



14

ningar; hann haffti på skamma stund råftit rikinu. Gunn
laugr gékk på fyrir konung ok kvaddi han vel ok virftuliga.
Konungr ték hånum sæmiliga. Gunnlaugr mælti : kvæfti
hefi ek ort um yftr ok vilda ek hljéft få. Konungr svarar:
ekki hafa menn til bess orftit fyrri, at færa mér kvæfti, ok skal 5
vist hlyfta. Gunnlaugr kvaft bå dråpuna, ok er petta stefit :

Eir svarv skæ

Sigtryggr vib hræ.

Ok fietta er par:
10

Karm ek måls of skil,
hvem ek mæra vil

konungmanna kon,
hann er Kvarans son.

Muna gramr vib mik,
venr hann gjofli sik,

pess man grepp vara.
gullhring spara.
Segi siklingr mér,
ef hann heyrbi sérr
dyrligra brag,
pat er dråpu lag. 15

Konungr bakkafti hånum kvæftit ok kallafti til sin
féhirfti sinn ok mælti svå: hverju skal launa kvæftit? Hann
svarar: hverju vili bér, herra? segir hann. Hversu er laun
at, segir konungr, ef ek -gef hånum knorru två? Fehirftir
inn svarar ; ofmikit er bat, herra, segir han ; aftrir konungar 20
gefa at bragarlaunum gripi gofta, sverft goft efta gullhringa
géfta. Konungr gaf hånum klæfti sin af nyju skallati : kyrtil
hlaftbuinn ok skikkju meft ågætum skinnum ok gullhring,
er stéft rnork. Gunnlaugr joakkafti hånum vel ok dvaldist
bar skamma stund ok for baftan til Orkneyja. 2525

På réft fyrir Orkneyjum Sigurftr jarl Hloftversson;
hann var vel til islenzkra manna. Gunnlaugr kvaddi jarl
vel ok sagfti sik hafa at færa hånum kvæfti. Jarl kvaftst

hlyfta vilja kvæfti hans, svå sterra manna sem hann var å
Islandi. Gunnlaugr flutti kvæftit, ok var bat flokkr ok vel 30
ortr. Jarl gaf hånum breiftoxi, silfrrekna •alla, at kvæftis
launum ok bauft hånum meft sér at vera. Gunnlaugr bakk
afti hånum gjofina ok boft hit sama, en kveftst verfta at
fara austr til Svibjéftar, ok gékk siftan å skip meft kaup
monnum peim, er sigldu til Noregs, ok kému um haustit 35
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austr vift Konungahellu. Porkell frændi hans fylgfti hånum
jafnan. Or Konungahellu féngu beir leifttoga upp i Gaut
land hit vestra ok kému fram i kaupstaft beim, er i Skorum
heitir. Par réft fyrir jarl så, er Sigurftr hét, ok var vift

5 alftr. Gunnlaugr gékk fyrir hann ok kvaddi hann vel ok
kvaftst kvæfti hafa ort um hann. Jarl gaf gott hljéft til.
Gunnlaugr kvaft kvæftit ok var bat flokkr. Jarl bakkafti
hånum ok launafti hånum vel ok bauft hånum meft sér at

vera um vetrinn. Sigurftr jarl haffti jélaboft mikit um
10 vetrinn, ok atfangadag jola koma bar sendimenn Eireks

jarls norftan af Noregi, télf saman; beir féru meft gjofum
til Sigurftar jarls. Jarlinn fagnafti beim vel ok skipafti
peim um jélin hjå Gunnlaugi. Par var olteiti mikil. Gautar
ræddu um, at engi jarl væri meiri ok frægri en Sigurftr.

15 Noregsmonnum f)étti Eirekr jarl miklu framar. Ok um
jjetta brættu peir ok téku Gunnlaug til orskurftarmanns
hvårirtveggju um betta mål. Gunnlaugr kvaft på visu bessa:

Segit ér frå jarli, sigrreynir hefir senar
sjålfr i miklu gjålfri
austr fyri unnar hesti
Eirekr blår flein.

oddfeimu stafir! peima,
20 hann hefir litnar hranna

hår, karl er så, bårur;

Hvårirtveggju undu vel vift érskurftinn, en betr Nor
egsmenn. Sendimenn féru baftan eptir jélin meft fégjofum,
er Sigurftr jarl sendi Eireki jarli ; sogftu peir nu Eireki

25 jarli érskurftinn Gunnlaugs. Jarli jiotti Gunnlaugr hafa
synt vift sik einorft ok vinåttu, ok lét pau orft um fara, at
Gunnlaugr skyldi par friftland hafa i hans riki. Pat frétti
Gunnlaugr siftan, hvat jarl haffti um mælt. Sigurftr jarl
fekk Gunnlaugi leifttoga austr i Tiundaland i SviJyoS, sem

30 hann beiddi.

9. I benna tima réft fyrir Svibjéft Olafr konungr sænski,
son Eireks konungs sigrsæla ok Sigriftar hinnar stérråftu,
déttur Skoglar-Tosta ; hann var rikr konungr ok ågætr,
metnaftarmaftr mikill. Gunnlaugr kom til Uppsala nær bingi
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beirra Svia um vårit, ok er hann nåfti konungs fundi,
kvaddi hann konunginn. Hann tok hånum vel ok spyrr,
hverr hann væri. Hann kvaftst Vera islenzkr maftr. Konungr
mælti: Hrafn, segir hann, hvat manna er hann å Islandi?
Maftr stoft upp af hinum liæftra bekk, mikill ok vaskligr, 5
gékk fyrir konung ok mælti : herra ! segir hann, hann er
hinnar beztu ættar ok sjålfr hinn vaskasti maftr. Fari hann
bå ok siti hjå bér, sagfti konungr. Gunnlaugr mælti: kvæfti
hefi ek at færa yftr, sagfti hann, ok vilfta ek, at bér hlyddit
ok gæfit hljoft til. Gangit fyrst ok sitit, sagfti konungr; 10
ekki er mi tém til yfir kvæftum at sitja. Peir gerftu svå.

Toku Jieir bå tal meft sér, Gunnlaugr ok Hrafn; sagfti
hvårr oftrum frå ferftum sinum. Hrafn kvaftst farit hafa

åftr um- sumarit af Islandi til Noregs ok ondverftan vetr
austr til Svibjoftar. Par gerist brått vel med beim. Ok 15
einn. dag, er liftit var bingit, våru beir båftir fyrir konungi,
Gunnlaugr ok Hrafn. På mælti Gunnlaugr : mi vilda ek,
herra, segir hann, at bér heyrftit kvæftit. Pat må nu, segir
konungr. Nu vil ek flytja kvæfti mitt, herra, segir Hrafn.
Pat må vel, segir hann. På vil ek flytja fyrr kvæfti mitt, 20
herra, segir Gunnlaugr, ef bér vilit svå. Ek å fyrr at flytja,
herra, segir Hrafn, er; ek kom fyrr til yftvar. Gunnlaugr
mælti: hvar kvåmu feftr okkrir bess, segir hann, at faftir
minn væri eptirbåtr foftur bins? hvar nema alis hvergi; skal
ok svå meft okkr vera. Hrafn svarar: gerum bå kurteisi, 25
segir hann, at vér færum betta ei i kappmæli ok låtum
konung rafta. Konungr mælti: Gunnlaugr skal fyrri flytja,
bvi at hånum eirir illa, ef hann hefir eigi sitt mål. På
kvaft Gunnlaugr dråpuna, er hann haffti orta um Olaf
konung, ok er lokit var dråpunni, på mælti konungr : Hrafn, 30
sagfti hann, hversu er kvæftit ort? vel, herra, sagfti hann;
bat er stérort kvæfti og lifagrt ok nokkut stirSkveftit, sem
Gunnlaugr er sjålfr i skaplyndi. Nu skaltu flytja bitt kvæfti.
Hrafn, segir konungr. Hann gerir svå. Ok er lokit var,
på mælti konungr: G unnlaugr, segir hann, hversu er kvæfti 35
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betta ort? Gunnlaugr svarar: vel, herra, segir hann; betta
er fagrt kvæfti, sem Hrafn er sjålfr at sjå, ok yfirbragfts
litit; eftr hvi ortir bii flokk um konunginn, segir hann, eftr
fidtti bér hann eigi dråpunnar verftr? Hrafn svarar: tolum

5 petta ei lengr ; til man verfta tekit, bott siftar sé, segir hann,
ok skildu mi vift svå biiit. Litlu siftar gerftist Hrafn hirft
maftr Olafs konungs ok baft hann orlofs til brottferftar;
konungr veitti hånum- fiat. Ok er Hrafn var til brottferftar
btiinn, fiå mælti hann til Gunnlaugs: lokit skal mi okkarri

10 vinåttu, fyrir bvi at bii vildir hropa mik hér fyrir hofftingjum ;
nu skal ek einhverju sinni eigi bik minnr vanvirfta, en bu
vildir mik hér. Gunnlaugr svarar: ekki hryggja mik hét
bin, segir hann, ok hvergi munu vit bess koma, at ek sé
minna virftr en bii. Olafr konungr gaf hånum goftar gjafir

15 at skilnafti, ok for hann i brott siftan.
Hrafn fér austan um vårit ok kom til Pråndheims ok

bjé skip sitt ok sigldi til Islands um sumarit og kom skipi
sinu i Leiruvåg fyrir neftan Heifti, ok urftu hånum fegnir
frændr ok vinir, ok var hann heima bann vetr meft foftur

20 sinum. Ok um sumarit å alfiingi fundust peir frændr,
Skapti logmaftr ok Skåld-Hrafn. __r*å mælti Hrafn: bitt
fullting vilda ek hafa til kvånbænar vift forstein Egilsson,
at biftja Helgu dottur hans. Skapti svarar : er hon eigi åftr
heitkona Gunnlaugs ormstungu? Hrafn svarar: er eigi

25 liftin sii stefna nu, segir hann, sem mælt var meft beim?
enda er miklu meiri hans ofsi, en hann muni mi fiess gå
eftr geyma. Skapti svarar: gerum sem bér likar. Siftan
géngu fieir fjolmennir til biiftar Porsteins Egilssonar; hann
fagnafti beim vel. Skapti mælti: Hrafn, frændi minn, vil

30 biftja Helgu, dottur binnar, ok er bér kunnig ætt hans ok
auftr fjår ok menning goft, frændaafli mikill ok vina. Por
steinn svarar: hon er åftr heitkona Gunnlaugs, ok vil ek
halda 01l mål vift hann, bau sem mælt våru. Skapti mælti :
eru nti eigi liftnir brir vetr, er til våru nefndir meft yftr?

35 Jå, sagfti Porsteinn. en ei er sumar liftit, ok må hann enn
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til koma i sumar. Skapti svarar: en ef hann kemr eigi
til sumarlangt, hverja vån skulum vér på eiga bessa måls?
Porsteinn svarar: hér munu vér koma annat sumar, ok må
på sjå, hvat råftligast fiykkir, en ekki tjår nu betta at tåla
lengr at sinni. Ok vift pat skildu peir, ok riftu menn heim 5
af bingi. Ekki fér petta tal leynt, at Hrafn baft Helgu.
Ei kom Gunnlaugr ut åfm sumri. Ok annat sumar å
albingi fluttu beir Skapti bonorftit åkafliga: kvåftu bå Por
stein lausan allra måla vift Gunnlaug. Porsteinn svarar:
ek å får dætr fyrir at sjå, ok vilda ek gjarna, at engum io
manni yrfti bær at rogi; nu vil ek firma fyrst Illuga svarta;
ok svå gerfti hann. Ok er beir fundust, fiå mælti Porsteinn :
fpykki fiér ek eigi lauss allra måla vift Gunnlaug, son jiinn?
Illugi mælti: svå er vist, segir hann, ef bii vilt; karm ek
hér mi fått til at leggja, er ek veit eigi gerla efni Gunn- 15
laugs, sonar mins. Porsteinn gékk fiå til Skapta, ok keyptu
beir svå, at brtiftlaup skyldi vera at vetrnåttum at Borg,
ef Gunnlaugr kvæmi eigi ut å bvi sumri, en Porsteinn
lauss allra måla vift Hrafn, ef Gunnlaugr kvæmi til ok
vitjafti råftsins. • Eptir pat riftu menn heim af binginu, ok 20
frestaftist tilkvåma Gunnlaugs, en Helga hugfti ilt til rafta.

10. Nu er at segja frå Gunnlaugi, at hann fér af
Svibjoftu fiat sumar, er Hrafn for til Islands, og fekk bå
goftar gjafir af Olafi konungi at skilnafti beirra. ASalråftr
konungr tok vift Gunnlaugi allvel, ok var hann meft hånum 25
um vetrinn meft goftri sæmd. I benna tima réft fyrir Dan
morku Kntitr hinn riki Sveinsson ok haffti nytekit vift foftr
leifft sinni ok heitaftist jafnan at herja til Englands, fyrir

jpvi at Sveinn konungr faftir hans haffti unnit mikit riki å
Englandi, åftr hann andaftist vestr bar. Ok i bann tima var 30
mikill herr danskra manna vestr bar, ok var så hofftingi

fyrir, er Hemingr hét, son Striitharalds jarls ok bréftir Sig
valda jarls, ok helt hann bat riki undir Kmit konung, er
Sveinn konungr haffti åftr unnit. Um vårit baft Gunnlaugr
konunginn sér orlofs til brottferftar. Hann svarar: ei samir 35
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Jiér mi at fara frå mér, til sliks lifriftar sem mi horfir hér
i Englandi, fiar sem fni ert minn hirftmaftr. Gunnlaugr
svarar: f)ér skulut rafta, minn herra! ok gef mér orlof at
sumri til brottferftar, ef Danir koma eigi. Konungr svarar :

5 sjåm vit bå! Nii leift bat sumar ok vetrinn eptir, ok kvåmu
Danir eigi. Ok eptir mitt sumar fekk Gunnlaugr orlof til
brottferftar af konungi, ok for Gunnlaugr baftan austr til
Noregs ok fann Eirek Jarl i Pråndheimi å Hloftum ok ték
jarl hånum fiå vel ok bauft hånum bå meft sér at vera.

10 Gunnlaugr bakkar hånum boftit ok kveftst bé vilja fara fyrst
ut til Islands å vit festarmeyjar sinnar. Jarl mælti : nu eru
01l skip i brottu, bau er til Islands bjuggust. På mælti
hirftmaftr einn: hér lå Hallfreftr vandræftaskåld i gær tit
undir Agftanesi. Jarlinn svarar: svå må vera, segir hann;

15 hann sigldi héftan fyrir fimm nåttum. Eirekr jarl lét bå
flytja Gunnlaug tit till Hallfreftar ok tok hann vift hånum
meft fagnafti,* ok gaf begår byr undan landi, ok våru vel
kåtir. Pat var sift sumars. Hallfreftr mælti til Gunnlaugs:
hefir fni frett bonorftit Hrafns Onundarsonar vift Helgu hina

20 fogru? Gunnlaugr kveftst frett hafa, ok bo ligerla. Hall
freftr segir hånum slikt, sem hann vissi af, ok bat meft, at
margir menn mæltu bat, at Hrafn væri ei liroskvari en
Gunnlaugr. Gunnlaugr kvaft fiå visu:

Ræki ek litt, pd leiki, meir sjåmk hit, en hæru
lett vebr er mi, péttan hoddstrfbandi bfbi,
austan vindr at andra orb, at ek eigi verba
anness viku pessa: jafnroskr talibr Hrafni.

Hallfreftr mælti fiå: fiess byrfti, félagi, at bér veitti
betr en mér målin vift Hrafn; ek kom skipi minu i Leiru-

30 våg fyrir neftan Heifti fyrir fåm vetrum, ok åtta ek at gjalda
hålfa mark silfrs hiiskarli Hrafns, ok helt ek bvi fyrir hånum ;
en Hrafn reift til vår meft sex tigu manna, ok hjo streng
ina, ok rak skipit upp å leirur, ok biiit vift skipbroti ;
varft ek bå at selja Hrafni sjålfdæmi, ok galt ek mOrk,

35 ok eru slikar minar at segja frå hånum. Ok bå var beim
2 *
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eintalat um Helgu, ok lofafti hann mjok vænleik hennar.
Gunnlaugr kvaft bå visu bessa

Munat håbvdrum byrjar
hrfbmundabar pundi
hafna, horvi drifna,
hlyba jorb at pybast:

pviat landsikjar lékum
lyngs, er vårum yngri,
alnar gims å ymsum
andnesjum pvi landi.

5

Petta er vel ort, segir Hallfreftr. Peir toku land norftr å
Melrakkasléttu, i Hraunhofn, hålfum månafti fyrir vetr, ok
skipuftu par upp.

Pérftr hét maftr; hann var bondason bar å Sléttunni; 10
hann gékk i glimur vift bå kaupmennina, ok gékk peim
illa vift hann. På varft komit saman fangi meft fieim Gunn
laugi. Ok um nattina åftr hét Pérftr å Por til sigrs sér,
ok' um daginn, er beir fundust, toku beir til glimu ; bå
laust Gunnlaugr båfta fætrna undan Pérfti ok feldi hann 15
mikit fall; en fotrinn Gunnlaugs stokk ér lifti, så er hann
stoft å, ok fell Gunnlaugr bå meft Porfti. På -mælti Porftr:
vera må, segir hann, at bér vegni eigi annat betr. Hvat
bå? segir Gunnlaugr. Malm vift Hrafn, ef hann fær Helgn
hinnar vænu at vetrnåttum, ok var ek hjå i sumar å albingi, 20
er bat réftst. Gunnlaugr svarar engu. bå var vafiftr fotrinn
ok i liftinn færftr, ok briitnafti allmjok. Peir Hallfreftr riftu
télf menn saman ok kvåmu suftr å Gilsbakka i Borgarfirfti
bat laugarkveld, er Jieir såtu at briiftlaupinu at Borg. Illugi
varft feginn Gunnlaugi, syni sinum, ok hans forunautum. 25
Gunnlaugr kvaftst fiå pegar vilja ofan rifta til Borgar. Illugi
kvaft pat ekki raft, ok svå syndist ollum, nema Gunnlaugi ;
en Gunnlaugr var på lifærr fyrir fétarins sakir, pott hann
léti ekki å sjåst, ok varft fivi ekki af ferftinni. Hallfreftr
reift heim um morgininn til Hreftuvatnsi Norftrårdal; bar réft 30
fyrir eignum beirra Galti, broftir hans, ok var vaskr maftr.

11. Nii er at segja frå Hrafni, at hann sat at briift
laupi sinu at Borg, ok er pat flestra manna sogn, at briiftrin
væri heidr dopr, ok er patt satt, sem mælt er, at lengi
man fiat, er ungr getr, ok var henni nu ok svå. Pat varft 35
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til nylundu par at veizlunni, at så maftr baft Hungerftar
Pérodds dottur ok Jéfriftar, er Svertingr hét ok var Hafr-
Bjarnarson Molda-Gmipssonar, ok skyldu pau raft takast
um vetrinn eptir jol uppi at Skåney. Par bjo Porkell,

5 frændi Hiingerftar, son Torfa Valbrandssonar. Moftir Torfa
var Porodda, systir Tungu-Odds. Hrafn for heim til Mos
fells meft Helgu konu sina, ok er bau héfftu bar skamma
stund verit, bå var bat einn morginn, åftr bau risu upp,
at Helga vakir, en Hrafn svaf, ok lét hann illa i svefni.

io Ok er hann vaknafti, spyrr Helga, hvat hann heffti dreymt.
Hrafn kvaft bå visu:

Hugbumk orms å armi knåttit endr of undir
ydoggvar pér hdggvinn, olstafns njdrun, Hrafni
væri, bru#r! i bldbi lik getr pat, lauka

15 bebr pinn robinn mimt; lind! hagdreyrins binda

Helga mælti: pat man ek aldri gråta, segir hon, ok
hafi pér illa svikit mik, ok man Gunnlaugr ut kominn; ok
gret Helga fiå mjok. Ok litlu siftar fluttist utkvåma Gunn
laugs. Helga gerftist f>å svå stirft vift Hrafn, at hann fekk

20 eigi haldit henni heima bar, ok féru bau fiå heim aptr til
Borgar, ok nytti Hrafn litit af samvistum vift hana. Nii
buast menn til bofts um vetrinn. Porkell frå Skåney bauft
Illuga svarta ok sonum hans. Ok er Illugi béndi bjést,
bå sat Gunnlaugr i stofu ok bjost ekki. Illugi gékk til

25 hans ok mælti: hvi byst bu ekki, frændi? Gunnlaugr
svarar : ek ætla eigi at fara. Illugi mælti : fara skaltu vist,
frændi! segir hann, ok slå ekki sliku å bik, at brå eptir
einni konu, ok låt sem pu vitir eigi, ok mun pik aldri
konur skorta. Gunnlaugr gerfti, sem faftir hans mælti, ok

30 kvåmu beir til boftsins, ok var beim Illuga ok sonum hans
skipat i ondvegi, en peim Porsteini Egilssynf ok Hrafni,
måg hans, ok sveitinni briiftguma i annat ondvegi gegnt
Illuga. Konur såtu å palli, ok sat Helgafhin fagra næst
briiftinni ok rendi opt augum til Gunnlaugs, ok kemr bai-

ss at l>yi sem mælt er, at eigi leyna augu, ef ann kona manni.
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Gunnlaugr var bå vel buinn ok haffti bå klæftin bau hin
géftu, er Sigtryggr konungr gaf hånum, ok bétti hann bå
mikit afbragft annarra manna fyrir margs sakir, bæfti afls
ok vænleiks ok vaxtar. Litil var glefti manna, at boftinu.
Ok bann dag, er menn våru i brottbuningi, bå brugftu 5
konur gongu sinni ok bjoggust til heimferftar. Gunnlaugr
gékk bå til tals vift Helgu ok toluftu lengi, ok fiå kvaft
Gunnlaugr visu:

Ormstungu varb engi litt så holdr hinn hviti

hjorpeys, fabir meyjar,
gefin var Eir til aura
ung. vib minni tungu.

allr dagr und sal fjalla 10

hægr, sizt Helga hin fagra
Hrafns kvånar réb nafni;

Ok enn kvaft hann:

Væn å ek verst at launa,
vingefh! fobur pinum,
fold nemr flaum af skåldi

ridbhyrs, ok svå mdbur:

pviat gjorbu+bil borda
bæbi senn und klæbum
hér hafi h6lds ok svarra

hagvirki, svå fagra.

15

Ok på gaf Gunnlaugr Helgu skikkjuna Aftalråftsnaut,
ok var fiat gersimi Sem mest. Hon fiakkafti hånum vel
gjofina. Siftan gékk Gunnlaugr tit, ok våru fiå komin hross 20
ok hestar softlaftir, ok margir allvænligir, ok bundnir heima
å hlaftinu. Gunnlaugr hljop å bak einhverjum hesti ok
reift å skeift eptir tiininu ok at pangat, er Hrafn stoft fyrir,
ok varft Hrafn at hopa undan. Gunnlaugr mælti : ekki er
at hopa undan, Hrafn, segir hann, fyrir bvi, at enga égn 25
byft ek bér at sinni, en bii veizt, til hvers bu hefir unnit.
Hrafn svarar ok kvaft visu:

Samira okkr um eina,
ullr brimloga! fullu,
frægir folka sågu,
fang, lVbrigb at ganga;

mjok eru margar slikar,
mdtrunnr ! fyrir haf sunnan,
yti ek sævar sota .-!(>
sannfrdbr, konur gdbar

Gunnlaugr svarar: vera må, segir hann, at margar
sé, en eigi bykki mér svå. På hlupu beir Illugi at ok
Porsteinn ok vildu ekki, at beir ættist vift. bå kvaft Gunn
laugr visu: 35
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Gefin var Eir til aura

ormdags en litfagra,
pann kveba menn né minna
minn jafnoka, Hrafni,

allra nyztr meban austan
Abalråbr farar dvaldi,

pvi er menryri minni
målgråbr, f gny ståla.

f) Ok eptir fietta riftu menn heim hvårirtveggju, ok var
alt kyrt ok tiftindalaust um vetrinn. Nytti Hrafn siftan
ekki af samvistum vift Helgu, bå er bau Gunnlaugr hofftu
fundizt.

Ok um sumarit riftu menn fjolmennir til frings: Illugi
10 svarti ok synir hans meft hånum, Gunnlaugr ok Hermundr;

Porsteinn Egilsson ok Kollsveinn, son hans; Onundr frå
Mosfelli ok synir hans allir; Svertingr Hafr-Bjarnarson.
Skapti haffti på enn lOgsogu. Ok einn dag å fnnginu, er
menn géngu fjolmennir til logbergs, ok er bar var lykt at

15 mæla lsgskilum, bå kvaddi Gunnlaugr sér hljéfts, ok mælti:
er Hrafn hér Onundarson? 'hann kveftst bar vera. Gunn

laugr ormstunga mælti bå : bat veizt fm, at bti hefir fengit
heitkonu minnar ok dregst til fjåndskapar vift mik; mi fyrir
bat vil ek bjofta bér holmgångu hér å binginu å briggja

20 natta fresti i Oxarårholmi. Hrafn svarar: betta er vel

boftit, sem vån var at bér, segir hann, ok em ek bess al
buinn, begår bu vill. Petta botti ilt framdum hvårstveggja
beirra, en bo våru bat log i bann tima at bjofta holmgongu,
så er vanhluta bottist verfta, fyrir oftrum. Ok er brjår nætr

•25 våru liftnar, bjuggust beir til holmgongu, ok fylgfti Illugi
svarti syni sinum til holmsins meft miklu fjolmenni, en
Skapti logsogumaftr fylgfti Hrafni ok faftir hans ok aftrir
frændr hans. Ok åftr Gunnlaugr géngi lit i hélminn, fiå
kvaft hann visu bessa:

30 Nu em ek lit å eyri
allvangs biiinn ganga,
happs unni gub greppi!
gert meb tognum hjorvi;

hnakk skal Helgu lokka,
haus vinn ek frå bol lausan

loks meb ljdsum mæki,
ljiifsvelgs i tvau kljiifa.

35 Hrafn svarar ok kvaft fietta
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Veitat greppr hvårr greppa
gagnsæli hlytr fagna,
hér er bensigbum brugbit,
biiiu er egg i leggi;

bat man ein ok ekkja
ung mær, pd at vit særimst,
porna spong at pingi
pegns hugrekki fregna.

Hermundr helt skildi fyrir Gunnlaug, broftur sinn, en 5
Svertingr Hafr-Bjarnarson fyrir Hrafn. Prim morkum silfrs
skyldi så leysa sik af holminum, er sarr yrfti. Hrafn åtti
fyrr at hoggva, er å hann var skorat, ok hjo hann i skjold
Gunnlaugs ofanverftan, ok brast sverftit fiegar sundr undir
hjSltunum, er til var hoggvit af miklu afli. Bloftrefillinn 10
hraut upp af skildinum ok kom å kinn Gunnlaugi, ok
skeindist hann heidr en eigi. På hlupu feftr beirra fiegar
å millum, ok margir aftrir menn. På mælti Gunnlaugr:
mi kalla ek, at Hrafn sé sigraftr, er hann er slyppr. En
ek kalla, at fni sér sigraftr, segir Hrafn, er bti ert sarr 15
orftinn. Gunnlaugr var bå allæfr ok reiftr mjok ok kvaft
ekki reynt vera. Illugi faftir hans kvaft fiå eigi skyldu reyna
meir at sinni. Gunnlaugr svarar : bat munda ek vilja, segir
hann, at vit Hrafn mættimst svå oftru sinni, at bii værir
narri, faftir, at skilja okkr. Ok vift betta skildu beir at 20
sinni, ok géngu menn heim til bufta sinna. Ok annan dag
eptir i logréttu var pat i log sett, at af skyldi taka holm
gSngur allar paftan i frå, ok var Jiat gert at rafti allra
vitrustu manna, er vift våru staddir; en par våru allir
peir, er vitrastir våru å landinu; ok fiessi hefir heimganga 25
siftast framin verit å Islandi, er beir Hrafn ok Gunnlaugr
borftust. Ok einn morgin, er fieir bræftr Hermundr ok
Gunnlaugr géngu til Oxarår at bvå sér, bå géngu oftru
megin at ånni konur margar, ok var fiar Helga hin, fagra
i bvi lifti. På mælti Hermundr: sér bii Helgu, vinkonu 30

flina, hér fyrir handan åna? Gunnlaugr svarar: sé ek
hana vist, ok bå kvaft Gunnlaugr visu fiessa:

Alm var rygr at rdgi, nu er svanmærrar sfban
runnr olli hvi gunnar, svort augu mér bauga
låg var ek aubs at eiga lands til læsi gunnar 35
dbgjarn, fira bOrnum, litil pdrf at lita.
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Siftan géngu peir yfir åna, ok toluftu pau Helga ok
Gunnlaugr um stund. Ok er peir géngu austr yfir åna,
på stoft Helga ok starfti å Gunnlaug lengi eptir. Gunn
laugr leit på aptr yfir åna, ok kvaft visu bessa:

5 Bråmåni skein briina en så geisli syslar
brims af ljdsum himni
Hristar horvi glæstar
haukfrånn å mik lauka;

sfban gullmens fribar
hvarma tungls ok hringa
Hlinar dpurft mina.

Ok eptir petta umliftit riftu menn heim af pinginu,
io ok var Gunnlaugr heima å Gilsbakka. Ok einn morgin,

er hann vaknafti, bå våru allir menn upp risnir, nema
hann lå. Hann hvildi i lokrekkju innar af seti. På géngu i
skålann tolf menn, allir alvåpnaftir, ok var bar kominn
Hrafn Onundarson. Gunnlaugr spratt upp pegar ok gat

15 fengit våpn sin. På mælti Hrafn: vift engu skal bér hætt
vera, segir hann, en bat er erindi mitt hingat, at bii
skalt nu heyra: bii bauzt mér holmgongu i sumar å al
bingi, ok botti fiér sii ekki reynd verfta; né vil ek fiér
bjofta, at vit farim båftir å brott af Islandi ok utan i sumar,

20 ok gangim å holm i Noregi; bar munu eigi frændr okkrir
fyrir standå. Gunnlaugr svarar: mæl drengja heilastr! ok
benna kost vil ek gjarna biggja, ok er hér at biggja, Hrafn,
segir hann, bann greifta, sem fni vill. Hrafn' svarar: bat
er vel boftit, en rifta munu vér fyrst at sinni, ok vift betta

25 skildu beir. Petta fiotti frændum hvårstveggja. storum illa,
ok féngu bé ekki at gert fyrir åkafa beirra sjålfra; enda varft
bat fram at koma, sem til dré.

12. Nu er at segja frå Hrafni, at hann bjé skip sitt
i Leiruvågum. Tveir menn eru peir nefndir, er foru meft

30 Hrafni, systursynir Onundar foftur hans; hét annarr Grimr,
en annarr Olafr, ok våru båftir gildir menn. Ollum frændum
Hrafns fiotti mikill svipr, er hann for i brott; en hann
sagfti svå: kvaftst bvi Gunnlaug å holm skorat hafa, at hann
kvaftst engar nytjar hafa Helgu, ok kvaft annanhvårn verfta

35 at hniga fyrir oftrum. Siftan sigldi Hrafn i haf, er beim



26

gaf byr, ok kvåmu skipi sinu i Pråndheim, ok var jaar of
vetrinn, ok frétti ekki til Gunnlaugs å heim vetri, ok par
beift hann Gunnlaugs um sumarit; ok enn annan vetr var
hann i Pråndheiiui, f)ar sem heitir i Lifangri.

Gunnlaugr ormstunga réftst til skips meft Hallfrefti 5
vandræftaskåldi norftr å Slétttu, ok urftu peir siftbiinir mjok
ok sigldu peir i haf, pegar byr gaf, ok kvåmu vift Orkneyjar
litlu fyrir vetr. Sigurftr jarl Hloftversson réft bå fyrir eyjunum,
ok for Gunnlaugr til hans ok var bar um vetrinn, ok virfti
jarl hann vel. Ok um vårit bjost jarl i hernaft; Gunnlaugr 10
bjost til ferftar meft hånum, ok herjuftu um sumarit vifta, um
Suftreyjar ok Skotlandsfjorftu ok åttu margar orrostur, ok
reyndist Gunnlaugr hinn hraustasti ok hinn vaskasti drengr
ok' hinn harftasti karlmaftr, hvar sem peir kvåmu. Sigurftr
jarl snérist snemmendis suraars aptr, en Gunlaugr sté på å 15
skip meft kaupmonnum, peim er sigldu til Noregs, ok skildu
peir Sigurftr jarl meft mikilli vinåttu. Gunnlaugr for norftr
til Pråndheims å Hlaftir, å fund Eireks jarls, ok var par
ondverftan vetr, ok tok jarl vel vift hånum ok bauft hånum
meft sér at vera, ok bat pekktist hann. Frett haffti jarl å5r 20
viftskipti peirra Hrafns, svå sem var, ok sagfti Gunnlaugi,
at hann legfti bann fyrir, at peir berftist bar i hans riki.
Gunnlaugr kvaft hann sliku rafta mundu, ok var Gunnlaugr
par um vetrinn, ok jafnan fålåtr. Ok um vårit einn dag
gékk Gunnlaugr liti ok Porkell frændi hans meft hånum; 25
beir géngu i brott frå bænum, ok å vollum fyrir peim var
inannhringr, ok i hringinum innan våru tveir menn meft
våpnum ok skylmdust ; var par annarr nefndr Hrafn, en
annarr Gunnlaugr. Peir mæltu, er hjå stoftu, at Islendingar
hyggi smått ok væri seinir til at muna orft sin. Gunn- 30
laugr fann, at hér fylgfti mikit håft, ok hér var mikit spott
at dregit, og gékk Gunnlaugr i brott pegjandi. Ok litlu
siftar eptir petta segir Gunnlaugr jarli, at hann kveftst eigi
lengr nenna at bola håft ok spott hirftmanna hans um mål
peirra Hrafns, ok beiddi jarl få sér leifttoga inn i Lifangr. 35
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Jarli var sagt åftr, at Hrafn var i brottu 6r Lifangri ok
farinn austr til Svibjéftar, ok bvi gaf hann Gunnlaugi orlof
at fara ok fekk hånum leifttoga två til ferftarinnar.

Nu ferr Gunnlaugr af Hloftum vift sjaunda mann inn
5 i Lifangr; ok fiann morgin haffti Hrafn farit baftan meft

fimta mann, er Gunnlaugr kvam bar um kveldit. .Paftan
f6r Gunnlaugr i Veradal ok kom bar at kveldi jafnan, sem
Hrafn haffti åftr verit um nattina. Gunnlaugr ferr til bess,
er hann kom å efsta bæ i dalnum, er å Siilu hét, ok

io haffti Hrafn paftan farit um morgininn. Gunnlaugr dvaldi
på ekki ferftina ok for pegar um nattina, ok um morgininn
i solarroft på så hvårir aftra. Hrafn var bar kominn, sem
våru votn tvau, ok å meftal vatnanna våru vellir sléttir;

f>at heita Gleipnisvellir; en fram i vatnit annat gékk nes
15 litit, er heitir Dinganes. Par nåmu peir Hrafn vift i

nesinu ok våru fimm saman ; peir våru par meft Hrafni
frændr hans, Grimr ok Olafr. Ok er peir mættust, f)å
mælti Gunnlaugr: pat er mi vel, er vit hofum fundizt.
Hrafn kvaftst bat ekki lasta mundu; ok er mi kostr hvårr

-0 er bu vill, segir Hrafn, at vér berimst allir éftr vit tveir,
ok sé jafnmargir hvårir. Gunnlaugr kveftst vel lika, hvårt
at heidr er. På mæltu beir frændr Hrafns, Grimr ok
6lafr: kvåftust eigi vilja standa hjå, er beir berftist; svå
mælti ok Porkell svarti, frændi Gunnlaugs. På mælti

25 Gunnlaugr vift leifttogana jarls : bit skulut sitja hjå ok veita
hvårigum og vera til fråsagnar um fund varn, ok svå gerftu beir.

Siftan géngust beir at, ok borftust fræknliga allir.
Peir Grimr ok Olafr géngu båftir i mot Gunnlaugi einum,
ok lauk svå peirra viftskipti, at hann drap på båfta, en hann

3o varft ekki sarr. Petta sannar Porftr Kolbéinsson i kvæfti

bvi, er hann orti .um Gunnlaug ormstungu :

Hldb, åbr Hrafni næbi,
hugreifum Oleifi

hann varb hvatra manna,
hugmdbr drifinn bldbi
ullr réb yta falliG.ndlar beys ok Grimi

35 Gunnlaugr meb hjdr bunnmn ; undviggs, bani priggja.
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Peir Hrafn sottust meftan ok Porkell svarti, frændi
Gunnlaugs, ok fell Porkell fyrir Hrafni ok lét lif sitt, ok
allir féllu forunautar peirra at lyktum. Ok bå borftust
f»eir tveir meft storum hoggum ok oruggum atgangi, er
hvårr veitti oftrum, ok sottust einai't i åkafa. Gunnlaugr 5
haffti bå sverftit Aftalråftsnaut, ok var bat hit bezta våpn.
Gunnlaugr hjo på um siftir til Hrafns mikit hogg meft
sverftinu ok undan Hrafni fotinn : Hrafn fell bo eigi at heidr
ok hnekkti bå at stofni einum ok studdi bar å stufinuni.

På mælti Gunnlaugr: mi ertu uvigr, segir hann, ok vil ek io
eigi lengr berjast vift bik, orkumlaftan mann. Hrafn svarar:
svå er f)at, segir hann, at mjok hefir å leikizt minn hluta,
en bo mundi mér enn vel duga, ef ek fenga at drekka
nokkut. Gunnlaugr svarar: svik mik på ei, segir hann, ef
ek færa pér vatn i hjålmi minum. Hrafn svarar: ei mun 15
ek svikja bik, segir hann. Siftan gékk Gunnlaugr til lækjar
eins ok sotti i hjålminum ok færfti Hrafni : en hann seildist
i mot hinni vinstri hendinni, en hjo i hofuft Gunnlaugi meft
sverftinu hinni hægri hendi, ok varft båt allmikit sår. På
mælti Gunnlaugr: illa sveiktu mik mi ok udrengiliga for 20
bér, bar sem ek triifta pér. Hrafn svarar: satt er pat, segir
hann; en bat gékk mér til bess, at ek ann bér eigi faftm
lagsins Helgu hinnar fogru. Ok bå borftust beir enn i
åkafa; en svå lauk at lyktum, at Gunnlaugr bar af Hrafni,
ok lét Hrafn bar lif sitt. På géngu fram leifttogar jarlsins 25
ok bundu hofuftsårit Gunnlaugs; hann sat bå meftan ok
kvaft bå visu pessa:

Oss gékk mætr å moti
mdtrunnr i dyn spjdta
hrfbgjdrvandi hjorva
Hrafn framliga jafnan:

hér varb mdrg i morgin
målmflaiig um Gunnlaugi
her gerbandi å horbu
hringbollr! nesi Dinga.

30

Siftan bjuggu beir um daufta menn ok færftu Gunn
laug å hest sinn eptir pat ok komust meft hann alt ofan i
Lifangr, ok bar lå hann brjår nætr ok fekk alla bjonustu
af presti ok andaftist siftan ok var par jarftaftr at kirkju. 35
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Ollum botti mikill skafti at um hvårntveggja beirra, Gunn
laug ok Hrafn, meft beim atburftum, sem varft um liflåt peirra.

13. Ok um sumarit, åftr pessi tiftindi spurftust rit hingat
til Islands, på dreymdi Illuga svarta, ok var hann bå heima

5 å Gilsbakka: hånum botti Gunnlaugr at sér koma i svefn
inum, ok var bldftugr mjok ok kvaft visu bessa fyrir hånum
i svefnintim. Illugi mundi visuna, er hann vaknafti, ok
kvaft siftan fyrir oftrum:

Vissa ek Hrafn, en Hrafni bå er hræskæri hlyrra
10 hviiss kom egg i leggi, hlaut fen ari, benja

hjaltuggubum hoggva
hrynfiski mik brynju;

klauf gunnspjdti Gunnar
Gunnlaugs hSfub nunna.

Så atburftr varft suftr at Mosfelli hina somu nått, at
Onund dreymdi, at Hrafn kvæmi at hånum ok var allr al

-15 bloftugr; hann kvaft visu bessa

Robit sverb, en sverba bldbug hygg ek i bldbi
.sverbrognir mik gerbi, bldbgdgl of skdr stdbu,
våru reynd i rondum sårfikinn hlaut såra
randgålkn fyrir ver handan; sårgammr enn å bramma.

20 Ok um sumarit annat eptir å alpingi mælti Illugi svarti
til Onundar at logbergi : hverju viltu bæta mér son minn,
sagfti hann, er Hrafn, son binn, sveik hann i trygftum?
Onundr svarar: fjarkominn bykkist ek til bess, sagfti hann,
at bæta hann, svå sårt sem ek helt å beirra fundi; man

25 ek ok engra bota beifta bik fyrir minn son. Illugi svarar: kenna
skal bå nakkvarr at skauti binn frændi eftr binna ættmanna.

Ok eptir pingit um sumarit var Illugi jafnan dapr mjok.
Pat var sagt um haustit, at Illugi reift heiman af

Gilsbakka meft brjå tigu manna ok kvam til Mosfells snemma
30 morgins. Onundr kvamst i kirkju ok synir hans, en Illugi

tok frændr hans två, hét annarr Bjorn, en annarr Porgrimr;
hann lét drepa Bjorn, en fothoggva Porgrim. Reift Illugi
heim eptir pat, ok varft pessa engi retting af Qnundi.
Hermundr Illugason undi litt eptir Gunnlaug, broftur sinn,

85 ok botti ekki hans hefnt at heidr, pott petta væri 'at gert.
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Maftr hét Hrafn ok var brofturson Onundar at Mosfelli ;

hann var farmaftr mikill ok åtti skip, er uppi stoft i Hnitafirfti.
Ok um vårit reift Hermundr Illugason heiman einn samt
ok norftr Holtavorftuheifti ok svå til HrutafjarSar ok lit å
Borfieyri til skips kaupmannanna ; kaupmenn- våru på biinir 5
mjok. Hrafn styrimaftr var å landi ok mart manna hjå
hånum; Hermundr reift at hånum ok lagfti i gegnum hann
spjotinu ok reift pegar i brott; en peim varft ollum bilt,
félogum Hrafns, vift Hermund. Engar kvåmu bætr fyrir
vig betta. Ok meft bessu skilr skipti peirra Illuga svarta 10
ok Onundar at Mosfelli.

Egilsson gipti Helgu, dottur sina, er stundir
liftu fram, f)eim manni, er _Porkell hét ok var Hallkelsson;
hann bj6 ut i Hraundal; ok for Helga til biis meft hånum
ok varft hånum litt unnandi, f>viat hon verftr aldri afhuga 15
Gunnlaugi, bott hann væri dauftr; en Porkell var Jj6 vaskr
maftr at sér ok auftigr at fé ok skåld gott. Pau åttu born
saman, ekki all fa ; Porarinn hét son beirra ok Porsteinn, ok
enn fleiri born åttu bau. Pat var helzt gaman Helgu, at hon
rekti skikkjuna Gunnlaugsnaut ok horffti bar ålongum. Ok 20
eitt sinn kom bar sott mikil å bæ beirra Porkels ok Helgu,
ok kromdust margir lengi. Helga tok på ok byngft ok lå
bo eigi. Ok einn laugaraptan sat Helga i eldaskåla ok
hneigfti hofuft i kné Porkatli benda sinum ok lét senda
eptir skikkjunni Gunnlaugsnaut. Ok er skikkjan kvam til 25
hennar, på settist hon upp ok rakti skikkjuna fyrir sér ok
horffti å um stund; ok siftan hné hon aptr i fang benda
sinum ok var f-å orend. Porkell kvaft på visu bessa:

Lagba ek orms at armi
armgdba mér trdbu, 30
gub brå leyfbrar lifi,
lins andaba mina;

f>d er beibendum biba
bliks pungara miklu.

Helga var til kirkju færft, en Porkell bjo bar eptir,
ok pétti ollum mikit fråfall Helgu, sem vån var at. Ok
lykr par nu sogunni. 35



FORKLARENDE ANMÆRKNINGER.

S. 1. L. 1*). Porsteinn Nom.;, boies som st ei nn §
45, d. Sammensat af Gudenavnet Po r r og St ei nn, der
ogsaa alene bruges som Mandsnavn. Ved de mange sam
mensatte Navne, hvori Porr er første Sammensætningsled,
er at mærke, at Vokalen forkortes (6 bliver til o), nåar
andet Led begynder med en Konsonant (dog undtages h) ;
saaledes ogsaa porgils, porkell, borgerftr o. s. v.;
derimod porolfr, porunn, porhildr o.s.v. — hét 3 P.
Sg. Impf. Ind. af heita hede (§ 147). — maftr Nom.
Sg., Mand (for man nr § 39; om Beiningen se § 65, 1).
Den übestemte Artikel, som vi her maa tilfoie, er unødven
dig i Oldnorsk (§ 115 Anm. 2). — hann Nom. Sg. Mask.
af 3 Persons pers. Pron. (§ 111). — var 3 P. Sg. Impf.
Ind. af vera være (§ 163). — Egilsson Sammensætning
af Egils, Gen. af Mandsnavnet Egill (boies som ketill
§46 og Anm.) og son, Son (§ 62, e). n Han var Egils
son"' istedetfor, som vi nu sige: han var Son af Egil. —
Skallagrimssonar, Gen. af Sk allagrimsson, lign
ende Sammenssetning af Gen. af Navnet Skallagrimr
og son; ligeledes Kveldulfssonar af Navnet Kveldiilf r

*) Foruden de i Aars's Formlære S. 93 forklarede Forkortelser
cr her i Anmærkningerne og Ordsamlingen nogle faa andre
brugte, saasom P. = Person; Dual. = Dualis, Total;
m. = Maskulinum, HankjSn; f. = Feminimum, Hun-
kjftn; n. = Ne u trum. Intet kjøn.
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(disse to Navne boies som do mr § 45, a). S kal la

gr imss on ar er Apposition til den i Egilssonar lig
gende Gen. Egils og ligesaa Kveldulfssonar tilSkal
lagrims. „Han var Son af Egil, som var Son af Skalle
grim, Kveldulvs Son." — her sis Gen. Sg. af hers ir Herse
(se Ordsamlingen) ; Apposition til Kveldulfs. Boies som
hirftir § 48. — or Præp. udaf, fra (§ 188); styrer No
regi, Dat. af Noregr Norge (oprindelig Norftrvegr,
Nordveien, den nordlige Vei; derefter forkortet til Nor veg r,
Noregr). Boies som vegr § 62, a: dog i Gen. altid
Noregs —

L. 2. en men. . — Asgerftr Nom., Kvindenavn. Alle
Kvindenavne, som ende paa r, boies som veiftr (§ 55 b). Sam
ménsætningens første Led er åss en Gud (§ 62, d), der i
sammensatte Navne forkortes (til as) i samme Tilfælde som
borr (se ovenfor) ; en TJndtagelse er Asraundr (ikke As
mundr). — mo Si r Nom. Moder (§ 65, 3). — ok og. —
Bjarnardottir sammensat af Bjarnar, Gen. af Mands
navnet Bjorn (§ 62, c) og dottir Datter (§ 65, 3).. —
Om Thorsteins her opregnede Forfedre fortælles meget i
den navnkundige Egilssaga, hvori Hovedmanden er Thor
steins Fader, Egil Skallegrimsson. Thorsteins Levetid fal
der omkring Aaret 1000.

L. 3. bjo 3 P. Sg. Impf. Ind. af biia bo (§ 149).
— at Præp. (§ 190); styrer her Dat. i Betydningen paa.
— Borg Dat. af Borg f. (§ 53, e), Navnet paa Thor
steins Fedrenegaard, bygget af hans Farfader Skallegrim.
—i, Præp., i(§ 190). — Borgarfirfti Dat. af Borgar
fjorftr (om Beiningen af fjorftr Fjord se § 62, c). Bor
garfjorden er en af de nordligere Sidefjorde til den brede
Faxefjord, som skjær ind i Islands sydvestlige Del; Gaar
den Borg laa paa Nordsiden af Fjorden.

L. 4. auftigr rig, stærkt boiet Adj., Nom. Sg. Mask.
(§ 76 og 79 Anm. 3). — at her med Dat. i Betydning
med Hensyn til. — fé Dat. Sg. af fé n. Fa>. Gods. Penge.
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(§ 65, 4, b). vßig med Hensyn paa Gods" d. e. rig paa
Gods. — hofftingi m. Høvding (§ 68). mikill stor, sterkt
boiet Adj., Nom. Sg. Mask. (§ 79 og Anm. 2); horer som
Attribut til hofftingi, men er sat efter dette, som ofte
skeer i det gamle Sprog, der overhovedet tillader stor Fri
hed i Ordstillingen (saaledes nedenfor skojrungr mi kill,
skåld gott). — vitr samme Form af Adj. vitr forstan
dig (§ 77,7). — hogværr samme Form af Adj. ho gvær r
sagtmodig (§ 76). — hofsmaftr en maadeholden, sindig
Mand, af ho f n. Maadehold (§ 57, a). — um Præp. (§
187); her: i Henseende til, i. — alla Akk. Pl. Mask.
sterk Bøining, af Adj. al Ir al. — hluti Akk. Pl. af
hlutr m., Lod. Del. „I alle Dele" d. e. i alle Ting, i alt.

L. 5. Engi ingen, Nom. Sg. Mask. (§ 118, 4). —
afreksmaftr udmærket, usædvanlig Mand, af afrek n.
noget udmærket, fremragende. — um atter: i Henseende til.
— voxt Akk. Sg. af voxtr m. Vext (§ 62, b). — efta
eller (heder ogsaa eft r)."— afl n. Styrke, her Akk. (§ 57,
b). — Sem relativ Partikel, som, ligesom. — faftir § 65,
3. — p 6 Adv., dog. — it Nom. Sg. Neutr. af den be
stemte Artikel, for hit (§ 115). — mesta Nom. Sg.
Neutr., svagt bøiet, af mestr storst, Sup. af mi kill (§
95. 89). — afarmenni n. sammensat af åfar, der i Sam

mensætning bruges til at betegne noget overordentlig stort
eller altfor stort, altsaa en overordentlig, ypperlig, mærkelig
Mand (boies efter § 59, b). it mesta afarmenni vil

da sige: den ypperligste, en saare ypperlig Mand. — vin
sæll Adj. vensæl, afholdt, Nom. Sg. Mask., sterk Bøining
(§ 77, 6). — af Præp., af (§ 188). — allri Dat. Sg.
Fem., sterk Boining af Adj. allr, her: hel. — alpyftu Dat.
Sg. af alp yoa f. Almuen, Mængden af Folket (§ 70).

L. 8. vænn, Adj., væn, smak; Nom. Sg. Mask. (§ 77,
6). — hvitr samme Form af Adj. hvitr hvid (§ 76). —
å Præp. (§ 190); her med Akk. for at betegne Hensynet;
hvid, hvad Håaret angaar d. e. hvidhaaret, lyshaaret. — hår
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n. Håar (§ 57, a). — eygr Nom. Sg. Mask. af Adj. eygr,
der kommer af auga n. Øie (§ 74); bruges kun med til
føiet Adv. for at betegne, hvordan Øine En har; saaledes
her eygr manna bezt: „forsynet med Øine" bedst af Mænd
å. v. s. han havde meget smukke Øine. — bezt Sup. af
Adv. vel vel, g&dt (§ 186). manna Gen. Pl. af maftr-
Genitiv bruges i vort gamle Sprog ofte for at betegne det
hele, hvoraf ved det Ord, hvortil Genitiven hører, en Del ud
hæves (Delens Genitiv), manna bezt altsaa bedst af, blandt
Mænd d. e. særdeles vel. Saaledes ogsaa f. Ex. manna
vænstr vænest af Mænd d. e. meget væn, manna sterk
astr, meget stærk o. s. v. Naar saaledes manna foies til
et Superlativ, er Meningen nemlig ikke just, at En har
den omtalte Egenskab i høiere Grad end alle andre, men
kun, at han har den i meget hoi Grad.

L. 9. åtti 3 P. Sg. Impf. Ind, af eiga eie, have (§
164); her: have til Egte, være gift med. — Jéfrift i Akk. af
Kvindenavnet Jofriftr. — Gunnars Gen. af Mandsnav

net Gunn arr (som dd mr § 45 a); Apposition dertil
Hlifarsonar, Gen. af Hlifarson, af Kvindenavnet Hli f
(Liv). — åtjån Talord atten. — vetra Gen. Pl. af vetr
m. Vinter, Aar (§ 65, 2). Naar Ens Alder angives, sæl
tes Aarenes Tal i Genitiv til Adj. garn all, gammel, un
dertiden ogsaa, som her, umiddelbart til vera (altsaa
kunde her ogsaa staa: J. var åtjån vetra gom ul). —
er relativ Partikel, som betegner Sætningens Forbindelse
med den foregaaende i underordnet Forhold (som Bisæt
ning); af hvilket Slags denne Forbindelse er, hvilken Art
altsaa Bisætningen tilhorer, tilkjendegives ved et demonstra
tivt Ord i Hovedsætningen (Pron. eller Adv.); eftersom
dette er forskjelligt, maa er, hvortil vi ikke har noget til
svarende Ord i vort nyere Sprog, oversættes forskjelligt.
F. Ex. så er den, som eller blot som (§ 117); bar er
der, hvor eller hvor; bå er dengang, da, eller da. Hvor
Meningen selv tilsiger, af hvad Slags Forbindelsen er, kan
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Demonstrativet udelades; saaledes her, hvor Sammen
hængen let viser, at Sætningen er Tidssætning og er alt
saa maa oversættes da. — fekk 3 P. Sg. Impf. Ind. af
få faa (§ 145). — hennar Gen. Sg. Fem. af 3 Persons
Pron. (§ 111). få i Betydningen faa til Kone forbindes
ligesom en stor Mængde andre Verber i Oldnorsk med
Gjenstanden i Genitiv. — ekkja f. Enke (§ 70 og 71, a).

L. 11. hana § 111. — haffti 3 P. Sg. Impf. Ind.
af hafa have (§ 161). — ått Neutr. Sg. af attr, Perf. Part.
af eiga (§ 164). haffti ått er tilsammen Plusqvpf. af eiga
(§ 175, 2). — fyrr Adv. for. — b6ro d d r Nom., Mands
navn (§ 45, a), sammensat af borr (se ovfr. Anm. til L.
1) og Odd r. Det sidste Navn bar Thorodds Fader, al
mindelig kaldet Tungu-Oddr efter sin Gaard, der laa
paa en Tunge (tunga) mellem to Aaer i den Dal, som
gaar op fra Borgarfjorden, Tunge-Odd var en af Fjordens
mægtigste Høvdinger i sidste Halvdel af 10de Aarhundrede,
noget før den Tid, hvormed denne Saga begynder. Om ham
og hans Son Thorodds Giftermaal med Jofrid fortælles i Hon
sethores Saga. — peirra deres, Gen. Pl. af det demon
strative Pron. så (§ 114, a). — er her*, som (Anm. til
L. 10). — par Adv. der. — fæddist 3 P. Sg. Impf.
Ind. af den reflexive Form af fæfta f6de, opfostre (§ 157,
a. 159, 2 og om den refl. Form 178). Den reflexive Form
har her, som ofte er Tilfældet i det yngre Sprog, men
sjelden i ældre Skrifter som dette, passiv Betydning (§
119 Anm.). — meft Præp. (§ 190); her med Dat. i Be
tydning: sammen med, hos.

L. 13. skorungr m. rask Mand eller Kvinde (oftest
om Kvinder) § 45, a. — f) au Neutr. Pl. af så (§ 114, a).
Nåar to Personer af forskjelligt Kjon betegnes med et Ord,
sættes dette i Oldnorsk i Neutr. Saaledes her bau; thi

bau porsteinn vil sige: hun (Jofrid) og Thorstein. Naar
to eller flere Personer omtales under et, behover man nem
lig i Oldnorsk ikke at nævne hver for sig; det er nok at

3*
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nævne en af dem og antyde de øvrige ved et foran sat
Pron. i Dual. eller Plur. Saaledes for Ex. vit Håkon

jeg og Haakon; beir Gunnar r han (eller de) og Gunnar

o. s. v. — mart Nom. Sg. Neutr. af margr mangen,
megen (§ 77, 4, Anm.). — barna Gen. Pl. af barn n. Barn
(§ 57, b). Genitiv foies saaledes ofte i Oldnorsk til et
Mængdesudtryk for at betegne Arten, hvoraf; mart barna
altsaa meget af Born d. e. mange Born. Saaledes f. Ex.
ogsaa hundraft manna et Hundrede af Mænd d. e. 100
Mand (Artens Genitiv).'

L. 14. koma 3 P. Sg. Præs. Ind. af koma komme
(§ 132). — få (born) Nom. Pl. Neutr. af Adj. får faa
(§ 78). — vift Præp. ved (§ 190), her med Akk. — f) essa
Akk. Sg. Fem. af pessi denne (§ 114, b); hører til sogu,
Akk. Sg. af saga Saga (§ 70). „Komme ved denne Saga"
d. e. vedkomme den, komme til at omtales i den. — Skuli
bøies efter § 67. — elztr ældst, Sup. af garn all (§ 95).
— sona er Delens Genitiv (Anm. til L. 8). — annarr
en anden, Nom. Sg. Mask. (§ 108). — Kollsveinn boies
efter § 45, d. — f) rift i en tredie (§ 100 og 108).

L. 16. Eitt. Akk. Sg. Neutr. af einn en (§ 101),
her brugt som übestemt Artikel (§ 115 A. 2). — sumar
n. Sommer (§ 58). Akk. bruges ofte for at betegne Tiden,
nåar noget sker. bat det, Nom. Sg. Neutr. af så (§
114, a). — sagt samme Form (§ 77,2) af sagftr, Perf.
Part. af segja sige (§ 160). er sagt tilsammen Perf. Pass.
af segja (§ 181). — at at. — skip n. Skib (§ 57, a). —
kom 3 P. Sg. Impf. Ind. af koma (§ 132). — a f Præp.
af, fra (§ 188). — hafi Dat. Sg. af haf n. Hav (§ 57,
b). — Gufåros Akk. af Gufåross Guvaaosen; sammen

sat af Gufår, Gen. af Gufå (§ 54) og oss m. Os, Elve
munding (§ 45, d). Guvaaen falder i Borgarfjorden lidt
indenfor Borg. — nefndr Perf. Part. af nefna nævne,
kalde; er nefndr Perf. Pass. af nefna (§ 181). — sty
rimaftr Styrmand; saa kaldtes Skibets Forer, som almin
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delig ogsaa var dets Eier. — fyrir Præp., for (§ 190);
styrer skip i nu, Dat. Sg. med den bestemte Art. af skip
(§ 115, Exemplet orft). — norrænn Adj. norsk (§ 77, 6).
— at s. Anm. til L. 4. — ætt f. Æt (§ 53, e; her Dat.).
— heidr egentl. hellere (§ 186); ofte, som. hei', noget, tem
melig. — aldr Akk. af aldr. m. Alder (§ 45, c); „ved
Alder" d. e. tilaars, aldrende.

L. 19. bon di m. Bonde (§ 69). — reift 3 P. Sg.
Impf. Ind. af rifta ride (§ 140). — til Præp., til (§ 189).
— réft 3 P. Sg. Impf. Ind. af rafta raade (§ 146). —
jaf n a n Adv. jævnt, stadig, altid (afAdj. ja f njævn § 1 8 3 b). —
me stu Dat. Sg. Neutr. af mestr, svagt boiet (Anm. L. 7) ;
styres af réft, som i Betydningen raade for almindelig forbin
des med denne Kasus. „Baadede for det meste" å. e. raa
dede mest. — hver r Nom.. Sg. Fem. af det sporgende
Pron. hver r hvilken, hvordan § 116, 2. (Maaske bor hellere
læses hvar, der da er brugt.istedetfor hvar er overalt hvor
sml. Anm. L. 10). — kaupstefna f. Kjobstevné, Marked (§
70). Naar et Handelsskib kom til Landet paa Island, be
gyndte gjerne strax Udsalget af Varerne fra Skibet; det
var da Heredshovdingens Ret at komme forst, bestemme
en rimelig Pris for Varerne og udtage, hvad han selv vilde
kjobe af dem. Denne Ret over her Thorstein som den
mægtigste Hovding i Borgarfj orden. Skulde Skibet blive
Vintren over, saa fik ofte det hele Skibsmandskab eller
endel af det frit Vinterophold hos Heredets gjestfrie Stor
bander, som her Bergfinn hos Thorstein. — svå Adv.
saaledes. — enn Adv. end, fremdeles (d. e. ogsaa denne
Gang).

L. 20. Austmenn Nom. Pl. af austmaftr, Østmand;
saa kaldte Islændingerne Nordmændene, fordi de kom til
Island fra Øst. Østmændene d. e. det ovrige Skibsmand
skab. - vistuftust 3 P. Pl. Impf. Ind. (§ 151, 1. 178)
af det refl. vistas t skaffe sig, tinge sig Ophold (vist f.). —
tok 3 P. Sg. Impf. Ind. af taka tåge (§ 135). taka vift
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ra. Dat. tåge imod. — styrimanninum Dat. Sg. medbe
stemt Art. (§ 115). — bvi Dat. Sg. Neutr. af så (§ 114,
a). — fyrir hvi at for det, at d. e. fordi eller thi: oftere
siges blot bvi at. — beiddist 3 P. Sg. Impf. Ind., refl.
Form af beifta bede (§ 159, 2. sml. 157, a). — f) an gat
Adv. did. Bad sig did d. e. bad om at faa komme did. —
fåtalaftr faamælt (af Adj. får og tala Sr, Perf. Part. af
tala tala § 151, 2). — of Præp. § 187; her om Tiden:
om. — vetr her Vinter; vetrinn er Akk. Sg. med best.
Art. — veitti 3 P. Sg. Impf. Ind. af veita yde (§ 159,
2); her yde Gjestfrihed, behandle som Gjest. — hånum
Dat. Sg. af hann (§ 111).

L. 23. hendi 3 P. Sg. Impf. Ind. af h e n d a gribe, tåge
(med Haanden, hond) (§ 159, 2 sml. 157, a). — gaman
Akk. af gaman n. Gammen, Glæde (§ 58 og Anm.). —
draumum Dat. Pl. af draumr m. Drom (§ 45, a), hendi
mikit gaman at draumum havde sin store Glæde af
(at tyde) Drømme. — um i Tidsbetydning (om) som ovfr.
of. — vårit Akk. med best. Art. af vår n. Våar (§ 57

a. 115). — dag Akk. Sg. af dagr m. Dag (§ 65, 1).
einn dag Akk. for at betegne Tiden som L. 16 eitt
sumar. — ræddi 3 P. Sg. Impf. Ind. af ræfta tale (§
159, 2). — um her Adv. — viS her: med, til.

S. 2. L. 1. Ef bruges som betingende Partikel og
sporgende i afhængige Sætninger: dersom og om. — vil di
3 P. Sg. Impf. Ind. af vilja ville (§ 171). — upp Adv.
op. — undir Præp., under (§ 190). — Valfell Akk.;
fell sjeldnere Form for f j all n. Fjeld. — på Adv. da. —
pings to Bf. Thingsted (§ 56). Her menes det mindre
Thing, Heredsthinget, eller som det efter Tiden, da det
holdtes, almindelig kaldtes, Vaarthinget. — BorgfirSinga
Gen. Pl. af Bo rgfir Sin gr Borgfjording (§ 45, a). Det til
lagte f? ei rr a er her, som oftere, overflodigt efter vor Op
fatning. — var sagt Plusqvpf. af segja (§ 181). Ved
segja staar den, til hvem noget siges eller fortælles, i
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Dat. (saa her borsteini). — fallnir Nom. Pl. Mask.

af fall inn, Perf. Part. af falla falde (§ 144. 79). — væri
3 P. Pl. Impf. Konj. af vera (§ 163). — biiSarveggir
Norn. Pl. af biiSarveggr m. Bodvæg, sammensat af
biiSar, Gen. Sg. af buS f. Bod (§ 53, e) og veggr Væg
(§ 51). Paa Thingstederne havde, da Thingene altid vårede
i flere Dage, Hovdingerne sine Boder opsatte til Bolig i
Thingtiden; det var almindelig blot nogne Vægge af Sten
og Jord; over dem spændtes, nåar Boden brugtes, et Tag
(Tjeld) af Vadmel.

L. 3. kveSst 3 P. Sg. Præs. Ind., refl. Form af kveS a
sige, ogsaa kvæde (boies efter § 129). — vist Akk. Sg.
Neutr. af Adj. viss vis (§ 77, 9), her brugt som Adv., vist (§
183, a), kve 8 st bat vist vilja siger sig vist ville det d. e.
siger, at han vist vilde det. — ri 8 u 3 P. Pl. Impf. Ind. af rift a
(§ 140). — heiman Adv. hjemmefra. — Pr ir Nom. Pl.
Mask., tre (§ 103). — saman Adv. sammen. — huskar lar
Nom. Pl. af huskarl Huskart, Tjener (§ 45, c). — f) ar
til er der til, at d. e. indtil (til her Adv. og par brugt
om Tiden, sml. ellers Anm. til S. 1 L. 10). -— bæjar
Gen. Sg. af bær m. 80, Gaard (§ 51). — bess Gen.
Sg. Mask. af så (§ 114, a). — Grenjum Dat. af Grenjar
m. Pl., Gaardens Navn. Da paa Oldnorsk Stedsnavnene
oftest forekom i Dativ med Præp. at, å eller i, brugtes
disse Forbindelser almindelig endog ved Udtryk som heita,
kallast o. s. v.; saaledes her: en Gaard, som heder paa
Grenje istedetfor: som heder Grenje.

L. 7. féi i til 1 Adj., sammensat af fé og litill liden
(§ 79 og Anm. 2), som har smaat om Penge, fattig. — A tii
boies efter § 67. — landseti m. (§ 67) af land n. Land
og sitja sidde') den, som sidder paa Ens Land d. e. Lei
lænding. — fær i 3 P. Sg. Impf. Konj. af fara fare (§ 134).

' — starfs Gen. Sg. af st ar fn. Arbeide. Fare til Arbeide
med dem d. e. blive med og hjælpe dem med Arbeidet. —
hefßi 3 P. Sg. Impf. Konj. af hafa (her have eller tåge
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med). — Pål Akk. Sg. af pall m. Spade (§ 45, d). — re ku
Akk. Sg. af reka f. Hakke (§ 70). — gerßi 3 P. Sg. Impf.
Ind. af gera gjore (§ 161). — biiSartoptanna Gen.
Pl. med best. Art. af biiSartopt f. Bodtomt (topt Tomt
§ 53, e). — fær Su 3 P. Sg. Impf. Ind. af fær a fore
(§ 159, 2). — vit Adv. ud. — veggina Akk. Pl. med
best. Art. af veggr (se ovfr. L. 3). At de forte Væg
gene ud, vil vel sige, at de ryddede Levningerne af de
nedfaldne Vægge ud af Tomten og derefter byggede dem
op igjen.

L. 11. VeSrit Nom. Sg. med best. Art. af veBr
ri. Veir (§ 57, a). — heitt Nom. Sg. Neutr. afAdj. hei tr
hed, varm (§ 76). — sdlu Dat. Sg. af sol f. Sol (§ 53,
c). — var 8 3 P. Sg. Impf. Ind. af ver 8 a vorde, blive (§
126). — peim porsteini ok austmanni Thorstein og
Østmanden. Hvor flere Navne saaledes forbindes med ok,
pleier det demonstrative Pron. at tillægges foran i Plur.,
som her peim (Dat. Plur. af så). — erfitt Nom. Sg.
Neutr. af Adj. erfiBr besværlig, moisom. — ho fSu 3 P.
Pl. Impf. Ind. af hafa. — f ært Akk. Sg. Neutr. af færSr,
Perf. Part. af fær a (§ 77, 1). ho fSu f ært Plusqvpf. af
færa (§ 175, 2). — settist 3 P. Impf. Ind. af setjast
sætte sig, refl. Form af setja sætte (§ 160). niBr Adv.
ned. — buSartoptina Akk. Sg. med best. Art. af bliSar
topt. — sofnaSi 3 P. Sg. Impf. Ind. af sofna .sovne (§
151, 1). — lét samme Form af låta lade (§ 146). —
illa Adv. ilde (§ 186). — svefni Dat. a f svefn m. Sovn
(§ 45, a). — sat 3 P. Sg. Imp. Ind. af sitja sidde (§
130). - hjå Præp. hos (§ 188).

L. 15. njota nyde, Præs. Inf. (§ 141); styrer Gjen
standen i Gen., draums sms. sms Gen. Sg. Mask. af
sinn sin (§ 113, a). — vakna 8i 3 P. Sg. Impf. Ind. af
vakna vaagne (§ 151, 1). — orßit Nom. Sg. Neutr. af
or Sinn, Perf. Part. af verßa(§3sb). var hånum erfitt
orß i t d. e. han var medtagen, udmattet af den urolige Sovn. —
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spurßi 3 P. Sg. Impf. Ind. af spyrja sporge (§ 155,2). —
hvat hvad, Nom. Sg. af det sporgende Pron. (§ 116, 1).
— dreymt Neutr. af dreymSr, Perf. Part. af dreyma
dromme. Hv a t er Subjekt og hann Objekt for hef8i dreymt
(dreyma bruges ellers ogsaa upersonligt, mik dreymir).
— er her eftersom, da (tilkjendegivende Grunden til Spors
maalet). — svaraSi 3 P. Sg. Impf. Ind. af svara svare
(§ 151, 2). — ekki ikke, eg. Neutr. af engi (§ 118, 4),
som nu i Folkesproget inkje, inte bruges som negtende Adv.
— mark n. Mærke, Mærkelighed (§ 57, b). ekki er mark
at draumum d.e. det er ikke værdt at mærke paa Dromme.

L. 18. heim Adv. hjem, hjemad. — kvel dit Akk.
Sg. med best. Art. af kvejd. n. Kveld (bruges i vort nu
værende Folkesprog almindelig som Mask. og er saaledes
et af de faa Ord, som i Tidens Lob har skiftet Kjon). —
spyrr 3 P. Sg. Præs. Ind. af spyrja. — segir samme
Form af segja (§ 160). — Ef her dersom. — ek jeg (§
111). — segi 1 P. Sg. Præs. Ind. af segja. — pér Dat.
Sg. af pii (§ 111). — skal tu skal du, sammensat af sk a 1 1,
2 P. Sg. Præs. Ind. af sku lv skidle (§ 169) og pu (sml.
§ 111 Anm.). — råSa her med* Akk. i Betydning tyde
— hann nemlig drauminn. — Sem relativ Part. som
(§ 117).

L. 21. hætta vove, Præs. Inf. (§ 159, 2). hætta å
bat vove, prove paa det. — mun d u Præs. Inf., monne,
ville (§ 170). — mælti 3 P. Sg. Impf. Ind. af#æla tale,
sige (§ 159, 2). — péttist 1 P. Sg. Imp. lnd. af bykkjast
lykkes sig, refl. Form af pykkja tykkes (§ 161). Den
ældre Form var pottumk (§ 178). — heima Adv.
hjemme. — riti Adv. ude. — fyrir her foran. — karl
dyrum Dat. Pl. af karldyr, sammensat af karl og dyr
n. Pl. Dor (§ 57 a sml. 63, e). Saaledes kaldtes Hoved
doren paa Stuebygningen. — så 1 P. Sg. Impf. Ind. af
sjå se (§ 133). — hrisin Akk. Pl. med best. Art. af hiis
n. Hus (§ 57 a). — mæninum Dat. Sg. med best. Art.
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af mænir m. Mone, Moning (§ 48). — ål pt Akk. Sg. ai
ålpt f. Svane (§ 53 e ; heder iPL baade ålptir og elptr).
— fagra Akk. Sg. Fem. af Adj. fagr fager (§ 77, 7).
— eiga neml. ålptina, som derefter atter maa tænkes i
Nom. som Subjekt for bøt ti (3 _EJ. Sg. Imp. Ind. af
pykkja). — allgoS Nom. Sg. Fem. af Adj. allgoßr
meget god. Meningen : jeg tyktes mig at skatte den hoit. —
fljug å jlyve, Præs. Inf. (§ 142). — ofan ovenfra; over
sættes almindelig, saaledes ogsaa her, bedst med ned. —
frå Præp. fra (§ 188). — fjollunum Dat. Pl. med best.
Art. af fjall n. Fjeld (§ 57 b). — om Akk. Sg. af om
m. Ørn (§ 62 b). — mikinn Akk. Sg. Mask. af mikill
(§79).. — flo Sideform af flaug, Impf. af fljriga (§
142). — hingat Adv. Md. — ålptinni Dat. Sg. med
best. Art. af ålpt. — klakaSi 3 P. Impf. Ind. af klaka
(§ 151, 2), der bruges for at betegne Fuglenes Stemme.
— vi 8 hana d. e. til hende, som man siger tala vi 8
einnhvern samtale med En. — bliSliga Adv. blidt, ven
ligt, afledet af Adj. bli 8 r blid (§ 183 b). — pekkjast
Præs. Inf., refl. Form, tækkes med, tåge imod (§ 159, 1).

L. 28. svarteygr Adj. sortoiet. — jarnklær Nom.
Pl. af jårnkld f. Jærnklo (jarn n. og klo, der boies efter
§ 63, d, men i Dat. Pl. sammentrækkes til kl om se §
32). — våru 3 P. Pl. Impf. Ind. af vera (§ 163). -
vas kli gr af et raskt, modigt Udseende, afledet af Adj. v a skr
rask med Endelsen -li gr, der svarer til vort -Ug, men
bruges ved flere Ord end dette. — synd ist 3 P. Sg.
Impf. Ind. af synast synes, vise sig, refl. Form. af syna
syne, vise (§ 159, 2). — næst nærmest, næst, Sup. af Adv.
nær nær (Komp. nær r). f>vi næst næst dette, dernæst
(Adj. og Adv., som betegne en Nærhed, forbindes med
Dat.). — annan Akk. Sg. Mask. af annarr (§ 108). —
fugl Akk. Sg. af fugl m. Fugl (§ 45 c). — suSrætt f.
Sydkanten (af suSr Adv. syd og ætt i Betydn. Himmelegn).
- by Sas t Præs. Inf. refl. Form, gjore til sin Ven, vinde
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for sig, af^pySa gjore til Ven (§ 159,2). I den refl. Form
maa her, som ofte er Tilfældet, det refl. Pron. tænkes som

Dat. (bySast altsaa = py ß a sér, ikke py 3 a sik, saale
des ogsaa py kkj ast — pykkja sér). — ok her Adv.
ogsaa.

L. 32. Brått Neutr. Sg. af Adj. bråSr (§ 77, 2)
braad, hurtig, brugt som Adv. efter § 183 a (straæ). —
så om inn den Ørnen istedetf. den Ørn. — fyrir her
Adv.; er fyrir var som var for (ham) d. e. som alt var
der. — yfast Præs. Inf. refl. Form, opirres, blive hidsig af
yfa egge til Vrede (§ 159, 2). — mjok Adv. meget (§ 186).
— hinn hin d. e. den anden. — bor Sust 3 P. Pl. Impf.
Ind. af berjast slaas, refl. Form af berja slaa (§ 155,
1). — skarpliga Adv. skarpt (Adj. skarpr sml. § 1.33 b).
— lengi Adv. længe (§ 184 a) — hvårrtveggja begge(s
118, 8); egentl. hver af de to (tv eggja Delens Gen.);
derfor Sg. — blæddi 3 P. Sg. Impf. Ind. af b1æ 8 a blode
(§ 159, 2). — lauk 3 P. Sg. Impf. Ind. af lrika lukke,
slutte (§ 143; styrer Gjenstanden i Dat.). Her brugt uper
sonligt: det sluttede deres Leg d. e. deres Leg sluttedes. Over
hovedet har den upersonlige Brug af Verberne en langt
videre Udstrækning i Oldnorsk end i det senere Sprog. —
leik Dat. Sg. af leikr m. Leg (§ 45 Anm. 2). • — veg
Akk. Sg. af vegr m. Vei (§ 62, a). — hné 3 P. Sg.
Impf. Ind. af hniga (§ 140) hoie sig, falde (vort neie). —
— hvårr hver (bruges kun, nåar der tales om To, §
116, 3 og Anm. 1). — beirra af dem, Delens Gen. sinn
veg hné hvårr peirra hver afdemfaldt sin Vei, til sin
Side. Akk. (sinn veg) bruges for at betegne Veien, ad
hvilken, eller Retningen, hvori en Bevægelse sker. — hris
mæninum Dat.' Sg. med best. Art. af hrismænir Hus
moning (se ovfr. L. 24). — båSir Nom. Pl. Mask. begge
(§ 105). — dau Sir Nom. Pl. Mask. af dau Sr død (deyja
do § 138).

S. 3 L. 1. eptir Præp. efter (§ 190); her brugt som
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Adv.; sat eptir sad efter, igjen. — hnipin Nom. Sg.
Fem. (Apposition til ålptin) af Adj. hnipi nn sorgfidd (§
79). — daprlig samme Form af Adj. daprligr som ser
stille, sorgmodig ud (afledet med Endelsen — ligr af dapr
stille, sorgmodig). — ves tri Dat. af vestr. n. Vesten, den
vestlige Himmelegn (§ 57 a). — va Ir m. Falk (§ 50 c og
Anm.). — blitt Neutr. Sg. af Adj. bli ß r (§ 77, 2 og
Anm. til S. 2 L. 27), brugt som Adv. lét blitt yiS
hana lod blidt mod hende d. e. viste sig venlig mod hende.
— si Ban8 an Adv. siden. — flugu 3 P. Pl. ' Impf. Ind. af
fljriga. — pau neml. valrinn ok ålptin (se Anm. til
S. 1 L. 13). — i brott bort (se Ordsaml.). — bæSi
Nom. Pl. Neutr. af båSir (§ 105), Apposition til pau.
s a-m t. Adv. sammen. — s6mu Akk. Sg. Fem., svag Bei
ning af samr samme (§ 82 og 115 Anm. 3). — ætt f.
her Himmelegn, Kant. isomu ætt til samme Kant. — pes si
denne Nom. Sg. Mask. af det demonstr. Pron. pes si (§
114 b). — rim erkili gr Adj. umærkelig, ikke værd at agte
paa. — man 3 P. Sg. Præs. Ind. af munu monne (§
170); her brugt for at udtrykke en Formodning: man
vera — er kanske. — Vera fyrir være for, siges om
Dromme, Varsler og desl. i Betydning af varsle, bebude.
— veSfum Dat. Pl. af ve Sr her: Uvéir, Storm.

— bau nemlig veSrin. — mætast 3 P. Pl. Præs. Ind.
af mætast modes, refl. Form af mæta mode (§ 159, 2).
— lopti Dat. af lopt n. Luft. — er maa her oversættes
hvorfra. — fuglarnir Nom. Pl. med best. Art. af fugl.

L. 7. min Nom. Sg. Fem. af minn min (§ 113 a).
— ætlan f. Mening, Tanke (§ 53, g) ; af ætla mene. —
sé 3 P. Sg. Præs. Konj. af vera (§ 163). — ger 2 P.
Sg. Imp. af ger a (§ 161). — slikt Akk. Sg. Neutr. af
Adj. slikr slig. — sy nist 3P. Sg. Præs. Ind. af synast.
— likligast Nom. Sg. Neutr. af likligastr, Sup. af
Adj. likligr rimelig (§ 87, b). „Gjor af Drommen sligt,
som synes dig rimeligst" d. e. tyd den, som det synes dig ri
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meligst. — låt 2 P. Sg. Imp. af -låta. — heyra, Præs.
Inf., hore (§ 159, 2).

L. 9. mv n u 3 P. Pl. Præs. Ind. af mun u, brugt i samme
Betydn. som man L. 5. — fylgjur Nom. Pl. af fylgja
f. Fylgje (§ 70 og 71, a). Fylgjer (Folgeaander, af fylgja
folge) kaldte vore Forfedre et Slags lavere kvindelige Gud
domme, som efter deres Tro ledsagede det enkelte Men
neske gjennem hele Livet og værnede om ham, saalænge
han ikke selv fortornede dem. Mere om dem findes* hos

Keyser, Nordmændenes Religionsforfatning i Hedendommen
S. 70 og flg. Fylgjerne troedes ofte at vise sig i Skik
kelse af Dyr; derfor tyder her Østmanden Fuglene i Drom
men paa dem. — hrisfreyja f. Husfru, Kone (§ 70). —
bin din, Nom. Sg. Fem. af pinn (§ 113 a). — eigi neg
tende Adv., vort ei. — heil Nom. Sg. Fem. af Adj.
he ill sund, frisk, uskadt (§ 77,6). eigi heil bruges ofte,
som her, i Betydn. frugtsommelig . — f æSa her: f6de (se
Anm. til S. 1. L. 12). — meybarn Akk. Sg., Mobarn,
Pigebarn, sammensat af mey (ogsaa ni ær) Md (§ 55, a)
og barn n. Barn (§ 57, b). — fritt Akk. Sg. Neutr. af
Adj. friSr vakker (§ 77, 2). — unna, Præs. Inf., elske
(§ 168); styrer Gjenstanden i Dat. (bvi nemlig barninu).
— mikit Neutr. Sg. af mikill, brugt som Adv. = mjok
meget.

L. 12. gofgir Nom. Pl. Mask. af gofugr gjæv (§
79 og Anm. 3). — bi 3 ja, Præs. Inf., bede, her beile til
(§ 130); styrer i denne Betydn. Gen. (sml. Anm. til S. 1
L. 10). — binnar Gen. Sg. Fem. af binn. — Sem
her hvorfra, som ovfr. L. 6 er. — ernirnir Nom. Pl.
med best. Art. af om. — at her Adv. til; hvorfra ørnene
tyktes dig flyve til d. e. komme flyvende. — leggja Præs.
Inf. lægge (§ 155, 1). ofråst f., Akk. Sg., overvættes Kjær
lighed; sammensat af ofr (ogsaa of), der i Sammensætnin
gen betegner noget overmaade stort eller alt for stort, og
åst f. Kjærlighed (§53 e). „Lægge Kjærlighed paa hende"
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d. e. fatte Kjærlighed til hende. — berjast slaas, kæmpe,
se Anm. til S. 2 L. 33. — of her om. — låtast, Præs.

Inf., refl. Form af låta, bruges i Betydn. dø, omkomme. —
efni Dat. Sg. af efni n. Emne, her Grund (§59 b). —

peirri Dat. Sg. Fem. af så (§ 114 a). — peim Dat.
Sg. Mask. af samme Pron. — gipt Nom. Sg. Fem. af
gip tr, Perf. Part. af gi pt a gifte, bortgifte (§ 159, 2 sml.
157 a). — Vera gipt, som almindelig betyder være ble
ven gift eller være gift (§ 182), betyder her blive gift, som
ofte ver Sa og vera bruges om hinanden i Passivdannelsen
(§ 181).

L. 16. Nri Adv. nu. — he fi 1 P. Sg. Præs. Ind. af
hafa (§ 161). — pyddan Akk. Sg. Mask. af byddr,
Perf. Part. af by B a tyde (§ 159, 2 sml. 157 a). Se §
175, 1. — hygg 1 P. Sg. Præs. Ind. af hyggja tænke,
tro (§ 160). — eptir Adv. — ganga Præs. Inf. gaa (§
145). ganga eptir gaa efter d. e. slaa ind, opfyldes. —
man her brugt for at danne Fut. — vil (§ 175, 3). —
svå sem ek hygg eptir man ganga saaledes som jeg
tror (at det) vil slaa ind. — råSinn Perf. Part. af råBa

(ovfr. S. 2 L. 20). — rivingjarnliga Adv. uvenskabeligt
(§ 183 b) af vingjarnligr venskabelig (vinr Ven). —
sagSi hann. Naar Ens Tale anfores ligefrem, gjentages
ofte i Oldnorsk det anforende Udtryk i forskjellig Form
uden egentlig Nodvendighed (som her sagBi hanner over
flodigt efter svarar). — mant 2 P. Sg. Præs. Ind. af
munu, atter brugt for at udtrykke en Formodning (du
forstaar vist ikke at raade Dromme). — dra u m a Akk. Pl.
af draum. — kunna Præs. Inf. kunne (§ 167).

L. 20. at her til. — raun Dat. Sg. af raun i. Prøve,
Erfaring (§ 53 e). — um her Adv. om, visende hen til
denjfolgende afhængige Sætning. — kornast Præs. Inf.
af den refl. Form af koma, komme sig, vinde frem, naa. —
hver sti Adv. hvorledes. — gengr 3 P. Sg. Impft Ind.
af ganga (Anm. til L. 17). Du vil nok komme til Erfaring
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om, hvordan det slaar ind d. e. Tiden vil nok vise dig, om
jeg har tydet rigtigt. — lag ß i 3P. Sg. Impf. Ind. af leggja
(L. 13). — fæS Akk. Sg. af fæB f. (§ 53 e), afledet af
Adj. får (S. 1 L. 14), der i forskjellige Forbindelser bru
ges for at betegne uvenligt Forhold, Utilfredshed. Saaledes
var fått med heim egentl. der var Udet mellem dem d.
e. de gav sig Udet af med hinanden, skyede hinanden; der
var Uvenskab mellem dem. Derefter maa Subst. fæS for

klares ; lag 8 i fæS å austmannin lagde Uvenskab paa
Østmanden, begyndte at vise sig iilbageholden mod* ham. —
for 3 P. Sg. Impf. Ind. af fara (S. 2 L. 8). — å brott
bort === i brott (L. 3). — sogunni Dat. Sg. med best.
Art. af saga (S. 1 L. 14). er hann or sogunni han
er ude af Sagaen d. e. vil ikke siden blive omtalt i Sagaen.

L. 25. tit bera bære ud,udsætte. At Born, som Forel
drene eller Forsorgerne enten ikke troede at ku nn e opfode for
Fattigdom, eller, som i dette Tilfælde, ikke vilde opfode,
udsattes, var i Hedendommen almindeligt baade i Norge
og paa Island, endskjont det, som ogsaa her udtrykkeligt
siges, af de fleste ansaaes som utilborligt. Barnet blev
almindelig lagt ude paa vild.Mark, dog gjerne nær men
neskelig Bolig, for at andre kunde finde det og tåge sig
af det, om de vilde (det omtales ogsaa, at man ofte stak et
Stykke Flesk i Munden paa det, for at det ikke strax skulde
d5af Hunger). Skikken afskaffedes i Norge ved Kristen
dommens Indforelse (dog tillodes det fremdeles at udsætte
Vanskabninger og Misfostre) ; paa Island blev denne med
andre hedenske Skikke fremdeles tilladt, da Kristendommen
blev lovtagen i Aaret 1000, men forbodes dog faa Aar
senere efter Opfordring af Kong Olav den hellige. Den
Tid, hvorom Sagaen her taler, falder lidt for 1000, sand
synligvis omkring Aaret 987. — skal bat barn rit bera
man skal sætte det ud eller det skal udsættes. Hvor vi bruge
man, sætter Oldnorsken, som ikke har noget tilsvarende
Ord, oftest Verbet i 3 P. Sg. uden Subjekt. — nokkurr
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nogen (§ 118, 2) her brugt som übest. Art. (§ 115 Anm. 2).
L. 28. en stoS rimegS mjok til handa men (for

hvem) stor Bornemængde var forhaanden å. e. som havde mange
Born at sorge for. Da Oldnorsk ikke har noget relativt
Pronomen og erstatter det ved Partikelen er (§ 117), kan
man alene af Sammenhængen slutte sig til, i hvilken Ka
sus det relative Pronomen er at forståa (saaledes her i
forste Sætning, til våru, i Nom., i den anden, til sto 3,
i Dat.). Dog sættes undertiden, især i det ældre Sprog, et
personl. eller demonstr. Pron. til er i det manglende Re
lativs Sted (saaledes kunde her have staaet en sto 3f) eim
rimegS til handa). — stoS Impf. Ind. af standa (§
139). — handa Gen. Pl. af hond (§ 63 b).

, L. 33. veizt 2 P. Sg. Præs. Ind. af vita (§ 173).
- brugBit Perf. Part. af bregSa (§ 125).

S. 4. L. 1. kvaB Impf. Ind. af kveSa (boies som
drepa § 129). kvaB bess litla porf nemlig vera (der
ofte udelades i Oldnorsk) sagde liden Fornodenhed være der
for d. e. sagde, at det ikke var nodvendigt, ikke var værdt.
Ved porf staar ofte det, som er fornodent, i Gen., som
her bess (Gen. Sg. Neutr. af så). — bor ger 3 i Dat. af
Kvindenavnet borgerSr (Anm. til S. 1 L. 2). Ved
f æra som ved mange andre Verber af lignende Betydning
(strax nedenfor få og taka) sættes det, som fores, i
Akk., den, til hvem noget fores, i Dat. Thorgerd Egils
datter var Thorsteins Syster, gift med den mægtige Hov
ding Olav Paa paa Gaarden Hjardarholt i Laxaadalen,
en af de Dale, som gaa ned til Breidefjorden i det nord
vestlige Island. (Om Olav og hans Æt handler Laxdola
saga). — bi3Imp. af biSja (§ 130). — ver3i 3 P. Sg.
Præs. Konj. af ver3a.

L. 7. bor it Perf. Part. af bera. — brjår Nom.
Pl. Fem. af br ir (§ 103). — merkr Nom. Pl. af mork
(§ 63 b). — silfrs Artens Genitiv (Anm. til Si 1 L. 13).
— meS barnit; om Akk. se § 190. — en hon lét
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upp fæSa landseta sinn men hun lod sin Leilænding
opfostre (nemlig det, Barnet). — LeysingjastSftum Dat.
af LeysingjastaSir Mask. Pl. (af staSr § 50 b). —
for utan se Ordsaml. under utan.

L. 16. at barnit er rit borit. Oldnorsken gaar
ikke blot med større Lethed end andre Sprog over fra
indirekt til direkt Tale (fra at gjengive Indholdet af Ens
Ord fortællende til ligefrem at anfore dem), men indblan
der ogsaa ofte i indirekte Tale Tidsformer og andre Ud
tryk, som egentlig kun passe i den direkte. Saaledes
her Præs. er, hvor den indirekte Tale fordrer Impf., som
ogsaa er brugt i de folgende Sætninger (haffti, var).
— hlaupinn Perf. Part. af hlaupa (§ 149). — stolit
(d. e. haffti stolit) Perf. Part. af stela (§131).— liftu
3 P. Pl. Impf. Ind. af lifta (§ 140). „Nu led sex Aar
saaledes, at dette ikke blev opdaget" d. e. uden at det blev
opdaget. — Thorsteins Svoger havde faaet Tilnavnet, på
(Paafugl) paa Grund af sit smukke TJdyortes og de stad
selige Klæder og Vaaben, han pleiede at bære. — Vera
meft mestri virftingu være med storst Anseelse d. e. være
mest anseet. — allra hofftingja Delens Gen. (S. 1. L.
8). — borsteini var |>ar vel fagnat upersonligt Ud
tryk: der blev givet Thorstein god Modtagelse der. Da
fagna forbindes med Gjenstanden i Dativ, kan man nem
lig ikke i Passiv sætte denne Gjenstand som Subjekt (ikke
sige: borsteinn var bar vel f agnaft r), som vi kån sige*
Thorstein blev godt modtaget der.

L. 24. veizlunni Dat. Sg. med best. Art. af veizla.
— ondvegi. Til Oplysning om Husets Indretning hos
vore Forfedre anfores her i Korthed folgende. Gaardens
Stuebygniug (Skaalen, Stuen eller Hallen, ogsaa kaldet
Ildskaalen, nåar den tillige var Folkenes Dagligværelse :
skåli, stofa, holl, eldaskåli), var en lang og forholds
vis smal Bygning, som almindelig laa med Enderne mod
Øst og Vest. Hovedindgangen (karldyr S. 2L. 23) var
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paa en af Enderne; indvendig var Bænke (bekk ir) langs
med Langsiderne og en særegen indrettet Bænk (Pallen
eller Tverpallen, pallr, pverpallr) langs den kortere
Væg lige imod Indgangsdoren. Bænkene var Mændenes,
Pallen Kvindernes Sæde. Af Bænkene var den paa Nord
siden det fornemste (æftri bekkr), den sydlige ringere
(riæftri bekkr). Hver af dem havde sit Hoisæde (ond
vegi); det fornemste paa Nordsidens Bænk var almindelig
Husbondens Sæde, det andet den fornemste Gjests. Imel
lem Bænkene langs Midten af Hallen var Gulvet stenlagt;
thi der tændtes Ildene til Skaalens Opvarmning og Oplys
ning; foran hver Bænk sattes ved Maaltiderne Borde, som
toges bort igjen, nåar man havde spist. Var Skaalen ikke
alene Gjestebuds-, men ogsaa Beboelsesværelse, var bag Bæn
kene Folkenes Senge, tildels indrettede som egne Aflukker
ved Væggen (lokhvilur). — aftra Akk. Pl. Mask. af
annarr (§ 108). — bekkinum Dat. Sg. med best. Art.
af bekkr. — såtu 3 P. Pl. Impf. Ind. af sitja (§ 130).
lizt 3 P. Sg. Impf. Ind. af den refl. Form af lita.
hversu lizt bér å strilkur bessar d. e. hvorledes

synes du om disse Gjenter? — fegrst miklu. Ved Komp.
og Sup. sættes det Ord, som skal tilkjendegive, hvormeget
nogen overgaar andre eller de andre i en Egenskab, i
Dat. Saaledes her miklu (Dat. Sg. Neutr. af mi kill).
Meningen: det er meget, som skiller, at hun er den fagreste;
hun er meget fagrere end de andre, fegrst Nom. Sg. Fem.
af f egrstr, Sup. af fagr (§ 87, a). —

L. 30. Myramanna i Genitiv, fordi det er Appo
sition til den Gen., som ligger i vårt (af varr vor § 113
c). Ethvert possessivt Pronomen er jo nemlig i Meningen,
om end ei i Formen, lige med en Genitiv, yfirbragft
vårt Myramanna altsaa egentlig: vort Myremændenes An
sigt d. e. hun har det Ansigt, som er eget for os Myremænd.
Myremænd kaldtes Egil Skallegrimssons Æt (S. 1 L. 1),
fordi Landet omkring Ættegaarden Borg efter sin naturlige
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Beskafienhed hed Myrerne (Myrar)- — satt Nom. Sg.
Neutr. af san nr (§ 77, 5).

L. 33. må 3 P. Sg. Præs. Ind. af mega (§ 165).—
hversu — dotti r, egentl. : hvorledes kan det være (nemlig
at hun er hans Datter), men dog er din Datter d.. e. hvor
ledes kan det være muligt, nåar hun dog er din Datter. —
kvaft hon se Anm. til S. 3 L. 19.

S. 5. L. 3. ykkr Eder, Dat. Dual. af pri (§ 111). —
karm at åsaka. Ved kunna tilfoies paa Oldnorsk ofte
at ved den afhængige Inf., som ikke kan tillægges i det
nyere Sprog. — v eitr upersonligt: det vætter did, hvor det
vil være, i de fleste Ting d. e. det gaar for det meste, som
det skal og vil gaa; Mennesket kan ikke hindre, hvad
Skjebnen vil. Ordsprogligt Udtryk. — f) it J Nom. Dual.
af pri (§ 111). -

L. 6. eft r og efta bruges ofte til Forbindelse med
det foregaaende i Begyndelsen af et Sporsmaal, hvor det
ikke som sædvanligt kan oversættes med eller, men enten
maa udelades i Ovorsættelsen eller gjengives med men eller
noget lignende. — leid dr Perf. Part. af leifta. Lede
Gjesten ud med gode Gaver d. e. give ham gode Gaver
ved Afskeden, som Skik og Brug var. — ollum Dat. Pl.
af allr (§ 76).

L. 13. å Hvitårsiftu (sifta f. Side) paa Hvitaasiden
d. e. i Egnen langs Hvitaaen (falder efter at have forenet
sig med flere andre Aaer ud i det inderste af Borgarfjor
den og danner med disse dens største Vasdrag). — annarr
mestr den næst storste; efter dette Udtryk staar ligesom
efter Komp. en {end), annarr mestr en porsteinn =
den storste næst Thorstein. — helt Impf. Ind. af halda
(§ 144). — Ingibjorgu Akk. af Navnet Ingibjorg
(Gen. Ingibjargar efter § 53 a, men Dat. og Akk. Ingi
bjorgu. Saaledes boies en stor Mængde Kvindenavne).
— Asbjarnar Gen. af Asbjorn (§ 62 c sml. Anm. til
S. 1 L. 2). — Har sar sonar af Hord r (boies efter §
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62b). — Skeggja, Gen. af Skeggi (§6B). MiSfjarftar-
Skeggi kaldtes Manden, fordi hans Gaard laa ved Mid
fjorden i det nordlige Island.

L, 21. morg Nom. PI. Neutr. af mar gr (§ 76. 77,
4, Anm.). — svå er sagt frå Gunnlaugi saa er sagt
om Gunnlaug. — ok for allvel; som Subjekt maa under
forstaaes hårit. — kominn å sik vel bruges om det,
som er i god Stand, som er, som det skal være; her vil
det da efter Sammenhængen sige: vel voxen, af en smuk og
kraftig Legemsbygning. — 6 1 1 u Dat. Sg. Neutr. af al l r. —
vift alt ved alt, d. e. i alt, altid. — Tilnavnet ormstunga
sigter formodentlig til den spidse og skarpe Form, Orme
nes Tunge har. Det havde, som her sees (L. 15), allerede
været baaret af en af Gunnlaugs Forfedre, som overhovedet
engang brugte Tilnavne ofte paany optoges i samme Slægt.

L. 30. peirra vinsælli den vensælere af dem (Delens
Gen.), vensælere end Gunnlaug. Om Formen af Komp.
vinsælli se § 87 a. 90. — fararefna Gen. Pl. af far
ar efni. Ved biftja sættes den, man beder om noget, i
Akk., det man beder om, i Gen. —• tok f>vi seinliga
optog det (Gunnlaugs Begjering) sent d. e. saaledes at det
kunde sees, at han sent (nodig) vilde gaa ind paa det.
— goftan (Akk. Sg. Mask. af goftr) d. e. god at have at
gjore med, at forliges med. — er hann botti st o. s. v.
eftersom han tyktes sig. — trautt Neutr. Sg. af Adj. trau S r,
brugt som Adv. = knapt, neppe.

S. 6L. 1. allitlu Dat. Sg. Neutr. (af allitill. siftar
Komp. af Adv. sift (§ 184, b). allitlu siftar enkortTid
efter; se om Dativens Brug her Anm. til S. 4 L. 29. —
gékk Impf. Ind. af ganga. — ritibrir, ogsaa blot kaldet
brir, svarede i Brug og almindelig vel ogsaa i Bygnings
maade til det nu i Norge brugelige Stabur, 'og stod al
mindelig, ligesom dette, adskilt fra Gaardens andre Huse
(hvoraf ogsaa Navnet ritibrir). — o pit Neutr. Sg. af opi nn.
— par lénur meft; meft (her Adv.) er efter Meningen at
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forbinde med bar: dermed, derhos, desuden (lignende Forbin
delse strax nedenfor bar — at). — fjog ur Neutr. Pl. af
fjorir fire (§ 104). — var bar Gunnlaugr der var
Gunnlaug istedetfor det var G. — sekkana Akk. Pl. med
best. Art. af sekkr. — lagit Perf. Part. af leggja, Si
deform af lagt (§ 98 b). — segir hann se Anm. til S.
3 L. 19.

L. 7. skyld u 3P. Pl. Impf. Ind. af skulu (§ 169).
— kip ti 3 P.Sg. Impf. Ind. af kippa. Ved de Verber,
som betyde at sætte i Bevægelse, tillægges det, som bevæ
ges, i Regelen i Dat.; saaledes her vorusekkunum (Dat.
Pl. med best. Art.) til kip ti. — bauft Impf. Ind. af
bjofta. — biggr Præs. Ind. af biggja. — hversu farit
haffti meft beim feftgum hvorledes det var gaaet med
(d. e. mellem) ham og hans Fader. — beim stundum.
Dat. bruges oftere for at betegne Tiden, i hvilken noget
sker. — bau misser i. Den Tidsbestemmelse, som til

kjendegiver, hvor længe noget varer, sættes i Akk. — nam
Impf. Ind. af nema. - at porsteini df,hos Th.- virftist
Impf. Ind., her brugt upersonligt. Meningen: alle Folk der
havde stor Agtelse for ham. Ved passive Verber kan det,
som i den aktive Form vilde have været Subjekt, tilfoies
i Dat., som her ollum mon num (altsaa egentlig: dernæ
redes stor Agtelse for ham af alle Mænd).

L. 16. s kem tu 3 P. Pl. Impf. Ind. af ske mt a. sk.
sér at tafli morede sig med Bretspil. — pau Helga ok
Gunnlaugr se Anm. til S. 1 L. 13 og S. 2 L. 11.
— hvårt Neutr., fordi Udtrykket omfatter Personer af
begge Kjon (Anm. til S. 1 L. 13). — beirra af dem
(Delens Gen.). — annars Neutr. af samme Grund som

hvårt. — lagfti hvårt — bråftliga d. e. de fattede
snart Kjærlighed til hinanden. — bar å upersonligt, raunir
Objekt derfor; egentlig; som det bar Prover paa, som der
kom Prøver paa siden d. e. som siden viste sig. — ha f i
3 P. Sg. Præs. Konj. af hafa. — matti 3 P. Sg.
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Impf. Ind. af mega. — alla hel d. e. ganske (Apposition
til hana).

L. 25. einn er så hlutr, er en er den Ting, som å.
e. der er en Ting, som. — Kent Perf. Part. Neutr. af
kenna. — bat er lit it mål det er en liden Sag d.e. en
let Sag. — atferli Adfærden d. e. de Ordlag, man efter
islandsk Lov skulde bruge, nåar man festede sig en Kvinde
hos hendes Fader eller Formynder. — hvårt mér hafi
ski lizt, upersonligt passivt Udtryk med det, som efter Me
ningen er Subjekt, i Dat. (Anm. til L. 15). Man over
sætter i aktiv Form: om jeg har forstaaet det. — breifafti
i hond hånum vilde gribe ham i Haandén. — veit (Imp.

aj veita) mér nri petta tilstaa mig nu dette, gjor mig nu
demie Villighed. — pessu skulu engi undirmål fylgja
ingen Underfundighed skal folge dette d. e. denne Spog skal
ikke bruges i svigagtig Hensigt (skal ikke kunne tåges
som Alvor). — nefndi sér våtta (Akk. Pl. af våttr)
nævnte sig Vidner d. e. tog Vidner paa Festemaalet.

S. 7 L. 1. mætti.3 P. Sg. Impf. Konj. af mega. —
nyta nytte d. e. være tilstrækkeligt, gyldigt efter Loven.
— Med goftorft betegnes det Embede at være Gode (gofti).
Saa kaldtes Heredshovdingerne paa Island, som paa en
Gang var Heredets verdslige Formænd og Heredstemplets
Forstandere- altsaa forenede verdslig og geistlig Virksom
hed. Alle Landets Goder i Forening tilligemed den af
dem valgte Lovsigemand (1 ogsogumaftr) styrede For
handlingerne paa Landets almindélige Thing, Althinget (a I
pingi); Goderne med endel af dem selv opnævnte Mænd
dannede Lagretten (lo gret ta), som afgjorde alle Sager
paa Thinget. — suftr bar um nesin rundt omkring paa
Nessene der syd; herved menes vel Nessene i den sydligste
Del af Faxefjorden, hvor Mosfell ligger.

L. 7. Gei my boies som Ingibjorg (S. SL. 18),
dog saaledes, at der i de andre Kasus kommer et j frem
foran Endelsen (sml. § 55, a); Gen. Geirnyjar; Dat. og
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Akk. Geirnyju. — er nam suftr Grindavik som tog
Grindevik sydpaa O: som tog Land til Beboelse og Eien
dom der. Grindevik ligger paa Sydsiden af den Halvo,
som i Syd lukker for Faxefjorden, altsaa paa Islands Syd
kyst og længere syd end de for omtalte Steder. Molde-
Gnup var altsaa en af Landnamsmændene, Islands
forste Bebyggere, saa kaldte, fordi de ved Ankomsten tog
Land (nåmu land) d. e. tilegnede sig med visse Ceremo
nier. som Eiendom saameget af det herrelose Land, som
de vilde. — synir Nom. Pl. af sonr. — Porarinn
boies som hi mi nn § 46. —

L. 9. fyrir f) ei m foran dem d. e. den forste af dem. —
hvivetna Dat. af hvatvetn.a (§ 118, 7) hvadsomhelst,
alt. — gott § 77, 2. — landa Gen. Pl. styret af å
milli: imellem Landene, landimellem, nemlig i Handelsferd.
Kjobmandsidræt, som i den Tid nodvendig var forbunden
med lange Soreiser, ansaaes som en hæderlig Beskjeftigelse
endog for de fornemste Mænds Sonner; man betragtede
den som en nyttig Skole for Livet, og enhver Hovding
havde da ogsaa gjerne i sin Ungdom befattet sig mere eller
mindre med Handelsreiser.

L. 13. Ol fus kaldtes Heredet paa Vestsiden af
Olvusaaen, som fra den sydlige Ende af Olvusvandet (ved
hvis Nordende Althinget holdtes, hvorfor det ogsaa kaldtes
Thingvoldvandet, bingvallavatn) lober ud i Havet paa
Islands Sydkyst. — Hjal.la Dat. af Nom. Hjalli (§ 67).
Skafte Thoroddson var Lovsigemand paa Island fra 1004
til 1030. — Rannveig Gen. Rannvei gar Dat. og Akk.
Rannveigu (Anm. til S. 5 L. 18). — var par vinåtta
mi kil meft frændsemi; par der d. e. mellem Skafte
og Anundssonnerne. Der var stort Venskab med (foruden,
ved Siden af) Frændskabet d. e. de vare ikke blot Frænder,
men ogsaa meget gode Venner. — Rauftamelr (den røde
Mæl) laa noget i Nord for Borgarfjorden. Navnene paa
Thorfinns fire ovrige Sonner synes at være udfaldne her i
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Sagaens Text; de nævnes alle syv i Landnamsbogen. —
mestir menn de storste d. e. de mægtigste, mest anseede
Mænd. — rit bangat der ude, ude paa den Kant, egentl.
did ud.

L. 22. urftu 3 P. Pl. Impf. Ind. af verfta. — bezt
Neutr. Pl. „Som bedst har hændt her paa Lsland" d. e. de
bedste, som har hændt. Kristendommen blev, som alt sagt,
lovtagen paa Althinget i Sommeren 1000. — er åftr var
frå sagt som der for blev fortalt om. — ymist — Gils
bakka snart paa Borg hos Thorstein, snart hos sin Fader
Llluge paa Gilsbakke. — sex vetr se Anm. til S. 6 L. 14. —
åtjån vetra Anm. til S. 1 L. 10. — samdist uperson
ligt: der blev da et meget fredeligere, bedre Forhold mellem
ham. og hans Fader (sml. S. 6 L. 13).

L. 29. par d. e. hos llluge. — Vatnsdalen er en
af de Dale, som gaa ned til den store Hunafjord paa Is
lands Nordkyst (bekjendt af den Saga, som haves om Da
lens Landnamsmand, Ingemund den gamle fra Romsdalen,
og hans Efterkommere, Vatnsdolasaga). — riSu neml.
beir. — hofSu 3 P. Pl. Impf. Ind. af hafa. — gistu
Impf. Ind. af gist a. — Grimstungum Dat. Pl. af
Grimstungur Pl. (§ 70). — ok var på sveittr mjok
neml. he st ri nn. — féngu 3 P. Pl. Impf. Ind. af få (da
de fik den tilbage).

S. 8 L. 1. laust Impf. Ind. af ljos ta. — v ild i
eigi svå briit hafa d. e. vilde ikke have det saaledes,
vilde ikke lade det gaa hen uden Erstatning. Smalemanden
har uden Tvivl været Bondens Træl, og efter Loven tilkom
de Boder, som skulde svares for Fornærmelse mod en Træl,
hans Herre, ligesom Herren havde at udrede de Boder, som
Trælen forbrod ved Fornærmelse mod andre. — bo ta Gen.

PL, styret af beiddi. — bon da Dat. Sg. — Indholdet
af Gunnlaugs Vise er en Opfordring til noie at betænke
det gjorte Tilbud og en Advarsel om, at han vil angre
det, om han forkaster det.
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L. 10. i annat sinn anden Gang, atter. — samit
§ 98 b. — or f)vi sem var ud af det, som var (for) d. e.
mod hvad for var Tilfældet. — key pti Impf. Ind. af kaupa.
— uppist6B stod oppe d. e. var trukket paa Land, som
vore Forfedre altid gjorde med Skibene, nåar de ikke vilde
bruge dem paa længere Tid. — f lut tr Perf. Part. af
fly tja. Man ser, at ogsaa Gunnlaug skal gjore sin Uden
landsreise som Kjobmand. — bjuggu 3 P. Pl. Impf. Ind.
af bri a. — botti neml. hånum.

L. 21. Langavatnsdal gaar ned til Borgarfjorden
lidt vestenfor Borg og gjennemstrommes af Langaaen. —
selja Gen. Pl. af sel. — å borgilsstoSum Nom. bor
giisstaSir, sml. Anm. til S. 2 L. 6. — fjogur Neutr.
Pl. af fjorir (§ 104). — litt sammentrukken Form af
li tit, Neutr. af li till. — hr os sa Gen. PL, styret af
burfa. — er hann ætlaSi af landi saasom (nåar) han
agtede sig fra Landet (d. e. udenlands). — bann Akk. Sg.
Mask. af så.

L. 30. eigi vil ek bessi, heidr en hin (bessi og
hin Neutr. PL, neml. hr oss) ei vil jeg have disse hellere end
(d.e. ligesaa lidet som) hine (de, du for viste mig). — eBr
hvi sml. Anm. til S. 5 L. 6. — by Sr Præs. Ind. af
bjoSa. — eigi man svå skjott råBast: (det) vil ikke
blive afgjort saa hastigt d. e. det er en Sag, som ikke kan
afgjores i saadan Hast. — hverju Dat. Sg. Neutr. af
hverr (§ 116, 2).

S. 9 L. 4. er tu Sammensætning af ert bri (§ 111
Anm.). — lætr 2 P. Sg. Præs. Ind. af låta. — skylir
2 P. Sg. Præs. Konj. af skulu. — er bat ekki jafn
ræBi me 3ykkr Helgu det er ikke lige Parti mellem dig
og Helga (hun er for god til dig). Om Udtrykket ykkr
Helgu se Anm. til S. 1 L. 13 (bau borsteinn). —
ålitit Perf. Part. af ålita. — hvar til ætlar bri osv.

hvorhen tænker du (gaar din Tanke) med Hensyn til din Dat
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ters Giftermaal d. e. hvorledes tænker du at bortgifte hende.
— gi pt a neml. hana. syn i Dat. Sg. af son r.

L. 9. meira håttar (Gen. Sg.) vel egentlig: af
storre Slags d. e. anseligere og mægtigere. Gen. af et Subst,
med tillagt Adj. forbindes undertiden med et Subst, ved Hjælp
af Verbet vera eller umiddelbart uden Verbum som Be

skrivelse af dets Egenskab, Beskaffenhed, Art osv. (beskri
vende Genitiv). — fer Præs. Ind. af fara. fara i mann
jofnuS d. e. indlade sig paa Mandjævning. — værir (2
P. Sg. Impf. Konj. af vera) pri slikr maBr er betin
gende Sætning: hvis du var slig Mand. — bå mundi
bér eigi frå vis at (nemlig verB a) da vilde du ei blive
afvist: — mart er her gott mannval her er meget (og)
godt Mandevalg d. e. her er mange gode Mænd at vælge
mellem.

L. 14. å er her Præs. Ind. af eiga. — ok alla
(neml. å hann) vel mannafta; vi udtrykke dette som
Apposition til so nu: alle dygtige Mænd. — hvår gi (§
118, 6) peirra, Onundar né borfinns; de sidste Ord
er Apposition til peirra. Udtrykket er mindre noiagtigt,
end nåar vi sige : ingen af dem, hverken Anund eller Thor
finn. Den negtende Forbindelsespartikel né horer egentlig
kun hjemme i en Form af Udtrykket som den sidst an
forte. Forresten maa her ganske vist noget være udfaldet
i Sagaens Text; som det nu staar, er nemlig Onund slet
ikke forud omtalt af Thorstein.

L. 16. bviat bik skortir synt viS hann thi
(endog) dig mangler oiensynligt (meget) mod ham d. e. thi
endog du staar oiensynlig tilbage for ham. — hvat hefir
f) ri i moti bvi, er hvad har du (at nævne som udfort af
dig) mod det, at. — borsnes-bfng, en Tid Fjerdingsthing
for hele Islands Vestfjerding, holdtes paa Thorsnes, paa
Nordsiden af den Halvo, som midt paa Islands Vestkyst
skiller Faxefjorden fra Breidefjorden, og var forst sat af
Landnamsmanden Thorolv Mostrarskegg, fra Oen Moster i
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Sondhordeland^ som helligede Næsset til Thor og kaldte
det Thorsnes. Om Thorgrim Godes og hans Frænders, de
saakaldte Kjalleklingers, Strid med llluge svarte fortælles
udforligt i Eyrbyggja-Saga. (Stridens Gjenstand var Illuges
Hustru Ingebjorgs Medgift).

L. 19. einn her alene. hafBi = fik, gik af med. —
bat er vi& lå (Impf. Ind. af liggja) det, som laa ved
(Sagen) d. e. det, som Sagen dreiede sig om, som der
stredes om. — st Ok ta Impf. Ind. af st okk va. — heidr
mikilræSi d. e. en nok saa drabelig Gjerning. Thorsteins
Tvist med sin Nabo Steinar, som tilsidst afgjordes til Thor
steins Fordel ved Bistand af hans Fader Egil Skallegrims
son, fortælles i Egils Saga. — nauztu d. e. nauzt bri.
nauzt 2 P. Sg. Impf. Ind. af njota. Du nod (godt af)
din Fader Egil i det d. e. det var din Fader Egil, som
hjalp dig til Seir i den Sag. — fåm Dat. Pl. af Adj. får.

L. 23. hafBu d. e. haf bri (haf Imp. af hafa). —
kriga» her moralsk Tvang, Trusler, Skræmsler. — b å
up pi viS fjoll in; på er Akk. Pl. Mask. af så, fjoll in
Akk. Pl. med bestemt Art. af f j all. — bat kem r bér
fyrir ekki d. e. det nytter dig ikke det mindste. Meningen
af det hele er: du kan spare dine- Trusler til dem deroppe ved
Fjeldene; her ude paa Myrerne bryde vi os ikke om dem.
Man erindre her, hvad for er omtalt, at Gilsbakke, Gunn
laugs Fedrenegaard, laa paa Fjeldsiden ved Hvitaaen i en
af de fra Bofgarfjorden opgaaende Dale, Borg derimod paa
Myrerne ved selve Fjordens Bred.

L. 28. par sem tilkjendegiver herGrunden: eftersom,
thi. — skulir Præs. Konj. af skulu. — slikt er ekki
viS skaplynfti po rsteins sligt passer ikke med, er ikke
efter Thorsteins Sind. — alt eins se Ordsaml. under einn.
— likar upersonligt: det behager mig ikke. jeg bliver ikke
tilfreds. — utan se Ordsaml. — Udtrykket me3 tolfta
mann betyder selv tolvte eller med elleve Mænd (derimod
betegner me3tolf menn, at der er tolv med forud en
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En selv). — gongum 1 P. Pl. Imp. af ganga: lad os
gaa; ligesaa tolum af tala.

S. 10 L. 2. frændi bruges i Oldn. ogsaa om saa
nært Slægtskab , som det mellem Fader og Son eller mellem
Soskende. — vakit Perf. Part. af vekja (§ 98 b). —
hvem staB eiga skal målit d. e. hvilken Afgjorelse Sa
gen skal faa (egentlig vel: hvor den skal standse, hvad der
skal blive Enden paa den). — skal spara upersonligt
Udtryk (sml. Anm. til S. 3 L. 25.), som bedst oversættes
med Passiv: skal ei spares. — til spara spare dertil, nem
lig for at faa dit Samtykke. — staSfestu d. e. en fast
Stilling for Gunnlaug, Gaard og 80. manna forråS
Hovdingskab over Mænd; llluge mener vel, at han vil skaffe
Gunnlaug et Godord (Godordene kunde sælges). — Ef bå
er nær en åSr hvis det da er nærmere end for d. e. hvis
det kan hjælpe noget til at stemme dig gunstigere for vort
Onske.

L. 7. .bat eitt finn ekGunnlaugi detenefinderjeg
(at udsætte paa) Gunnlaug. — på munda ek litt seinka
da vildejeg Udet forsinke (Sagen) d. e. da vilde jeg ikke betænke
mig længe paa at sige Ja (sml. Anm. til S. 5 L. 33). —
okkr os (.to) Dat. Dual. af 1 Pers. personlige Pron. (§
111). petta — vinslitum d. e. dette vil komme til at gjore
en Ende paa Venskabet mellem os. — okkr feBgum mig
og min Son (sml. peim feSgum S. 6 L. 13). — pm orS
Akk. PL Neutr. — ok kra Akk. Sg. Fem. af okka r r (§
113 b).

L. 12. heitkona, en eigi festarkona d. e. Thor
stein vilde blot love hende til Gunnlaug, men ikke lovfor
meligt feste hende til ham (sml. S. 6 L. 24 og folgende).
— brjå vetr Akk. Pl., i tre Aar sml. Anm. til S. 6 L.
14. — skal lauss allra måla; til lauss maa underfor

staaes vera: skal være lost fra alle mine Ord (Forpligtel
ser). allra måla Gen. Pl. styret af lauss, som over
hovedet mange Adjektiver, ved hvilke der behoves en



S. 10. L. 14—29. 61

Angivelse af, med Hensyn hvortil Egenskaben trader Sted,
styre dette i Gen.

L. 15. ei svå d. e. ikke til den Tid. — virBist mér

eigi d. e. ikke behager mig. — viS petta med dette, med
denne Aftale. — er beim gaf byr; gaf (Impf. Ind.t af
gefa) upers. med byr som Objekt; egentlig da det gav dem
Bor d. e. da de fik Bor. — skipi si nu Dat. Sg. med sit
Skib. — norSr viS Noreg nordlig ved Norge d. e. til det
nordlige Norge. — pråndheimr (hvoraf pråndheimi
er Dat.) brugtes i Fortiden alene om Landskabet omkring
Throndhjem; Byen selv hed NiSaross efter sin Beliggen
hed ved Elven Nids Os og begyndte forst i det 15de Aar
hundrede at kaldes med sit nu brugelige Navn. — lågu
3 P. PL Impf. Ind. af liggja.

L. 20. Jarlerne Erik og Svein Haakonssonner raadede
for Norge i Aarene 1000 til 1015, fra Olav Tryggvesons
Fald til Olav den helliges Hjemkomst til Norge. — H l 6 3u m
Dat. af HlaBir Pl. Fem., Navnet paa det bekjendte gamle
Jarlesæde tæt ved Nidaros, efter hvilket Eriks og Sveins Æt
hed Ladejarlernes. — Mærk, at rik r i det oldnorske Sprogs
bedre Tid aldrig brugtes i Betydn. rig (au 3 i gr), men altid
mægtig. — Skule Thorsteinsson var Son af Thorstein paa
Borg og Helgas Broder sml. S. 1 L. 14. Skule havde
været med paa Erik Jarls Skib i Svolderslaget og der
udmærket sig i Kampen. — vel metinn godt skattet, hoit
agtet. — hirBmaBr Hirdmand; saa kaldtes den fornemste
Klasse af de Mænd, som udgjorde Fyrstens Hird, hans
Hof- og Tjenestefolk. Hirdmændene var stadig om ham,
spiste ved hans Bord og holdt skiftevis Vagt for ham.

L. 26. gram Dat. Sg. Mask. af Adj. grår, sammen
trukket af gråum (§ 32). — kyrtli Dat. Sg. af k yrt ill.
— leistbrækr eller leistabrækr kaldtes et Slags Buxer,
som gik i et med Stromperne. — fæti Dat. Sg. af fotr.
— 6r upp op af (den, Svullen). — fyrir jarl inn frem
for Jarlen. — hann ok. f) ei r AuSun egentlig overflodigt
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Udtryk, da allerede peir AuSun betegner han og Audun
(sml. Anm. til S. 1 L. 13). Er vel sat saaledes for sær

skilt at udhæve Gunnlaug og kan altsaa oversættes: han
og Audun med ham. — kvoddu 3 P. PL' Impf. Ind. af
k v e 3j a.

L. 30. spyrr 3 P. Sg. Præs. Ind. af spyrja; ti Sinda
Gen. PL styret deraf (sporger om Tidender). — Hv a t
manna egentlig: hvad af Mænd (Artens Gen., sml. Anm.
til S. 1 L. 13) d. e. hvad for Mand, hvad Slags Mand.
— takit 2 P. PL Impf. af taka. "— hins bezta; Sup.
betegner her ikke den hoieste Grad, men kun en meget hoi
Grad, sml. Anm. til S. 1 L. 8.

S. 11. L. 1. hvat er fæti binum hvad ér din Fod

(tiLSkade) d. e. hvad feiler din Fod. — er å er paa, neml.
Foden. — ei skal haltr ganga upersonligt: ei skal (man)
gaa sml. Anm. til S. 3 L. 25. — fætr Nom. PL af
fotr. — væri vel, at det vilde være godt, at (om) o.s.v.
freistaBim 1 P. PL Impf. Konj. af freista. — leit
(Impf. Ind. af lita) viS hånum saa hen til ham. — trriit
hånum var t tror ham varligt å. e. varer Eder for at tro ham.

L. 9. låt vera kyrt lad være roligt, hold dig i Ro.
em 1 P. Sg. Præs. Ind. af vera. — bat læt ek um
mælt neml. Vera: det lader jeg være sagt derom, det spaar
jeg.  — annarra åtjån neml. vetra: at du ei bliver andre,
atten Aar d. e. at du ikke lever atten Aar til. — ok heidr

lågt men temmelig sagte. — engra (af engi) forbæna
Gen. Pl. styret af bi B (2 P. Sg. Imp. af biSja).

L. 17. bæSir 2 P. Sg. Impf. Konj. af bißja. —
Hverra Gen. PL af hverr, neml. bæna. — bvilikan

dauSdaga sem Håkon jarl. Jarlen Haakon Sigurds
son, Eriks Fader, blev som bekjendt dræbt af Trælen Kark
i sit Skjulested under Svinestien paa Rimol. — setti uper
sonligt: det satte (gjorde) Jarlen rod som Blod d. e. Jarlen
blev rod som Blod. — fari 3 P.Sg. Præs. Konj. af fara:
lad ham fare (Konj.,- som ofte, brugt til at udtrykke en
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Opmuntring eller Opfordring til at gjore noget). — Sem
skjotast som hurtigst, saa hurtigt som muligt. — ver 8 i
hann å brott u lad ham blive borte, komme afsted.

L. 26. borkatli Dat. af borkell (der egentlig heder
bork et ill og af denne Form har beholdt Dativen, boiet
efter § 46). — beir Gunnlaugr d. e. Gunnlaug og de
Folk, som med ham var paa Skibet. — kvåmu 3 P.
PL Impf. Ind. af koma. — Lundrin abryggjur d. e.
Bryggerne ved London, som alt den Tid var Englands
Hovedstad. — réftu til hlunns skipi sinu d. e. tråk
sit Skib op paa Land, hvortil brugtes hlunnar, Rulle
stokke, for at faa Skibet lettere op.

L. 31. Aftalråftr Jatgeirsson; Navnet er, som
vore Forfedre pleiede at gjore med fremmede Navne, om
sat i oldnorsk Form; det er Kong Aedhelred (Ethelred),
Kong Eadgars Son, som regjerede i England fra 978 og
d6de Aar 1016, efterat være overvunden af den danske

Konge Knut den mægtige (den store). — Lundrinaborg;
paa Oldnorsk kaldes jævnlig fremmede Stæder Borge, bor
gir, og nævnes, som her, med Tillægget -borg (saaledes
ogsaa Romaborg, Rom; Parisarborg, Paris o. fl.). —
Den i Parenthes folgende Bemærkning om, at Sproget i
England, Norge og Danmark var et og det samme, er
sandsynligvis en senere Tilsætning, som ikke har staaet i
Sagaens oprindelige Text; den er heller ikke rigtig; thi i
England taltes dengang det angelsaxiske eller gammelen
gelske Sprog, som vel var meget nær beslægtet med Gam
mel-Norsk og Gammel-Dansk, men dog saavidt forskjelligt,
at den Tids Engelskmænd ialfald ikke uden længere Tids
Ovelse kunde forståa en Nordmand eller Dansk. Men,
siden Danskerne og Nordmændene i Slutningen af det Bde
Aarhundrede havde begyndt at feide paa England og ef
terhaanden havde indtaget store Stykker af Landet og bosat
sig der, er det vistnok rimeligt, at mange Engelskmænd og
saaledes ogsaa Kong Aedhelred kunde have lært de nordiske
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Folks Sprog og forståa dem. — Vilhjålmr bastarftr, den
bekjendte Hertug Vilhelm af Nordmandie, almindelig kaldet
Erobreren, som i 1066 erobrede England og gjorde Nord
mannerne til det herskende Folk der. Dermed blev

ogsaa det herskende Sprog det af Nordmannerne talte
franske (af vore Forfedre kaldet det vælske, V als ka), af
hvis Blanding med det angelsaxiske det nuværende engelske
Sprog senere fremkom. — gékk d. e. var gjængs, var det
almindelige, herskende Sprog.

S. 12 L. 1. er eftersom. hann neml. Vilhelm. —
ba 3 an d. e. fra det vælske Land, fra Frankrige (Val
land). — hvaSan af londum d. e. fra hvilket Land.
Sem var som (det) var, som sandt var. — en pvi hefi
ek -osv. pludselig Overgang til ligefrem Anforelse af Gunn
laugs Ord (Anm. til S. 4 L. 16). — sott Perf. Part. af
sækja. sott å ySvarn fund sogt til Eders Mode d. e.
sogt Eder. — ort Perf. Part. af yrkja. — ste. fit Stevet
d. e. et Omkvæd, som gjentoges uforandret med visse
Mellemrum i Kvædet. Et Kvæde med saadant Stev og
af nogenlunde Længde kaldtes en Draapa (dråpa) og
var det gjæveste af de forskjellige Slags af Skalde
kvæder, som brugtes; en Draapa maatte til, nåar det var
en Konge, Skalden vilde hædre. Kvad han til Ære for
en Mand af ringere Værdighed, f. Ex. en Jarl, saa var
det nok med en Flokk (flok kr) d. e. et kortere Digt
uden Stev.

L. 12. i skaut nisr lige ned paa Skjodet. — gerSi
hann hirs rna n n sinn gjorde ham til sin Hirdmand. Ved
Verber, der betyde at gjore En til Noget, sættes baade
denne og det, hvortil han gjores, i Akk. — brim Dat.
Pl. af br ir (§ 103). — er fyrir beim var som var for
dem d. e. som var Formand for dem, den fornemste af
dem. — sel 2 P. Sg. Imp. af selja. — mun pat råS
-lig t neml. vera. — at nefndum de gi til en nævnt
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Dag, til en bestemt Tid. — skal å f) at hætta upers.: skal
man istedetfor skal jeg vove paa det.

L. 21. fann Impf. Ind. af firma. — nri hefir litt
til tekizt nu er det gaaet Udet heldigl d. e. nu var du
uheldig, handlede uforsigtigt. — eig ekki viS hann hav
intet (at gjore) med ham. — illa er oss (Dat.) farit ilde
er det da bevendt med os, vi er ilde farne. — hirftmonnum
yBrum Apposition til oss. — ganga upp å betyder
velte sig ind paa, overfalde. Gunnlaug skylder altsaa med
sin sædvanlige Fremfusenhed Kongen for, at han bruger
sine Hirdmænd til at forurette Mænd, som intet ondt har
gjort. — slika slige (Mænd), nemlig som denne Thororm.
— sitja yfir våru (Dat. Sg. Neutr.) sidde over vorta., e.
rolig tilegne sig vor Eiendom.

Meningen af Gunnlaugs Vise : Det er Udet raadeligt for
dig at forholde mig de Penge, du ved Kneb har faaet fra mig ;
du maa vide, at jeg kaldes Ormstunga og at jeg ikke har faaet
det Navn for intet.

Li. 34. bjéfta bér log byde dig Lov d. e. lovlig Af
gjorelse (som Tvekamp dengang var), gjalt og gakk 2
P. Sg. Imp. af gjalda og ganga. (§ 121 b). Istedetfor Imp.
skulde man ellers her efter at vente Konj. at bri gjaldir
eftr gangir; men ogsaa her er i afhængigt Udtryk ind
blandet Former, som hore hjemme i den direkte Tale (sml.
Anm. til S. 4 L. 16). — Navnet heimganga paa Tve
kampen (ganga å holm gaa paa Holm) kommer deraf, at
man ialfald i de ældste Tider valgte en Holm til at holde
den paa, for at have en naturlig begrænset Kampplads.
Da Holmgang i den hedenske Tid var lovgyldigt Middel
til at afgjore, hvem der havde Ret i en Tvist, var der
meget noiagtige Regler for Maaden, hvorpaa den skulde
holdes: den udfordrede skulde hugge forst; man maatte al
mindelig kun bruge Sværd af en vis Længde ; ingen kunde,
uden at tilstaa sig overvunden, vige mere end et vist An
tal Skridt tilbage o. s. v.
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S. 13 L. 1. hld Impf. Ind. af hlæja. — til bess
hefir engi orftit til det er ingen blevet d. e. har ingen
budt sig frem, har ingen vovet sig. — fyrri Adj., hvor
vi bruge Adv. for. — skarftr hlutr egenti. en Del, hvori
der er gjort et Skaar; bera skarftan hlut fyrir ein
hverjum d. e. komme saaledes fra det i Strid med En,
at man lider Skade; komme ilde fra det med En. — sagfti
konungi svå bri it sagde Kongen denne Sagernes Stilling
(Ordsaml. under bri a) d. e. fortalte Kongen, hvad der var
skeet. — nri er komit i allrivænt efni upersonligt: nu
er det kommet i en meget uheldig Stilling, nu er du ilde faren.
— deyfa våpn d. e. gjore, at Vaaben ikke bide paa En.
gjore sig usaarlig, en Evne, som almindelig Berserkerne
troedes at have.

L. 6. minum råftum efter mine Raad. Dativ beteg
ner ofte Maaden, hvorpaa noget sker. — an nat nemlig
sverft. — til holms d. e. til Holmgangen. — brinir
Nom. Pl. Mask. af briinn (§ 98 a). — synir hånum
neml. sverftit; ligesaa maa sverftinu underforstaaes til
bregftr (bregfta styrer Gjenstanden i Dativ sml. Anm.
til S. 6 L. 9). — konungsnaut. nautr, sammensat med
Gen. af et Personsnavn, betegner en Gave af denne Per
son, noget, som han før har eiet (af hjo ta nyde, bruge).
Her konungsnaut r — det af Kongen skjenkede Sverd.
— dregr Præs. Ind. af draga. dr. å hond sér neml.
lykkjuna. — hræftumst § 178. — hj6 Impf. Ind. af
hoggva. — ok af hånum o. s. v. hug næsten hele Skjol
det fra ham d. e. hug hans Skjold næsten ganske i Stykker.

L. 16. stoft hlifarlauss fyrir d. e. for Hugget.
— hit sama våpn ok hann syndi del samme Vaaben
som han viste frem. Efter hinn sami kan som udtrykkes
baade ved ok og sem. — Thororm synes at have været
en af de i Hedendommens Tid ofte omtalte Holmgangs
mænd af Profession, som drog omkring fra Sted til Sted
for at yppe Strid med Folk og udfordre dem til Holmgang.
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Saa almindelig frygtede, som disse Folk var, lykkedes det
dem som oftest derved at tiltrodse sig, hvad de vilde ; fand
tes der engang imellem nogen, som havde Mod til at mod
tage Udfordringen, vandt gjerne Holmgangsmanden ved sin
Øvelse i den Slags Strid Seir, og efter Holmgangsloven
tilfaldt da alt den faldnes Gods ham. Det Slags Folk var
paa den Tid en sand Landeplage, og det var derfor natur
ligt, at den, som nedlagde en saadan Holmgangsmand, som
her Gunnlaug, vandt stor Ære og almindelig Tak.

L. 20. er skip géngu milli landa d. e. da Skibs
farten begyndte at aabnes. — at sigla nok kut d. e. til
at gjore nogle Soreiser. — hvåt hann vildi bå d. e.
om hans Mening dermed. — I Visen siger Gunnlaug, at
han har lovet at gjeste tre Konger og to Jarler, og lover
at komme tilbage til den Tid, som Kongen vil sætte ham.
— at oftru hausti til anden Høst d. e. til næste Host.

—- Dy fl inn (Fem.) Dublin paa Irlands Østside, dengang
Hovedstad i et af norske Vikinger omkring 850 oprettet
Rige, som omfattede en stor Del af Irland og som stod i
over 300 Aar. I dette Rige var paa Gunnlaugs Tid Sig
trygg Silkeskjeg Konge, som hans Fader Olav Kvaran havde
været for ham; hans Moder Kormlad var en indfod irsk
Kongedatter.

S. 14. L. 18. vili bér for vilit pér (vil I). Naar
det pers. Pron. folger umiddelbart efter Verbets Former i
1 og 2 P. PL, udelades ofte -m og -t af Verbets Endelse
(saaledes altsaa ogsaa vilju vér for viljum vér). —
kn orr kaldtes et eget Slags Skib, som var bygget til Han
delsfart, bredt og dybt for at kunne rurame ret meget.

L. 27. hann var vel til islenzkra manna,varvel

mod d. e. var venlig stemt mod islandske Mænd, viste sig som en
Ven mod alle Lslændinger. — svå sterra manna sem hann
var å Islandi af saa store Mænd paa Lsland som han var
d. e. saa god og gjæv Æt som han havde paa Island
(storra manna beskrivende Gen., sml. Anm. til S. 9 L.
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9). — fl okkr se Anm. til S. 12 L. 7. — silfrrekna
alla helt sølvindlagt, indlagt med Sølv helt over. — hit
sama brugt som Adv. paa samme Vis, ligervis. — kaup
monnum beim er; vi bruge übestemt Udtryk: nogle
Kjobmænd som. — komu neml. han og Kjobmændene.

S. 15 L. 1. Konungahella gammel og stor Kjob
stad ved GOtaelven et Stykke op fra Soen, paa den vestre,
dengang norske Side af Elven. — Gautland hit vestra,
det svenske Landskab Vestergotland. — i Skorum Byen
Skara i Vestergotland (sml. Anm. til S. 2 L. 6). — f) a r
réft fyrir d. e. for den raadede. — atfangadag Akk.
for at tilkjendegive Tiden, nåar noget skeer.

L. 12. skipafti peim hjå Gunnlaugi gav, viste dem
Sæde hos (ved Siden af) G. — fr am a r Adv. (længere
fremme) for Adj. (fremmeligere, gjævere). — Gunnlaug roser
i sin Vise Sigurd Jarl som dygtig Stridsmand, men mener
dog, at „Erik har seet flere Bolger oster paa Havhesten"
(d. e. Skibet).

L. 27. lét; som Subjekt maa underforstaaes jarl. lét
bau orft um fara lod de Ord fare om (dette, i den An
ledning) d. e. ytrede sig saaledes derom, lod sig forlyde
med at. — Tiundaland var en Del af det nuværende

svenske Landskab Upland; der laa Landets storste Hellig
dom i den hedenske Tid, Froys Tempel i Upsala; ogsaa
holdtes Hovedthinget, Upsala Thing, der og Kongerne op
holdt sig almindelig der. — nær bin gi d. e. nær ved den
Tid, da Thinget skulde holdes.

S. 16 L. 5. hi num riæ3ra bekk sml. Anm. til S.

4 L. 25. — hinnar beztu ættar af den bedste Æt (be
skrivende Gen. som ovenfor st orr a manna). — fari og
si ti Konj. i opfordrende Mening (lad ham gaa og sidde)
sml. S. 11 L. 22. — hlyddit og gæfit 2 P. Pl. Impf.
Konj. af hlyBa og gefa. — yfir kvæSum at sitja at
sidde over Kvæde}' d. e. at sidde og hore paa Kvæder.

L. 12. sagSi hvårr oSrum (Dat. Sg. Mask. af
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annarr) hver fortalte den anden, de fortalte hinanden. —
gerist vel me 3beim der bliver god Forstaaelse mellem
dem, de blive gode Venner. — fyrir konungi/or Kongen
d. e. hos ham, i hans Nærværelse. — bat må nri neml.
Vera det kan nu ske; ligesaa maa til må vel strax efter
underforstaaes vera.

L. 21. ek å fy r r at i\j tja jeg har først at fremføre
(mit Kvæde) d. e. jeg har Ret dertil. — er ek kom fordi
jeg kom. — hvar kvåmu fe&r okkrir bess, at; bess
horer til hvar; det hele maa oversættes: hvor kom vore

Fedre til et saadant Sted, at (et Sted, hvor). — eptirbåtr
fo3ur bins d. e. efter ham i Rang og Anseelse (ligesom
Skibsbaaden slæber efter Skibet), hans Undermand. — hvar

nema alis hvergi hvor uden slet ingensteds, stærkere og
livligere Udtryk, end om der havde staaet blot alis hvergi.
— skal ok svå me 3okkr vera (det) skal, ogsaa være
saaledes mellem os, der skal være samme Forhold mellem os.

Li. 25. gerum 1 P. Pl. Imp. lad os gjore, gerum
f) å kurte isi d. e. lad os vise dem Hoviskhed, være saa
hoviske. — Ef hann hefir eigi sitt mål hvis han ikke
faar sin Sag (frem), hvis han ikke faar sin Vilje. — orta
kunde ogsaa hede ort; se § 175, 1. — er lokit (Perf.
Part. af lrika) var dråpunni upersonligt: da der var
Slut paa Draapaen, da den var kvædet til Ende. — st 6 r ort
Neutr. Sg. af stor or 3r.

S. 17 L. 2. at sjå at se til, af Udseende. — dråpunnar
verBr en Draapa værd (vi bruge her übest. Artikel, hvor
Oldnorsken bruger best.). Ved Adj. ver 3 r tilfoies det, som
En er værdig til (fortjener) i Gen. (saaledes her dråpunnar).
— tolum 1 P. Pl. Imp. af tala. — til man ver3a
tekit, f)6tt siSar sé der kan blive tåget fat paa det, om
det end er (sker) senere d. e. dertil kan altid siden blive Tid.

L. 9. lokit skal nri okkarri vinåttu neml. Vera

nu skal der være Slut med vort Venskab (vinåttu Dat.,
styret af lokit). — einhverju sinni engang, engang i
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Fremtiden (Tidens Dat., sml. Anm. til S. 6 L. 13). —
vildir mik hér neml. vanvirSa. — hvergi-bess, at
til intet saadant Sted, at d. e. til intet Sted, hvor. — gaf
hånum neml. Ravn.

L. 18. Leiruvågr fyrir neBan HeiSi (Akk. Sg.
af Hei B r f., §55 b; betyder Hede, Mo) var en Vig af
Faxefjorden omtrent lige ned forMosfell. — urSu hånum
fegn ir frændr ok vin ir Frænder og Venner bleve glade
over ham d. e. over hans Hjemkomst. Dativen (hånum)
betegner Grunden, hvorfor. — 1o g m a8r for 1 o gs6 g u m a 3 r,
som var denne Embedsmands rette Navn paa Island (sml.
Anm. til S. 7 L. 14). Om Skaftes og Ravns Frændskab se
S. 7 L. 15.

. L. 26. miklu meiri — en hann muni meget storre,
end (at) han skulde. — f) es s neml. sin Forpligtelse til
Helga. — . briBar; Thorstein havde som en af Islands
forste Hovdinger sin egen Bod paa Althinget ligesom paa
sit Heredsthing, sml. Anm. til S. 2 L. 3. — au B r fjår
Rigdom, Overflod af Gods (fjår, Gen. af fé, Artens Gen.,
sml. Anm. til S. 1 L. 13.). — frændaafli mikill ok

vina; til vina maa atter underforstaaes afli. — er til
våru nefndir me 3y3r som var nævnte til (denne Sag)
mellem Eder d. e. iivorom der i denne Sag var Tale mel
lem Eder, som var aftalt mellem Eder.

S. 18 L. 1. til koma komme til d. e. komme til (for)

at fuldbyrde det aftalte Giftermaal. — hver ja vån osv.
hvilket Haab skal vi da have om denne Sag d. e. hvilket
Svar kan vi da vente paa vor Bon. f) essa måls styret
af vån, som overhovedet Substantiver, hvorved der behoves
en Angivelse af Gjenstanden for det i dem indeholdte Be
greb, forbindes med denne i Gen. — munu vér; om
Formen af munu se Anm. til S. 14 L. 18. — annat

sumar anden Sommer d. e. næste Sommer, som at oSru
hausti S. 13 L. 31. sumar Tidens Akk., sml. Anm. til
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S. IL. 16. — må bå sjå upersonligt; (man) kan da se
(betænke); sml. Anm. til S. 3 L. 25.

L. 6. ekki for betta tal leynt ikke for denne Tale
skjidt d. e. det blev snart fortalt, bekjendt overalt. — beir
Skapti d. e. Skafte og Ravn. — ek å får dætr fyrir
at sj å jeg har faa Døtre at se for d. e. sorge for, bortgifte.
Thorstein havde efter Egilssaga kun en Datter foruden
Helga. — at engum raanni yr Si bær at rogi at de
(mine Dotre) blev ingen Mand til Bagvaskelse d. e. at de
ikke blive Gjenstand for Folkesnak, yr Si Impf. Konj. af
v er Sa.

L. 14. karm ek hér nri fått til at leggja jeg kan
nu Udet lægge til her (i denne Sag)- d. e. jeg har lidet at
sige i denne Sag. — er atter eftersom. — efni Gunnlaugs
d. e. hvorledes nu hans Tanker og Planer er. — kvæmi
Impf. Konj. af koma. — hugSi ilt til rå3a d. e. var
ilde tilfreds med (egentlig: til, med Hensyn til) denne Be
stemmelse.

L. 27. Knritr hinn riki Sveinsson er den navn

kundige Kong Knut den mægtige eller som han ogsaa kal
des, den store, Son af Kong Svein Tjugeskjeg (Tveskjeg),
som tilsidst regjerede baade Danmark, England og Norge
og dode 1035. — unnit Perf. Part. af vinna. — danskra
manna af danske Mænd (Artens Gen.). — li6fBingi fyrir
neml. for Hæren. — Sigvaldijarl er den Jarl Sigvalde,
som var Jomsvikingernes Hovding og forte dem i Slaget
i Hjorungavaag. — helt bat riki un dir Knut konung
holdt det Rige under Knut Konge d. e. holdt det til Lydig
hed mod ham. •

S. 19. L. 2. bar sem bri ert er Grundssætning : da
du jo er. — sumri Dat. Sg. af sumar. — sjåm (1 P.
Pl. Imp.) vit på lad os se (til) da d. e. lad os tænke paa
det, nåar den Tid kommer. — mitt Neutr. Sg. af Adj. mi Br.8 r.

L. 12. fiau er til Islands bjuggust (3 P. PL
Impf. Ind. af bri a st) de, som rustede sig til (at fare til)
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Lsland. — HallfreSr vandræBaskåld er noksom bekjendt
af Olav Tryggvesons Saga, hvis Skald han var og Som liavde
givet ham Tilnavnet Vandrædeskald (se Snorre, Olav Tr.
Saga Cap. 251, S. 133 i Munchs Oversættelse). — Ag 3a
nes er ved Indlobet til Throndhjemsfjorden. — gaf begår
byr sml. Anm. til S. 10 L. 17.

L. 18. siB sumars sent paa Sommeren (Delens Gen.,
som ogsaa undertiden staar ved Adverbier, som betegne
Tid og Sted). — ok J>6 rigerla og (men) dog utydeligt d.
e. han havde ikke hort saameget, at han havde faaet ret
Greie paa Sammenhængen. — vissi Impf. Ind. af vita. —
slikt, sem hann vissi af sligt (å. e. saameget), som han
vidste af (Sagen, om Sagen).

Indholdet af Gunnlaugs Vise : Lidet høyder jeg mig om,
at Ostenvinden tumler haardt om med vort Skib ; mere ærgrer det
mig, at det Ord gaar, at jeg ei er lige saa rask Karl som Ravn.

Li. 28. bess by rfti (Impf. Konj. af bur fa) upersonligt:
der kunde være Trang for det, det kunde behoves. I Konj.
sættes undertiden en Sætning, nåar man ikke vil udsige
dens Indhold med fuld Sikkerhed, men blot som noget, der
muligens kunde være saa. åtta ek at gj al da jeg havde
at betale d. e. jeg skyldte.

L. 32. vår Gen. Pl. af 1 P. pers. Pron. (til os). —
sex tigu (Akk. PL) manna egentl. sex Tiere af Mænd
(manna Artens Gen.) d. e. 60 Mand. — strenginn d.
e. Landtouget. — rak upersonligt, skip it Akk., styret
deraf ; at oversætte med Passiv : Skibet dreves (drev) op. —
ok briit neml. var. — sjålfdæmi Selvdom d. e. saadan
Afgjorelse, at det overdroges Ravn selv som den fornær
mede at sætte Boden. — galt Impf. Ind. af gjalda. —
eru slikar minar at segja frå hånum; til minar
maa underforstaaes sogur: slige Sagn har jeg at sige om
ham d. e. det er, hvad jeg har at 'fortælle om Ravn.

S. 20 L. 1. var beim eintalat um Helgu uper
sonligt; Dativen peim udtrykker det, som i Aktiv vilde
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have været Subjekt (sml. Anm. til S. 6 L. 15); altsaa,
oversat i aktiv Form: de tolede sig hnellem om Helga. —
hann neml. Hallfred. — Gunnlaugs Vise udtaler hans
Forvisning om, at det ei vil lykkes Ravn at vinde Helgas
Kjærlighed. — åMelrakkasléttu; Melrakkesletten er Is
lands nordligste Pynt i Nordost. — hålfum måna3i; om
Grunden til Dat. se Anm. til S. 4 L. 29. — fyrir vetr
d. e. for Vinternat (14 Oktbr.).

L. 10. gékk i glim ur gik i Brydékamp, gav sig til
at brydes. — gékk beim illa viB hann det gik dem ilde
mod ham, de kunde ei staa sig mod ham. — varS komit
upersonligt, fangi (Dat. Sg.) styret deraf: da kom det til
Tag mellem ham og Gunnlaug (nie 3 peim Gunnlaugi);
da kom de i Kast med hinanden. — hét å bor til sigrs
sér paakaldte Thor sig til Seir d. e. for at vinde Seir.
Paa den Tid, her tales om, var Kristendommen forst for
faa Aar siden indfort paa Landet, og Thord var vist ikke
den eneste, som endnu troede paa de gamle Guder og ven
tede sig Hjælp af dem ; ved Kristendommens Indforelse paa
Island havde man endog udtrykkelig fastsat, at ingen skulde
straffes, fordi han blotede (ofrede til) de gamle Guder, nåar
det kun skede hemmelig. Man gjorde det for at boie Hed
ningernes Modstand, da man skjonnede, at disse og andre
Levninger af Hedenskabet alligevel snart vilde do ud af
sig. selv, som ogsaa efter Sagaens Vidnesbyrd ganske rigtig
slog ind.

L. 15. feldi hann mikit fall. Ved intransitive

Verber og ved transitive, som allerede desforuden har en
Gjenstandens Akk., kan en Akk. tilfoies af et Subst., som
indeholder samme Begreb som Verbet, almindelig dog kun
med Tillæg af et Adj. Meningen: fældede ham, saa at det
blev et svært Fald. — stokk or liSi; det er altsaa den
Hjælp, som Thor yder Thord. Man ser, at Sagafortælleren
heller ikke har troet Hedningernes Guder ganske magt
lose; saaledes troede og lærte jo ogsaa de kristne Hednin
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geomvendere, at de baade var til og havde Magt, men som
onde Aander.

L. 21. er bat réSst da det (Giftermaalet) blev aftalt.
— svarar engu egentlig: svarer med intet. Dat. bruges
for at betegne Midlet og Redskabet, hvormed noget gjores
(Midlets Dativ). — vafiSr af vefja (§ 98 b). — så tu
at brriftlaupinu sad ved Brylluppet d. e. holdt Bryllup
pet. — kvaft pat ekki raft neml. Vera: sagde det væiy e
intet Raad d. e. at det ikke var Raad, som duede; at det
ikke var raadeligt. — bott hann léti ekki å sjåst
( =*= sjå å sér), skjont han ei lod det mærke paa sig sml.
Anm. til S. 2. L. 31. — bvi af den Grund. — Norftrå
er en af de Aaer, som gaa ned i Borgarfjorden.

. L. 34. Sem mælt er som sagt er, som Ordsproget siger.
— lengi man bat, er ungr getr længe mindes man det,
som man ung nemmer, man upersonligt sml. Anm. til S. 3
L. 25. — var henni nri ok svå saa var (det) nu og for
hende, saa gik. det nu ogsaa hende.

S. 21 L. 1. Fi at varft til nylundu det blev (hænd
tes) der til Nyhed d. e. der spurgtes den Nyhed. — Hrin
gerftar sml. S. 1 L. 12. — Hafr-Bjorn betyder Bukke-
Bjorn (af hafr ra. en Buk). — skyldu bau raft takast
d. e. Giftermaalet skulde fuldbyrdes, Brylluppet skulde staa.
— ri su 3 P. Pl. Impf. Ind. af risa. — Indholdet af Ravns
Vise: Jeg dromte, at jeg laa huggen i din Arm, og at din
Seng var rodfarvet af mit Blod, saa at du ei kunde binde
mine Saar.

Li. 17. svikit Perf. Part. af svikja. — rit kominn
neml. vera. — flut tist (Impf. Ind. af fly tj ast) bragtes
(om blandt Folk), blev bekjendt. — nyt ti litit af sam
vistum vift hana havde liden Nytte af Samværet med hende,
havde liden Glæde af sit Egteskab. — til bo Ss d. e. til
det ovenfor omtalte Bryllup paa Skaanoy. — byst 2 P.
Sg. Præs. Ind. af briast. — slå ekki sliku å bik slaa
ikke sligt paa dig d. e. lad ikke sligt komme over dig,
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komme dig til Last. Om Dativen sliku se Anm. til S. 6L.
9. — einni konu en enkelt Kvinde, ringeagtende Udtryk.
— låt sem f)ri vitir (2 P. Sg. Præs. Konj. af vita) eigi
lad, som om du ikke vidste det, ikke ænsede det.

L. 30. var beim — skipat upersonligt, sml. Anm.
til S. 4. L. 23. (der blev anvist dem Plads). — Om Ond

veget og Pallen se Anm. til S. 4 L. 25. — ren di Impf.
Ind. af renna. — kemr par at pvi osv. upers.: derkom
mer det til det, som sagt er d. e. der gaar det saaledes, at
det gamle Ordsprog sandes. — Ann Præs. Ind. af unna elske.

S. 22. L. 3. Ved afbragS sættes det, fremfor hvilket
det omtalte udmærker sig, i Gen.,' saaledes her annarr a
manna. — fyrir margs sakir for megets Skyld, for
mange Tings Skyld (margs Neutr. af Adj., brugt som
Subst.; Apposition dertil de folgende Genitiver, afls
osv.). — brugSu 3 P. Pl. Impf. Ind. af bregSa; gongu
Dat. Sg. af Subst, ganga. Egentlig: Kvinderne forandrede
sin Gang d. e. de gik hen for sig selv, gik tilside for at
gjore sine Forberedelser til Reisen. — toluSu neml. bau.

Indholdfet af Gunnlaugs forste Vise: Jeg har ingen glad
Dag havt, fra den Tid Helga hed Ravns Kone; Udel tænkte
hendes Fader paa min Tunge, da han giftede hende bort for
Penges Skyld. I den anden siger han, idet han giver Helga
Kappen, at han har ondt at lonne hendes Forældre, fordi
de . havde giftet hende bort.

L. 22. hlaSinu se Anm. til S. 6 L. 3. — hljop
Impf. Ind. af hlaupa. hl. å bak einhverjum hesti
lob en Hest paa Ryggen d. e. sprang op paa en Hest. — ekki er
at hopa upers.: ikke er at hope d. e. det behoves ikke. —
by 3 1 P. Sg. Præs. Ind. af bjoSa. enga ogn by 3 ek bér
intet Skræmsel byder jeg dig d. e. du har ikke noget at frygte
af mig nu. — til hvers bri he fir unnit hvortil du har
handlet d. e. hvad du har fortjent ved din Handlemaade.

L. 28. Ravns Vise: Det sommer sig ei for os at lægge
os i Strid om en eneste Kvinde; saare mange slige er der
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sondenfor Havet: det har jeg selv seet. — margar neml.
konur. — en eigi bykki (Konj.) mér svå men at det
(dog) ei tykkes mig saa. Maaske burde heller læses pykkir
(Ind.), hvorved Meningen bliver : men ei tykkes mig saa. —-
hlupu 3 P. Pl. Impf. Ind. af hlaupa. — ættist 3 P.
PL Impf. Konj. af eiga, refl. Form.

S. 23 L. 1. Gunnlaugs Vise indeholder en Klage over,
at den væne Kvinde var bortgivet for Penge, medens Adal
raad hindrede ham i at fare hjem. — hvårirt v eggj u begge
d. e. paa begge Sider, baade Ravns og Gunnlaugs Folge.

L. 14. lykt Perf. Part. af lykta. — dregst (Perf.
Part. af dragast) til fjåndskapar viS mik dragetdigtil
Fiendskab mod mig d. e. gjort dig til min Fiende. — Ox
arårholmr laa ved Oxaraaens Udlob i Thingvoldvan
det. — Sem vån var at bér som Forventning var af dig,
som det kunde ventes af dig. — ilt Neutr. Sg. af i lir. —
beirra Delens Gen.

L. 23. våru bat log; Prædikatet retter sig her ikke
efter Subjektet (bat), men efter Prædikatsordet (1 6 g). Saa
ledes regelmæssig, nåar Subjektet er bat eller betta, og
Sætningen har Prædikatsord. — så er vanhluta o. s. v.
Udtrykket er strengt tåget mindre rigtigt, da Nom. så ei
kan sættes i nogen grammatisk Forbindelse med foregaaende
Sætning. Ligefrem oversat: det var Lov i den Tid at til
byde Holmgang, den som tyktes sig lide Uret af en anden d.
e. nåar En tyktes sig lide Uret. — Gunnlaugs og Ravns
Viser for Holmgangen udtrykke begge Haab om Seir i
den forestaaende Kamp; kun viser Gunnlang sig, som ri
meligt efter hans Karakter, tillidsfuldere og vissere paa Seiren.

S. 24 L. 5. skildi Dat. Sg. af skjoldr. Ved Holm
gange, hvor alt gik nøie til i den foreskrevne Form, blev
de kæmpendes Skjolde altid holdte af andre, hvis Forretning
det da naturligt var at afbode Modstanderens Hug. —
brast Impf. Ind. af bresta. — hjo It n. Pl. kaldtes med
et Ord Parerpladen og Knappen paa Sverdet; Mellemstyk
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ket, det egentlige Haandtag, hed meSalkafli (ovenfor S.
13 L. 12). — er til var hiiggvit af miklu afli da
der blev hugget til (af Gunnlaug) med stor Kraft.

L. 11. hraut Impf. Ind. af hrjota. — skein dist
heidr en eigi flængedes hellere end (slet) ikke d. e. det var
saavidt, at han netop fik en liden Flænge. — kva B ekki
reynt vera sagde det ikke være provet, paastod, at det ikke
var kommet til nogen Prove (hvoraf det kunde skjOnnes, hvem
der havde seiret og folgelig havde Ret). — vit Hrafn
d. e. Ravn og jeg sml. Anm. til S. 1 L. 13. — fjarri
at skilja o k k r fjærnt til at skille os d. e. for langt borte
til at skille os. — af skyldi taka upersonligt; oversæt
tes passivt : at alle Holmgange sladde afskaffes fra den Dag.

Li. 26. framin Perf. Part. af fremja. Denne Holm
gang har senest været fremmet paa Jsland d. e. dette er den
sidste Holmgang, som har været fremmet. — bor Sust 3
P. PL Impf. Ind. af berjast. — ånni Dat. Sg. med best.
Art. af å. — Indholdet af Gunnlaugs Vise: Kvinden (Helga)
blev fodt til at volde Strid blandt Mænd; stor var min Attråa
efter at eie hende; men nu er det bagefter til liden Tarv at
se hende.

S. 25. L. 4. leit Impf. Ind. af lita. — Gunnlaugs
Vise: Kvindens Braamaane (Braaens, Øienlaagets Maane er
i Skaldesproget — Øiet) skinnede paa mig; men den Straale
gjor siden hendes og min Ulykke. — eptir petta umliBit
efter dette omledet d. e. da dette var ledet, var forbi. —
nema hann lå; nema her brugt som Konjunktion: uden
han laa d. e. alene han laa (endnu). — lokrekkja ===
lokhvila sml. Anm. til S. 4 L. 25. innar af seti ind

fra Sædet d. e. indenfor de Bænke, hvorpaa man sad om
Dagen (bag disse var, som i nys anforte Anmærkning for
klaret, Sengene indrettede ved Væggen). — var bar kom
inn Hrafn der var Ravn kommet d. e. det var Ravn.

L. 14. spratt Impf. Ind. af spretta. — gat Impf.
Ind. af geta. gat fengit våpn sin fik grebet sine Vaa
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ben. — vi 3 engu skal bér hætt (Neutr. Sg- af hættr)
vera for intet skal der være Fare for dig d. e. du har intet
at være ræd for. — at. her brugt som relativ Partikel, som
ellers er (som), — bauzt 2 P. Sg. Impf. Ind. a* bjoSa.
— Sri nemlig heimganga n.

L. 21. mæl drengja heilastr eiendommeligt Ud
tryk, som ikke vel kan oversættes ligefrem. mæl er 2 P.
Sg. Imp. af mæla, heilastr Apposition til det ved mæl
underforstaaede Subjekt bri, drengja (Gen. PL af drengr)
Delens Gen. Meningen er: der talte du som den braveste

af Mænd, men dette er istedetfor at siges ligefrem forsikrende
udtrykt som Onske i Imp. — féngu ekki at gert de
fik intet gjort ved (det), de kunde ikke hindre det. — sjå Ifra
Apposition til peirra; kan oversættes med deres egen. Skal
man paa Oldnorsk udtrykke min egen, din egen osv., sættes
almindelig Gen. af sjålfr i det Kjon og Tal, som Sam
menhængen kræver og dertil lægges det possessive Pron.
i samme Form, ikke, som sædvanligt, i det tilhorende Sub
stantivs. For sin egen Hidsigheds Skyld f. Ex. heder fyrir
åkafa sjålfs sms (ikke sinn, henfort til åkafa).

L. 26. var3bat fram at koma, sem til dro ord
sprogligt: det maatte komme frem (blive Udfaldet), som det
(Skjebnen) drog til d. e. det maatte ske, som var bestemt
af Skjebnen. Altsaa samme Mening som i det S. 5 L. 4
brugte Ordsprog. — nytjar Helgu; Helgu er Gen.
Nytte, Glæde af Helga (sml. Anm. til S. 18 L. 2). — ann
anhvårn en af dem, enten den ene eller den anden.

S. 26 L. 1. var neml. Hrafn. — beiS Impf. Ind.
af biSa. — bar sem heitir i Lifangri der, som heder
i Levanger d. e. paa et Sted, som heder Levanger. Le
vanger ved Throndhjemsfjorden i Indhered, nu en liden
Kjobstad, synes allerede i den Tid at have været et Slags
Handelsplads. (Om Brugen af i sml. Anm. til S. 2L. 6).

L. 6. nor3r å Sléttu den for omtalte Melrakkeslette.

— kvåmu viSOrkneyjar; formodentlig har det haarde
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Veir paa denne sene Aarstid drevet dem af fra deres Vei
til Orknoerne. — i herna3; i de skotske Farvande, som
netop var et af de Steder, hvor Vikingevæsenet fra gam
mel Tid ret blomstrede, synes de Nordmænd, som havde
nedsat sig paa Oerne omkring Landet (Hjaltland eller Shet
landsoerne, Orknoerne, Syderoerne eller Hebriderne og Man)
endnu paa denne Tid at have betragtet Viking som en Næ
ringsvei, som de regelraæssig drev hver Sommer ved at herje
paa Skotlands, Irlands og Englands Kyster. — reyndist
Gunnlaugr o. s. v. Gunnlaug provedes den modigste Helt
d. e. han viste sig ved Gjerning at være osv.

L. 15. snérist Impf. Ind., refl. Form, af sn ri a. —
snemmendis sumars tidlig paa Sommeren, sum ars De
lens Gen., sml. Anm. til S. 19 L. 18. — sté ff ste ig.
Impf. Ind. af stiga. — viSskipti peirra Hrafns hans
og Ravns Mellemværende, det som var gaaet for sig mellem
dem. — legBi Impf. Konj. af leggja; berBist samme
Form af berjast. — kvaB hann sliku rå3a mundu
(— munu § 170) sagde ham monne raade for sligt d. e.
svarede, at det var hans Ret at bestemme derom, som
han vilde.

L. 30. hyggi Præs. Konj. af hyggja, hyggi smått
tænkte smaat d. e. havde lidet Mod. — at hér fylgSi
dregit at her megen Spot fulgte med og meget Haan blev
draget til (ham) d. e. at der laa blodig Spot og Haan mod
ham i denne Leg* — um mål f) eir ra Hrafns om Sagen
mellem ham og Ravn.

S. 27 L. 3. två Akk. af tveir (§ 102). — HloSum

Dat. af Hla3ir. — viS sjaunda mann (sjaundi sy
vende §'100) har samme Betydning som me 3 sj. m., sml.
Anm. til S. 9 L. 32. — bann morginn, er Gunn
laugr kvam par um kveldit samme Dags Morgen, som
Gunnlaug kom der om Kvelden. — i Veradal; Hovedveien
fra det throndhjemske til Sverige gik dengang, som nu,
gjennem Verdalen overFjeldet til Jæmteland. — at kvel di
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om Kvelden, til Kvelds. — å8r um nattina den fore
gaaende Nat. — ferr 3 P. Sg. Præs. Ind. af fara. — til
bess, er til det, at d. e. indtil. — å Srilu; Stedet heder
endnu Sul og er en liden afsides Bygd overst i Verdalen
lige under Fjeldet. — dvaldi ekki ferßina opholdt ikke
Færden, standsede ikke. — så 3 PL Impf. Ind. af sjå, for
såu (§ 32). så hvårir aSra saa det ene Folge det andet.

Li. 12. bar, sem der, hvor; til et Sted, hvor. Stedet
kan nu ikke med fuld Sikkerhed paavises. — votn Nom.
Pl. af vatn; tvau Neutr. Pl. af tveir. — vellir Nom.
Pl. af vollr. — pat heita se Anm. til S. 23 L. 23. —
vatnit ann at det ene Vand, et af de to Vand. — beir
Hrafn Ravn og hans Folk, sml. Anm. til S. 1 L. 13. —
hsfum fundizt har fundet hinanden. — er nri kostr
hvårr er bri vill nu er (d. e. er at vælge for dig) det af
to Vilkaar, som du vil. — ber im st 1 P. PL Præs. Konj.
af herjast.

L. 21. kveSst vel lika d. e. kveSr sér vel lika,
sml. Anm. til S. 2 L. 31. — hvårt at heidr er hvilket

som heller er (bliver, sker) d. e. hvadsomhelst det blev til
af de to Ting. — standa hjå staa hos (og se paa). —
veita hvårigum hjelpe ingen af Parterne. — Vera til
fråsagnar nemlig, om ingen af os kommer levende fra
Kampen.

L. 27. géngust peir at d. e. géngu peir at sér
gik de paa hinanden, anfaldt hinanden. — bo r Sust 3 P.
PL Impf. Ind. af berjast. — Gunnlaugi einum Gunn
laug alene. — viSskipti er Dat., styret af det upersonligt
brugte lauk, sml. Anm. til S. 2 L. 34. — Thord Kol
beinsson var en hoit agtet islandsk Skald, som levede
samtidig med Gunnlaug og fornemmelig digtede til Ære
for Jarlen Erik Haakonsson ; ogsaa til Kong Olav den hel
liges Pris kvad han senere en Draapa. Han var Fader
til den ligesaa navnkundige Skald Amor Jarlaskaldi
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som kvad om Jarlerne paa Orknoerne og de norske Kon
ger Magnus gode og Harald Haardraade.

S. 28 L. 2. fell Impf. Ind. af falla. - hjé mikit
hogg sml. Anm. til S. 20 L. 15. — ok undan Hrafni;
hjo maa underforstaaes. — stud di Impf. Ind. af stySja.
— minn hluta min Del d. e. min Stilling, mine Udsig
ter. Meningen: Lykken er gaaet mig stærkt imod. — sot ti
neml. vatn. — hinni vinstri hendinni Midlets Dativ,
sml. Anm. til S. 20 L. 21.

L. 20. sve ikt u d. e. s veikt bri, Impf. Ind. af
svikja.. — par sem ek trri&a pér medens jeg troede
dig (altsaa viste mig ædelmodig mod dig). — f) at gékk
mér til bess det gik mig (var Grund for mig) dertil. —
Ann Præs. Ind. af unna i Betydn. unde. — alla pjon
ustu den hele Tjeneste, neml. som Kirkens Skik foreskrev.

S. 29. L. 2. meS peim atburSum, sem varft
umliflåt fieirra egentl. : med de Omstændigheder, som
det gik til ved deres Dod d. e. efter, i Betragtning af den
Maade, hvorpaa de kom af Dage. — dreymdi Illuga
upersonligt, sml. Anm. til S. 2 L. 16. — kværni Impf.
Konj. af koma. — De Viser, som llluge og Anund hore
kvædet i Dromme, indeholde Beskrivelser over Kampen
mellem Gunnlaug og Ravn og en Antydning af dens blo
dige Udfald. //

L. 20. um sumarit annat eptir den næstfolgende
Sommer.   — hverju Midlets Dativ (egentlig: hvormed) se
Anm. til S. 10 L. 21. — er Hrafn osv.; er maa tåges
sammen med hann og træder her i Forening med dette i
Stedet for det relative Pronomen, som ellers almindelig
blot antydes ved er alene; sml. Anm. til S. 3. L. 28. —
svikja i trygSum d. e. svige, efter at man hoitidelig har
lovet Fred og Sikkerhed. — svå sårt sem ek helt å
beirra fund i. Meningen er*, saa såart som jeg sorgede
over deres ICamp.

Li. 25. kenna kjend,e d. e. faa at fole, undgjelde.
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nakkvarr binn frændi e Sr pinna ættmanna nogen
din Frænde eller af dine Ætmænd (Delens Gen.). — i kirkju;
Kirken var Fristed, hvor ingen turde gjøre sin Fiende
noget. — varS f>essa engi retting af Onundi der
blev (skede) tyigen Opreisning paa dette af Anund, Anund fik
ingen Hevn for dette, bessa er Gen., styret af retting,
sml. Anm. til S. 18 L. 2. — undi litt eptir Gunn
laug var Udet tilfreds efter ham, sorgede meget over hans
Dod. — pott i ekki osv. Til potti maa underforstaaes
hånum (Herm un di), til hefnt ligesaa vera. Der tyktes
ham ligefuldt (at heidr) ikke at være tåget Hevn for Gunn
laug. — at gert gjort ved (Sagen).

S. 30 L. 4. HoltavorSuheiSi Akk. af Holta

vorSuhei&r: han red Holtevardeheden eller over IL; se om
denne Brug af Akk. Anm. til S. 2L. 34 (sinn veg). Holte
vardeheden hed den Del af de Odemarker, som opfylde det
indre af Island, hvorover den almindelige Vei gik frå Bor
garfjorden til H rrita fj or Br, en smal Fjord, som fra den brede
Havbugt Hrinafloi skjær dybt ind mod Syd i Islands Nord
kyst, strax ostenfor den store Halvo, som fra Oens Hoved
land gaar ud mod Nordvest. BorB e y r i (Bordaren) var
en Havn ved denne Fjord. — spjotinu Midlets Dat. —
skil r upersonligt, skip ti Objekt dertil.

L. 12. er stundir liSu fram da Tiden led frem d.
e. efter nogen Tids Forlob. — var B hånum litt unn andi
blev ham lidt elskende d. e. kom ikke til at holde synderligt
af ham. r v a skr maSr a f sér han var rask af sig. —*
bat var helzt gaman Helgu det var helst (især) Helgas
Glæde, det var hendes storste Glæde. rek ti Impf. Konj. af
rekja. — par å der paa d. e. paa den, Kappen. —
kromdust 3 P. PL Impf. Ind. af kramast. — settistupp
d. e. rettede sig op. — f) ot ti' ollum mikit tyktes alle
stort d. e. en stor og mærkelig Tidende. J— ly kr 3P.
Sg. Præs. Ind. af Iri ka, brugt upersonligt.
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Til Slutning endnu nogle Ord om Tidsregningen i
denne Saga *). Gunnlaug har rimeligvis gjort sin forste
Reise til Norge (S. 10) Sommeren 1001, Aaret efterat
Kristendommen var indfort paa Island (S. 7). Da han den
gang var 18 Aar gammel, maa han og Helga, som var
omtrent jævnaldrende med ham (S. 6), være fodt henved
983. Samme Sommer 1001 kom han til Kong Adalraad
i England (S. 11), blev der til næste Våar 1002 (S. 13)
og drog da over Dublin og Orknoerne til Konghelle og
derfra videre til Skara, hvor han var midtvinters 1002—
1003 (S. 15). Vaaren 1003 kommer han til Kong Olav
i Upsala (S. 16), reiser derfra om Sommeren samme Aar
(S. 18) og drager til England; der holdes han tilbage af
Kong Adalraad lige til Sommeren 1005, da han endelig
faar Orlov (S. 19). Imidlertid er de tre Vintre, hvori
Helga skal vente - paa Gunnlaug (1001 — 1004), udlobne;
Ravn frier forste Gang til Helga paa Althinget 1004, anden
Gang 1005, og det aftales da, at Brylluppet skal holdes
til Vinternat 1005, hvis ikke Gunnlaug kommer imedens
(S. 17— 1$). Gunnlaug reiser fra England til Norge og
videre til Island, hvor han kommer lidt for Vinternat 1005
(S. 20). Sommeren 1006 er Ravns og Gunnlaugs Holm
gang paa Althinget (S. 23). Samme Host reise de begge
fra Island (S. 25); Gunnlaug er Vintren 1006 — 1007 og
den folgende Våar hos Sigurd Jarl paa Orknoerne, Vintren
1007—1008 hos Erik Jarl paa Lade (S. 26) og reiser om
Vaaren 1008 efter Ravn; de kæmpe med hinanden paa
Fjeldet mellem Verdalen og Jæmteland og falde begge (S.
27—28). — Heraf sees, at Sagaen feiler, nåar den nævner
Knut den mægtige som den danske Konge, hvis Angreb
Adalraad frygtede i 1004; det maa have været Svein
Tjugeskjeg, Knuts Fader; thi Svein dode ikke for i 1014.
*) Vi folge her Gudbrand Vigfussons Mening i hans Afhandling

om Tidsregningen i de islandske Sagaer (Safn til sogu Is-
lands, B. I).



ORDSAMLING.

a Præp. (§ 190) svarer nærmest

til vort paa. 1) med Dat. a)

om Stedet, paa, i (hvor der me

nes en Væren, Bliven paa et
Sted): å mæninum. b) om Ti

den, hvor vi bruge i" eller ingen

Præp.: å peim vet ri 26a *).

2) med Akk. a) om Stedet,

til, paa (hvor der menes en Be

vægelse, Flytning til et Sted) :
tit a hlaftit. dregr a hond

sér. b) om Tiden, paa, om: å

einn tima paa en (samme) Tid.

c) i afledede Betydninger: hætta

åpat 12_.0 . hversu lizt per a

stiilkur f. e s-s a r 42r egentl.
hvorledes sees der af dig (ser du)
paa disse Gjenter, hvitrahar 1 8 .

3) uden styret Ord som Adv.
sullr er å 11_.

a f. (§ 54) Aa, liden Elv.

a f Præp. med Dat. (§ 188) af,
fra. veßr var heitt af sdlu

varmt, af Solen d. e. det var
stærk Solhede, af miklu afli

•) 26, betyder Side _6 Unte 2, 12» S. 12

af d. e. med stor Kraft. Som
Adv. uden styret Ord: slikt,
Sem hann vissi af 19 M .

afarmenni n. (§ 59 b) udmær

ket, fremragende Mand.

afbrago n. (§ 57 b) noget, som

overgaar andre Ting afsit Slags,

noget fremragende (med Gen.:
afbrago annarra manna
22s ).

afbrigoi n. (§ 59 b) Afvigelse

(fra det rette), Forseelse, Ulydig
hed. Mest i Plur., som 52 .

afhuga Adj. (§ 86) som har slaaet

noget ud af Sind og Tanke, glemt
det; med Dat. hon vero r aldri

afh. Gunnlaugi 30)4 hunglem

mer aldrig Gunnlaug (af Præp.
a f og hu gr m. Sind, Hu).

afl n. (§ 57 b) Styrke, Kraft, Magt.

afreksmaor m. : § 65, 1) dygtig,

ypperlig Mand (af afr e k n. stor,
udmærket Daad).

agætr Adj. gjæv, ypperlig, navn
kundig.

uka fa Adv. særdeles, overmaade.

20 oiv.

afir Adv. for, tidligere; ogsaa =—
a&r en forend f. Ex. 3_.4 .

afli m. (§ 67) == afl.
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åkafi m. (§ 67) Hidsighed, Iv
righed.

ak afli ga Adv. hidsigt, ivrigt (af
Adj. åkafr § 183 b).

albloougr Adj. (§ 79 Anm. 3)
ganske blodig (al, af allr, og
bid bu gr).

albiiinn Adj. (§ 79) ganske fær
dig ; med Gen. færdig, fuldkom
men villig til noget: f) essa al
biiinn 133 .

aldr m. (§ 45 c) Alder.
aldri Adv. (egentl. aldri gi, som

ogsaa findes) aldrig.
alhei&inn Adj. (§ 79) ganske

hedensk (hei binn).
alhugi ni. (§ 67) Alvor, alvorlig

Mening (hu gr).
ålita (af å og lita § 140) se

paa, tåge Hensyn til; med Dat.
man pvi ekki Yeroa ålitit
96 dertil (til dit Frieri) vil intet
Hensyn blive tåget.

allfår Adj. (§ 78) ganske übety
delig; Plur. ganske faa (får).

allgdbr Adj. (§ 77,2) meget god
(gobr).

allitill Adj. (§ 79 og Anm. 2)
meget liden (li till).

allmikill Adj. (§ 79) meget stor
(mikill).

a 1 lm j ok Adv. særdeles, overmaade
meget (mj ok).

allr Adj. hel, al: i ollum Bor
ga rf i rb i i hele Borgar)Jorden ;
alla hluti alle Ting; oversæt
tes ofte bedst som Adv. helt,
ganske, fuldstændigt, f. Ex. 62i.
1431 . Neutr. alt som Adv. alt

eins 93 i ligefuldt, alligevel. alt
• ofan i Lifangr lige (helt) ned

til Levanger.

alis (egentl. Gen. Sg. Neutr. af
allr) Adv. aldeles, alis hvergi
aldeles ingertsteds, ikke et eneste
Sted.

alliivænn Adj. (§ 77,6) som gi
ver meget liden Grund til Haab,
Udet lovende (uvænn, det mod
satte af vænn).

allvel Adv. meget vel.
allvænligr Adj. som ser meget

lovende ud, ser ud til at blive til
noget (v æn li g r, afledet af vænn).

allæfr Adj. meget hidsig, meget
forbitret, (æfr).

ålpt f. (§ 53 e) Svane.
alt se allr.

alvapnaor Adj . fuldstændig væb
net, fuldvæbnet (våpnaSr væb

 net af v åpn).
alp ingi n. (§ 59 b) Althinget,

Hovcdthinget paa Island.
alpyba f. (§ 70) Massen af Fol

ket, Almuen (af al og pj db f.
Folk).

andast refl. Verb. (§ 151,2. 179
b) do (af ond f. Aand § 53 f).

andlit n. (§ 57 a) Ansigt (af and-,
der bruges i Sammensætninger
i Betydn. imod, og lita).

annarr Adj. (§ 108) en anden. 2)
den ene eller den anden (af to),
fram i vatnit annat 27 14 .

sagbi hvårr obrum 16 13 .
Gjcntaget annarr-annarr den
ene — den anden 25 30 . 3) den
anden i Ordenen; deraf annarr
mestr en 515 ; at obru hausti
til den anden Host d. e. til næ
ste Host.

Ann ar r hvårr übest. Pron. en af
to (§ 118, 9).

annarsstabar Adv, andensteds.



86

(egentl. Gen. af annarr st ab r).
ap tr Adv. tilbage, atter, igjen.
ar f r m. (§ 45 b) Arv.
ås aka (§ 151, 2) bebreide, ireite

sce..e;medDat.ås. einhverjum
(eg. give En Sag for noget, af
s o k) .

åst f. (§ 53 e) Kjærlighed; déraf
åstarauga n. (§ 74) Kjærlig

hedsoie, kjærligt Oie. peimåstar
augum renni ek til barns
b e s s a egentl. de Kjærlighedsoine
kaster jeg paa dette Barn d e.
saa stor Kjærlighed har jeg fattet
til det.

at Præp. (§ 190) l) med Dat. a)
om Stedet, paa, i: at Borg 1 3 .
at fobrleifb sinni 1022 ; til,
hen til: bera at h e nn i 4j ; der
for ogsaa gefa gaum at sjiku
lægge Mærke til sligt ; ved : a t
kirkju 28„ 5 . atveizlunni 4_.4
ved, under Gjestebudet, b) om
Tiden, til hvilken poget skal ske :
at 6 bru hau sti til næste Host;
ogsaa om Tiden, nåar noget sker :
at kveldi om Kvelden; at vetr
nåttum ved Vinternatstid. at

sinni dennesinde. 3) i forskjellige
andre Betydninger : af (om den,
man faar, lærer, kræver, venter
nogetaf):keypti skip atAub
uni 814 ; nam logspeki at
porsteini 6i 5 ; henda gaman
at draumum 123 ; med Hensyn
til: au bi gr at fé; til (om det,
hvortil noget skal være eller er be
stemt) at verkk a upi 48 ; efter,
overensstemmende med : atr å b i
allra vitrustu manna 2423 .

2) med Akk. efter (om Tiden).
3) med /Gen. hos (d. e. i Ens

Hus): at aubigs bdnda 7 33 .
4) uden styret Ord som Adv.

fljii g a at flyve til ; a t p a n g a t
did til, did hen ; féngu ekki at
gert fik intet gjort ved (Sa
gen) 2526 .

at Konjunktion, at: er pat sagt,
at; svå at. Ogsaa undertiden
brugt som relativ Partikel, i sam
me Mening som er, f. Ex. 2516 .

at sættes ligesom vort at foran
Infinitiven.

atburbr m. (§ 50 a) Begiven
hed, Hændelse.

atfangadagr m. (§ 65, 1) bru
ges alene i Forbindelsen at f.
jola Julekveldsdagen.

atferli n. (§ 59 b) Adfærd,
Fremgangsmaade  

atganga f. (§ 70) Indblanding
i en Sag for at hjælpe En, Del
tagelse.Medvirkning 7 32 (afga n g a
at gaa til, blande sig i noget).

at gan gr m. (§ 45 b) Angreb,
Anfald(&i ganga at i Betydn.
gaa los paa, angribe En).

åtritnabr m. (§soa) 7Vo(tr ria å).

ats eta f. (§ 70) Ophold, Opholds
sted (af sitj a at).

au bi gr Adj. (§ 79 Anm. 3) rig.
aubmabr m. Rigmand, af
au br m. (§ _2 aj Rigdom.
auga n. (§ 74) Oie.
aus t a n Adv. ostenfra.
aii s t iri ab r m. Ostmand ; saa kald

tes Nordmændene paa Island;
sml. Anm. til 1 20 .

aus tr Adv. oster (i Osten), ostover.
å v alt Adv. stadigt, altid. pdtti

pd illa gert åvalt det tyk
tes dog altid ilde gjort.
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båbir (§ 105) begge; sml. bæbi.
bak n. (§ 57 b) Ryg.
banahogg n. (§ 60) Banehug,

Dbdshug (bani m. Bane, Dbd
og hogg).

bann n. (§ 57 b) Forbud.
barn n. (§ 57 b) Barn. Vera meb

barni 325 være med Barn, være
frugtsommelig .

bas tar br m. (§ 52 a) uegte Son,
Frilleson.

beiba (§ 159, 2 sml. 157 a) bede.
Den, man beder om noget, sæt
tes i Akk., det, man beder om,
i Gen. Refl. beibast bede sig
1 21 : ogsaa udbede sig noget af
En (med Gen.).

bekkr m. (§ 51) Bænk.
bera (§ 131) bære. bera ut ud

sætte (Born). Upers. raunir
bar å 6] 8, se Anm, bera af
einhverjum overvinde En :
Gunnlaugr bar af Hrafni
28_4.

berja (§ 155, 1) slaa. Refl her
jast slaas, kæmpe.

berserkr m. (§ 45, a) Berserk.
Saa kaldtes Mænd, om hvem
det troedes, at de under visse
Omstændigheder, især nåar de
kom i Kamp, grebes af et Ra
seri (Berserksgang), som gjorde
dem dobbelt saa stærke som el

lers og usaarlige, saa at hverken
lid eller Vaaben bed paa dem.
Se Keyser, Nordmændenes Re
ligionsforfatning S. 126.

betr, bezt Komp. og Sup. af vel
(§ 186).

betri, beztr Komp. og Sup. af
gdbr (§ 95).

biba (§ 140) bie, vente. Det, man

bier paa eller efter, i Gen. : be i b
hann Gunnlaugs 263 .

bibja (§ 130) bede. Den, man
beder, i Akk., det, man beder
om, i Gen.: bab f 6 bur sinn
fararefna 5 31 . Undertiden sæt
tes ogsaa en Dat. for at betegne
den, for hvem man beder : bibja
einhverjum forbæna 11 14 .
bibja konu (Gen.) beile til
en Kvinde.

bil r Adj.; findes alene i Udtryk
ket verb r mér bilt jeg bliver
raadvild, ved i Oieblikket (af
Frygt eller Forbauselse) ikke,
hvad jeg skal gribe til. 30H .

binda(§l24) binde ; ogsaa forbinde
(et Saar) 2826 .

bjdba (§ 141) byde, tilbyde, befale;
med Personens Dat. og Tingens
Akk. f. Ex. bj db a einh verj um
holmgongu tilbyde En Holm
gang. bjdba einhverj um ind
byde En (til Gjestebud) 21 22 .

blibliga Adv. blidt, venligt (§
183 b) af

bli br Adj. (§ 77, 2) blid, venlig.
bldb n. (§ 57 a) Blod.
bl db re fill m. (§ 46) Odden paa

et Sværd.

bl db ug r Adj. (§79 Anm. 3) blodig.
blæba (§ 159, 2 sml. 157 a)

blode.

bob n. (§ 57 a) Tilbud 1433 ;
Gjestebud, Gilde 2122 (af bjd ba).

bdndason m. Bondeson, af
bon di m. (§ 69) Bonde.
bdnorbn (§57 a) Bellen, Frieri.
borg f. (§ 53 e) oprindelig Mit

Sted, Bakke, saaledes 935 (af
denne Hoide har formodentlig
Gaarden Borg Navn); dernæst
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Borg, Fæstning, Stad (sml. Anm.
til S. 11 L. 32).

Borgfirbingar m. Pl. (§ 45 a)

Indbyggerne af Borgarfjorden.
bdt f. (§ 63 d) Bod, Forbedring.

I Pl.^bætr Boder, Pengeudred
sel til Udsoning af en Fornær
melse eller Forbrydelse.

bråbgjorr Adj. (§ 81) hurtig

eller tidlig moden, rask i Frem
væxt og Udvikling.

b r å b 1 i g a Adv. raskt, hurtigt, snart

(br å, br Adj. hurtig, hastig).

bragar 1 a u n n. Plur. ( § 57 a ) Lon

for et Kvæde, Skaldelon (b ragl

an. Digt og la un n. Pl. Lon).

brått Adv. hurtigt, slrax (egentl.

Neutr. Sg. af bråbr, se ovfr.
ved bråbliga).

braut f. (§ 53 e) Vei. Deraf

å braut, i braut, ogsaa blot

braut, eller å brott (br ott u),

i brott, brott bort, borte.

bregba (§ 125) sætte i rask og

hurtig Bevægelse, med Gjenstan
den i Dat. (sml. Anm. til 69 ).

Oversættes paa mange forskjel

lige Maader, f. Ex. drage (et
Sværd ud af Balgen) l'3xi.

forandre: bregba gongu sinni

226 , se Anm.; bregba af af

vige: e f a f er bru g 8 i t 334
hvis der afviges fra min Befa

ling, hvis det ikke sker, somjeg vil.
breiboxi f. (§ 55 b) Bredoxe

Oxe med bredt Blad.

bresta (§ 126) briste, gaa istykker.

brjdta ( § 141) bryde.
brd bir m. (§ 65, 3) Broder.
brdburson m. Broderson.

brott se braut.

brottbuningi- m. (§ 45 a) For

beredelse til at fare bort. Vera

i brottbuningi 225 gjore sig
rede til at reise (brott, buast).

brottferb f. (§ 53 e) Bortreise
(fara brott).

brubgumi m. (§ 67) Brudgom.

briiblaup n. (§ 57 a) Bryllup
(egentl. brubhlaup, af briibr
og hlaup n. Lob).

briibr f. (§ 55 b) Brud.

bryggja f- (§ 70) Brygge.

b it n.(§57 a)Bo,Husholdning, Gaard.
fdrtilbiismeb hånum 3oj 4for

hjem til ham, satte Bo med ham.
biia (§ 149) bo, bebo. 2) indrette,

gjore istand, ruste, biia skip

8_ 8 9Jore et Skib seilfærdigt. svå
bli inn 1026 saaledes rustet d. e.
klædt. biia um dauba menn

stelle med de dode d. e. begrave

dem. Part. biii n n færdig. bii i t

(var) vib skipbroti 1935 det
var nær ved Skibbrud. svå biiit

saaledes indrettet, saaledes for

holdende sig. vib svå biiit un

der denne Sagens Stilling.
biib f. (§ 53 e.) Bod.

biib, artopt f. (§ 53 e) Bodtomt.

biibarveggr m. (§ 51) Bodvæg.

biiningr m. (§ 45 a) Rustning,
Klædning.

byrr m. ( § 51) Bor, foielig Vind.

|bæbi (eg. Neutr. af båbir) baade

bæbi — ok baade — og.
bæn f. (§ 53 e) Bon.

bær m. (§ 51 og Anm.) Gaard
(ogsaa byr).

bæta (§ 159, 2) bode, erstatte eller

afsone med Penge, med det, hvor
for der bodes, i Akk.: bæta
mér son minn 2921 (af bdt).
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dagr m. (§ 65, 1) Dag.
dal r m. (§ 50 c) Dal.
danskr Adj. dansk.
dapr Adj. (§ 77, 7) stille, tung

sindig, sSrgmodig.
daprligr Adj. som ser stille, sorg

modig ud.
daubdagi m. (§ 67) Dodedag,

Dod, Dodsmaade (dau bi m. Dod
og dagr).

dau br Adj. (§ 77, 2) dod (af
deyja).

deila (§ 159, 2) stride, kives.
deila kappi vib fore Strid
med, maale sig med.

deyfa (§ 159, 2) dove, gjore uvirk
som eller slov (af Adj. dau f r
dov).

dotti r f. (§ 65, 3) Datter.
draga (§ 135) drage, trakke. Refl.

dragast drage sig.
dråpa f. (§ 70) Draapa, storre

og kunstigere Skaldedigt (sml.
Anm. til 12 r ).

draumr m. (§ 45 a) Drom.
drekka (§ 125) drikke.
dren gr m. (§ 51) dygtig, brav

Mand.

drepa (§ 129) slaa. 2) dræbe.
dreyma (§ 159, 2) dromme (af

draumr). Den, som drommer
tilfOies i Akk. ; det, man drommer
om, sættes enten i .Akk. : livat
porstein hefbi dreymt 219 ,
eller bliver Subjekt: konungr
ftreymdi mik jeg dromte om
Kongen.

drdttning f. (§ 53 a) Dronning.
duga (§ 160) due, hjælpe; mér

du gi r vel_i'e<7 holder godt ud.
dvelja (§ 155, l) opholde, sinke.

dvaldi ekki ferbina 27_ 0 .

Refl. dveljast opholde sig, dvæle,
forblive.

eb a eller eb r eller. Om Ordets

Brug i Begyndelsen af spdrgende
S-etninger sml. Anm. til stf.5 tf .

Ef dersom, hvis, om, i Betingelses
sætninger. 2) i afhængige spSr
gende Sætninger: om.

efna (§ 159, 2) holde, opfylde (et
Lofte) 1323 , af

efni n. (§ 59 b) Emne, Stof til
at gjdre noget af. 2) Stilling,
Forhold (de i de givne Omstæn
digheder liggende Forudsætnin
ger). koma i alliivænt efni
136 komme i en meget uheldig
Stilling; ek veit eigi efni
sonar mins 1815 jeg kjender
ei min Sons Stilling ; låtast af
J)vf efni 3X 4, se Anm.

efni li gr Adj.; siges om den, som
der er godt Emne i, haabefuld.

efri, efstr (§ 96) Komp. og Sup.
uden tilsvarende Positiv., Syre,
Sverst; ogsaa om Tiden, senere,
senest eller sidst.

ei se ei gi.
eiga (§ 164) eie, have. eiga tal

vib einnhvern tale med En.

eiga ntikkut vib einn have
noget at gjore med En 1224 . eiga
at med Inf. have at d. e. være

berettiget eller forpligtet til at,
burde 1621 , 19 30 . Vera eiga
burde være 11_ 6.

eigi, ogsaa ei, Negtelsesord: ei,
ikke.

eign f. (§ 53 e) det at eie, Eien
domsret til noget. 2) Eiendom, det,
man eier; især om Jordeiendom.
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einarbr Adj. (§ 77, 1) oprigtig,
ærlig. 2) stadig, uafbrudt. Deraf
Neutr. ei nar t som Adv. : uafla
delig, uden Afbrydelse 285 .

ein kar Adv. særdeles (i Miere
Grad end andre.)

einn adj. Talord (§ 101) en. 2)
alene. 3) übest. Pron. nogen, en;
ofte brugt som übest. Art. (§
115 Anm. 2). 4) en og den samme;
einn sem, einn ok den samme
som. alt eins 931 ligefuldt, al
ligevel (heder oftere alt at eins
eller alt at ei nu).

einnhverr (ogsaa einhverr,
. einshverr) übest. Pron. en,

nogen (§ 118, 3); ogsaa brugt
som übest. Art. (§ll5 Anm. 2).

eins se einn.

ein tala t Adj. Neutr. talt i For
trolighed, under fire Oine (einn
og tala).

eino r b f. (§ 53 b) Oprigtighed,
oprigtigt Venskab, Troskab (af
einarbr).

eira (§ 159, 2) spare, skaane; deri
eller det, man sparer, sættes i
Dat. 2) passe for, behage, lige
ledes med Dat. eirir hånum
illa han bliver ilde tilfreds 1628 .

ekki Neutr. af engi, intet. 2) som
negtende Adv. ikke, sml. Anm,
til 21T .

ekkja f. (§ 71 a) Eike.
eldaskåli m. (§ 67) Bdskaale;

se Anm. til 4^5 (el dr m. Hd
og skåli).

ella Adv. ellers, i andet Fald.
elztr _eZa!_tf,Sup.af gamall (§95).
en men. 2) end, efter Komp.
enda Adv. desuden, forresten.
enda (§ 159, 2 sml 157 'a] ende.

2) fuldbyrde, opnaa. Deraf Refl.
endast opnaaes, lykkes.

engi (§ 118, 4) ingen.
Englandsfar n. (§ 57 b) Eng

landsfarer, et Skib, som gaar til
England (far).

enn Adv. end, endnu, fremdeles. 2)
desuden. 3) atter, igjen.

eptir Præp. (§ 190). l) med Akk.
efter (om Tiden): eptir j oli n.
eptir petta umlibit 25 9 , se
Anm. 2) med Dat. a) langs ef
ter: inn eptir pråndheimi
10i 8 . eptirtiininu 2223 .b)e/ifer,
i Overensstemmelse med\ skapa
sik eptir gdbra manna sib
um 1014 . c) efter, om det, som
skal hentes eller som savnes :

pr å eptir einni konu 21 27.
senda eptir skikkj unni3025 .
3) som Adv. uden styret Ord:
sitja eptir sidde efter, sidde
tilbage. vetrinn eptir Vintren
efter osv.

ep tir bå tr m. (§ 45 a) Skibsbaad,
Baad, som slæber efter Skibet;
i afledet Betydn. 1624 , se Anm.

er relativ Partikel, som bruges til
at knytte forskjellige Arter af
Bisætninger til Hovedsætningen
og efter Sætningens forskjellige
Art maa oversættes forskjelligt,
sml. Anm. til I]o.1 ]0 .

erfibr Adj. (§ 77, 2) besværlig,
moisom. ver br mér erfitt det

bliver besværligt for mig, jeg fid
mattes.

erindi n. (§ 59 b) Ærinde.
ex i f. (ogsaa ex, oxi, ox § 53

b sml. 55 b, 2) Oxe.
ey f. (§ 55 a) 6.
py gr Adj (§ 80), ogsaa eygbr;
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bruges kun med Adv. (vel, illa
osv.) for at betegne, hvordan
Oinc En har, se Anm. til 1 8 .

eyrir m. (§ 48 Anm. 1) Øre,Under
afdeling (|) af en Mark, baade
som Vegt og som Pengeværdi.

få (§ 1 45) faa, opnaa: i Betyd
ningen faa til Kone med Gjen
standen i Gen. 1 10 . 2) gribe,faa
Tag i: gat fengit våpn sin
25 15 . 3) skaffe, give En Noget,
med Dat. og Akk. få pér fari
48 » fekk porgerbi (barriit) i
hendr 410.

fab ir m. (§ 65, 3) Fader.
fabmlag n. (§ 57 b) Favntag

(fabmr m. Favn og leggja).
fagna (§ 151, 2) glæde sig, blive

glad ved (af feginn). 2) ytre
sin Glæde over Ens Ankomst,
hilse velkommen. 3) modtage (vel
eller ilde). Forbindes i alle Be
tydninger med Dat.

fagnabr m. (§ 50 a) Glæde
(feginn).

fa gr Adj. (§ 77, 7) fager, smuk.
fålåtr Adj. som gjor Udet af sig,

taler Udet, faamælt (får, låta).
fall n. (§ 57 b) Fald. Af
falla (§ 144) falde.
fang n. (§ 57 b) Tag (i Brydning)

2012 (af få).
far n. (§ 57 b) Fartbi. 2) Over

fart med et Skib, Plads for Ei
paa Skibet 11 26 (fara).

får Adj. (§ 78) Uden, ringe. I
Plur. faa (i Antal).

fara (§ 134) fare, reise, gaa, i
egentlig og afledet Betydning.
fara i mannjofnub gaa i

Mandjævning d. e. indlade sig
derpaa 910. fara tram gaafrem,
bære sig ad saa eller saa. hår i t
for vel 525 Håaret faldt godt,
klædte ham godt, var smukt, illa
er oss farit det staar ilde til

med (for) os 1225 . Upers. for
pér lidrengiliga 2820 du bar
dig uhæderligt ad (egentl. det
gik uhæderligt for dig).

far ar efni n. (§ 59 b) Midler til
at reise med, Reisepenge (farar
Gen. af for f. Færd, Reise).

fastna (§ 151, 2) /este (sig eller
en anden en Kvinde til Hustru).

fåtalabr Adj. (§ 77, 2) faamælt;
sml. fålåtr.

fé n. (§ 65, 4 b) Fæ, Kvæg. 2)
Gods, Penge.

febgar m. Plur. (§ 67) Samlings
ord, som betegner Fader og Son
tilsammen.

feginn Adj. (§ 79) glad.
fégjof f. (§ 53 d) Gave af Gods

eller Penge.
féh ir bir m. (§ 48) Fehirde, Skat

mester (af fé og hir ba vogte,
passe paa).

félagi m. (§ 67) Kammerat, Ven.
félitill Adj. (§ 79) fattig.
fella (§ 159, 2 sml. 157 b)fælde,

bringe til at falde.
ferb f. (§ 53 e) Færd, Reise
festa (§ 159, 2 sml. 157 a) feste,

festarkonaf. (§7lb Anm.),_Pes_e
kvinde, festet, trolovet Kvinde.

festarmey f. (§ 55 a) Festemb.
firma (§ 124) finde. bat finn ek

fari n. (§ 59 b) == far i Betydn. 2.
fanna br im Farmand, Kjbbmand

(sml. Anm. til 7i2).

gjore fast. 2) = fastna.
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Gunnlaugi det finder jeg mod
Gunnlaug d. e. det har jeg at
indvende mod ham 10r. 2) træffe,
mode. finnast træffe hinanden,
modes. 3) mærke, blive var 2631 .

fjall n. (§ 57 b) Fjæld.
fj ånds kap r m. (§ 50 a) Fiend

skab, fiendtligt Forhold (fjåndi
m. Fiende).

fjåreign f. (§ 53 e) Eiendom af
Gods og Penge, Formue, (fjår
Gen. af fé og eign).

fjarkominn Adj. (§ 79) Udet
forpligtet (ogsaa Udet berettiget)
ti! noget 2923 (af fj a r r i og k o m a) .

ijårlån n. (§ 57 a) Laan af
Penge eller Gods (sml. fjåreign).

fjarri Adv. (§ 184 &)fjærnt, langt
borte.

fj olmenni n. (§ 59 b) en Mængde
Mennesker; et stort Folge.

fjolmennr Adj . mandstærk, fulgt
af mange Folk.

fjorbr m. (§ 62 c) Fjord.
f lei r i og fles trflere, flest, Komp.

og Sup. af mar gr (§ 95).
fl jii ga (§ 142)flyve.
flokkr m. (§ 45 a) Flok, stort

Fblge. 2) en Art af Skaldekvæ
der, sml. Anm. til 12T.

flytja (§ 155, i) flytte, bringe fra
et Sted til et andet. 2) bringe
frem, fremfore: kvæbi, f. Ex.
1430, ogsaa fly tj a fram kvæbi
126 . 3) bringe ud, gjore bekjendt
21i 8 . 4) drive paa en Sag, tale
ivrigtfor den. fluttii bdnorbit
åk afl iga 188 .

fol n. (§ 57 a) taabeligt Menne
ske, Galning.

folk n. (§ 57 a) Folk.
for bæn f. (§ 53 e) ond Bon,

Bon om noget ondt (af for-, der
i Sammensætning ofte betegner
noget farligt eller forbrydersk,
og bæn).

forn Adj. (§ 77, 7) gammel (det
som var for eller er fra gammel
Tid, i Modsætning til det nu
værende eller det nylig tilblevne).

forråb n. (§ 57 a) Raadighed,
Myndighed over noget, Styrelse
106 , sml. Anm. (af råba fyrir).

fdstbrdbir m. (§ 65, 3) Fost
broder, En, som ved at op
fostres sammen eller ved edelig
Overenskomst (ved at sværge sig
i Fostbroderlag) er traadt i Bro
derskabsforhold til en anden.

fdthoggva (§ 149) fodhugge,
hugge Fodderne af En (fotr,
hogg v a).

fdtr m. (§ 65, 2) Fod.
ira. Præp. med Dat. (§ 188) fra.

Ved Verber, som betyde fortælle,
hore o. desl., at oversætte med
om f. Ex. 5 23 . Som Adv. uden
styret Ord: visa frå 9XI . i frå
ifra, fra; som Adv. paban i
frå2423 derifra, fra den Tidaf.

fråfall n. (§ 57 b) Dod (egentl.
det, at En falder fra).

fram Adv. (§ 184 a) frem, fremad.
i frammi fremme, hafa i fr.
have fremme d. e. bruge. Komp.
fram a r længere fremme 1515 .
se Anm.

framar se fram.

fram g jarn Adj. (§ 77, 7) begjær
lig efter at komme frem, efter at
blive til noget, ærgjerrig, dristig.

f rås 6 gn f. (§ 53 b) Frasagn, For
tælling om noget (af segja frå).

freista (§ 151, l) friste, prove;
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med Gjenstanden i Gen. 11 6 .
fremja (§ 155, l) fremme, bye,

udfore 24_>6 .
frest n. (§ 57 a) Frist: å briggja

natta fresti med tre Nætters
Frist, om tre Nætter.

fresta (§ 151, 1) udsætte, drage
ud (i Tiden). Refl. fres tast
udsættes, lade vente paa sig.

fretta (§ 159, 2 sml. 157 a)
fritte, sporge, erfare, frétti ekki
til Gunnlaugs spurgte ikke
til, Mrte intet om Gunnlaug.

freyba (§ 159, 2 sml. 157 a)
fraade, stromme skummende frem.

friblanb n. Fredland, hafa frib

lnn å faa Lov til at opholde sig
i Fred paa et Sted (fri br m.
Fred og land).

fr ib r Adj. (§ 77, 2) smuk.
fro br Adj. (§ 77, 2) kyndig, kund

skabsrig (især om den, som kjen
der vel til Fortidens Begiven
heder; saaledes 619).

frumvaxta Adj. (§ 86) som
netop er bleven voxen (V ox t r og
frum-, som i Sammensætning
betegner det forste, oprindelige).

frægb f. (§ 53 e) Berammelse,
Navnkundighed. Af

fræ g r Adj . berbmt, navnkundig (af
fregna sporge; egentl. En, om
hvem meget spbrges).

frændi m. (§ 69) Frænde.
frænds em i f. (§ 73) Frændskab.
fræknliga Adv. tappert, kjækt

(af Adj. fr oe kn).
fugl m. (§ 45 c) Fugl.
fu 11 ting n. (§ 57 a) Hjælp, Bi

stand.

fun d r m. (§ 50 a) Mode. å fu n d
einhvers til Mode med En å.

d. til En. Især om fiendtligt
Mode, Kamp f. Ex. 2924.

fur bu Adv. overordentlig, ganske
usædvanlig 1216 .

fylgja (§ 159, 1) feige, med det,
man folger, i Dativ. 2) folge en
Sag d. e. tale for den, under
stbtteden. likar mér ekki, utan
pli fylgir pessu 931 .

fylgja f. (§ 71 a) Fylgje, beskyt
tende Aand, se Anm. til 3i0 .

fyrir Præp. med Dat. og Akk.
(§ 190, ogsaa fyri, fyr, fur),
er vort for. 1) om Stedet, med
Dat. foran (hvor der menes en
Bliven paa Stedet): ii ti fyrir
karldyrum 223 , derfor i afledet
Betydning: var fyrir peim i
hvivetna 79 var foran dem i
alt d. e. var den ypperste afdem.
Vera fyrir vebrum 3 5 være
(komme) foran Veir d. e. varsle om
Veir. Med Akk. fremfor: hann
gékk fyrir' jarlinn 1029 .
2) om Tiden, med Dat. for —
siden: fyrir fåm vetrum 1930 ;
medAkk./6'r: litlu fyrir vetr.
3) til at betegne Aarsagen : for,
formedelst, med Dat. og Akk. :
fyrir pvi at; féngu ekki at
gert fyrir åkafa(Dat.)peirra
25 26 ; fyrir pm orb (foi\dine
Ords Skyld) 10n. fyrir sakir
sesok. verba vanhluta fyrir
6 brum 2324 . 4) for, istedetfor,
til Gjengjæld for, med Akk. :
beiba bota fyrir minn son
2925 . helt skildi fy rir brdb
ur sinn 245 . fyrir pat vil
ek bjdba pér holmgongu
2318. 5) for, til (om det, hvortil
noget tjener, duer, bruges) med
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Akk.: koma fyrir ekki 924 .
6) for (om det, man raader
for, har Myndighed over) med
Dat.: réb fyrir Noregi 1020 .
styrimabr fyrir skipinu
lir- 7) for, til Gavn eller
Skade for, med Dat. 8) for
En, i hans Nærværelse eller
Paahbr, med Dat. hr opa mik
fyrir hofbingjum 17 10 - kvab
visu fyrir hånum 296 . 9)
som Adv. uden styret Ord, i
de fleste af de Betydninger,
hvori Ordet kan bruges som Præp.
10) Sammenstillet med forskjel
lige Adv., danner det sammen
satte Præp., der alle styre Akk.
fyrir neban nedenfor] fyrir
ofan ovenfor; fyrir sunnan
sbndenfor; fyrir handan hin
sides (se handan) osv.

fyrirgefa (§ 129) tilgive, forlade
En noget. Det, "man tilgiver, i
Akk. ; Personen, hvem man til
giver, i Dat. 52.

fyrr, fyrst Aåv.for, forst, Komp.
og Sup. af fyrir som Adv. i
Betydn. for.

fyrri, fyrstr Adj., Komp. og Sup.
uden tilsvarende Posit., tidligere,

forst.
fæb f. (§ 53 e) Uvenskab, uven

lig Stemning, se Anm. til 321 .
fæba (§ 159, 2 sml. 157 a) fbde

(bringe til Verden) 335 . 2) fbde,
opfode, opfostre la2.

færa (§ 159, 2) fore, bringe, færa
å hest sætte op paa Hesten 2832 .
færa i kappmæli 1626 _/b're no
get i Ordstrid d. e. gjore det til
Gjenstand for Ordstrid, give sig
til at mundhugges om det. færa

einhverjum kvæbi bringe En
et Kvæde, fremsige et Kvæde til
Ens Pris.

foburleifb f. (§ 53 e) Fedrenearv;
især om den fedrene Gaard, Æt
tegaard (fa bir og leifa efter
lade).

fdrunautr m. (§ 45 a) Reise
kammerat (for = ferb og nautr
Kammerat)-

gå (§ 159, 2) agte paa, ænse; Gjen
standen i Gen.

gamall Adj. (§ 79 og 95) gammel.
gaman n. (§ 58 Anm.) Gammen,

Glæde, Moro.
ganga (§ 145) gaa. ganga til

tals vib einhvern give sig i
Tale med En 22r. ganga upp
å saklausa menn gaa oppåa
d. e. vælte sig ind paa, forurette
saglbse Mænd 1226 . ganga eptir
3i7 se Anm.

ganga f. (§ 70) Gang.
gau mr m. (§45 a) Agtpaagiven

hed, Opmærksomhed; mest i Ta
lemaaden gefa gaum at med
Dat, agte paa, ænse, bryde sig om.

gefa (§129) give. Den, man gi
ver noget, i Dat.; Tingen, man
giver, i Akk.

gegnt Adv. ligeoverfor, lige imod,
med Dat. ; ogsaa yfir gegnt 426 .

gegnum og i gegnum bruges
som Præp. med Akk. (§ 187)
igjennem.

gera (§ 161; ogsaa gerva, gora,
gjo r a) gjore. Med dobbelt Akk.
gjore En til noget 1212 . Refl.
gera st gjores til noget, blive.

gerla Adv. (ogsaa go ria, gjorla;
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Komp. gerr, gorr, Sup. gerst,
gor st) tydelig, aabenbart.

gersimi f. (§ 55 b; ogsaa ger
s e m i) Kostbarhed, Skat, Klenodie.

geta (§ 129) faa, erholde, er un gi
ge tr som man faar ung d. e.
modtager, lærer 2035 . 2)faa, op
naa,formåa: gat fengit våpn
sin 25j 4 .

geyma (§ 159, 2) agte paa, bryde
sig om. 2) gjemme. Gjenstanden
i Gen. (af gaum r).

gildr Adj. (§ 77, 1) gild, gjæv.
gipta (§159, 2 sml. 157 a) gifte,

bortgifte, gipta konu (Akk.)
man ni (Dat.).

gipta f. (§ 70) Lykke.
gi sta (§ 159, 2 sml. 157 a) gjeste,

være til Gjest hos.
gjaforb n. (§ 57 a) Giftermaal.
gjalda (§ 127) betale, udrede. gj.

einhverjum fé.
gjarna Adv. (§ 186) gjerne.
gjC f f. (§ 53 d) Gave (gefa).
glabr Adj. (§ 77, 2) glad. 2) gla

delig, fornbielig 8i 8.
gle bi f. (§ 73) Glæde.
glima f. (§ 70) Brydekamp, Bry

detag.
gobi m. (§ 67) Gode, Hereds

forstander paa Island, se Anm.
til 75 .

goborb n. (§ 57 a) Godord, en
Godes Embede.

gdbr Adj. (§ 77, 2 og 95) god.
grår Adj. (§ 78) gråa.
gråta (§ 146) græde. Med Akk.

græde over noget, begræde noget.
gre ib a (§ 159, 2 sml. 157 a) ore/e,

gjore grei (grei br Adj.) 2) ud
rede, udbetale: greiba fé af
hondum 73 _.

greibi m. (§ 67) Hjælp,*Bistand.
2) Gjestfrihed, Bevertning 2523 .

gr ib n. Plur. (§ 57 a) Fred, Sik
kerhed for Liv og Lemmer.

gripa (§ 140) gribe.
grip r m. (§ 62 a) Kostbarhed,

kostbart Stykke.
gullband n. (§ 57 b) Guld

baand (gull n. GWdogband n.
Baand).

gullhringr m. (§ 45 a og Anm. 2)
Guldring (hringr).

gær; i gær igaar.
gi. fu gr Adj. (§ 79 Anm. 3) gjæv,

ypperlig.

håb n. (§ 57 a) Haan, Spot.
haf n. (§ 57 b) Hav.
haf a (§ 161) have. hafa i fram

mi se fram. 2) faa, gaa af
med: hafbi einn pat er vib
lå 9i 9 . hafa sitt mål 1628 .

hafna (§ 151, 2) forsage, opgive,
give Slip paa. Gjenstanden i Dat.

halda (§ 144) holde, helt vel
vin i sina slr.5 lr . holdt sine Venner
godt d. e. behandlede og beskyt
tede dem godt. Med Dat. holde
paa noget: helt skildi 245 .
fekk eigi haldit henni
heima 21 20 . helt ek pvi fyri r
hånum 1931 jeg holdt paa det
for ham, forholdt ham det.

half r Adj. halv.
hallkvæmr Adj. som kommer til

pas, passende, nyttig.
hal tr Adj. (§ 77, 3) halt.
handan Adv. fra den anden Side

(af en Grændse). fyrir handan
Præp. med Akk. : paa den anden
Side, hinsides.
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hår n. *(§ 57 a) Håar.
harblyndr Adj. (§77, 1) haard

sindet (har br og lund f. Sind).
har br Adj. (§77, 1) haard. 2) kjæk,

uforfærdet.
håttabr Adj. (§ 77, 2) (saa eller

saa) beskaffen, indrettet. svå er
håttat saa er det, saaforholder
det sig 324 . Af

hått r m. (§ 62 d) Maade, Beskaf
fenhed, Slags, meira håttar
mere anseet sml. Anm. til 99 .

haust n. (§ 57 a) Host.
håvabamabr m. en urolig, vold

som Mand (håv ab i m. Stbi,
.Uro).

héban Adv. herfra.
hefna (§ 159, 2) hevne. Gjen

standen (den Person eller den
Gjerning, som hevnes) i Gen.29 35 .

hégdmi m. (§ 67) Forfængelig
hed, Daarskab, Fjas.

hei 11 Adj. (§ 77, 6") hel; sund,
frisk, eigi heil Anm. til 310 -

heim Adv. hjem.
heima Adv. hjemme.
heimamabr m. en Mand, som

har Ophold hos en anden og ho
rer til hans Hus.

heiman Adv. hjemmefra.
heimbob n. (§ 57 a) Gjestebud,

Gilde (heim og bjdba indbyde).
heimferb f. (§ 53 e) Hjemreise.
heimlei bis Adv. hjemad, paa

Hjemreisen (le ib f. Vei).
heimta (§ 159, 2 sml. 157 a)

kræve, fordre.
heita (§ 147) hede, kaldes. 2)

heita å Tpérpaakalde Thor 2013 .
3) love; det, man lover, saavelsom
Personen, hvem man lover no
get, i Dat.; pvf skal tu heita

mérl330 . 4) heitast true med.
heitkona f.(§ 71 b Anm.)__i?.n_-e,

som er bortlovet til en Mand
(heita i Betydn. love).

hei tr Adj. hed, varm.
heidr Adv., Komp. af gjarna

(§ 186) hellere, heidr en eigi
ganske Udet, se Anm. til 24j2.
eigi at heidr ikke desto mindre
ikke, ligefuldt ikke. 2) temmelig,
noget: heidr vib aldr li 8 .

helzt Adv., Sup. af gjarna, helst.
2) fornemmelig, især.

henda (§ 159, 2 sml. 157 a) gribe,
tåge (af hon d). henda gaman
at 1 23 , se Anm.

hér Adv. her.

herbimikill Adj. (ogsaa h-erba
mikill) svær, bred over Her
derne (Skuldrene). Af her br
f. Skulder (oftest brugt i Plur.
herbar).

herja (§ 151,1) herje, fare frem
paa Krigsmands Vis med Rov
og Brand (herr).

her na br m. (§ 50 a) Hærfærd,
Krigstog.

herr m, (§ 51) Hær.
herr a m. (§ 67 Anm. 1) Herre.
her sir m. (§ 48) Herse. Saa

kaldtes i den ældste Tid i Norge
Heredsforstanderen, der baade
styrede Heredets verdslige Sager
og forestod dets Tempel (svarer
altsaa til Goden paa Island,
sml. Anm, til 75).

hestr m. (§ 45 a) Hest.
heyra (§ 159, 2) hore.
hin gat Adv. hid.
hinn l) demonstr. Pron. a) hin,

den. b) den anden 830 - 2) bestemt
Artikel (§ 115).
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hi rbmab r m. Hirdmand,sc Anm.
til 102 _ (hirb f.).

hitta (§ 159,2 sml. 157 a) finde,
træffe.

hja Præp. med Dat. (§ 188) hos,
ved Siden af. Vera hjå være
tilstede ved noget.

li jalm r m. (§ 45 a) Hjælm.
hjalt n. (§ 57 b) Hjalt paa et

Sværd, dets Knap eller Parer
stang. Vilde man skjelne mel
lem dem, sagdes ovre og nedre
Hjalt: tilsammen betegnes de
ved Plur. h j ult, sml. Anm. til
2410.

hlab n. (§ 57 b) stenlagt Plads
foran Huset (af hla o a opdynge,
oplægge, nemlig Sten).

hlabbuinn Adj. udstyret, smyk
ket med Guldprydelser (hlab n.
Smykke og biia).

hl au pa (§ 149) lobe, springe.
hlifarlauss Adj. (§ 77, 9) værn

los, uden Beskyttelse (hl ff f.
Værn, Beskyttelse, især brugt
om Forsvarsvaaben og navnlig
om Skjoldet; delte menes ogsaa
i hlifarlauss 1316).

hlj db n. (§ 57 a) Lyd. 2) Stilhed,
Tåushed.

hl un nr m. (§ 45 a) Rullestok,
især til at rulle Skibe op og
ned paa, se Anm. til 814 .

hl uti m. (§ 67) Del, svag Form af
hlu tr m. (§ 50 b) Lod, Del. 2)

Ting. um alla hl ut i i alle
Ting (i alle Henseender).

hlyba (§ 159,2 sml. 157 a) lytte
til, hore paa; Gjenstanden i Dat.
(h 1j d b). 2) adlyde. 3) lykkes,
gaa an, være tilladt. Deraf

hlybisamr Adj. 333 : man eigi

hlybisamt verba det vil ikke
gaa vel.

hlæja (§ 138) le.
hneigj a (§ 159, 1) ladefalde, boie.
hnekkj a(§ 159,- 1) drive, stode til

bage. 2) intr. rykke tilbage, trække
sig tilbage 28g.

hniga (§ 140) bbie sig, synke,falde.
hnipinn Adj. (§ 79) sorgfuld,

bedrbvet.

h ofs mab r m. maadeholden, sindig
Mand (ho f n. Maadehold).

hdgværr Adj. sagtmodig (hdgr
Adj., samme Betydning, og vera).

heimganga f. (§ 70) Holmgang,
Tvekamp, sml. Anm. til 12 35 .

hol mr m. (§ 45 a) Holm, Holme.
ganga å holm gaa paa Holm,
holde Holmgang.

hopa (§l5l, 1) hope, vige tilbage.
ho rfa (§ 159, 2) se paa, se ud til.
hot n. (§ 57 a) Trusel.
hægri Adj., Komp., hbire.
hr aus tr Adj. stærk, modig.
hringr m. (§ 45 a og Anm. 2)

Ring.
hrjdta (§ 141) drive afsted med

Fart, fyg& -
hr opa (§ 151, 1) bringe i ondt.

Rygte, bagtale (hr op n. Bag
talelse).

hr oss n. (§ 57 a) Hest.
hryggja (§ 159, 1) ængste, be

drove (hryggr Adj. bedrbvet).
hræba (§ 159, 2 sml. 157 a)

gjore ræd, skramme. Refl. hræ b
ast ræddes for, frygte.

hiis n. (§ 57 a) Hus.
hiisfreyja f. (§ 70 og 71 a) (Hu

sets Herskerinde) Husfru, Kone.
hiiskarl m. (§ 45 c) Huskarl,

Tjenestekart.
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husmænir m. (§ 48) Husmbning
(mcenir).

hv a b a n Adv. hvorfra.
hvar Adv. hvor. hvar sera hvor

somhelst.

hvårrgi eller hvårigr übest.
Pron. (§ 118, 6) ingen af to.
Plur. hvårigir (hvårgir) ingen
af de to Parter (nåar der er
flere paa hver Side). Neutr.
hvårki (hvårtki) hverken;
hvårki — né hverken — eller.

hvårr (§ 116, 3) 1) Spdrgende
Pron : hvilkenafto. Neutr. hvårt
bruges som sporgende Partikel

•især i afhængige Sætninger: om
628 . 2) Übest. Pron. enhver (nåar'
der tales blot om to), begge.

hvårrtveggja ell.hvårrtveggi
(§ 118, 8) übest. Pron. enhver
af to, begge (tv eggja, Gen. af
tveir, er Delens Gen.).

hvatvetna übest. Pron. (§ 118,
7) hvadsomhelst, alt muligt.

hve Adv. hvor, hvorledes.
hvergi Adv. ingensteds, ogsaa in

gensteds hen.
hvernig Adv. hvorledes, paa hvil

ken Maade (sammentrukket af
hvem veg ad hvilken Vei; sml.
med Hensyn til Akk. s ßrug Anm.
til 234 ).

hverr (§ 116, 2 og Anm. 1) l)
sporgende Pron. : hvem, hvilken.
2) übest. Pron. : enhver.

hversu Adv. hvorledes.

hvervetna Adv. hvorsomhelst,
overalt.

hvi Adv. (egentl. Dat. af hvat
§ 116, l) hvorfor, af hvilken
Grund.

hvila (§ 159, 2) ligge (i en Seng).
Deraf

hvila f. (§ 70) Seng.
hvfti f. (§ 73) Hvidhed, hvid eller

lys Farve. Af
hvitr Adj. hvid.
hyggja (§ 160) tænke, mene.
hylja (§ 155, 2) hylle, dække,

skjule.
hætta (§ 159, 2 sml. 157 a) vove.

hætta å med Akk. vove paa,
prove paa noget 1220 .

hættr Adj. (§ 77, 3) farlig, ja
refuld.

hdfbingi m. (§ 68) Hovding.
hofbingj abragb n. (§ 57 b)

hovdingsmæssigt Udseende.
hofub n. (§ 58) Hoved.
ho fu b sår n. (§ 57 a) Saar ?

Hovedet.

hogg n. (§ 60) Hug.
hoggva (§ 149) hugge. h. stren

gina hugge Tougene o/"1932. h.
einnhvern . bånahogg give
En Banehug.

hond f. (§ 63 b) Haand. taka i
hond einhverjum tåge En i
Haanden. få einhverjum i
hen d r overgive til En 4X ] . gre i b a
fé af hdndum betale, levere
fra sig Penge, af vårri hendi
fra vor Side 105 . til handa
einhverjum for En, for Ens
Regiling, til Brug for En 8j 3 .
standa til handa være for
haanden 328 . fyrir sina h-ond
for sig selv, paa egne Vegne 10a .

Præp. (§ 190). 1) med Dat. i,
paa (hvor der menes en Væren
paa Stedet), i Borgarfirbi. i
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sve fn i i Sbvne. 2) med Akk. ind
i, til, ned eller hen paa (nåar
der tales om en Bevægelse hen
til et Sted): vestr f Hjarbar
holt vestover til Hj. 44 . ganga
f skålann gaa ind i Skaalen.
setjastnibrfbubartoptina
sætte sig ned paa Bodtomten.
Om Tiden: i penna tima paa
denne Tid. i ann at si n n _./_eM

Gang. 3) som Adv. uden styret
Ord: petta er stefit f (neml.
kvæbinu).

illa Adv. (§ 186) ilde.
illr Adj. (§ 95) ond, slet.
inn Adv. (§ 185) ind, inde. Komp.

innar længere ind.
innan Adv. indenfra, indvendig.
innar se inn.
islen z kr Adj. islandsk.
idrott f. (§ 53 e) Idræt, Fær

dighed, især legemlig.

j a ja.
jafn aldri m. (§ 67) en javnal

drende (jafn Adj. jævn).
j afnan Adj. javnhg, stadigt, altid.
jafnfagr Adj. (§ 77, 7) javn

fager, Uge saa fager.
j a fn 1 a n g r Å.å}.javnlang, lige lang.
jafnmargr Adj. (§ 77, 4 Anm.)

lige megen. Plur. jafn mar gi r
lige mange.

jafnmenni n. (§ 59 b) jævngod
Mand, Ligemand (af jafn og
m a b r).

jafn mi kill (§79) lige stor. Neutr.
jafnmikit lige meget.

jafnræbi n. (§ 59 b) lige Parti,
Egteskabsforbindelse, hvori begge
Parter kan agtes for lige gode.

jarba (§ 151, 2) jorde, begrave.
(jord f. Jord).

jarl m. (§ 45 c) Jarl.
jårnklo f. (§ 63 d) Jæmklo.
jol n. Plur. (§ 57 a) Jul.
jolabob n. (§ 57 a) Julegjestebud.

kalla (§ 151, 2) kalde. Refl.
kallast kalde sig, hede. kalla
ek, at jeg paastaar (mener), at
2414 .

kapp n. (§s7b) Hidsighed, Iver,
2) Strid, deila kappi vibs_r.'
des med.

kappmæli n. (§ 59 b) Ordstrid
(af kapp og mål),

karldyr n. Pl. (§ 57 a) Hoved-
indgangsdbren paa Vaaningshuset.

kåtr Adj. lystig, vel tilmode (deraf
vort kaad).

kaupa (§ 161) kjbbe. 2) handle med
hinanden, komme overens om, aftale.

kaupmabr m. Kjobmand.
kaup sta br m. (§sob) Kjbbstad.
kaupstefna f. (§ 70) Kjbbstevne,

Marked.

kenna (§ 159, 2 sml. 157 b)
kjende; mærke,fble. 2) k. ei num
eitt lære En noget : ken d i hå n
um atferli 627 .

kinn f. (§ 63 a) Kind.
kippa (§ 159, 2 sml. 157 b) rykke,

trække hurtigt. Gjenstanden i
Dat.: kipti inn aptr voru
sekkunum 69 slængte Vare
sækkene ind igjen.

f frå = frå.
f gegnum == gegnum.
f gær se gær.

karlmabr m. Mandfolk. 2) =
dr e n g r, kjæk, tapper Mand 26 14.
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kirk ja f. (§ 71 a) Kirke.
klaka (§151, 2) skrige (om Fugle).
klæbi n. (§ 59 b) Klæde.
kné n. (§ 65, 4 b) Knæ.
kno r r m. (§ 62 b) Knar, et eget

Slags Skib 1419 .
koma (§ 132) komme, koma fyrir

ekki gjælde for vitet, intet due
9_u. kominn å sik vel 526 ,
se Anm. Refl. kornast komme

sig, naa frem til et Sted.
kona f. (§ 70 og 71 b Anm.)

Kvinde, Kone.
konungr m. (§ 45 a) Konge.
konungsnautr m. (§ 45 a)

Kongegave, en Ting, som har
været i en Konges Eie (sml. Anm.
til 1312).

kostr m. (§ 62 a) Valg, Vilkaar
2719 . 2) Parti, Giftermaal 622.

kramast refl. Verb. (§ 179 b)
ligge længe og pines af en Sygdom.

kris tinn Adj. (§ 79) kristen.
ku gan f. (§ 53 g) Tvang 923 .

(kii ga tvinge, kue).
kunna (§ 167) kunne.
kunnigr Adj. (§ 79 Anm. 3)

bekjendt, kutidbar.
ku r tei si f. (§ 73) Hbviskhed,

Belevenhed, god Levemaade (k u r
teiss Adj. hbvi.sk, beleven).

kvångast refl. Verb. (§ 151, 1)
gifte sig, tåge sig en Kone (lige
ledes af kvån).

kvångabr Adj. (§ 77, 2) gift
(om Mænd).

kveba (§ 129) sige. 2) kvæde,
fremsige et Digt.

kvebja (§ 155, 1) hilse, kvebja
konung. 2) kræve, forlange,

med Tingen, man kræver, i Gen.
og Personen, af hvem man kræ
ver, i Akk. ; undertiden tilfdies
ogsaa en Dat. for at betegne,
for hvem man kræver. kv. sér
hljdbs 2315 .

kveld n. (§ 57 a) Kveld.

kyrr Adj. (§ 77, 4) rolig, stille.
låt vera kyrt lad være roligt
d. e. stille ! 1 1 10 .

kyr till m. (§ 46) Kjortel

lagr Adj. lav. Neutr. lågt som
Adv. lavt, sagte (om Stemmen)
Hm.

lån n. (§ 57 a) Laan. at låni
til Laans.

land n. (§ 57 b) Land.
i ånds eti m. (§ 67) Leilænding

(egentl. som sidder paa Ens
Land, af land og sitja).

lan gr Adj. lang. Dat. Pl. longum
bruges som Adv. : lange Stunder,
ofte og længe, f. Ex. 302o -

lasta (§ 151, 2) laste, dadle.
låta (§ 146) lade. låta illa lade

ilde, bære sig slemt, jamre, låta
blitt vib einnhvcrn vise sig
blid, venlig mod En, låta sem
lade, Som om; bære sig ad, som
om. låta i haf gaa til Sos,
stikke i Soen. 2) miste: låta lif
sitt; ek vil ei låta bik 13.12 .
Refl. låtast do, omkomme.

laugaraptann m. (§ 46) Lb
verdagsaften (lau gard agr Lo
verdag).

kvånbæn f. (§ 53 e) Frieri (af
kvån = kona og bæn).

kvæbi n. (§ 59 b) Kvæde, Digt
(kve ba),

kvæbislaun n. Pl. (§ 57 a) Lon
for et Kvæde = bragarlaun.
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laugarkveld n. (§ 57 a)
laugaraptann.

la una (§ 151, 1) lonne. Det, som

der gives Lon for, i Akk., Per

sonen, som man lonner, i Dat.:

launa einhverjum kvæbi.

hve rj u skal launa kvæ b i t

hvormed skal man (jeg) Ibnne
Kvædet d. e. hvad skal jeg give

i Lon for Kvædet (hverju
Midlets Dativ, se Anm. til 202i).

Ai' 1 aun n. pl. Lon.

a uss Adj. (§ 77, 9) Ibs. 2) Ibst,
befriet. Det, man er lost fra,
tilfdies i Gen.: lauss allra

måla 18i 3 .

leggja (§ 155, l) lægge. 2) stikke:
lagbi i gegnum hann spjdt

inu 30r stak gjennem ham, gjen

nomborede ham med Spydet (Mid
lets Dat.).

leiba (§ 159, 2 sml. 157 a) lede,

fore, ledsage.

leibtogi m. (§ 67) Ledsager, Fbl
gesvend (lei & f. Vei).

leika (§ 147) har langt mere

omfattende Betydning end vort

lege (egentl. Betydning: være i

stærk og ustadig Bevægelse).
lic fir mjok å leikizt minn

lii uta 28 12 vil vel egentl. sige:
det ergaaet stærkt ind paa min Del.

leikr m. (§ 45 sl) Leg.

leira f. (§ 70) Lere, leret Sted
(leir n. Ler).

leistbrækr f. Pl. (§ 63 d) se
Anm. til 102r .

luna f. (§ 70, 71 b Anm.) Dæk

ken eller Bærepude til Heste.

lengi Adv.(§ 184a)/æ«^e (langr).

levna (§ 159, 2) skjule, holde
hemmelig 186 .

leynd f. (§ 53 e) Hemmelighed.
meb leynb hemmelig, i Stilhed.

leysa (§159, 2 sml. 157 a) lose.
le y sa sik afhdlminum lose

sig fra Holmen å. e. betale Bo
der for at slippe med Livet,
nåar man er bleven saaret i

Holmgang (lauss).
lib n. (§ 57 a) Flok, Skare (2430 ),

især Hær, væbnet Skare. 2)

Hjælp, Bistand. '

li ba (§ 140) lide, gaa forbi, for-
Ibbe (om Tiden), lib a um lide

om d. e. lide til Ende: eptir

petta umlibit 259 .
li br m. (§ 62 a) Led.

lif n. (§ 57 a) Liv.

liflåt n. (§ 57 a) Dod (låta lif).

liggja (§ 130) ligge, liggja

vib ligge ved, hænge sammen med,
være afhængig af, staa paa Spil.

lika (§ 151, 1) behage, være til

pas. Personen, hvem noget be
hager, i Dat.

likli gr Adj. sandsynlig, rimelig,
som folger af sig selv.

likr Adj. Ug. Den eller det, no

get er ligt, i Dat,: pér likr i
skaplyndi 108 .

lita (§ 140) se. lita vib ein

hverjum se hen til En, give En
et Oiekast 11 6 .

li till (§ 79 og Anm. 2) liden.
Neutr. litit eller oftere litt som

Adv.: Udet, ogsaa uheldigt 1223 .
li tr m. (§ 62 a) Farve, Let.

1j ds j ar p r Adj . lysbrun (1j ds s tys,
ja rpr brun).

ljos ta (§ 141) slaa.

lo fa (§l5l, 1) rose, prise. 2) til
lade, give Lov til.

lokrekkja f. (§ 71, 1) lukket
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Sengerum, se Anm. til 425 . (liika
og rekkj a Seng).

lopt n. (§ 57 a) Luft. 2) Loft.
lii ka (§143) lukke. 2) slutte, ende

Gjenstanden i Dat.
lykkja f. (§ 71, l) Lokke (paa

et Toug, en Snor eller desl.).
lykt f. (§ 53 e) Ende, Slutning.

at lyktum til Slutning, tilsidst
(lii ka).

lykta (§ 159,*2 sml. 157 b) slutte,
ende 2314 (lykt).

læ gi n. (§ 59 b) Liggested, Leie,
især Skibsleie, Havn (liggja).

læk r m. (§ 51, Bæk.
log n. pl. (§ 57 b) Lov.
logberg n. (§ 57 a) Lovbjerget,

et Sted paa Althingspladsen paa
Island, hvor Lagretten holdt sine
Moder.

ldgrétta f. (§ 70) Lagrette (se
om dens Forretning paa Island
Anm. til 7 5 ).

logs aga f. (§ 70) den Forretning
at fremsige Loven (Lovsigeman
den skulde fremsige Landets Lov
for Folket paa Althinget, for
at den ei skulde gaa det af
Minde).

logskil n, Pl. (§ 57 a) de For
mer, som fblges ved Rettergang.
mæla logskilum handle efter
disse, forhandle Retssager.

li)g s p ek i f. (§ 73) Lovkyndighed,
Lovkundskab (af Adj. sp a kr,
vis, forstandig).

logsogumabr m. Lovsigemand,
se Anm. til 75 .

mabr m. (§ 65, l) Mand. Pl.
menn bruges ofte übestemt:
Mænd, Folk, svarende omtrent
til vort man f. Ex. 225 .

må gr m. (§ 45 a) Maag (oftest
om Svigerson eller Svoger).

mål n. (§ 57 a) Maal, Tale. 2)
Sprog, Tungemaal. 3) Aftale,
aftalt Forpligtelse 17 33 . 189 . 4)
Sag, især Retssag. hafa sitt
mål faa sin Sag, sin Vilje frem.

mån ab r m. (§ 50 a) Maaned.
mann ab r Adj. (§ 77, 2) bruges

kun med Adv., som vel eller
illa manna br godt eller slet
udrustet med de Egenskaber, en
Mand bor have.

mannhringr m. (§45 a og Anm.
2) Mandring, Kreds af Mænd.

mannjofnubr, ogsaa mannjaf
nabr m. (§ 50 aA Mandjævning,
Sammenligning af Mænd, en al
mindelig Morskab i vore Forfedres
selskabelige Sammenkomster.

mannval n. (§ 57 b) Mandvalg,
Valg mellem Mænd eller Mænd
at vælge imellem (velja vælge).

margr Adj. (§ 77, 4 og Anm., 95)
 mangen. 2) megen.

mark n. (§ 57 b) Mærke. 2)
Mærkelighed.

meb Præp. (§ 190), vort med.
1) med Dat. med, sammen med
(om den, som frivillig folger
med), b) langs med: ofan meb
Langa, c) hos: fæddist upp
meb porsteini IJ2.1 J2 . d) imel
lem: toku tal meb sér 1612 .
e) tilligemed, foruden : varpar
vinåtta mikil meb frænd

semi 7 1T . f) for at betegne
Midlet: meb pessu (sverbi)

ldgmabr m. Lovmand, lovkyndig
Mand. 2) = logsogumabr.
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skaltu vega 138 . g) for at
betegne den Maade, hvorpaa, el
ler den Omstændighed, hvorun
der noget sker: meb leynd
45 . meb mikilli virbing ok
åst sn.5n . meb atgiingu Gunn
laugs 7 32 . 2) med Akk. om
det, som viljelost folger med,
det, man medbringer: meb
konu sina 21 7 . meb tdlfta
mann (ogsaa vib t. m.) selv
tolvte, men meb tdlf menn
med tolv Mand (foruden En selv),
sml. Anm. til 932 . 3) som Adv.
uden styret Ord, isser i Betydn.
tillige, desuden: pat meb det
med, det desforuden 1921 .

mebal eller å mebal Præp. (§
189) imellem, sml. mi 11 i.

meb alk afli m. (§67) Haandtag
(paa et Sværd), se Anm. til 2410 .

meb an Adv. imedens, imidlertid.
2) som Konjunktion: imedens.

mega (§ 165) kunne, formåa.
Nærmer sig ofte til Betydn. af
munn f. Ex. hann kvab svå
vera mega 72 .

mei nn Adj. (§ 77, 6) som er til
Men, skadelig, farlig, (mein n.
Men, Skade).

meir, meiri Komp. .af mjok og
mikill (§ 186. 95).

menning f. (§ 53 a); m. gdb
173 i Dygtighed, Besiddelse af de
Egenskaber, man kræver hos en
Mand (svarer som Subst, til
vel mannabr, se mannabr).

merr f. (boies som vei br § 55 b)
Hoppe.

mest, mestr, Sup. af mjok og
mikill (§ 186. 95).

me ta (§ 129) vurdere, skatte, sætte

Pris paa. vel me ti nn godt an
seet, Mit agtet.

metnabarmabr m. overmodig,
forfængelig Mand (metnabr m.
Overmod).

meybarn n. (§ 57 b) Mbbarn,
Pigebarn (mey).

mibmjdr Adj. (§ 78) smal om
Midjen (af mi br og mjdr tynd,
smal).

mi br Adj. (§ 80) som er i Midten,
midterst, eptir mitt sumar
efter Midsommerstid.

mikill Adj. (§ 79 og 95) stor.
2) megen. Neutr. mikit som
Adv. meget = mjok.

mikilræbi n. (§ 59 b) stort
Raad, stor Bedrift (råb).

milli elleråmilli, ogsaa millum
eller å millum Præp. (§ 189)
imellem sml. mebal.

minni, mins tr Komp. og Sup.
af Adj. lx till (§ 95).

minnr, minst Komp. og Sup. af
Adv. litt (§ 186).

mi ss er i n. (§ 59 b) Halvaar.
Plur. bruges ofte i Betydn. et
Aar (to Halvaar).

mjok Adv. (§ 1 86) meget, i Mi
Grad. 2) næsten, omtrent, mjok
jafn aldrar 6_ 8 . Samme Be-
tydning har mjok svå 13i 5 .
(mikill).

mdbir f. (§ 65, 3) Moder.
morginn, ogsaa morgunn, m.

(§ 46) Morgen.
mot n. (§ 57 a) Mode. å mot, i

mot, ogsaa-å moti eller i moti,
at moti Præp. (§ 188) imbde,
imod ; til Gjengjeld for.

muna (§ 172) huske, mindes.
munu (§ 170) monne, skulle. ; bru-
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ges til at danne Fut. (§ 175, 3)
og i formodende Betydn. (se
Anm. til 3 5 ).

mægb f. (§ 53 e) Svogerskab, det
at være Ens Maag (må gr).

mæla (§ 159,2 sml. 157 a) tale,
sige. 2) aftale (mål).

mær f. (§ 65, 4 a Anm.) Mb,
ogsaa mey.

rnænir m. (§ 48) Mone, Mbning
(paa et Hus).

mæta (§ 159, 2 sml. 157 a) mode;
Personen, som man moder, i
Dat. Refl. mætast mode hin
anden (§ 119), modes (af mot).

mork f. (§ 63) Mark, som Vegt.
2) Mark, Skov.

nå (§ 160) naa, opnaa; Gjenstan
den i Dat. : nå kon ungs fundi
16i, opnaa en Sammenkomst med
Kongen, stedes for Kongen.

nafn n. (§ 57 b) Navn.
nå frændi m. (§ 69) nær Frænde.
n a k kva r r se h o kk u r r.
nått eller nd 1 1 f.(§ 63 d Anm.)Nat.
né Negtelsesord ; oftest i Forbin

delsen hvårki — né hverken —

eller; dog ogsaa alene i Betydn.
heller ikke.

n e b a n Adv. nedenfra, fy r i r n e b a n j
 Præp. med Akk. nedenfor sml.

fyrir.
nefljdtr Adj. som har en styg

Næse (n e f n. Nase og 1 j dt r
styg).

nefna (§ 159, 2) kalde; i Pass.
hede. 2) nævne. nefna sér våttu
635 . nefndr dagr en i Forveien
nævnt, aftalt Dag 1220 -

nema (§ 131) tag%. nema vib

27ia tåge Plads, standse. 2) lære
(noget afEn): ncmalogspeki
614 ; den, af hvem man lærer
noget, tilfoies med Præp. a t i Dat.

nema Adv. undtagen, uden ; kan
ogsaa ligesom disse Ord bruges
som Konjunktion.

nenna (§ 159, 2 sml. 157 b) nenne,
overtale sig til at gjore noget.

nes n. (§ 59 a) Nees.
ni b r Adv. ned.
ni bri Adv. nede.

nfbskårr Adj. (§ 78 og Anm.)
hvas, bitter i sin Tale, især om
Skålde (nib m. Skjændsel, For
haanelse; deraf nfbingr, vort
Niding).

njdta (§ 141) nyde, bruge, have
Nytte af. Gjenstanden i Gen.

no r ban Adv. nordenfra.
no r b r Adv. nordover eller nord.
norb m a b r m. Nordmand.

norrænn Adj. (§ 77, 6) norsk.
nd 1 1 se nått.
nii Adv. nu.

nylunda f. (§ 70) Nyhed, ny eller
uventet Hændelse.

nyr Adj. (§ 78) ny.
nyt f. (§ 55 a) Nydeise, Nytte;

oftest i Plur. nytjar 2534 .
nyta (§ 159,2 sml. 157 a) nytte,

benytte, bruge. 2) intr. være nyt
tig, due 7i, se Anm.

nytekit; hafbi nytekit vib
fobrleifb sinni 1827 havde
nylig tåget ved (overlaget) sin
Fedrenearv (nyr og te kit, Perf.
Part. af taka).

nær eller nær r i Adv. (Komp.
nær eller nær r, Sup. næst)
nær, nær ved; med Dat. pvi
næst nærmest dette, dernæst.
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nokkurr eller nakk v arr (§ 118,
2) nogen. Neutr. nokk u t som
Adv. noget, temmelig.

of Præp. (§ 187) bruges i de
samme Betydninger som mn og
yfi r. Saaledes om Tiden : om ;
of vetrinn 1 22 ; om, angaaende:
herjast of hana 314 .

of Adv. altfor, overvættes; sættes
enten foran Adj. og Adv. som
særskilt Ord, eller sammensættes
med andre Ord (kan da ogsaa
have Formen ofr): of li till,
ofmikill, ofrast.

ofan Adv, ovenfra; oversættes
ofte bedst med ned.

ofanverbr Adj. (§ 77, 1) hvad
der er over eller bverst. skj old r
ofanverbr den overste Del af
Skjoldet 249 . Ogsaa i Tidsbe
tydning om den senere Del af
et Tidsrum, modsat Ondverbr.

o frås t f. (§ 53 e) overvættes Kjar
lighecl {åst) sml. of.

ofsi m. (§ 67) Overmod, Kry
hed (of).

dgn f. (§ 53 e) Skrak, Rædsel,
Skræmsel.

ok og. hinn sami ok den samme
som; ligesaa e i n n o k. 2) ogsaa.

opinn Adj. (§ '79) aaben.
opt Adv. (§ 184 b) ofte, mange

Gange.
eir Præp. (§ 188) af, ud af. 6 x

f) vi sem var 812 se Anm. Uden
styret Ord som Adv. freyddi
dr upp 1028 .

orb n. (§ 57 a) Ord. senda ein
hverjum orb sende En Bud.

ori of n. (§ 57 a) Orlov, Lov til
at reise.

or mr m. (§ 45 a) Orm, Slange.
orr os ta (or rus ta) f. (§ 70)

Kamp.
or skur br m. (§ 50 a) Voldgifts

dom, Afgjorelse af en Tvist.
orskurb a r ni a b r m . Voldgifts

mand.

oss m. (§ 45 d) Os, Elvemunding.

på i m. (§ 67; i andre Kasus i
Sg. sammentrukket på) Paafugl.

pall m. (§ 45 a) Spade.
pall r m. (§ 45 b) Bænk, sml.

Anm. til 425 .
Pr es tr m. (§ 45 a) Prast

råb n. (§ 57 a) Raad. 2) Raad
til noget, Udvei, Understbttelse:
engi råb skaltu taka af mér
68 . 3) Beslutning, Plan. 4) Gif
termaal, Parti, i Sing. og Plur.
1820 . 21 3 .

råb a (§ 146) raade, give Raad.
2) beslutte, afgjore, eigi man
svå skjott råb ast 8 33 . råbinn
til bestemt paa. Refl. råb ast
beslutte sig til. rébst til fe r bar
810 besluttede sig til at fare.
rébst til skips meb Hall
frebi 26a gav sig ombord hos
Hallfred. 3) /' éb u skipi sinn
til hlunns 11 30 fik sit Skib
ti-ukket paa Land. 4) raade for,
have Myndighed over, styre, med
Dat. eller fyrir og Dat. råb a
rikinu 14i. réb fyrir Noregi
1020. 5) raade. udtyde (en Drom,
en Gaade eller desl.): råb a
dr au mi nn 2 20.
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råb li gr Adj. raadelig.
rånsmabr m. Ransmand, Rover

("rån n. Ran).

raubr Adj. (§ 77, 2) rod.

raun f. (§ 53 e) Prove, Erfaring.
rei br Adj. (§ 77, 2) vred.

reka (§ 129) drive. Upers. rak

ski pit upp 1933 se Anm.
reka f. (§ 70) Hakke.

rekja (§ 155, 1) opvikle, udfolde,
brede ud.

rembast refl. (§ 159, 2) vise sig
stolt, kaut.

renna (§ 125) lobe. Deraf

renna (§ 159, 2 sml. 157 b) lade

•liibe. Gjenstanden i Dat.: rendi

atigum til Gunnlaugs 21 34

lod Oinene falde paa Gunnlaug,
saa hen til Gunnlaug.

retting f. (§ 53 a) Rettelse, Op
rettelse, Opreisning.

reyna (§ 159, 2) prove, forsoge.
Refl. reynast proves 26. 3 , se
Anm.

rib a (§ 140) ride.

riki n. (§ 59 b) Magt, Styrke. 2)
Rige. Af

rikr Adj. (§ 80) mægtig.
risa (§ 140) reise sig, staa op

rist f. (§ 53 e) Vristen (paa Fo
den).

rog n. (§ 57 a) Bagvaskelse.

rosknabr Adj. (§ 77, 2) voxen
(ogsaa roskinn).

ræba (§ 159, 2 sml. 157a) tale, sige.

så demonstr. Pron. (§ 114 a) den;

Plur. bruges for det manglende
Plur. af 3 Persons personl. Pron.
(§ UD.

saga f. (§ 70) Saga (af segja).

saklauss Adj. (§ 77, 9) saglbs,

uskyldig (s 6 k, lauss).

sama (boies som spara § 160)
somme sig for, anstaa. Perso

nen, hvem noget sommer sig
for, i Dat. 1835 .

saman Adv. sammen.

Sam r Adj. samme; oftest i best.
Form hinn sami den samme.

Neutr. samt som Adv. sammen,
tilsammen. bæbi samt 3 3 .

Sam vi st f. (§ 53 e) Sammenvæ
ren, Samliv (vist).

sanna(§lsl,2) sande, bekræfte. Af

San nr (sabr § 39) Adj. (§ 77, 5)
sand.

s an n i n d i n. Pl. (§ 59 b) Sandhed.
sår n. (§ 57 a) Saar. Deraf

sarr Adj. saaret. 2) såar, smertelig.
Neutr. sårt som Adv. såart,
bittert.

segj a (§ 1 60) sige, fortælle. segj a
frå e i n h v e rj u rafortælle om En.

seilast refl. (§ 159, 2) række

Haanden ud efter noget, gribe efter.

seinka (§ 151, l) forsinke, op

holde. 2) nble med, befænke sig
paa at indvilge noget 109 .

sei n 1 iq a Adv. sendrægtig, nblende,
modvilligt 5 33 . Af

scinn Adj. (§ 77, 6) sen, sen

drægtig.
sekk r m. (§ 51) Sæk.

sel n. (§ 59 a) Sel, Sæter; oftest
i Plur.

selja (§ 160) overdrage, give, med
Dat. og Akk. selja einhver

jum sjålfdæmi 19 34 . 2) salge,
ligeledes med Personen i Dat.
og Tingen i Akk.

Sem relativ Parti kei, som(§ 117J.

2) ligesom. 3) ved Sup. forstær-
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kende : sem s kj dta s t, som hur

tigst, saa hurtigt som muligt.

semja (§ 155, 1) bringe til Ro,

tæmme, formilde, forbedre 5 35 ,

8i 2 ; ordne, bilægge. Refl. upers.

semst der bliver Fred, fredeligt
Forhold 727.

senda (§ 159,2 sml. 157 a) sende.

sendimabr m. Sendemand, Ud

sending.

setja (§ 160) sætte. Upers. med

Akk. jarl setti svå rauban
sem bldb 11_ 9 , se Anm. Refl.

setjast sætte sig. setjast upp
reise sig, rette sig op.

set n. (§ 57 a) Sæde, Bænk (sit) a).
sib Adv. sent. sib sumars sent

ud paa Sommeren. Komp. sib ar,

Sup. sib ast senere, senest eller
sidst (§ 184 b).

sf b a n Adv. side?i.

sibbiiinn Adj. (§ 79) sent fær
dig (sib og bii i nn, se bua).

Sibir se u m si b ir.

sib r m. (§ 62 a) Sædvane, Skik.
Plur. Sibir Skikke, Sæder.

sib vand i m. (§ 67) Sadvane

sigla (§ 159, 2) set/e (segl n.
Seil).

sigr m. (§ 45 c) Seir.

sigra (§ 151, l) beseire, overvinde.

sigrsæll Adj. (§ 77, 6) seirsæl,

heldig i Krig (sæll Adj. lykkelig).
silfr n. (§ 57 a) Sblv.

silfrrekinn Adj. (§ 79) indlagt
med Sblv.

sinn n. (§ 57 a) Gang. eitt sinn

(Akk.) en Gang. Obru sinni

en anden Gang. at sinni denne
sinde, for denne Gang. i annat
sinn for anden Gang, atter.

sinna (§ 159, 2 sml. 157 a) agte

paa, ænse. Gjenstanden i Dat. 9j.

sitja (§ 130) sidde, sitja å tali

vib einn sidde og tale med En.

sitja yfir kvæbum beskjeftige

sig med, lytte til Kvæder. si t j a
yfir våru 1226 , se Anm.

sjå (§ 133) se. sjå fyrir med

Dat. sb?-ge for. låta å sjåst

202o lade se, lade mærke paa sig.
sjålfdcemi n. (§ 59 b) Selvdom,

se Anm. til 1934 .

sjålfr Adj. selv.

sjåligr Adv. anseelig, smuk og
rask at se til (sjå).

skabi m. (§ 67) Skade

skåld n. (§ 57 a) Skald.

skåli m. (§ 67) Skaale, Vaanings
hus paa en Gaard, sml. Anm.
til 425 .

skall at n. (§ 57 a) Skarlagen.
skamm r Adj. kort

skapa (§ 134 og 151, 2) ska

be. skapa sik eptir gdbra

manna sibum 10 13 skabe sig,
danne sig efter gode Mænds Sæder.

skap f ell igr Adj. tækkelig, be
hagelig.

skap fer bi n. (§ 59 b) Karak

ter, Sindelag.

skaplyndi n. (§ 59 b) Sindelag,
Sindsbeskaffenhcd.

skarbr Adj. (§ 77, l) som der
er gjort Skaar i. (s ke r a skjære).

skarpliga Adv. skarpt, ivrigt,
hidsigt (Adj. skar pr).

skaut n. (§ 57 a) Skjbd, Fang.
2) Skjbd paa Klæder eller Seil,
Flig.

skeib n. (§ 57 a) en afgrændset
Strækning (i Rum eller Tid),

Bane til at lobe paa. rib a å
skeib ride hurtigt 2223 .
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skeina (§ 159, 2) give et let Saar.
skemta (§ 159, 2 sml. 157 a)

more, underholde, skemta sér

more sig (egentlig forkorte Ti
den, af skamm r).

skikkja f. (§ 71 a) Kappe.

skilja (§ 155, l) skille, adskille.

Upers. skilr skipti peirra
30 10 deres Mellemværende skilles,

endes. Ogsaa intr. skilles (vib

petta skilja peir 10]6 ), som
ellers udtrykkes med Refl. skil

jast. 2) skjelne, forståa.
skilnabr m. (§ 50 a) Adskillelse.

Skilsmisse.

skinn n. (§ 57 a) Skind.

skinndreginn Adj. (§ 79) over
tråkken eller foret med Skind

(draga).

skip n. (§ 57 a) Skib.

skipa (§ 151, l) ordne, indrette.
Især om at ordne Folk til Sæde,

anvise dem P'lads, med Dat. var

peim skipat f ondvegi 21 31
de vistes til Sæde i Hbisædet.

skipa (§ 151, 1) lade et Skib.

skipa upp bære Ladningen op,
losse Skibet 10i9 .

skipbrot n. (§ 57 a) Skibbrud
(brjdta).

skipta (§ 159, 2 sml. 157 a)

skifte, bytte: forandre.

skip ti n. (§ 59 b) Omskiftelse,

Forandring. 2) Skifte, Deling.
3) Mellemværende.

s I . j d t r Adj. hurtig. Neutr. s k j ott
som Adv. hurtigt, snart.

skjoldi- m. (§ 62 c) Skjold.

skora t§ 151,1) opjbrdre, udjbrdre,

især til Kamp. Forbindes med
Dat. (skora mér å holm 132 ),
med Akk. (hafa skorat G u n n-

laug å holm 2533) eller med

Præp. å og Akk. (er å hann
var skorat 248 ).

skorta (§ 159, 2 sml. 157 a)

skorte, mangle. Bruges altidupers.,
og baade Personen, hvem noget

mangler, og Tingen, som mang

ler, sættes i Akk.: mun pik
aldri konur skorta 21 29 .

skulu (§ 169) skulle. Bruges

undertiden ogsaa til at danne

Fut. (§ 175, 3).

jskylmast (§ 159, 2) fiegte (for
Morskabs Skyld eller til Ovelse).

skoruliga Adv. mandigt, kjækt.
(Adj. sko r uli gr).

skorungr m. (§ 45 a) rask, dyg

tig Mand eller Kvinde (oftest om
Kvinder).

slå (§ 137) slaa. Det, man slaar

med eller slaar ud over En, i

Dat. : slå ekki sliku å pik
21 27 , se Anm.

sletta (§1 b9,2)slette,glatte,se y f i r.
sléttr Adj. (§ 77, 3) slet, flad.

sl ikr Adj. slig, saadan.
slyppr Adj. vaabenlbs, afvæbnet.

smalamabr m. Gjæterfor Smaa

fæet (af smali m. Smaafæ).
smår Adj. liden. Plur, smaa.

s nemma Adv. tidlig.
snemmendis Adv. = s nemma,

sn. sumars tidlig paa Sommeren.
smia (§ 161) snue, vende. Det,

som vendes, i Dat. s nii a s t a p t r

vende om og drage tilbage.
sofa (§ 132) sove.

sofna (§ 151, 1) sovne.

sol f. (§ 53 c) Sol.

sdlarrob n. (§ 57 a) Solrindingen.
son r (son, sunr § 62 e) m. «Son.

sdtt f. (§ 53 e) Sot, Sygdom.
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spakr Adj. sagtmodig. 2)forstan
dig, vis.

spara (§ 160) spare.

spjdt n. (§ 57 a) Spyd.
spott n. (§ 57 a) Spot.
spretta (§126) sprette, springe op.

spyrja (§ 155, 2) sporge. Det,
man spdrger om, kan sættes i

Gen.: spyrr hann tibinda

1030 - 2) spbrge, erfare, komme

til Kundskab om. spy rj as t spbr
ges, blive bekjendt.

sta d d r Adj. værende, befindende

sig paa et Sted, altid med til
foiet Stedsbestemmelse, f. Ex.

hjå eller vib stadd r tilstede
værende.

stab fes ta f. (§ 70) staSigt Op
holdssted, Sted at bo paa.

stabr m. (§ 50 b) Sted. hvem

stab eiga skal målit 104 ,
se Anm.

standa (§ 139) staa. standa

fyrir staa foran, staa i Veien.
starida til handa være til

Byrde, Plage for En. 2) veie,
medVegteni Akk.: gullhringr,
er stdb sex aura.

stara (boies som spara § 160)
stirre.

stari' n. (§ 57 b) Arbeide.

starta (§ 151, 2) arbeide, starfa

i kvånbænum give sig af med
Frieri 929 .

stela ! § 131) sfjæle. Personen,

som bestjæles, i Akk., Tingen,
som stjæles, i Dat.

s te rkr Adj. atærk:

stiga (§ 140) stige, stige op paa.

stirbkvebinn Adj. (§79) stivt,
klodset kvædet.  Af

stirbr Adj. (§ 77, l) stiv. stirbr

vib einhvern stiv, trodsig mod
En 21 ]9 .

stdbhross n. (§57 a) Stodhoppe

(st db n. Stodlag og hross n.
Hest)*

sto fa f. (§ 70) Slue.
stofn m. (§ 45 c) Træstub.

stdreignamabr m. -en Mand,
som har store Eiendomme.

stdrorbr Adj. (§ 77, l) storor
det, fuld af store Ord.

storr Adj. stor. Dat. Pl. storum

bruges som Adv. hbilig, i hoi
Grad.

st dr råb r Adv. som har store Raad,
store Planer.

strengr m. (§ 51) Toug.

s træ ti n. (§ 59 b) Gade, Stræde.
st ii f r m. (§ 45 a) Stuv, Slump.

st ul ka f. (§ 70) ung Pige.
stund f. (§ 53 e) Stund, Tid.

um stund en Stund, en Tid

lang. Dat. Plur. st un dum ofte
som Adv. stundom, undertiden.

stybja (§ 155, 2) stbtte. Alm.

trans, med det, man stotter, i

Akk., dog ogsaa undert. i Dat.:
stud di bar å stufinum 289

s.o. _e_.e«S^Mm/)e).(afFoden)derpaa.

styrimabr m. Styrmaud, den, som
forer et Skib.

stokk va (§ 128) springe, fare

hurtigt. stokkva dr li bi gaa
af Led.

stokk va(§ 159, \)jage bori ; den,
som bortjages, i Dat.: ek st o kt a
i brott Steiiiari 9 20 -

s u b r Adv. syd, sydover.

subrætt f. (§ 53 c) Sydkanten,

stef n. (§ 57 a) Stev, Omkvad i
en Draapa, se Anm. til 12 r .

stefna f. (§ 70) Stevne, Termin.
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den sydlige Himmelegn (ætt).
sull r m. (§ 50 c) Svuld, Byld.
sumar n. (§ 58) Sommer.
sumarlangt Adv. saa lang som

Sommeren er, indenSommerensEnde.
sundr eller f sundr Adv. isbnder,

i Stykker.
su nr se son r. t

svå Adv. saa, saaledes.
svara (§ 151, 2) svare, svara

engu egentl. svare med intet
d. e. ikke svare.

svarteygr Adj. sortbiet.
svartr Adj. (§ 77, 3) sort.
svefn m. (§ 45 c) Sovn (sofa),
svei nn m. (§ 45 d) Dreng, Gut.
sveit f. (§ 53 e) Flok, Folge.
sveittr Adj. (§ 77, 3) sved.
sverb n. (§ 57 a) Svard.
svikja (§ 140) svige.
s v i p r m. (§ 50 c) hurtig Bevagelse,

Fart. 2) Skade, Tab 2532.
syna (§ 159, 2) vise, fremvise.

MedDat. ogAkk.: syna einum
eitt. syna vinåttu vib einn

• vise Venskab mod En, vise sig
som Ens Ven. Refl. synast
vise sig, synes: v asklig r synd
ist mér hann 229 . 2) somme
sig for, anstaa En: man pér
eigi synast petta at låta
gera 381".

synja(§ \f>\,\)negte. Personen,
hvem man negter noget, i Dat.,
Tingen, man negter, i Gen.:
synja mér mægbar 922.

sy nn Adj. (§ 77, 6) synlig, bien
synlig. Neutr. synt som Adv.
biensynligt, aabenbart.

sy sti r f. (§ 65, 3) «Sos.er.
sys tur son m. Sbstersbn.
sætt f. (§ 53 e) Forlig.

sækja (§ 161) soge. sækja vatn
hente Vand. 2) soge En jiendt
ligt, angribe. Refl. sækj a s t
angribe hinanden, kampe med hin
anden. 3) soge hen til, begive sig
til. sækja å fund einhvers
soge til Mode med En d. e. op
sbge En, reise til En 124 .

sæmd f. (§ 53 e) Hader, Ære.
sæmiliga Adv. sbmmeligt, hæ

derligt, ærefuldt. (Adj. sæmi
ligr).

sæn s k r Adj . svensk ( ogsaa
svensk r).

sobla (§ 151, l) sadle. Af
so bull m. (§ 46) Sadel.
sogn f. (§ 53 f) Udsagn; det,

som siges (segj a).
sok f. (§ 53 d) «S<z<7. fyrir saki r

med Gen. for nagets Skyld, paa
Grund af noget.

tafl n. (§ 57 b) Tavl, Bretspil.
taka (§ 135) tåge. smalainabr

tdk hest Gunnlaugs 7 34 .
bab taka fol petta 11 20 bod
at gr ib e denne Galning, taka
einhverjum far tåge d. e.
tinge Overfart for En. taka
land tåge ; Land, naa Land,
lande, taka a f afskaffe, ophæve
(en Lov, en Skik) 2422 . taka
vib med Dat. eller taka alene

med Dat. modtage, optage. taka
vib fiibrleifb sinni overlage
sin Fedrenearv. tdk pvf sein
liga 53J se Anm. 2) tåge fat
paa, begynde. taka annat mål
tåge fat paa en anden Tale, be
gynde at tale om noget andet.
taka tal meb sér give sig i
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Samtale med hinanden. Omtrent

i samme Betydning bruges taka
til f. Ex. taka til stårfs, til
gli mu begynde (give sig i Færd
med) at arbeide, at brydes. til
man verba tekit 175 , se Anm.
3) Refl. takast uden Præp.
foretages, begyndes. skyld u pau
råb takast 21 3 Giftermaalet
skuldefuldbyrdes, Brylluppet skul
de staa.

tal n. (§ 57 b) Tale, Samtale.
tala (§ 151, 2) tale. tala vib

einnhvern tale med En. toliim

petta ei leng r 174 lad os ikke
længer tale om dette.

tibindalauss Adj. (§ 77, 9)
tidendelbs d. c. uden Nyheder,
stille. Af

tibindi n. Pl. (§ 59 b; ogsaa
ti bend i) Tidender, Nyheder.

t'i gr (togr, tugr § 62 a og Anm.
2) et Antal af ti; bruges til at
danne Tallene fra 30 til 90 (§
106) og forbindes med den
Gjenstand, som tælles, i Gen.
(Artens Gen., se Anm. til li 3 ),
f. Ex. sex tigir manna 60
Mand.

til Præp. med Gen. (§ 189) til.
Ogsaa uden styret Ord som Adv.:
koma til komme til (hvor andre
er for), spara til 105, se Anm.

tilkvåma f. (§ 70) Ankomst (af
koma til).

timi m. (§ 67) Tid. i benna
tima paa denne Tid.

tja (§ 161) vise frem (vort te).
2) nytte, tjår ekki mi at tala
petta.

tom n. (§ 57 a) Fritid, Tid til
at gjbre noget.

torvelligr Adj. vanskelig at raade
med, at komme til Rette med (af
tor-, der i Sammensæfcninger
betegner vanskeligt, og valda
volde, have Magt over).

tæma (§ 159, 2) tomme, gjore
tom, ledig (Adj. tom r). Deraf
refl. tæmdist hånum arfr en

Arv blev ledig for ham d. e. til
faldt ham.

traubr Adj. (§ 77, 2) det, som
gaar eller glider med Vanske
lighed; derfor i afledet Betyd
ning sendrægtig, modvillig, no lende.
Neutr. trautt som Adv. knop,
neppe 5 34 .

trtia (§ 160) tro. Den eller det,
man tror paa (har Tillid til), i
Dat. par sem ek triiba pér
2821 .

trygb f. (§ 53 e) Troskab, Tro
fasthed. 2) Tryghed, tilsagt Fred
og Sikkerhed. svikja i trygb
um svige En, efterat man har
tilsagt ham Fred.

tun n. (§57 a) Tun (saaledes kal
des nu paa Island og kaldtes vel
ogsaa i Oldtiden den indhegnede
Indmark omkring Hnsene, me
dens Ordet i Norge altid synes
at have betegnet selve Gaards
pladsen, det aabne af Gaardens
Huse omgivne Rum).

tunga f. (§ 70) Tunge. 2) Tun
gemaal, Sprog.

lidrengiliga Adv. uhæderligt,
uædelt (Adj. drengiligr af
dr en gr).

lifagr Adj. (§ 77, 7) ufager, styg.
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ii fær r Adj. ufbr, udygtig til atfare.
2) ufarbar, ufremkommelig.

ii fri br m. (§ 62 a) Ufred, Krig.

uge ria Adv. utydelig, ikke sikkert
(ger la).

ii kun n r Adj . ukjendt, fremmed
(k ii n nr bekjendt).

um Præp. med Akk. (§ 187) er
vort om, men har en langt videre

udstrakt Brug. 1) om Stedet:

a) over (i denne Betydn. undert.
med Dat.): vist um haf 49 . b)

omkring, lykkja u m mebal
kafla 13u . viba um Subrey

ja r okSk o 1 1 andsfj d r b u vidt

, omkring paa Suderberne og Skot

landsfjordene. 2) om Tiden, nåar

noget sker: om. um vårit, um
kv el dit. 3) i andre Betydnin

ger a) om, angaaende: ek hefi
kvæbi ort um ybr 12 5 . 1>) i
Henseende til, i : hdfsmabr um

alla hluti. 4) uden styret Ord

som Adv., især i Betydn. 3 a,
f. Ex. at raun um kornast

320 (derom).

limegb f. (§ 53 e) Mængde af

uforsbrgede Born eller overho
vedet af Folk, som man skal

forsorge. (Af limagi m. En,

som ei kan sorge for sig selv,

en umyndig).

limerkiligr Adj. umærkelig, ikke
vard at lægge Mærke til.

umli b i t se 1i b a.

um sibir omsider, endelig

limæltr Adj. usagt (mæla)

una (§ 160) være tilfreds. Det,
man er tilfreds med, tilfoies i

Dat. eller meb Præp. vib. una

litt være ilde tilfreds, være be
drbvet.

undan Præp. med Dat. (§ 188)

bort fra. Ogsaa uden styret
Ord som Adv.

un di r Præp. med Dat. og Akk.

(§ 190) under. Med Akk., hvor

der menes en Bevægelse hen un

der, ind under noget: rf ba upp
undir Valfell 2_. helt hann

pat riki undir Kn ut kon ung
1833 . Med Dat., hvor der menes

en Væren under noget : lå undir
Agbanesi 19]4 .

undirmål n. (§ 57 a) Under

fundighed (svigagtig Misbrug af
Ens Ord).

undrast (§ 151, 1) undre sig,
blive forundret. Gjenstanden i

Akk.: hann undrabist petta
mj ok 63 han undredes meget
over dette.

un gr Adj. (§ 87 a) ung.

unna (§ 168) eMe. Gjenstanden
i Dat.: ef ann kona manni

21 35 . 2) unde. Tingen, man un

der En, i Gen.; Personen, hvem

man under noget, i Dat. f. Ex.
2822 .

ii æ bri Komp, ringere, mindre for

nem (æbri Komp. uden Posit.

ypperligere, fortrinligere; Sup.
æztr).

upp Adv. op.

uppi Adv. oppe. Vera uppi være

til, vare Hive: pes si r im enn
våru allir uppi å einn tima

7_i- Ogsaa om forbigangne Til

dragelser: være i Omtale, min

des. standa uppi (om et Skib)
staa paa Land.

ii råb inn Adj. übestemt, uvis om

hvad man skal gjore, ustb (af
råbinn, se råba).
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ur 6 skr Adj. (§ 81) det modsatte
af roskr rask, kjæk.

lit Adv. ud.

utan Adv. udenfra. fara utan
brugtes paa Island alm. i Betydn.
reise f fra Island) til Norge, lige
som omvendt fara ut var: reise

til Island. 2) uden, undtagen 93J .
utanferb f. (§ 53 e) Reise til

Norge, Udenlandsreise(fva Island).
liti Adv. ude.

ii ti bur n. (§ 57 a) Bur, Stabur,
se Anm. til 62.

litlond n. Pl. (§ 57 b) Udlan
dene, fremmede Lande.

utlåt n. (§ 57 a) Afseiling, bui nn
til ii ti a t s fardig til at gaa tilsbs.

ii vi gr Aåj.udygtig til Kamp; og
saa uimodstaaelig, som det ikke
nytter at kæmpe mod: uvigr
herr.

livingjarnliga Adv. uvenskabelig.
uvit n. (§ 57 a) Bevidstlbshed,

Afmagt. ljdsta i uvit slaa i
Svime (vita).

uvæginn Adj. (§79) strid, trod
sig (af vægja give efter).

up in sli ga Adv. uligt dig, dig
uværdigt (af pinn din).

vågr m. (§ 45 a) Verk, Materie
(i Saar).

vaka (§160) vaage, være vaagen
vakna (§ 151, 2) vaagne.
v air m. (§ 50 c) Falk.
vån f. (§ 53 e) Forventning, Haab.
vanhlu ta Adj. (§ 86) forurettet,

kommen tilkort.

vanhyggja f. (§ 70) Tankelbs
hed, Misgreb.

vanvirba (§ 159, 2 sml. 157 a)

vanære, fore Vanære over En.
v åpn n. (§ 57 a) Vaaben.
vår n. (§ 57 a) Våar.
varbveita (§ 159,2 sml. 157 a)

have i Forvaring, forvare.
var b vei _ la f. (§ 70) Forvaring.
varn ab r m. (§ 50 a) Samlings

ord: Varer, Forraad af Varer.
varr Adj. var. verba varr vib

eitthvat blive noget var. 2)
varsom, forsigtig. Neutr. vart
som Adv.: neppe.

vaskligr Adj. som ser rask, kjæk
ud. Af

va skr Adj. rask, kjak, dygtig.
vatn n. (§s7b) Vand. 2) Vand,

Indsb.
våt tr m. (§ 45 a) Vidne.
vaxa (§ 134) voxe.
vebr n. (§ 57 a) Veir. 2) Uveir.
vefja (§ 155, 1J omvikle, indvikle.

fotrinn var vafibr 2021 Fo
den blev forbunden.

vega(§l29) kæmpe. 2) trans, dræ&e.
veggr m. (§ 51) Væg.
vegna (§ 151, 1) lyhkes, gaa hel

digt. Personen, for hvem, i Dat.
vegr m. (§ 62 a) Vei. 2) Maade.
veita (§ 159, 2 sml. 157 a) yde,

give. 2) tilstaa En noget, fbie
En i noget. I begge Betydnin
ger med Tingen i Akk. og Per
sonen i Dat. 3) intrans. yde
Gjestfrihed, beverte, med Dat.
4) hjælpe, ligeledes med Dat.
veita hvårigum 27 25 . 5) lyk
kes, give godt Udfald. bess
pyrfti, atpérveittibetr en
mér målin vib Hrafn 1928
det var at bnske, at det gik bedre
for dig end for mig at have at
gjore med Ravn.
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veizla f. (§ 70) Gjestebud (vei ta
i Betydn. 3).

vekja (§ 155, l) vække. vekja

bdnorb vib komme frem med
Frieri, fri til.

vel Adv. (§ 186) vel, godt.
velta (§ 126) vælte (intrans.).

Vera (§ 163) være. Vera åtjån

vetra være atten Aar gammel,
se Anm. til 1 9 .

verba (§ 126) blive, blive til.
verba at med Inf. f. Ex. verba

a t fa r a komme til at fare, blive

nodt til at fare. til pess hefir
engi or bit 132 , se Anm. 2) ske,
hænde.

ve rbr Adj. (§77,1) værd.værdig
til. Gjenstanden i Gen. 174 .

verk n. (§ 57 a) Værk, Gjerning,
Arbeide.

verk ka up n. (§ 57 a) Lon for
et Arbeide.

ves tr n. (§ 57 a) Vesten, den

vestlige Himmelegn.

ves tr Adv. vester, vestover.

ve stri Adj. Komp. (§ 96) vestre.
vetr m. (§ 65, 2) Vinter, Aar.

vetrnætr f. Pl. (§ 63 d Anm.)
Vinternætter (14 Oktober;.

vib Præp. (§ 190) vort ved. 1)
med Akk. a nær ved, ved. koma

vib sogu vedkomme, komme til

Omtale ien Saga li 4 . verba
varr vib. uvæginn vib alt

trodsig ved alt d. e. i alle Ting,
altid. vib aldr tilaars. b) imod,

i Sammenligning med. pik skort
ir synt vib hann 916 . c)

efter, i Overensstemmelse med:

slikt er ekki viß skap ly ndi
porsteins 9 30 . d) med, grænd-

sende i Betydning til meb. Saa

ledes ved Ord, som betyde tale
med (ræba vib 1 24 ; ogsaa
klaka vib 227) eller stride

(deila kappi vib 9]T ). vib

sjaunda mann selv syvende.

vib petta skilja peir med
dette, dermed skilles de, sml. vib
svå biiit. 2) med Dat. imod :

taka vib einhverjum tåge
imod En; ved, paa Grund af:

vib enguskalpérhættvera
25 15 . Videre leit vib hånum
saa hen til ham. biiit var vib

skipbroti 1933 det var nær
ved Skibbrud. 3) som Adv. uden

styret Ord. pat er vib lå 9]9 ,
se Anm.

vi ba Adv. vide, vidt omkring (Adj.
vib r vid, vidtudstrakt). Komp.

vibara, Sup. vibast.

vib skip ti n. Pl. (§ 59 b) =

ski pt i, Mellemværende, det, som
foregaar mellem to.

vig n. (§ 57 a) Drab.

vikingr m. (§ 45 a) en Viking.
vilja (§ 171) ville.

vi natta f. (§ 70) Venskab.

v inga n f. (§ 53 g) Venskab.
vi n kona f. Veninde.

vinna (§ 124) arbeide, udfbre;

intrans. virke, handle, til hvers

pu hefir unnit 2226 d. e.
hvortil du har gjort dig fortjent
ved din Handlemaade. 2) vinde,
erobre, vinna England 11 35 .

vin r eller vin m. (§ 50 b) Ven.
vin sl it n. Pl. (§ 57 a) Venskabs

brud, Ende paa Venskabet.

vinstri Adj., Komp. uden Posit.
og Sup. venstre.

vinsæll Adj. (§ 77, 6) vensæl,
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afholdt, som har mange Venner.
virba (§ 159, 2 sml 157 a) vur

dere, skatte, agte. Refl. viro a s t
vurderes, agtes.

vir bing f. (§ 53 a) Agtelse, An
seelse.

virbu 1 i g a Adv. hæderligt, med
Agtelse (Adj. vir b uli gr).

visa (§ 151, 1) vise. visa frå
vise bort, afvise, med Dat,

visa f. (§ 70) Vise, Strofe i et
Kvæde.

viss Adj. (§ 77, 9) vis, forstandig.
2 ) vis, sikker, verba vist komme
for en Dag, aabenbares 420 . Neutr.
vist som Adv. visselig, vist.

vist f. (§ 53 e) Ophold, Bolig. 2)
Mad, Niste, Kost.

vistast Refl. (§ 151,1 sml. 178)
skaffe sig Ophold (Logis).

vit n. (§ 57 a) Besbg. å vit m.
Gen. for at besbge En (et Sted)
(vitja).

vita (§ 173) vide, kjende.. 2)
prove, undersbge. vita, hvårt
mér hafi skilizt 628 .

vitja (§l5l, l) besbge, se til En.
Gjenstanden i Gen. vitja råbs

. fuldbyrde et Egteskab 1820 .
vitr Adj. (§ 77, 7) forstandig.
vænleikr m. (§ 45 a) Vænhed,

Skjbnhed. Af
vænn Adj. (§ 77, 6) hadbefuld,

meget lovende. 2) skjbn (vån),
vdllr m. (§ 62 b) Vold, Slette.
vdrusekkr m. (§ 51) Sæk med

Varer (vara f.).
voxtr m. (§ 62 b) Vext (vaxa).

yfa (§ 159, 2) egge, opirre. Refl.
yfast opirres, blive hidsig.

yfir Præp. (§ 190) over. Med
Dat., nåar der menes en Væren
over noget (f. Ex. sitja yfir
våru 1227 ), med Akk., nåar der
menes enßevægelse hen over eller
ud over: ganga yfir åna. yfir
gegnt ligeoverfor, se gegnt.
sletta yfir slette over, udslette
SS,5 S , hvor Meningen er: opret.te
(en begaaet Feil), udslette Fbl-
gerne.

yfirbragb n. (§ 57 b) Udseende,
Udvortes; især om Ansigtstræk
kene. Deraf

yfirbragbslf till Adj. liden af
Udseende, uanseelig, übetydelig 1 72 .

ymiss Adj. (§ 77, 9) vexlende,
forskjellig. Neutr. ymist som
Adv. afvexlende.

yrkja (§ 161) arbeide, udfbre,
især om Skaldens Arbeide: yrkja
kvæbi.

på Adv. da, dengang. på er den
gang, da eller da (som Konj unk
tion) se Anm. til 1 10 ; ogsaa fra
den Tid af, da; efter at. 23 7 .
2) derefter, derpaa, saa.

pa ban Adv. derfra, om Sted og
Tid. paban af, paban i frå
fra den Tid af.

pakka (§ 151, 2) takke. Perso
nen i Dat., Tingen, man takker
for, i Akk.

panga t Adv. derhen, did.
par Adv. der. par meb dermed,

derhos, se Anm. til 63 ; ligesaa
par å derpaa osv. par til er
indtil, se Anm. til-25 . par sem
der, hvor eller hvor; ogsaa for
at betegne Grunden: eftersom 928 .
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parfleysi f. (§ 73) Unbdvendig
hed, Unytte (parflauss Adj .
unyttig).

pegar Adv. strax. Undertiden for
pegar er saa snart som.

_>egja (§ 160: tie.
pekkja (§ 159, 1) kjende. Refl.

pekkjast tækkes med, modtage,
optage (vel eller ilde).

fciggja (§ 130) modtage.
ping n. (§ 57 a) Thing.
pings to d f. (§ 56) Thingsted.
pjdnusta f. (§ 70) Tjeneste, Be

tjening.
p d Adv. dog. J) d a t endskjbnt, om

,end (Verbet i Sætningen altid i
Konj.). 2) desuden.

pokki m. (§ 67) «Sind. 2) velvil-
UgtSind, Velvilje, leggja gdban
pokka til einhvers/atte Vel
vilje for En.

J)ola (§ 160) taale, udholde.
pott = pd at, se pd.
prå (§159,2) langes, prå eptir

med Dat.

Pr ei fa (§ 151, 1) soge at gribe,
gribe efter (pri f a gribe).

priitna(§ 151,1) trutne, svulme op.
præta (§ 159, 2 sml. 157 a) trætte.
pur fa (§ 174) behbve, trænge til.

Gjenstanden i Gen. Upers. pess
py rfti at det kunde behbves,
være bnskeligt, at 1928 .

pvå (§ 137) vaske. Gjenstanden i
Dat. : pvå sér.

py ba (§ 159, 2) tyde, fortolke. 2)
pyb a s t gjore sig En til Ven,
indtage for sig.

pykkja (ogsaa pikkja, § 161)
tykkes, synes, forekomme ; Perso
nen, hvem noget tykkes saa eller
saa, i Dat. Refl. pykkjast
tykkes sig, mene om sig selv.

pyngb f. (§ 53 e) Tyngde (Adj.
pungr). 2) Mathed, Ildébefin
dende. taka pyngb blive upas
selig.

porf f. (§ 53 d) Nbdvendighed,
Trang til noget (pur f a).

ætla (§ 151, l) mene, antage. 2)
agte, have til Hensigt. ætla a f
lan di agte sig fra Landet, agte
sig udenlands.

ætlan f. (§ 53 g) Mening, Tro.
2) Hensigt.

ætt f. (§ 53 e) Æt,Slagt; Herkomst.
ætt f. (§ 53 e) Himmelegn, Ver

denskant.

ættabr Adj. (§ 77, 2) udsprungen,
havende sin Herkomst ; altid med
Tilfoielse af Stedet, hvorfra:
paban ættabr 12x .

ættmabr m. Ætmand, Mand af
Ætten.

Qbrumegin (ogsaai toOrd: obru
me gin) Adv. paa den anden
Side.

olteiti f. (§ 73) Glæde, Liv i
Drikkelaget (dl n. 01 og tei tr
Adj. : glad, fornbiet).

ondvegi n. (§ 59 b) Hbisæde,
sml. Anm. til 425 .

ondverbr Adj. (§ 77, 1) hvad
der er i Begyndelsen af noget
(baade om Rum ogTid),modsat

pvi at = fyrir pvi a t fordi, thi
se Anm. til l 2i.

pvilikr Adj. sdadan, slig (|>vi
likr; sml. likr).
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ofanverbr. Ondverban vetr

i den forste Del af Vintren, forst
paa Vintren.

6 r end r Adj. (§ 77, 1) dod.
drkumlabr Adj. (§ 77, 2) lem-

læstet.

om m. (§ 62 b) Om.
6rug gr Adj. trofast, paalidelig;

kraftig, stærk. meb oruggum
atga n g i 284 med kraftigt
Angréb.

oxi f. Oxe, se ex i.

32 . han læs hann. (Samme Feil 7n . 142 . 20).
4io- siban l. sfban. ( — — 2535).
64 . sibar l. sibar.
627 . pa l. på. ( — — 7„. 2021 ).
630. pina l. pina.
6 31 . il. i. ( — — 1519 . 20u).
826 . kvab l. kvabst.

2910. ari, benja l. ari benja,
3028 . visu l. visu.
Tillæg til Anmærkningerne S. 81 nederst: at skauti betyder maaske

uventet, for han selv ved af det. (som nåar En pludselig bagfra
nappes i Kjoleskjddet, sml. Ordsaml. under skaut).

029 . Auounn l. Auoun.
134. tiingur /. tungur.
234 . Gunnlagr /. Gunnlaugr.
3 12. ser l. ser.
3!4. med /. meo. (Samme Feil 1615).
328 . og l. ok. ( — — 17 17. 2632 . 2726)
4i 3 . sérr l. sér.
4i 9 . FehirSir- l. Féhiroir-.
4 20- svarar; l. svarar:
816 . mins l. mins.

!034 - Jatt Z. f>at.
!215 . klæoum l. klæoum.
!3i9 . bjooa l. bjdoa.
!92 . liflat l. Mat.



NAVNEREGISTER.

Asbjorn Harbarson dr Orndlfs
dal 518 .

Asgerbr Bjarnarddttir, kona Egils
Skallagrimssonar 1 2 .

Ass i Vatnsdali 730 .
Atli at Grenjum 2 7 .
Aubun festargramr BJ4.8 J4 . I02i fgg

Hur-

Bergfinnr austmabr 1 17 fgg.
Bjora, frændi Onundar at Mos

felli 29 31 .
Borir 1 3 o. m. St.
Borgarfjorbr 1 4 . 622 . 829 . 99 .
Borgfirbingar 22 .
Borbeyri 305 .
Danir 194 .
Danmork 11 33. 1826
Dinganes 2715.
Dyflinn 13 34 .
Egill Skallagrfmsson 1 6 . 921 .
Egill, s. porsteins at Borg 1 15 .
Eindribi, s. Onundar at Mosfelli 78 .
Eirekr jarl Håkonarson 102o fgg.

Englandshaf 11 2U .
Eyjdlfr,s.porfinns Selpdrissonar 720 .
Galti, brdbir Hallfrebar vandræba-

skalds 2031 .
Gautar 1513 .
Gautland hit vestra 152 .
Geirny Gmipsddttir, kona Onundar

at Mosfelli 76 .
Gilsbakki 513 o. m. St.
Gleipnisvellir 2714 .
Gnupr Molda-Gniipsson 7 6 . 15 .
Grenjar (at Grenjum) 26 .
Gririir, frændi Skåld-Hrafns 25 30 .
Grimstungur 7,,3 .

Gunnlaugr ormstunga hinn ellri 5 1S .
Gunnlaugr ormstunga hinn yngri

5 22 fgg. o. m. a. St.
Håkon jarl 11_ 9 .
Hallfrebr vandræbaskåld 19 13 fgg.
Helga hin fagra 5 7 fgg. 6]6 fgg.

o. m. a. St.

Hemingr, s. Stnitharalds jarls 1832 .
Hermundr Illugason 521 . 29- 23 10 -

245 . 27 fgg. 2934 fgg
Hjalli f Olfusi 7 13 .
Hjarbarholt 44 fgg.

Abalråbrkonungr 1 131 _/_/_/• 1824 _/_/_/
Agbanes 1914 .

l s io/_7_7- 19s/_7_7- ZGiafgg-
Eirekr konungr hinn sigrsæli 15 32
England 11 33 . 13i 9 . 33 . 1828.

Grindavfk 7 7 .
Gufårdss li 6 . 8 14 .
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.

Hrafn Onundarson (Skåld-Hr.) 7 8

fgg. o. m. a. St.
Hrafn farmabr 30i

Hraundalr 3014 .
Hraunhofn 20*.

Hrebuvatn 2030 .

Hriitafjorbr 302 . 4 .

Hungerbr pdroddsddttir 1 12 . 21 t .
Hvammsfjorbr 412 .
Hvitårsiba 5 13 .

Illugi hinn svarti 514 o. m. a. St.

Ingibjorg Asbjarnarddttir, kona
Illuga 5 18 .

Island 722 . 2426 o. m. a. St.

Konungahella I's_.
Kormldb drdttning 133i .

Kniitr konungr hinn riki 18 27 .

Langa 834 .

Langavatnsdalr 82i.

Leiruvågr fyrir neban Heibi 17i 8 .
1929 .

Leiruvågar 2529 .
Leysingjastabir i Hvammsfirbi 4i 2 .

Lundiinaborg 11 32.

Lundunabryggjur 11 30 .

Myrar 925 .

Myråmenn 430 .
Norbrårdalr 2030 .

Noregsmenn 15i 5

Noregr 1019 o. fl. St.

Olafr konungr Kvaran 13 35 .
Olafr konungr sænskil5 3i/^. 1824 .

Olaf- på Hoskuldsson 421 fgg.
Olafr, frændi Skåld-Hrafris 2531 .

2717 fgg.
Orkneyjar 1425 . 26 7 .

Rannveig Gniipsdottir 7i 5 .
Raudamelr 7i 8 .

Sigribr drdttning hin stdrråba 1532 .

Sigtryggr konungr silkiskegg 1334
fgg-

Sigurbr jarl Hlpbversson \A26 fgg.
268 fgg.

Sigurbr jarl i Skorum \oA fgg

Sigvaldi jarl 1832 .

Skåney 21 4 .

Skapti pdroddson logsogumabr 7, 4
fgg- 1721 fgg. 23] 3 . 27 .

Skarir 153 .

Skeljavik i Steingrimsfirbi 413 .
Skotlanbsfirbir 26, 2 .

Skiili porsteiusson 1 14 . IQ^fgg.
Skdglar-Tosti 15 33 .
Sletta se Melrakkaslétta.

Steinarr, s. Onundar sjona 9 20 .

Steingrimsfjdrbr 413 .
Striitharaldr jarl 1832 .

Subreyjar 26i 2 .
Siil f Veradal 279 .

Sveinn konungr (Tjiiguskegg) 1829 .

Sveinn jarl Håkonarson 1021 .

Svertingr Hafr-Bjarnarson 21 2 .23_ 2 .
256 .

Torfi Valbrandsson 21 5 .

Uppsalir 1534 .
Valfell 2 4 .

Vatnsdalr 729 .

Veradalr 27 7 .

Vilhjålmr bastarbr 11 34 .

{'drarinn |)orkelsson 30i 8 .
Pdrarinn, s. Onundar at Mosfelli 78 .

Hlabir 1022 . 198 . 2618 .
Holtavorbuheibr 304 .

Jdfrfbr Gunnarsddttir Hlffarsonar

lg- i- 3 24 fgg.
Kollsveinn, s. porsteins Egilssonar

lia- 23tl .

Lifangr 264 . 35 . 275 . 2834 .

Melrakkaslétta 208 . 266 .
Molda-Gniipr 7 7 . i 6. 21 3 .
Mosfell 74 . 2913 .

Sviar 16!.
Svipjdb 1434 . 1529 . 272.
Tiundaland 1529 .
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l^drbr bdndason å Sléttunni 20i 0 fgg.
_?drbr Kolbeinsson 27 30.

Porfinnr Selpdrisson 718 . 914 .
Porgerbr Egilsddttir 44 fgg.
Porgerbr, ddttir Mibfjarbar-Skeggja

5i 9 -

Porgils.s.Porfinns Selpdrissonar 7i 9 .
Porgilsstabir 823 .
Porgrfmr, frændi Onundar at Mos-

felli 2931 .
_?orgrfmr gobi Kjallaksson 918 .
]?drir, s._?orfinns Selpdrissonar 720.
Pdrir hirbmabr 11 4 .
Porkell Hallkelsson 3013 .
Porkell svarti 7 27 . 8i 0 . 11 26 . 15,.

2625. 27 24 .
Porkell Torfason 21 4 .
Pdrodda, systir Tungu-Odds 21 6 .

Pdroddr hinn spaki Eyvindarson 7i 3
Pdroddr, s. Tungu-Odds l n .
Pdrormr berserkr 1215 fgg.
Porr 202 3 .

Porvarbr smalamabr 42 fgg.
Pråndheimr 10i 8 . 17IG o. fl. St.
Pnrior dylla 5i 5 .
Olfus 7i 3 .
Onundr at Mosfelli 74 . 9j 5 . 23n

29 14 . 30,i.
Orndlfsdalr 519 .

Oxarårhdlmr 2320.

fcdrsnes-ping 918 .
Porsteinn Egilsson at Borg \\fgg

323 o. m. a. St.
Porsteinn Porkelsson 30JB .

Oxarå 2. 28 .
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