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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í íslensku við Hugvísindasvið Háskóla 

Íslands. Í henni fjalla ég um miðaldahandritið AM 162 B ε fol. en það er átta 

blaða brot sem inniheldur efni úr Njáls sögu. Handritið hefur ekki áður verið 

gefið út en í seinni hluta þessarar ritgerðar er texti handritsins prentaður í 

þremur gerðum; táknréttri, stafréttri og samræmdri gerð með 

nútímastafsetningu.  

Ritgerðin skiptist í þrettán kafla: Í inngangi er fjallað lítillega um Njáls 

sögu auk þess sem fjallað er um aðferðir og aðföng þau sem notuð voru við 

uppskrift handrits og ritun ritgerðar. Næstu kaflar, kaflar 2–4, fjalla um 

handritið sjálft að útliti og innihaldi; í öðrum kafla, Lýsing á handritinu, er 

efnisleg lýsing á útliti handrits en í þriðja kafla er fjallað um texta handritsins og 

hann staðsettur innan Njáls sögu. Í fjórða kafla er fjallað um skriftareinkenni 

handritsins en í fimmta kafla er farið rækilega yfir málfarseinkenni þau sem 

finna má í brotinu og þau sett í samhengi við önnur miðaldahandrit og 

málbreytingar í íslensku. Niðurstöður úr fjórða og fimmta kafla eru dregnar 

saman í sjötta kafla og settar eru fram tilgátur um aldur brotanna. Í sjöunda 

kafla, Skyldleiki við önnur handrit, er handritabrotið sett í samhengi við önnur 

handrit Njáls sögu og það staðsett í stemma Njáluhandrita. Í áttunda kafla er 

fjallað um feril handritsins og fyrri eigendur þess. Í níunda kafla, Brot eins 

handrits eða tveggja, eru niðurstöður fyrri kafla ræddar og varpað ljósi á það 

hvort rétt sé að telja ε brot eins og sama handrits eins og löngum var gert eða 
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hvort hér sé um að ræða brot tveggja ólíkra handrita. Að lokum er í köflum 10–

12 fjallað um fyrri útgáfur sem notast hafa við þetta handritabrot, auk þess sem 

fjallað er nánar um þá útgáfu sem nú birtist sem og athugasemdir sem henni 

tengjast. 
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1. Inngangur 

Ef marka má handritafjölda hefur Njáls saga verið ein vinsælasta Íslendinga-

sagan á miðöldum og fram á okkar daga en hún er varðveitt í u.þ.b. 60 

handritum, þar af nítján handritum eða handritabrotum sem talin eru vera frá 

tímabilinu um 1300 til um 1550. Eitt þeirra er átta blaða brot í arkarbroti, AM 

162 B ε fol., sem ritað er að megninu til á 14. öld. Í þessari ritgerð verður gerð 

handritsins lýst og sérstök áhersla lögð á ýtarlega lýsingu á málinu og 

skriftareinkennum þess með það að leiðarljósi að ákvarða hvenær og hvar 

handritið var ritað. Fyrri aldursákvarðanir verða einnig skoðaðar og tekið tillit 

til þeirra í niðurstöðum ritgerðarinnar. Þrátt fyrir að öll blöðin séu svipuð að 

stærð og uppsetning textans lík má með málsögulegum og skriftarfræðilegum 

rannsóknum sjá að eitt blaðanna er skrifað rúmlega hundrað árum síðar en hin 

blöðin sjö. Verða því skoðuð rök með og á móti því hvort blöðin hafi öll 

tilheyrt einni og sömu bókinni, þ.e. hvort yngra blaðið hafi verið skrifað 

sérstaklega inn í eldra handritið eða hvort brotin séu í raun brot tveggja 

aðskilinna bóka. Þá verður ferli handritsins lýst eins langt og heimildir ná en 

elsti þekkti bústaður þess var í Hítardal og hefur handritið af þeim sökum verið 

kallað Hítardalsbók. Skyldleiki handritsins við önnur handrit Njáls sögu verður 

einnig ræddur. 

Texti AM 162 B ε fol. hefur aldrei verið gefinn út í heilu lagi, eingöngu 

hafa verið birt stöku lesbrigði úr handritinu í þremur útgáfum sögunnar. Í 

kjölfar fræðilegrar umfjöllunar ritgerðarinnar er uppskrift handritsins birt í 

viðauka í þremur gerðum; með táknréttri, stafréttri og samræmdri stafsetningu. 
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Auk þess mun XML skrá textanna, sem fylgir TEI-staðli og vinnureglum 

Medieval Nordic Text Archive (MENOTA) vera gerð aðgengileg á vefsvæðinu 

www.menota.org. Ritgerð þessi hefur verið unnin í tengslum við rannsóknar-

verkefnið Breytileiki Njáls sögu sem Svanhildur Óskarsdóttir, rannsóknardósent 

hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, er í forsvari fyrir. 

Við rannsóknina voru notaðar ljósmyndir frá Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, bæði ljósmyndir teknar í lit og svarthvítar ljósmyndir teknar 

í útfjólubláu ljósi, auk þess sem handritið sjálft var skoðað á Stofnun Árna 

Magnússonar. 

2. Lýsing á handritinu 

AM 162 B ε fol. samanstendur af átta blöðum, þar af tveimur tvinnum (blöð 4 

og 8 mynda tvinn og sömuleiðis blöð 5 og 7) og 4 stökum blöðum. Blöðin eru 

að meðaltali 29,1 cm há og 21,7 cm breið. Ástand skinnsins er sums staðar 

mjög slæmt; það er víða morkið og eru á því göt, sum nokkuð stór og hefur 

nokkuð af textanum glatast, einna mest á blaði 3 en textinn á blöðum 2 og 8 er 

einnig töluvert skertur. Í tveimur útgáfum af Njáls sögu (Nials-saga 1809 og 

Njála 1875) er birt nokkuð af lesbrigðum úr ε sem sýna texta sem nú er 

glataður og því ljóst að frá því að þær útgáfur voru gerðar og þar til blöðin voru 

ljósmynduð hefur haldið áfram að molna úr handritinu. Í nóvember 1965 var 

fyllt upp í götin, blöðin fest á móttök og þau bundin saman í kápu af Birgitte 

Dall við Det Arnamagnæanske Institut í Kaupmannahöfn (Handrit.is). Var 

þannig komið í veg fyrir að það molnaði frekar úr handritinu en viðgerðin hefur 
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þó á sumum stöðum gert handritið illlæsilegra en áður. Handritið er mjög máð 

sums staðar, sérstaklega á síðu 1v en blað 1 

ber þess merki að hafa verið bundið utan 

um aðra bók. Á blaði 4 eru tveir skurðir sem 

ritað er í kringum og hafa þeir því 

augsýnilega verið þegar tilkomnir við ritun 

handritsins. Á blöðum 2, 3, 4, 5, 6 og 8 má 

sjá göt eftir línustrikun á hægri spássíu 

(miðað við recto). Á blað 1 hafa ekki verið gerð göt en skorið hefur verið af 

blaði 7 þannig að ekki sést hvort þar hafi verið gatað. Á þeim stöðum þar sem 

skinnið er óskaddað er letrið nokkuð vel læsilegt. Svart blekið í meginmálinu 

hefur haldið sér vel en litaðir upphafsstafir og kaflafyrirsagnir hafa varðveist verr 

og eru fyrirsagnirnar sums staðar með öllu ólæsilegar. Þá eru nokkrir dökkir 

blettir, líklega vegna raka, sem gera letrið illlæsilegt. 

Blöðin hafa verið númeruð á spássíum auk þess skrifað hefur verið á þau 

hvaða köflum sögunnar þau tilheyra. Á efri spássíu 5r stendur „Niala“, „fol 5.“ 

og „Fragm. membr. f.“. Í útgáfu Njáls sögu á latínu (Nials-saga 1809) er alltaf 

vísað til ε með „Fragm. f.“ eða „Fr. f.“ en þetta er fyrsta útgáfan sem nýtir sér ε 

og má því telja það mjög sennilegt að blöðin hafi verið merkt fyrir vinnslu 

hennar. Blöðin voru upphaflega númeruð ranglega og hefur verið strikað yfir 

eldra númerið, nema á 5r þar sem „1“ er breytt í „5“. Eldri röðun blaðanna 

hefur samkvæmt yfirstrikuðu númerunum þá verið 5, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7. Virðist 

því sem blöðin hafi áður ekki verið geymd í réttri röð og hefur tvinn blaða 5 og 

Blað Ritað á spássíu 

1r ε.) Niáls. s. c 36–38 

2r ad ε.) Niáls. s. 83–88 

4r ad ε.) Niáls s. c. 90–93 

5r Niáls s. c. 93. 

6r ad ε.) Niáls s. c. 98–100 

7r Niáls. s. c 103–105 

8r Niáls s. c. 105–108 

Tafla 1. Spássíugreinar sem varða inni-

hald handritsins. 

 



7 

 

7 líklega verið notað sem umslag utan um hin blöðin. Kaflaskiptingin, sem 

skrifuð er á spássíurnar og sjá má í töflu 1, er að mestu leyti samhljóða útgáfum 

Njáls sögu frá 1772 og 1809 (Sagan af Niáli Þorgeirssyni og Nials-Saga) en þær 

byggja báðar á kaflaskiptingu Reykjabókar AM 468 4to frá um 1300-1325, þó 

með þeirri villu að við tölusetningu er hlaupið yfir 68. kafla sem gerir það að 

verkum að allir kaflar frá og með 69. kafla eru ranglega tölusettir. Báðar hafa 

þessar útgáfur kaflaskil á blaði 5 og virðist því sem villa hafi verið gerð þegar 

skrifað var að blað 4 hefði að geyma kafla 90 til 93 og að á blaði 5 væri 

eingöngu 93. kafli.  

Leturfletinum er skipt í tvo dálka sem allir hafa 38 línur nema dálkur b á 

síðu 1v þar sem er 41 lína. Blöðin eru að meðaltali 291 mm að hæð og 217 mm 

að breidd. Meðalbreidd dálka er 74 mm, meðalhæð er 214 mm. Töluverður 

munur er á breidd dálka og bils milli dálka milli blaðs 1 og hinna 7. 

Meðalbreidd dálka á blöðum 2-8 er 73 mm en á blaði 1 er meðalbreiddin 78 

mm. Meðalbreidd bils á milli dálka er 13 mm á blöðum 2-8 en 7 mm á blaði 1. 

Meðaltöl hvers blaðs fyrir sig má sjá í töflu 2. 

Erfitt er fullyrða nokkuð um fjölda og samsetningu kvera þar sem brotið 

er eingöngu 8 blöð en þó má finna nokkrar vísbendingar. Blöð 4 og 8 eru tvinn 

Blað 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hæð dálka 216 217 213 218 212 213 211 210 

Breidd dálka 78 73 73 74 74 74 75 74 

Bil milli dálka 7 15 15 13 14 13 14 13 

Tafla 2. Meðaltalsmælingar blaða í millimetrum. 
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og sömuleiðis blöð 5 og 7 og geyma annars vegar blöð 4 og 5 og hins vegar 

blöð 7 og 8 samfelldan texta. Blöð 2 og 3 hafa einnig að geyma samfelldan 

texta. Þau eru ekki samföst en þó er mögulegt að þau hafi saman myndað tvinn 

áður fyrr. Með samanburði við útgáfu Sveins Yngva Egilssonar á Njáls sögu 

(Sveinn Yngvi Egilsson 2004) þar sem fylgt er Reykjabók, AM 468 4to frá um 

1300–1325, má gróflega reikna út hve mörg blöð vantar inn á milli þeirra sem 

hafa varðveist, en á hverju hinna varðveittu blaða eru að meðaltali 1185,5 orð ef 

miðað er við útgáfuna. Þannig má áætla að milli byrjunar sögunnar og blaðs 1 

vanti 16 blöð, milli blaða 1 og 2 vanti 18 blöð, milli blaða 3 og 4 vanti 3 blöð, 

milli blaða 5 og 6 vanti 2 blöð, milli blaða 6 og 7 vanti 1 blað og milli blaðs 8 

og söguloka vanti 35 blöð. Samkvæmt því hefur sagan þá í heild rúmast á um 

það bil 83 blöðum. Kver samanstóðu yfirleitt af átta blöðum, t.d. er Reykjabók, 

heillegasta handrit Njáls sögu, þannig samsett að mestu leyti (Jón Helgason 

1962:v). Ef gert er ráð fyrir að bókin sem ε var hluti af hafi verið gerð úr átta 

blaða (fjögurra tvinna) kverum þá hafa blöð 2-8 verið í tveimur samliggjandi 

kverum þar sem blöð 2 og 3 hafa verið innsta tvinn í kveri, eins og sjá má á 

Mynd 1. Blöð 4 og 8 hafa þá verið ysta tvinn í næsta kveri, síðan tvinn blaða 5 

og 7, eitt glatað tvinn og svo innst tvinn glataðs blaðs og blaðs 6. Hafi handritið 

allt verið gert úr fjögurra tvinna kverum hefur fyrri hluti þess, fram að blaði 4, 

samanstaðið af 5 kverum en eftir blað 8 hefur komið eitt fjögurra tvinna kver, 

eitt tveggja tvinna kver og eitt laust blað, það er að því gefnu að bókin hafi 

eingöngu innihaldið Njáls sögu og án þess að taka tillit til saurblaða. Blað 1 

hefði þá verið fyrsta blað í þriðja kveri bókarinnar en hin blöðin væru leifar 
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fimmta og sjötta kvers hennar. Hugsanleg skipting blaðanna átta í kver er sýnd á 

Mynd 1. 

 

3. kver 4. kver 

   
  

       
 

   

               

                  

                

                 

             

               
           

1                    

       

                    

        

                    

        

5. kver 
          

6. kver 
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               7   

                

                 

             

        3      6 
           

             4       

       

              5      

        

                    

        

   2                  

         
Mynd 1. Myndin sýnir tillögu að skiptingu blaðanna átta í kver. Miðað við útreikninga eru blöðin leifar 

þriðja, fimmta og sjötta kvers bókarinnar og sýnir myndin áætlaða skiptingu blaðanna milli kvera 3–6. 

Blöð 2 og 3 eru í dag laus frá hvor öðru en á myndinni er gert ráð fyrir að þau hafi verið tvinn þegar 

handritið var heilt. Brotalínurnar sýna glötuð blöð. 
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Á blaði 1 er skilið eftir autt pláss fyrir tvo upphafsstafi auk kaflafyrirsagna 

sem aldrei hefur verið fyllt inn í. Á recto-síðu er pláss fyrir upphafsstaf við línur 

17-18 í b-dálki en á verso-síðu er pláss við línur 30-31 í b-dálki, það pláss er 

raunar mjög lítið, ekki meira en tvö venjuleg stafabil en plássið er tvöfalt meira 

á recto-síðunni. Á hinum blöðunum eru 17 upphafsstafir sem ýmist eru litaðir 

grænir með rauðri skreytingu eða rauðir með grænni skreytingu og nema þeir 

allir þremur línum að hæð (að frátöldum háleggjum sem eru á spássíum og milli 

dálka) fyrir utan eitt „j“ milli dálka á síðu 2v sem nemur áttu línum að hæð en 

það er alveg fyrir utan sjálfan textann. Hástafir eru á nokkrum stöðum úti á 

spássíu í byrjun setninga en ekkert bendir til að það eigi að merkja kaflaskil 

enda eru aldrei fyrirsagnir á þeim stöðum. 

Þrjár rithendur eru á handritinu (fyrir utan miklu yngri viðbætur), sem 

verða hér eftir kallaðar rithendur A, B og C. A skrifar blað 1, B er aðalrithöndin 

á blöðum 2 til 8 en C ritar flestar kaflafyrirsagnir og hefur mögulega einnig lýst 

upphafsstafi á sömu blöðum. Auk þeirra hefur skrifari, líklega á 17. öld, bætt 

við og breytt textanum á spássíum og milli lína til samræmis við lítillega 

frábrugðna gerð Njáls sögu. Þær viðbætur og breytingar, sem allar er að finna á 

blöðum 4, 7 og 8 og eru ritaðar með einni hendi, eru taldar upp í töflu 3. Með 

því að bera þessar viðbætur og leiðréttingar saman við önnur miðaldahandrit 

Njáls sögu sem hafa varðveist er ljóst að þær geta eingöngu hafa komið úr texta 

sem er nátengdur AM 133 fol. Kálfalækjarbók, frá um 1350. Viðbæturnar eru 

nær alveg orðréttar miðað við texta Kálfalækjarbókar en þar fyrir utan eru 
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Lína Viðbót Athugasemdir 

4ra12 -ernis Skrifað milli dálka. Merkt fyrir með striki undir „i“ í 

„ſalltirís“. 

4ra14 til Skrifað yfir bilinu og „br“ (skrifað inn í hálegginn á 

„b“) í „þeir bretlandz“. 

4ra15 Gudr-|auda Skrifað milli dálka, strik sett undir „vðre“ í 

„Gvðre|ki“. 

4va13 til griotaar Skrifað yfir línu og merkt fyrir á milli „mundi fara“ 

og „eɴ kara“. 

7rb11 g Skrifað yfir línu milli „holm“ og „ok“ 

7vb14 hann giſti|a berg(þorshvoli)|og gaf 

n(iall)|honum g(odar) g(iafir) þad|an 

ʀeid|hann i alpt(afiord)  

Skrifað milli dálka og merkt fyrir milli „auſt fiard|a“ 

og „til moz uid ſiðu hall“. 

7vb23 alla Skrifað yfir línu milli „taka“ og „iſlenzka“. 

7vb30 vel reidfara Skrifað milli dálka og merkt fyrir milli „ok urdu“ og 

„ſnembunir“. 

7vb32 [enn ]|ad r[idia]|ſkip ſitt  Skrifað milli dálka (dökkur blettur yfir letri, mjög 

óskýrt að hluta). Merkt á milli „heſta.“ og „ok ridu“. 

7vb37 G  Bætt við fyrir ofan línu milli „Eɴ þa er þeir“ og 

„komu i uellaɴ k|autlu“. 

8ra7 ok bio a lioſa vatni Skrifað fyrir ofan línu, merkt fyrir á milli „ÞOrgeiʀ 

het madr“ og „hann var“. 

8ra8  Skrifað fyrir ofan línu (yfir kaflafyrirsögn á línu), 

merkt fyrir milli „langſ.“ og „modir“ 

8ra9 ſigmundar  Skrifað milli dálka, ekki merkt fyrir en stendur við 

hlið „ſigurdar“ og virðist eiga að koma í staðinn 

fyrir það nafn. 

8ra10 rydur Skrifað fyrir ofan „run“ í „Guðrun“. 

8ra12 hanz brodir | var oꝛmr | toſkuba[k] | 

ir h[le]|na hinz | gamla | ur ſaur 

| bæ. þo[rkell] | og Ketill 

Skrifað milli dálka og merkt fyrir á milli „hleidrar 

gardi“ og „þoriſ ſ⟨onar⟩“. 

8ra28 l gſ |gumann Skrifað milli dálka en skemmd í handritinu kemur í 

veg fyrir að það sjáist hvar viðbótin átti að vera. 

8rb15 Enn þeſſi heidni v[ar] | oll af tekin ad 

fa[rra] | vetra freſti ad e[igi] | ſkilldi 

þetta [helld]ur | giortt leyniliga en | 

opinberlega 

Skrifað á hægri spássíu, merkt á milli „þa ſkal | 

⟨ver⟩a vitís lauſt“ og „hann ſagdi þa“. 

8va21 ſo þegar ſtod  hamri Skrifað á vinstri spássíu, merkt fyrir á milli „oxi i 

hofut honum“ og „lytingr fellr“. 

8vb13 budar Skrifað milli dálka. Viðbótin er skrifuð framan við 

orðið „toptir“ og myndar því „budartoptir“. 

Tafla 3. Viðbætur við textann skrifaðar af yngri hendi. Línutal á við þá línu þar sem merkt er 

fyrir viðbótinni. 
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nokkur lesbrigði sem eru einstök fyrir hana, sem dæmi má nefna breytinguna 

„ſalltirís“ í „ſallternis“ en í varðveittum miðaldahandritum kemur sá ritháttur 

eingöngu fyrir í Kálfalækjarbók (AM 133 fol.:53r21, Njála 1875:454 nmgr.). 

Þennan rithátt má einnig finna í pappírsafriti Kálfalækjarbókar, AM 464 4to frá 

1697.1  

Viðbótin „ſo þegar ſ ri“ við línu 8va21 er alveg samhljóða Kálfa-

lækjarbók (62r14) en í öðrum miðaldahandritum er setningin orðuð á annan 

hátt auk þess sem í öllum öðrum miðaldahandritum kemur á eftir þessari 

setningu „ok kippir at sjer öxinni“ sem eingöngu Kálfalækjarbók og ɛ sleppa 

(Njála 1875:554 nmgr.). Þá getur viðbótin í 7vb37 eingöngu komið úr 

Kálfalækjarbókartexta en í Kálfalækjarbók stendur: „Enn þa er | þeir gítzvʀ 

kom -20, engin önnur miðaldahandrit nefna Gissur þarna 

(Njála 1875:546 nmgr.).  

Hafi viðbæturnar verið gerðar beint eftir Kálfalækjarbók geta þær í síðasta 

lagi hafa verið gerðar á árinu 1697 þegar Kálfalækjarbók komst í hendur Árna 

Magnússonar (Jón Þorkelsson 1889:670). Eitt þekkt eftirrit er til af 

Kálfalækjarbók en það er handritið AM 464 4to sem séra Jón Halldórsson 

(1665–1736), prestur í Hítardal, skrifaði fyrr það sama ár (Jón Þorkelsson 

1889:674; ÍÆ 3:142–143). Viðbæturnar geta þó ekki verið teknar upp eftir 

uppskrift Jóns þar sem í viðbótina á hægri spássíu 8r vantar innskotið „af Olafi 

                                                           
1  Skrifað „ſallterníſ“ með er-bandi sem er fyrst og fremst notað til að tákna er í Kálfalækjarbók en er 

einnig notað fyrir ir í áhersluléttu atkvæði. Í AM 464 4to stendur „Sallternis“ (77r18). 
2  „annarij“ (6vb14) virðist vera villa eða tilraun til leiðréttingar. 
3  Athygli vekur að rithátturinn „suarðaga“ kemur einnig fyrir í AM 595 a-b 4to frá um 1325-1350 
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K. harallds-|syni“ sem Jón bætir við í 464 (92r1-2), án þess þó að tiltaka það 

sem lesbrigði.  

Viðbæturnar hljóta þó að vera töluvert eldri en eftirrit séra Jóns því að 

Guðrún Ása Grímsdóttir (2008 2:344) segir rithönd séra Þórðar Jónssonar í 

Hítardal þekkjanlega á tveimur leiðréttingum í ε á milli dálka á blaði 4 („-ernis“ 

og „Gudr-|auda“) en séra Þórður lést 1670. Árni Magnússon telur að séra 

Þórður hafi haft Kálfalækjarbók hjá sér í kringum árið 1652 en ekki er ljóst af 

hverju hann dregur þá ályktun (Jón Þorkelsson 1889:672), sé það rétt er ekki 

ósennilegt að viðbæturnar í ε séu teknar beint upp úr Kálfalækjarbók um miðja 

17. öld. Nánar verður fjallað um séra Þórð og fræðastörf hans í 8. kafla. 

3. Texti handritsins 

Texti handritsins inniheldur hluta úr Njáls sögu eins og áður kom fram og er 

skipting blaðanna í kafla sögunnar sýnd í töflu 4 en þar er farið annars vegar 

eftir útgáfu Einars Ól. Sveinssonar í Íslenzkum fornritum (1954) og hins vegar 

útgáfu Sveins Yngva Egilssonar, Brennu-Njálssaga. Texti Reykjabókar (2004). 

Kaflaskipting handritsins er nokkuð önnur en sú sem útgefendur hafa valið, en 

báðar ofangreindar útgáfur fylgja kaflaskiptingu Reykjabókar, AM 468 4to frá 

um 1300-1325. Ekki eru kaflaskil í ε á þeim stöðum í útgáfunum þar sem 84., 

86. og 104. kaflar sögunnar byrja. Þá hefur ε kaflaskil þar sem útgáfurnar hafa 

ekki kaflaskil innan 84., 89., 91., 92. og 98. kafla. Þegar þessi kaflaskil eru borin 

saman við sömu kafla annarra handrita má sjá mikla samsvörun við Skafin-

skinnu, GKS 2868 4to frá um 1350-1400, en 17 af 19 kaflaskilum í ε eru á 
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sömu stöðum. Nánar er fjallað um kaflaskil í 7. kafla, Skyldleiki við önnur 

handrit. 

 

Blöð 

 

Kaflar 

Blaðsíðutal 

Íslenzk fornrit 

12 (1954) 

Reykjabókarútgáfa 

(2. útg. 2004) 

eyða, u.þ.b. 16 blöð 

1 36. kafli tæpur helmingur, byrjar á „til 

kapps“ 

9424 – 9622 609 - 6120 

37. kafli heill 9623 – 9917 6121 - 6323 

38. kafli einn sjöundi hluti, endar á „Nú 

er at segja frá Hallgerði“ 

9918 – 1005 6324 - 642 

eyða, u.þ.b. 18 blöð 

2 82. kafli tæpir þrír fjórðu, byrjar á „til vár 

farit.“ 

1994 – 20113 12921 - 13038 

83. kafli heill 20114 – 20311 1311 - 1322 

84. kafli heill, blaðið endar á „⟨Hann 

spurði,⟩ hvers“ 

20312 – 2045 1323 - 13223 

3 84. kafli heill, blaðið byrjar á „synir þeir 

væri“ 

2045 – 2052 13223 - 13314 

85. kafli heill 2053 – 20619 13315 - 13418 

86. kafli heill 20620 – 20817 13419 - 13518 

87. kafli einn sjöundi hluti, endar á „⟨ek 

hefi nógt⟩ fé“ 

20818 – 20916 13519 - 1362 

eyða, u.þ.b. 3 blöð 

4 89. kafli fimmtungur, byrjar á „ok váru 

með honum“ 

22321 – 22413 1465 - 14622 

90. kafli heill 2251 – 22516 14623 - 1474 

91. kafli heill, blaðið endar á „er ek hlaut 

fyrir þínar“ 

22517 – 22814 1475 - 1499 

5 91. kafli heill, blaðið byrjar á „sakir í 

Noregi“ 

22814 - 22916 1499 - 1505 

92. kafli tveir þriðju hlutar, endar á „fram 

at fljótinu, en fljó⟨tit⟩“ 

22917 – 23311 1506 - 15221 

eyða, u.þ.b. 2 blöð 

6 97. kafli seinustu tvær setningar, byrjar á 

„ǫðrum heim hvert haust“ 

2482 – 2483 15937 - 15938 

98. kafli heill 2484 – 25215 1601 - 16216 

99. kafli helmingur, endar á „lét 25216 – 25326 16217 - 16316 
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Hǫskuldr sǫðla hest“ 

eyða, u.þ.b. 1 blað 

7 102. kafli rúmir tveir þriðju, byrjar á „við 

stála stýri“ 

2625 – 2672 16723 - 16924 

103. kafli heill 2673 – 26910 16925 - 1712 

104. kafli heill, blaðið endar á „kom 

Hjalti“ 

26911 – 2707 1713 - 17117 

8 104. kafli heill, blaðið byrjar á „eptir þeim 

ok kvazk“ 

2707 – 27012 17117 – 17121 

105. kafli heill 27013 – 27217 17122 - 17236 

106. kafli heill 27218 – 27410 1731 - 1746 

107. kafli fjórir fimmtu, endar á „festu þeir 

með sér“ 

27411 – 27515 1747 - 17427 

eyða, u.þ.b. 35 blöð 

Tafla 4. Afstaða ε til sögunnar með hliðsjón af textum hennar í útgáfu Íslenzkra fornrita (1954) annars 

vegar og Reykjabókarútgáfu Sveins Yngva Egilssonar (2004) hins vegar. 

 

4. Skrift og stafsetning 

Nokkur munur er á skriftinni á blaði 1 með hendi A og blöðum 2-8 með hendi 

B. Á A-hluta er árléttiskrift en einkenni hennar eru belgir á háleggjum, „ſ“ nær 

niður fyrir línu, „a“ er tveggja hólfa og er ráðandi „f“-

bagga-„f“). Þessi sömu einkenni má t.d. sjá í sýnishorni 33, NKS 1824 b 4to frá 

um 1400–1425, í Sýnisbók íslenskrar skriftar (Guðvarður Már Gunnlaugsson 

2007:74–75). Skriftargerð B-hluta mætti flokka sem textaskrift með 

léttiskriftaráhrifum. Einkenni textaskriftar eru aðdrættir á háleggjum og klofnir 

háleggir en hvort tveggja má sjá hjá B, en enga belgi má finna á háleggjum. Þá 

stendur „ſ“ á línu og eingöngu er notað eyleturs- . Tveggja hólfa „a“ er 

hins vegar léttiskriftareinkenni. Svipuð einkenni má t.d. sjá í sýnishorni 19 í 
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Sýnisbók íslenskrar skriftar en það er brot úr AM 47 fol., ritað um 1300–1325 

(Guðvarður Már Gunnlaugsson 2007:46–47). C, þriðja rithöndin, ritar flestar 

þeirra kaflafyrirsagna sem eru læsilegar en B virðist rita fyrirsagnir í 4ra24 og 

5va20. Skrifari C ritar textaskrift undir áhrifum frá léttiskrift en þó nokkuð ólík 

hönd B og nokkuð fornlegri, mestan mun má sjá á lögun bókstafanna „a“, „g“, 

„h“ og „r“. Umfjöllunin hér á eftir mun þó að mestu leyti fjalla um skrift A og 

B þar sem að mjög lítill texti er með hendi C. 

A notar ekki hásteflinga til að tákna löng samhljóð. Þess í stað notar hann 

depil sem settur er fyrir ofan samhljóða, dæmi: „l   a“ liggja 1ra13, „hu t  e“ 

hvortveggi 1rb23, „uí a“ vinna 1ra29, „ha “ hann 1va37, „ y aſvmᷓ“ fyrrasumar 

1va25. Hásteflinginn „ʀ“ notar A fimmtán sinnum í framstöðu og þrívegis í 

bakstöðu en í öllum tilvikum hefur hann sama hlutverk og „r“: „ʀ  a“ ráða 

1ra15, „ʀe  “ reið 1rb27, „vʀ“ úr 1ra3, „eʀ“ er 1rb17, „þ ʀ“ þeir 1rb28. Lágt „s“ 

birtist eingöngu í framstöðu hjá A: „ “ silfurs 1ra2, „sínv  “ sínum 1ra15, 

„saxe“ saxi 1ra23, „ “ spurði 1ra23, „s “ sér (fn.) 1va24. Í þeirri stöðu er „ſ“ 

samt sem áður algengara. Þá er notkun „ɴ“ einskorðuð við styttingu fyrir 

mannsnafnið Njáll. 

B notar hásteflingana „ɢ“, „ɴ“, „ʀ“ og „s“ fyrir löng samhljóð. Af því má 

draga þá ályktun að sú rithönd sé eldri en A en hætt var að mestu að nota 

hásteflinga til að tákna löng samhljóð þegar kom fram á 15. öld (Stefán Karlsson 

2000b:55). Hásteflingurinn „ɢ“ er iðulega notaður til að tákna langt g: 

„eɢteín|a“ eggteina 3ra16-17, „ꞇaðſkeɢlíngar“ taðskegglingar 5ra20, „h| oɢu“ 

hjuggu 6rb18-19, „veɢíɴ“ vegginn 6rb35. „ɢ“ bregður þó einnig fyrir í 
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framstöðu: „ɢẏrðꝛ“ gyrður 4va28, „ɢek“ gekk 6ra22, „ɢuð“ guð 8va13. 

Athyglisvert er að orðið gekk er skrifað tíu sinnum með hásteflingi á móti 

fjórum skiptum með „g“, til dæmis „ɢek“ 5va24, 8va13 og hins vegar „gek“ 

2ra16, 4vb17. Ekki er síður athyglisvert að nokkuð ákveðin skil verða í táknun 

orðsins sem skarast aðeins lítillega en „gek“ kemur eingöngu fyrir á blöðum 2-5 

en „ɢek“ er eingöngu að finna á blöðum 5-8. Tvisvar er ritað „ɢ“ fyrir g þar 

sem það stendur fyrir önghljóð: „ſ ɢr“ sigur 4ra17, „   ꞇar  omſ loɢ“ 

fimmtardómslög 8vb17. Hástafurinn „G“ er einu sinni notaður á sama hátt og 

„ɢ“ fyrir langt samhljóð: „hoGꝛ“ heggur 7va22, en notkunin á „ꝛ“ bendir til þess 

að skrifarinn hafi ekki litið á stafinn á sama hátt og hásteflinginn „ɢ“ þar sem 

hann notar alltaf „r“ á eftir honum, sjá t.d. „leɢr“ leggur 2vb16, „hỏɢr“ heggur 

6vb21.  

Táknun langra nefhljóða er nokkuð á reiki hjá B. Langt m er yfirleitt 

táknað á sama hátt og stutt, til dæmis „Gamínu “ Gamminum 2rb27, „ſkamꞇ“ 

skammt 3va7, „ſne  snemmbúnir 7vb30 (ritað með nefhljóðsstriki sem 

stendur annars iðulega fyrir aðeins einn staf, sbr. „he   lað “ heimilaði 2ra20, 

„ſka  ma“ skamma 4ra29). Tvisvar kemur fyrir „m“ með depli y r: „ſka a“ 

skamma 6vb30, „ ra|  “ frammi 8vb31-32. Hásteflinginn „ɴ“ notar skrifarinn 

fyrir langt n en einnig hefur depill yfir „n“ það hlutverk, dæmi: „m k ɴ“ mikinn 

3va8, „  ɴa“ finna 4vb35, „o laꞇ  “ oflátinn 6ra24. Þá kemur einnig fyrir að 

depill sé settur yfir „ɴ“, dæmi: „e  einn “ ánni 6va37 („ɴ“ breytt úr 

„n“ í þessum tveimur dæmum), „þꝛa  Þráinn 4vb9. Oft er ritað „n“ þar sem 

búast mætti við löngu samhljóði, t.d. „Gunaʀ“ Gunnar 4vb13, „ſanaz“ sannast 
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6vb30, og eins öfugt, dæmi: „haɴdar“ handar 4vb11, „lyꞇ ɴgr“ Lýtingur 6vb14, 

„uɴ aɴ“ undan 6vb35, á móti „handa“ handa 5ra31, „Lyꞇ ngr“ Lýtingur 6vb22, 

„un an“ undan 6vb25. Aðeins einu sinni er langt n skrifað fullum fetum: 

„ſann“ sann 7ra6 (í vísu). 

B notar „ʀ“ 16 sinnum og er það eingöngu notað í stöðu þar sem búast 

mætti við rr, t.d. „aɴaʀ“ annarr (nf.et.kk.) 2va32, 5vb18, „ eʀ“ ferr 

(3.pers.et.nt.) 4va15, 6rb23, „Gunaʀ“ Gunnarr (nf.) 4vb13, „ſꞇæ|ʀ “ stærri (af 

stór) 6rb31-32, „ ẏʀ“ dyrr (nf.) 6rb36. Auk þess er rr skrifað út í einu orði: 

„nokurri“ nokkurri 6rb12. Fimm sinnum notar B depil yfir „r“ til að tákna rr, 

dæmi: „Guna “ Gunnarr 6ra37. Auk þess setur hann depil yfir ʀ á einum stað: 

„  berr (af bera) 6vb3. Á einum stað notar B „ʀ“ á eftir er-bandi, ʀ“ fyrr 

5va37. 

„s“ virðist geta staðið fyrir bæði s og ss hjá B. Dæmi um „s“ fyrir s: „bvs“ 

bús (ef.et.) 6ra13, „ſíɴs“ síns 6ra13, „ſams ſꞇau u  “ Sámsstöðum 6ra14, „ ꝛaps“ 

dráps 7vb25. Dæmi um „s“ fyrir ss: „os“ oss 2va36, „roðu kros “ róðukrossi 

7va25. Eitt dæmi er um „s“ með depli: „hro “ hross 8rb12. Einnig er notað „s“ 

 sér (fn.) 2vb12. 

Hástafurinn „S“ kemur eingöngu fyrir í upphafi málsgreina, til dæmis „S gl u“ 

sigldu 2ra19, „Snækol r“ Snækólfur 2vb16. 

Allir skrifararnir rita á (langt a) yfirleitt „a“. A notar í þó nokkrum 

tilfellum líminginn „ꜳ“, t.d. alltaf í forsetningunni á og á stöku stað í öðrum 

orðum, þó eingöngu í bakstöðu: „ſꜳ“ sá (3.pers.þt. af sjá) 1ra21, „þꜳ“ þá (þf.ft. 

af hann) 1ra27, „fꜳ“ fá (ao.) 1va37. Auk þess notar hann í þremur tilfellum 
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depil yfir a til að tákna á: „ʀ da“ ráða (3.pers.nt.ft.) 1ra14, 1ra15, „m len“ málin 

1ra16 en athygli vekur að þessi dæmi koma eingöngu fyrir í þremur 

samliggjandi línum. Elsta þekkta dæmi um slíka notkun depils í fornbréfum er 

frá 1412 (Jónas Kristjánsson 1964:xli). B gerir nær aldrei greinarmun á löngu og 

stuttu a nema í forsetningunni á sem er táknuð með „ꜳ“ eða „aa“ (einnig 

kemur fyrir „a“ 8va21). Einungis tvær undantekningar eru um „aa“ utan 

forsetningarinnar, en það eru „naam“ náum (1.pers.nt.ft. af ná) 2vb2 og „þaa“ 

þá (ao.) 7ra28 (síðara „a“ breytt úr „n“). 

A og B nota báðir tveggja hólfa „a“ en það skriftarform varð ráðandi á 14. 

öld. C notar hins vegar eins hólfs „a“ með hálsi. Það var algengasta táknið fyrir 

a frá því um miðja 13. öld þar til það lét undan síga fyrir tveggja hólfa „a“ á 14. 

öld (Stefán Karlsson 2002:836). 

Þegar B ritar fornafnið vér án styttingar skrifar hann „vær“ eða „vęr“, sjá 

t.d. 5vb13 og 7va5. Sá ritháttur var ráðandi á vesturhluta landsins fyrir 1450 á 

meðan „vér“ (eða „vier“) var algengara á austurhelmingi þess (Stefán Karlsson 

1967:33). Engin dæmi eru um vér hjá A.  

Greinarmunur er yfirleitt ekki gerður á i og í. A skrifar á stöku stað „ij/  

fyrir í, t.d. „  víg 1ra17, „ſijdur“ síður 1ra38 en á móti koma t.d. „vig“ víg 

1va33, 36, „ſidan“ síðan 1va17. Broddar eru yfir i og í jöfnum höndum og eru 

frekar notaðir til aðgreina „i“ frá leggjum „m“ og „n“ en til að tákna langt 
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sérhljóð. B gerir aldrei greinarmun á i og í og er þessi ritháttur hjá A unglegri 

en B.2  

A sýnir aldrei mun á stuttu og löngu o og B gerir yfirleitt ekki greinarmun 

ó  fóru (þt.ft. af 

fara  stór 2va10,  úr (fs.  von 

 bónda 5va13. Yfirleitt stendur táknið ö hjá B. 

A skrifar á tveimur stöðum „w“ fyrir ú: „bwſ“ bús 1ra19, „⟨N⟩w“ nú 1rb17. 

Ritháttur A er unglegri en B sem gerir aldrei greinarmun á u og ú. 

Áherslulétt frammælt sérhljóðið er yfirleitt táknað með „e“ hjá A, til 

dæmis „ʀadande“ ráðandi 1ra37, „ætlade“ ætlaði 1rb30, „budenne“ búðinni 

1vb7. Tvö dæmi eru um „i“ („í“) í þessari stöðu en bæði eru í enda línu þar 

sem ekki er pláss fyrir „e“: „utí“ úti 1ra20, „ſpurdí“ spurði 1ra24. Einnig eru 

dæmi um uppskrifað „i“ til að stytta orð sem annars eru skrifuð með „e“: 

„betri“ betri 1ra13; „sagdi“ sagði 1ra24, 1rb6. Miðað við fjölda e-endinga á móti 

i-endingum má þó telja líklegast að skrifarinn myndi leysa upp úr þeirri 

styttingu með „e“. B hefur „i“ í áhersluléttri stöðu, t.d. „litið“ lítið 5ra32, 

„kvaddi“ kvaddi 6rb9.  

A hefur „e“ í viðskeytinu -lig(-), t.d. „ſkaurulega“ skörulega 1ra7, en B 

hefur „i“, t.d. „díarflígzta“ djarflegasta 3va18, „leyniliga“ leynilega 8rb14. Orðið 

erindi hefur „e“ í öðru atkvæði hjá A, „ey|rennde“ 1rb32, en „í“ hjá B, 

„eyríndi“ 5vb15. B skrifar einnig „tiðín|di“ tíðindi 2rb36-37.  

                                                           
2  „annarij“ (6vb14) virðist vera villa eða tilraun til leiðréttingar. 
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Bæði A og B tákna áherslulétta uppmælta sérhljóðið langoftast með „u“, 

til dæmis „gengu“ gengu 1vb12, „dottur“ dóttur 4ra35, „fleſtum“ flestum 4rb27. 

or o“ fjörðu 1vb31, „meſto“ mestu 8ra26. Eina 

dæmið um áherslulaust uppmælt sérhljóð hjá C er ritað með „o“: „hrodny o“ 

Hróðnýju 6rb21. Í elstu ritum eru áhersluléttu sérhljóðin iðulega rituð „e“ og 

„o“ en á þrettándu öld verður algengara að rita „i“ og „u“. „o“ hverfur nær 

alveg á 16. öld en á sama tíma verður „e“ algengara en „i“ (Björn K. Þórólfsson 

1925:xxii–xxiii). Hin reglulega notkun A á „e“ fyrir áherslulétta frammælta 

sérhljóðið bendir til að hluti A sé skrifaður síðar en B. 

Neitunarforskeyti hjá bæði A og B er ritað með „o“ t.d. „obætta“ óbætta 

1ra13, „omæle“ ómæli 1va34, „ogilldir“ ógildir 8rb37, „om|aɴlige“ ómannlega 

8vb21-22. Tvívegis hefur B neitunarforskeyti með „v“: „vuant“ óvant 4rb24 og 

„vęfna“ óefna 8ra26. Í síðarnefnda dæminu er skrifað „ę“ fyrir e en það er ekki 

eina dæmið um það eins og kom fram í síðasta kafla.  

Allir skrifarar rita „d“ með sveigðum hálegg („ “) eins og við er að búast 

en það varð ráðandi á 13. öld og svo fram eftir öldum. Hjá C (og stöku sinnum 

B) kemur sveigur niður úr háleggnum niður að hægri hlið stafarins. Slíkt var 

algengt, aðallega í bréfaskrift, á fyrri helmingi 14. aldar (Stefán Karlsson 

2002:836). A notar eingöngu „d“ til að tákna önghljóðið ð en B notar „d“ og 

„ð“ nokkurn veginn jöfnum höndum auk þess sem nokkur dæmi eru um „þ“, 

t.d. „aþ“ að 2rb28, „r þa ſk  u “ Rauðaskriðum 5vb11. Á stöku stað notar B „ð“ 

fyrir d en það eru hugsanlega ritvillur, til dæmis „ðanmᷓ[ ]“ Danmerkur 2ra24, 
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„ſuarðaga“ svardaga 8rb5.3 „d“ fór að verða algengara tákn fyrir ð um miðja 14. 

öld og eftir 1400 sést „ð“ varla (Stefán Karlsson 2002:835). Sú staðreynd að B 

notar „ð“ en að það sjáist aldrei hjá A bendir til yngri aldurs A en B. 

Allir nota skrifararnir eyleturs-„f“ („ “) sem varð ráðandi um miðja 13. 

öld en A notar yngri gerð þess þar sem kvistir þess mynda lokaða belgi, 

svokallað bagga-„f“: „ . Sú gerð varð ráðandi á síðari hluta 14. aldar (Stefán 

Karlsson 2002:836). Af þessu má álykta að B sé eldri en A. 

Framgómmælt g er táknað með „gi“ á undan ö hjá bæði A og B, t.d. „g  a“ 

gjöra 1rb26, „vel g oꝛníng“ velgjörning 2rb23, „g oꝛð “ gjörði 5ra7. Einnig koma 

fyrir dæmi hjá B þar sem framgómmælingin er ekki táknuð, t.d. „goꝛꞇ“ gjört 

2rb16, 7vb7. Hvorugur skrifaranna táknar hins vegar framgómmælt g með „gi“ 

á undan æ, sjá t.d. „gæte “ gætið 1va13, „ge u m   ɴ“ gæfumuninn 5ra7. Engin 

dæmi eru um að framgómmælt k sé táknað með „ki“ hjá B (sjá t.d. „kem “ 

kæmi 2ra20) en A hefur dæmið „bak e“ baki (þgf.et. af bak) 1va14. Algengt var 

á 14. öld að tákna framgómkvæði g og k á undan æ og ö (Stefán Karlsson 

2000b:51). 

A og B rita „g“ á þann hátt sem varð algengastur á 14. öld þar sem efri 

hlutinn líkist „o“ en niður úr honum er dreginn sveigur sem tengist í báða 

enda. C ritar hins vegar „g“ þannig að neðri hlutinn myndar línu sem nær 

aðeins undir næsta staf á undan. Sá ritháttur var algengastur á síðari helmingi 

13. aldar (Stefán Karlsson 2002:836–837). 

                                                           
3  Athygli vekur að rithátturinn „suarðaga“ kemur einnig fyrir í AM 595 a-b 4to frá um 1325-1350 

(Þorbjörg Helgadóttir 2010:xxii). 
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Í tveimur orðum ritar A önghljóðið g á undan áhersluléttu frammæltu 

sérhljóði „gi“ eða „gí“: „dagíenn“ daginn 1rb19, „vegien“ veginn (lh.þt. af vega) 

1vb36. Hugsanlega má líta á þetta sem dæmi um ranghverfan rithátt; skrifarinn 

hefur að líkindum borið önghljóðið fram á sama hátt og t.d. sögninni segja sem 

hann ritar „ſeigia“. 

Form „h“ er nokkuð sérstakt hjá B þar sem hægri leggurinn sveigir niður 

til vinstri en tekur síðan skarpa hægri beygju. Hjá A er hægri leggurinn beinn 

en sveigir til vinstri fyrir neðan línu en var það algengasta form „h“ á 14. öld 

(Stefán Karlsson 2002:837). C ritar „h“ eins og A nema hægri leggurinn er 

bjúgur. Hvorki A né B fella burt „h“ í samböndunum hl eða hr eins og sumir 

íslenskir skrifarar gerðu á 14. öld til samræmis við norskan rithátt (Stefán 

Karlsson 2000b:54). 

A ritar „k“ þannig að hægri hluti þess myndar tvo lokaða belgi en hjá B 

myndar efri hlutinn belg en á neðri hlutanum gengur strik úr hálegg niður að 

línu. „c“ er lítið notað fyrir k en B notar það þó alltaf í orðunum skulu (sem 

finnst eingöngu stytt), mjög og í mannsnafninu Hákon, dæmi: „ſcal“ skal 4rb29, 

„míoc“ mjög 6ra2, „haconar“ Hákonar 3vb9. Einnig bregður því fyrir á stöku 

stað í öðrum orðum, t.d. „oc“ og 1vb20,4 „licit“ líkið 6rb32, „ſcil“ skil 8va6. A 

ritar oft „e “ fyrir ég, t.d. 1ra38, 1va31, en þessi stytting var ekki notuð að ráði 

fyrr en um og eftir miðja 15. öld (Stefán Karlsson 1967:41). Einnig eru mörg 

dæmi um „o “ fyrir og. Uppskrifað „c“ er líka notað af A sem stytting fyrir kk og 

                                                           
4  A ritar og yfirleitt „og“ fullum fetum en þegar hann styttir orðið notar hann hins vegar uppskrifað 

„c“. 



24 

 

sérhljóð + k/kk, t.d. „g “ gekk 1ra22, „þ “ þig 1rb2, „e  “ ekki 1vb29. Tvívegis 

kemur „q“ fyrir k í handritinu, í bæði skiptin í samstöfuninni kv: „aquedíɴ“ 

ákveðin 4ra37, „quez“ kveðst 8rb5. „k“ er samt algengara í þessari stöðu, sjá til 

dæmis „kuaz“ kvaðst 3ra9, „kuez“ kveðst 5rb30. 

Tvisvar er kk í lýsingarorðinu mikill, bæði hjá B (sem ritar kk ýmist „k“, 

„kk“, „ck“ eða „ch“): „michit“ mikið 4va25, „mic|kill“ mikill 5rb4-5. B ritar á 

nokkrum stöðum „k“ fyrir g þegar það stendur með t: „maklikt“ maklegt 5ra12, 

„ſakt“ sagt 5va2, 7rb34, 7rb37, 8vb18. Nokkuð er um að B skrifi „k“ fyrir kk, 

dæmi: „fek“ fékk 2rb3, „gek“ gekk 4vb17, „melbakan“ 

melbakkann 6vb10, „flok“ flokk 7ra24, „eki“ ekki 

7rb13. Í raun er töluvert algengara að B skrifi „k“ en 

„kk“, „ck“ eða „ch“ fyrir kk, en tveir þriðju dæma um 

kk eru táknuð með „k“ eins og sjá má í töflu 5. Þetta 

er óalgengt og er freistandi að líta svo á að skrifarinn 

kk, 

táknið sem höfundur Fyrstu málfræðiritgerðarinnar lagði til, en hafi í sinni skrift 

. Það er þó ólíklegt þegar um svona hátt 

hlutfall er að ræða og er líklegra að um venju skrifarans sé að ræða (Haraldur 

Bernharðsson 2004a:210, 215), sérstaklega í ljósi þess hve mikið er um að aðrir 

tvöfaldir samhljóðar séu ritaðir einfaldir, til dæmis er pp ritað í næstum 

helmingi tilvika með „p“. Af sömu ástæðu er ekki ástæða til að ætla að 

breytingin þykkja > þykja hafi átt sér stað hjá B þrátt fyrir að orðið sé skrifað í 9 

tilvikum af 12 með „k“. Svipað hlutfall má sjá í orðinu ekki sem aldrei varð 

Táknun Fjöldi 

kk 8 

ck 10 

ch 7 

k 50 

Samtals 75 

Tafla 5. Táknun kk í B-

hluta handrits. 
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fyrir sams konar breytingu en það er táknað með einföldu „k“ 13 sinnum en 

fjórum sinnum með kk í einhverri mynd („kk“, „ck“ eða „ch“). Algengara var 

að rita þykkja með kk en k fram á 15. öld (Haraldur Bernharðsson 2004b:127). 

B heldur hinum gömlu ld og lð aðgreindum með því að rita „lld“ fyrir ld 

og „ld“ fyrir lð en þessi aðgreining hélst allt fram á 17. öld (Jakob Benediktsson 

1960:41). Hjá A eru fimmtán dæmi um gamalt ld og eru þau öll rituð með „lld“ 

nema eitt, „hældezt“ hældist (af so. hæla) 1ra16. Engin dæmi eru um lð hjá A. 

Ein undantekning er hjá B; „ſkilld|v“ skildu 4ra27-28, auk þess sem C ritar 

„hꜹſkul|dar“ Höskuldar 6ra2-3 en það er eina dæmið um ld/lð hjá C. 

A ritar „r“ í tveimur dráttum. Sá fyrri er nokkuð líkur „v“ þar sem lína er 

dregin frá botni leggsins upp á við. Síðari drátturinn myndar skaftið og er mjó 

lína dregin niður úr því og niður fyrir línu. B ritar „r“ á hefðbundinn hátt en C 

ritar „r“ þar sem leggurinn nær niður fyrir línu. Það var nokkuð algengt um 

1300 en eftir miðja 14. öld var það orðið óalgengt (Stefán Karlsson 2002:837). 

A notar alltaf „ʀ“ fyrir r í framstöðu, dæmi: „ʀa an e“ ráðandi 1ra37, „ʀe  “ 

reið 1va12. A notar „ꝛ“ („krók-r“ eða „r rotunda“) á eftir ýmsum ólíkum stöfum, 

t.d. „d“, „k“, „g“, „t“, „n“ og „l“. Í upphafi var „ꝛ“ eingöngu notað á eftir „o“ 

 enda þróaðist það út frá samlímingi „o“ og „ʀ“ en eftir 

miðja 13. öld fór það einnig að birtast á eftir „ “ og „ð“ og síðan „þ“, „g“, „p“ 

og „b“. Notkun þess jókst svo þar til kom á 15. öld en þá var farið að nota „ꝛ“ 

án tillits til undanfarandi stafs, sérstaklega á síðari hluta aldarinnar (Stefán 

Karlsson 2002:837). B notar „ꝛ“ nokkuð sparlega. Það finnst alltaf á eftir „o“, 
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á eftir „p“. 5 Þá birtist það nokkrum sinnum á eftir „g“ en „r“ er mun algengara 

á eftir þeim staf. Óalgengt er að „ꝛ“ sé notað sérstaklega á eftir hástafnum „G“. 

Eins og má sjá í töflu 6 beita skrifararnir A og B „ꝛ“ á mjög ólíkan hátt. B 

notar eingöngu „ꝛ“ ef það fer á eftir staf með kringt form, eins og t.d. „o“, „ “ 

og „þ“, á meðan A virðist nota það býsna handahófskennt án tillits til 

undanfarandi stafs. Við nánari athugun má hins vegar sjá að „ꝛ“ hefur ekki sama 

hlutverki að gegna og „r“ í meðförum A. Uppskrifað „ꝛ“ stendur alltaf fyrir ur, 

sjá t.d. „atbᷣ ꝛ“ atburður 1ra20, „sp ᷣ e“ spurði 1ra23, „ſag  ᷣ“ sagður 1rb38. Að 

sama skapi birtist „ꝛ“ í venjulegri stafahæð eingöngu á stöðum þar sem búast 

mætti við „ur“ í máli skrifara eftir að u-innskot hefur átt sér stað, til dæmis 

„ austfirskur 1ra25, „   ꝛ“ finnur 1rb21. Því má vera ljóst að skrifarinn 

                                                           
5  Af átta dæmum um „þr“ eru sjö í nafninu Þráinn. Nafnið er samt sem áður þrisvar sinnum oftar ritað 

með „þꝛ“. 

 Skrifari A Skrifari B 

r ꝛ r ꝛ 

b 0 0 2 18 

 , ð 2 6 0 141 

G 0 0 0 32 

g 3 1 46 5 

k 0 2 21 0 

l 1 4 16 0 

n 0 1 0 0 

 12 0 0 152 

p 0 0 8 11 

t 0 1 66 0 

þ 10 0 8 205 

Tafla 6. Tíðni „r“ og „ꝛ“ á eftir stöfunum „b“, 

„þ“. 
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lítur ekki á „ꝛ“ sem eina gerð af „r“ heldur sem leið til að tákna „ur“, hliðstæða 

við hið uppskrifaða „ꝛ“. 

Ekki er mikið um norsk áhrif á mál og stafsetningu í handritinu. Norsk 

einkenni sem eingöngu eru skriftarleg má finna á ýmsum stöðum hjá B en þau 

eru þó aldrei í meirihluta. Ritun „æ“, „fu“, „gh“ og „ea“ fyrir e, f, g og ja/já 

voru nokkuð algeng hjá íslenskum skrifurum á síðari hluta 13. aldar og fram 

eftir 14. öld en eftir 1400 eru slíkir rithættir orðnir mjög fágætir. 

Nokkuð algengt var hjá íslenskum skrifurum að nota „æ“ eða „ę“ fyrir e 

og eru nokkur dæmi um það hjá B, t.d. „kuæz“ kveðst 4ra8, „vætr“ vetur 4ra24, 

„fræmi“/„fręmi“ fremi 8vb31 og 36. Sögnin vera er þrívegis rituð með „ę“: „ęr“ 

3rb29, 4vb19, „uęra“ 7vb3. Þessi ritvenja var þó almennt algengari í 

tvíhljóðunum en eingöngu finnast tvö dæmi um hana hjá B: „bęidi“ beiði 3ra8, 

„fręyia“ Freyja 7ra38 (í 9. vísu) en á móti koma „beidduz“ beiddust 3vb5, 

„freyia“ Freyja 7rb1 (einnig í 9. vísu) auk fleiri dæma.  

Tvisvar ritar B „fu“ fyrir f þar sem það stendur fyrir raddað önghljóð á 

milli tveggja sérhljóða: „olafui“ Ólafi 2vb16, „tiorfui“ Tjörvi 4vb13. Þessi 

ritháttur var algengur hjá íslenskum bréfriturum á síðari hluta 14. aldar en dæmi 

um hann finnast frá því um 1340 og fram til a.m.k. 1450 (Stefán Karlsson 

1982:65). A virðist rita „erfuidazt“ erfiðast 1va8 en á þessum stað er skinnið 

nokkuð illa farið og illlæsilegt, stafafjöldi virðist þó útiloka að þarna standi 

„erfidazt“. 

B ritar „gh“ fyrir önghljóðið g á nokkrum stöðum og er það eingöngu 

notað á milli tveggja sérhljóða eða í bakstöðu: „magh“ mág 3rb35, „Vigha 
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hrapr“ Víga-Hrappur 5rb8, „uegh“ veg 6vb19, „eighi“ eigi 8ra6, 8vb27, „dagha“ 

daga 8rb16. Yfirleitt notar hann þó „g“: „eigi“ 2rb35, 3rb16, 5ra23, „vigin“ 

vígin 6vb28. Hjá A eru engin dæmi um ritháttinn „gh“ en rithátturinn var 

algengur hjá mörgum skrifurum á 14. öld (Stefán Karlsson 2000b:53). 

Notkun „ea“ fyrir ja og já var norskt einkenni og kemur tvisvar fyrir í 

orðinu fjár hjá B í tveimur samliggjandi línum: „fear“ 5ra3 og 4. Þessi samstafa 

er þó langoftast rituð með „ia“, t.d. „iarlſſon“ jarlsson 2ra4, „ſialfr“ sjálfur 2rb1, 

„Sia“ sjá (so.) 2va23. 

Ofangreind dæmi um norsk áhrif voru algengust á síðari hluta 13. aldar og 

fram eftir 14. öld en eru mjög fágæt eftir 1400. Engin örugg dæmi um þessi 

einkenni finnast hjá A og bendir það til yngri aldurs A en B. 

5. Nokkrar málbreytingar 

Ritháttarbreytingin „vá“ > „vo“/„vó“ átti sér stað á 14. öld þegar tvíhljóðun 

varð á langa einhljóðinu á alls staðar nema á eftir v (Hreinn Benediktsson 

2002:232). Breytingin er gengin í gegn í máli A en hann skrifar alltaf gamalt vá 

„vo“ eða „uo“, t.d. „ſvo“ svo 1vb28, „vopn“ vopn 1rb27, „uorn“ vorn 1va25. 

Hins vegar er gamalt vá yfirleitt táknað með „va“ eða „ua“ hjá B: „ſva“ 2va10, 

„vap|nadir“ 6va5-6, „varvm“ (pfn.) 8ra36. Orðin von og voru (þt.ft. af vera) 

standa utan þessarar breytingar en töluvert áður en ritháttarbreytingin átti sér 

stað urðu til hliðarmyndirnar vón og vóru við ván og váru (Hreinn Benediktsson 

2002c:237-

þess að framburðurinn hafi verið með ó. 
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Tvíhljóðun e á undan ng er greinileg í máli bæði A og B en hún hefst í 

kringum árið 1300 og verður algeng um miðja 14. öld (Björn K. Þórólfsson 

1925:xii). Eingöngu eru tvö dæmi um hljóðasambandið eng hjá A og eru þau 

skrifuð hvort á sinn veg: „eingi“ engi 1ra36, „gengu“ gengu 1vb12. B skrifar 

yfirleitt „ei“ fyrir e á undan ng nema í fengu og gengu: „eingi“ engi 4va4, 5vb18, 

„feingit“ fengið 3vb3, „ſkoþveing“ skóþveng 5vb30, „leingi“ lengi 2ra33, á móti 

„fengv“ fengu 4ra13, „fengu“ fengu 6rb15, 7vb31-32, „Gengu“ gengu 4ra26-27. 

Sams konar skiptingu má sjá hjá hönd A í AM 596 4to frá um 1375–1400, en 

Matthew James Driscoll (1992:xxv) telur það ekki ólíklegt að rithátturinn „eng“ 

í þessum orðmyndum standi fyrir éng með löngu sérhljóði og hafi tvíhljóðun 

því ekki orðið við þessar aðstæður. Stefán Karlsson (1967:50) hefur bent á þann 

möguleika að samtímis eða áður en tvíhljóðun varð á undan ng hafi sérhljóðið 

lengst í þessum sögnum fyrir áhrif frá öðrum tvöföldunarsögnum. 

Tvíhljóðun é má sjá í stafsetningu A sem skrifar oftast „ie“ fyrir eldra é, til 

dæmis „þier“ þér 1ra4, „fieſíod“ fésjóð 1rb13, „liezt“ lést 1vb24. Einnig eru 

dæmi um „e“: „feſiod“ fésjóð 1va24, „fell“ féll (af falla) 1va11, „redez⸌t⸍“ réðist 

1vb31. Aftur á móti er é alltaf táknað „e“ hjá B, dæmi: „ſe“ sé 2ra11; „fe“ fé 

2va38; „lez“ lést 5rb23. Tvíhljóðunarinnar verður fyrst vart á 13. öld en hún fer 

ekki að breiðast út að ráði fyrr en um 1350 (Björn K. Þórólfsson 1925:xiv). Í 

fornbréfum verður rithátturinn „ie“ fyrir é ekki algengur fyrr en eftir 1400 

(Stefán Karlsson 1982:56). Ritháttur B er því fornlegri en A. 

Stoðhljóðið u birtist einu sinni skrifað fullum fetum hjá A í „silfvrs“ silfurs 

1ra2 en einnig stendur uppskrifað „ꝛ“ fyrir ur, t.d. „ſagdur“ sagður 1rb38. Auk 
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þess birtist stoðhljóðið þar sem „ꝛ“ er skrifað á línu eins og kom fram í 4. kafla. 

Stoðhljóðið finnst hvergi í máli B, gömul r-ending heldur sér í hvívetna og ur-

endingar eru þar sem við má búast, t.d. „konvr“ konur (þf.ft.) 5rb15, „broðvr“ 

bróður (þgf.et.) 6ra19, „foður“ föður (þf.et.) 8rb10. Stoðhljóðs verður fyrst vart í 

textum frá því seint á 13. öld en Ari Páll Kristinsson (1992:15–16) telur 

tilkomu stoðhljóðsins u hafa verið hljóðbreytingu sem hafið tekið a.m.k. tvær 

og hálfa öld eða frá síðasta fjórðungi 13. aldar og fram á 16. öld. Á árunum 

u.þ.b. 1275–1350 hafi hljóðbreytingin oftast birst í orðum þar sem r stóð á milli 

samhljóða. Á seinni hluta 14. aldar varð hún áberandi í orðum þar sem p, t, k 

komu næst á undan r-i sem stóð í bakstöðu. Smám saman hafi notkun 

stoðhljóðs aukist þar til komið var fram á 16. öld og hafi breytingin þá verið 

gengin yfir (Ari Páll Kristinsson 1992:29). Hjá A má sjá merki um stoðhljóð í 

öllum orðum sem áður höfðu r í bakstöðu á eftir samhljóði, þar með talið á eftir 

t og k en einnig á eftir ð, f, g, l og n. Ekkert bendir til að u-innskot hafi átt sér 

stað í máli B. Virðist því sem B-hluti handritsins sé ritaður töluvert fyrr en A-

hlutinn.  

Hvorki A né B gera greinarmun á hljóðunum ø og ǫ en þau féllu saman 

um 1200 (Hreinn Benediktsson 2002:61-62). Orð sem áður höfðu ø eru táknuð 

 hjá B, t.d. „orlaug“ örlög 7rb32, „auxi“ öxi 5va28, 

 öxinni 6vb21. Auk þess er orðið erindi (áður ørendi) skrifað með „ey“ 

hjá báðum skrifurum: „ey|rennde“ 1rb31-32, „eyríndi“ 5vb15, en aðeins koma 

fyrir tvö orð sem áður höfðu ø hjá A; „eyrennde“ og „auxenne“ öxinni 1va10. 

Orð sem áður höfðu ǫ eru táknuð með „au“/„  hjá báðum skrifurum 
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en B notar auk þess „o“, t.d. „ſkaurulega“ skörulega 1ra7,  mjög 1ra21, 

 höfðu 2va28, „duolduz“ dvöldust 4ra20, „avflugr“ öflugur 6ra16.  

Merki um tvíhljóðun á undan g + i/j má sjá hjá A sem ritar alltaf „ei“ fyrir 

e í orðinu segja í þau fimm skipti sem það kemur fyrir, t.d. „ſeigia“ 1va36. 

Tvíhljóðunar verður hins vegar ekki vart í orðunum daginn og veginn (lh.þt. af 

vega): „dagíenn“ 1rb19, „vegien“ 1vb36. Samkvæmt Birni K. Þórólfssyni 

(1925:xii-xiii) fer hljóðbreytingin e > ei á undan gi eða gj að breiðast verulega 

út eftir 1350 en Stefán Karlsson (1982:56) segir hana ekki birtast nema í 

stakdæmi í fornbréfum fyrir 1420. Þessarar breytingar verður ekki vart hjá B 

sem skrifar til dæmis „ſegía“ segja 3vb28, „þegi“ þegi 5ra16, „megín“ megin 

6vb11. A er því greinilega unglegri en B. 

Afkringing y er sýnileg hjá B í sögninni þykja, dæmi: „þickia“ 3rb19, 

„þikkir“ 4va17, „þikiaz“ 5rb24. Afkringing y í þykja hófst snemma á 13. öld, 

löngu áður en hin almenna afkringing y, ý og ey fór að verða áberandi á 16. og 

17. öld (Haraldur Bernharðsson 2004b:129–130). B skrifar á einum stað „eia“ 

fyrir eyia: „huſ|freia“ húsfreyja 5ra32-33. Í öðrum orðum er alltaf „ey“, t.d. 

„ſuðr eyium“ Suðureyjum 3ra5, „treyi|u“ treyju 5va27-28, „freyia“ Freyja 7rb1. 

A ritar „huſfreyia“ húsfreyja 1vb13. Rithætti með „ei“ fyrir eyi + sérhljóð má 

finna í ýmsum handritum á 13. og 14. öld en þeir eru ávallt í minnihluta 

(Hreinn Benediktsson 2002a:219). Einnig fyrirfinnast dæmi frá 15. og 16. öld 

sem sýna afkringingu á ey á undan j + sérhljóði en ekki almenna afkringingu og 

því ljóst að þessi breyting hefur átt sér stað töluvert fyrr (Guðvarður Már 

Gunnlaugsson 1994:35–36). Björn K. Þórólfsson (1925:xxi) telur þessa sérstöku 
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breytingu eiga uppruna sinn á Norðurlandi, en taka verður því með þeim 

fyrirvara að mest hefur varðveist af heimildum þaðan. Afkringingar verður ekki 

vart að öðru leyti, sjá t.d. „ſkylldu“ skyldu 1va35, „yfir“ yfir 5rb17, „fyrir“ fyrir 

7rb7. Orðið fyrir skrifar B oft „f“ með er-

með „fyrir“ (nema „e“ fy ʀ“ 

(5va37) fyrir fyrr. er-bandið er aðallega notað sem stytting fyrir „er“ og „ir“, 

mætti því vænta að þarna stæði það fyrir „ir“ og benti því til afkringingar y. 

Mögulegt er þó að skrifarinn noti er-bandið þarna á svipaðan hátt og þegar 

hann styttir orðið fyrir og standi styttingin þá fyrir „yr“ (eða „y“), fyrr er annars 

ritað með y: „fyr“ 2va7, „fyʀ“ 4va7, 5ra22. Orðið mikill skrifar B alltaf með „i“, 

t.d. „mikit“ 3rb37, „mik|ill“ 6ra5-6, „miklu“ 7ra10, 7va13. Orðið kemur aðeins 

einu sinni fyrir óstytt hjá A; í samandreginni mynd með y í áhersluatkvæði: 

„myklu“ 1vb1.6 Í þessu eina dæmi er orðið í stöðu atviksorðs og stendur með 

lýsingarorðinu atgjörðamikill. Kringing á i í orðinu mikill átti sér fyrst stað í 

þessari mynd (þgf.et.hk.) og finnst í handritum allt frá því um 1200 en varð 

síðar í öðrum myndum orðsins, bæði samandregnum og ósamandregnum 

(Hreinn Benediktsson 2002b:356–365). Þar sem orðið kemur aðeins einu sinni 

fyrir óstytt hjá A er ómögulegt að segja hvort orðmyndin lýsi framburði 

skrifarans eða sé ættuð úr forriti hans. Önnur miðaldahandrit sem geyma 

                                                           
6  Annað af dæmunum hjá B er miklu í stöðu atviksorðs en þar kemur ekki fyrir kringing. 
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þennan hluta Njáls sögu hafa flest „i“ í orðinu miklu, eingöngu Kálfalækjarbók 

og δ hafa „y“ eins og ε.7 

Sumir íslenskir skrifarar á 14. öld reyndu að halda hljóðunum ǽ og ǿ 

aðskildum í takt við norska venju en hljóðin tóku að falla saman í íslensku á 

síðari hluta 13. aldar (Stefán Karlsson 2000a:175–177). Hvorki A né B gera 

tilraun til að aðgreina ǽ og ǿ, A notar eingöngu táknið „æ“, án tillits til hvort 

það standi fyrir gamalt ǽ eða ǿ og B notar oftast „æ“ en einnig „e“ og „ę“ fyrir 

bæði ǽ og ǿ, sjá t.d. „lækinn“ lækinn 6vb10, „lękinn“ lækinn 7ra28, „ætlit“ ætlið 

4rb38 „etlat“ ætlað 7vb1, „ętlaði“ ætlaði 7vb24. „ę“ var algengasta tákn fyrir æ á 

13. öld en „æ“ varð algengara á 14. öld (Stefán Karlsson 2002:838). 

Undantekningalaus notkun A á „æ“ bendir til að sú gerð hafi fest sig í sessi 

þegar hann skrifaði blað 1 en töluverð notkun B á „ę“ bendir til að táknið „æ“ 

hafi ekki algjörlega verið búið að taka yfir á hans tíma, virðist því sem B sé eldri 

en A. 

Tvö dæmi finnast um breytinguna lf, rf > lb, rb hjá B: „ſkarb “ skarfi 7ra7, 

„Gylba“ Gylfa 7rb21. Yfirleitt er þó notað „lf“ og „rf“, sjá t.d. „ſ alfr“ sjálfur 

2rb1, „díarflígzta“ djarflegasta 3va18, „vlfr“ úlfur 7ra4,  hálftrölls 

8ra15, „halfar“ hálfar 8vb1. Bæði dæmin um lokhljóðunina koma fram í vísum 

(vísum 8 og 10 miðað við útgáfu Íslenzkra fornrita) og hefur skrifarinn að öllum 

líkindum fylgt forriti sínu betur við torskiljanleg kvæðin en dæmi um rithátt 

með „lb“ og „rb“ má finna í handritum allt frá 12. öld og fram á 19. öld (Kristín 

Eik Gústafsdóttir 2007:9). Í útgáfu Njáls sögu frá 1809 er teknir fram nokkrir 

                                                           
7  Möðruvallabók, Gráskinna, Reykjabók og Skafinskinna hafa „i“ og í ζ er orðið stytt: „m lv“. 
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leshættir úr ε sem nú eru glataðir en þeirra á meðal er leshátturinn 

„Torbeinarsſ.“ fyrir Torfeinarssonar (eða Torf-Einarssonar) sem hefur staðið 

neðarlega í a-dálki á síðu 3r (Nials-saga 267, nmgr. d). 

Önghljóðun k og t í áhersluléttri bakstöðu í fornöfnum, smáorðum og 

endingum átti sér stað á 13. öld (Björn K. Þórólfsson 1925:xxvii, xxxii). Engin 

merki eru um önghljóðun k í áhersluléttri bakstöðu hjá B en hjá A er „g“ mjög 

algengt  mjög 1ra12, „eg“ ég 1ra15, „og“ og 

1va11 en hins vegar „míoc“ mjög 2rb17, 8va31, „ek“ ég 8rb31. Rithátturinn 

verður þó ekki algengur fyrr en um miðja 14. öld og eru eingöngu örfá dæmi 

um „g“ fyrir eldra k í fornbréfum rituðum fyrir 1400 (Stefán Karlsson 1982:67). 

Í Möðruvallabók sem talin er rituð á árabilinu um 1330–1370 er „g“ mjög 

algengt í þessari stöðu (de Leeuw van Weenen 2000:81–82, 195).  A er því 

unglegri en B. 

A og B sýna báðir greinileg merki um önghljóðun t í bakstöðu, til dæmis 

„iafn|miked“ jafnmikið 1ra9-10, „litid“ lítið 1rb31, „fliotið“ fljótið 5va5, „lęrið“ 

lærið 6vb13, „þvertre|ið“ þvertréið 7va23-24. Einnig kemur fyrir ranghverfur 

ritháttur þar sem ritað er „t“ í orðum sem voru ætíð borin fram með önghljóði, 

til dæmis „hernat“ 4ra7, „hofut-“ 5rb35, 5va13. Um og eftir 1300 fer breytingin 

að verða áberandi og er hún t.a.m. greinileg í Skarðsbók AM 350 fol., sem var í 

ritun árið 1363 (Noreen 1923:183; Jón Helgason 1926:70). 

Miðmyndarending er yfirleitt táknuð með „zt“ hjá A en með „z“ hjá B. 

„z“ birtist snemma á 13. öld og verður ráðandi um miðja öldina og heldur þeirri 

stöðu út 14. öld. „zt“ fer þó að birtast á fyrri hluta aldarinnar. Eftir 1400 eykst 
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tíðni miðmyndarendinga með „zt“ og verður sá ritháttur ráðandi um miðja 15. 

öld. Á fyrri hluta 16. aldar kemur „ſt“ upp við hlið „zt“ og fer svo um miðja 

öldina að vera algengara (Kjartan G. Ottósson 1992:121–124). B táknar mið-

myndarendingu eingöngu með „z“, til dæmis „ſeliaz“ seljast 2ra5, „gefaz“ gefast 

2vb13, „kvez“ kveðst 4rb16. A táknar hana hins vegar oftast með „zt“, t.d. 

„lukazt“ lúkast 1rb9, „liezt“ lést 1rb30, „ʀiezt“ réðst 1vb41, en á einum stað 

hefur hann miðmyndarendingu með „ſt“ þar sem hún fylgir á eftir tannhljóði í 

orðinu „kuadſt“ kvaðst (þt.et. af kveða) 1va34. Í nútíðarmynd orðsins fellir hann 

hins vegar tannhljóðið út og hefur „z“ í stað „dſ“: „kuezt“ kveðst 1rb30, 1vb26. 

Hefur A því töluvert yngri einkenni en B. 

6. Aldur 

Þau mál- og skriftareinkenni sem hafa verið talin upp í seinustu tveimur köflum 

benda eindregið til þess að sá hluti handritsins sem A skrifar sé töluvert yngri 

en sá sem B (og C) skrifar. Því til stuðnings eru hér fyrir neðan tekin saman 

helstu atriðin sem nýta má til aldursgreiningar á skrift A og B (og C).  

Meðal yngstu mál- og skriftareinkenna A eru miðmyndarendingin sem er 

táknuð með „zt“, en sá háttur varð ráðandi um miðja 15. öld. Á einum stað er 

hún þó táknuð með „ſt“ sem bendir til þess að komið sé fram á 16. öld þegar A 

skrifar sinn hluta, en notkun „ſt“ jókst eftir því sem leið á öldina. Þá má nefna 

að notkun á tákninu „ “ fyrir á og notkun á „ꝛ“ án tillits til undanfarandi stafs 

eru einnig ung einkenni. A skrifar „o “ fyrir og en það var ekki notað að ráði fyrr 

en um og eftir miðja 15. öld. Að merki almennrar afkringingar finnist ekki og 
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að táknun framgómkvæðis g og k komi eingöngu fram á undan hinu gamla ø en 

ekki æ eða e benda þó til þess að ekki sé langt liðið á 16. öld þegar handritið er 

ritað. 

Notkun B á „ð“ bendir til þess að blöð 2–8 hafi ekki verið skrifuð eftir 

1400. Þrátt fyrir notkun á „ð“ hefur B tilhneigingu til að nota „d“ í staðinn fyrir 

það en notkun á „ð“ fór að minnka umtalsvert um miðja 14. öld. B notar 

eyleturs-„f“ („ “) en sú gerð lét undan síga á síðari hluta 14. aldar og við tók 

bagga-„f“ ( ), sem A notar. Engin merki eru um tvíhljóðun á é hjá B en um 

1400 verður algengt að tákna é með „ie“. Breytingar eins og „vá“ > „vó“ og 

innskot stoðhljóðs fóru að verða áberandi á seinni hluta 14. aldar en þær finnast 

ekki hjá B. Dæmi um tvíhljóðun e á undan ng og önghljóðun t í bakstöðu eru 

greinileg í máli B en þessar breytingar urðu áberandi snemma á 14. öld. 

Þrátt fyrir að fá dæmi séu um skrift C í handritinu gefur stafagerðin sem sá 

skrifari notar áhugaverðar vísbendingar um aldur. Táknin sem C notar voru 

algengust á tímabilinu u.þ.b. 1300–1350 og er því skrift hans nokkuð fornlegri 

en skrift B. Þar sem augljóst er að kaflafyrirsagnirnar geta ekki verið ritaðar á 

undan meginmálinu og þar sem að líklega hafa B og C verið samtíðarmenn má 

ímynda sér að við gerð bókarinnar hafi C verið eldri og íhaldssamari en B og 

ekki eins opinn fyrir nýjungum í málinu. 

Lengi vel veitti því enginn eftirtekt að blað 1 væri mun yngra en hin 

blöðin og var brotið aldursgreint í heilu lagi. Jón (Jónsson) Johnsonius taldi 

flest brotin sem heyra undir safnmarkið AM 162 B fol. tilheyra fyrri hluta 14. 

aldar og segir hann β og ε litlu yngri en Gráskinnu, GKS 2870 4to, frá um 1300 
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(Nials-saga 1809:xxiii). Kristian Kålund taldi ε vera frá um 1400 (Katalog 119). 

Jón Þorkelsson (1889:680) taldi brotið vera frá síðari hluta 14. aldar en hann 

nefnir einnig að Guðmundur Þorláksson, sem leit á brotin að beiðni Jóns, telji 

það mögulega eitthvað eldra (ibid. 783). Í útgáfu sinni telur Finnur Jónsson 

(1908:xli) brotið vera skrifað milli 1400 og 1425. Við vinnslu Ordbog over det 

norrøne prosasprog (ONP) 1983 hefur Stefán Karlsson hins vegar aldursgreint 

brotin hvort um sig. Þar er blað 1 tímasett til um 1500 en blöð 2-8 til 1350-

1375 (ONP 1989:434), án þess þó að nokkur greinargerð liggi fyrir um 

aldursgreininguna. 

Eins og með flest íslensk handrit frá miðöldum kemur hvergi fram hvenær 

ε var ritað, að minnsta kosti ekki á þeim átta blöðum sem hafa varðveist til 

dagsins í dag. Því verður að bera saman mál- og skriftarleg einkenni þess við 

önnur handrit, t.d. dagsett fornbréf og þau fáu handrit sem geyma dagsetningar, 

t.d. Skarðsbók Jónsbókar AM 350 fol. Einnig má bera handritið saman við 

handrit sem hafa verið tímasett út frá öðrum þáttum, eins og Möðruvallabók 

AM 132 fol. Aldursákvörðunum þeim á ε sem getið er hér fyrir ofan fylgir 

enginn rökstuðningur og því er ekki hægt að meta ástæður fyrir þeirri 

aldursákvörðun sem valin var. Aldursákvarðanirnar sem gerðar voru á 19. öld 

og í upphafi þeirrar 20. eru allar gallaðar á þann hátt að í stað þess að greina á 

milli A- og B-hluta handritsins og aldursgreina hvorn fyrir sig er handritið 

aldursgreint í heilu lagi. Ekki er ólíklegt að yngri einkenni A-hluta hafi villt 

mönnum sýn og hafi handritið þá verið metið yngra en meginhluti þess er. 
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Niðurstaðan hér er samhljóða aldursgreiningu Stefáns Karlssonar á eldri 

hluta handritsins, B-hlutanum. Ýmis atriði benda til þess að hann sé skrifaður á 

síðari hluta 14. aldar, t.d. ósamræmi í notkun „ð“ og fleiri atriði sem tekin voru 

saman í upphafi þessa kafla. Fornleg einkenni C benda þó til fyrri hluta 

aldarinnar en vissulega verður að taka þeim með þeim fyrirvara að dæmin eru 

fá. Verður aldursákvörðun Stefáns því ekki andmælt hér en þó lagt til að fyrri 

aldursmörkin í greiningu hans verði talin nær sanni, þ.e. að handritið sé ritað 

um miðja 14. öld. Einnig er fallist á aldursgreiningu Stefáns á A-hluta sem 

hann telur skrifaðan um 1500. Ekki urðu eins miklar málbreytingar á 15. og 16. 

öld og á þeirri 14. og því getur það reynst erfiðara að finna atriði sem benda á 

eitthvert sérstakt tímabil á þeim öldum. Þá bætir ekki úr skák að það er aðeins 

úr einu blaði að moða og helmingur þess illa farinn. Þau atriði sem talin voru 

upp í lok síðasta kafla benda þó til þess að A-hluti handritsins hafi verið ritaður 

ekki mikið fyrr en 1475 og ekki mikið síðar en 1525. 

7. Skyldleiki við önnur handrit 

Eftirtalin skinnhandrit hafa að geyma alla eða flesta kaflana á blöðum 1-8 

(blaðsíðutöl fylgja útgáfu Einars Ól. Sveinssonar og aldur er fenginn úr ONP):  

AM 132 fol. Möðruvallabók (nema 20021 – 20413) (c1330-1370) 

AM 133 fol. Kálfalækjarbók (nema 2625 – 26821) (c1350) 

AM 466 4to Oddabók (nema 958 – 1005) (c1460) 

AM 468 4to Reykjabók (c1300-1325) 

GKS 2868 4to Skafinskinna (c1350-1400) 
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GKS 2870 4to Gráskinna (c1300 og c1500-1550)8 

Eftirtalin handrit geyma eingöngu brot sem hægt er að bera saman við ε 

(blaðsíðutöl fylgja útgáfu Einars Ól. Sveinssonar og aldur er fenginn úr ONP): 

AM 162 B γ fol. (27413 – 27515) (c1325) 

AM 162 B δ fol. (9424 – 1005, 22321 – 23311, 2482 – 25120) (c1300) 

AM 162 B ζ fol. (967 – 1005) (c1325) 

AM 162 B θ fol. (20614 – 20915) (c1325) 

AM 162 B ι fol. (2625 – 2719) (c1400-1425) 

AM 309 4to Bæjarbók (9921 – 1005, 1994 – 20915) (1498) 

GKS 2869 4to Sveinsbók (c1400) og brotin AM 162 B α (c1400-1500), β 

(c1300), η (c1350) og κ (c1350) fol. eiga ekkert sameiginlegt með ε. 

 

                                                           
8  Yngri hluta Gráskinnu kallar Einar Ól. Sveinsson Gráskinnuauka og er þeirri nafngift haldið hér. 

Engir heillegra kafla Gráskinnuauka eru þó sameiginlegir ε. 

  *A   

 *X  *V   

   *Y   *Z  

  M *y1 Ga2  Gr S1 Sv2 

   O2  Bb2    

 

  *X   

 *x1  R2 R4 O3 K2  

 *x2  *x3    

γ δ ε ζ S2 Sv1 Ga1  R1 R3 K1 Bb1 Bb3 O1 (O2)   

Mynd 2. Stemma Einars Ól. Sveinssonar sem sýnir skiptingu handritanna í X-, Y- og Z-flokka 

(tekið úr Einar Ól. Sveinsson 1954:cliii). 
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Sá fræðimaður sem mest hefur rýnt í skyldleika handrita Njáls sögu er Einar Ól. 

Sveinsson en rannsóknir hans má finna í Skírnisgrein frá 1952 og í 13. bindi 

Studia Islandica frá 1953, en einnig í styttra máli í formála að Brennu-Njáls sögu 

í ritröð Íslenzkra fornrita 1954. Í grein sinni, Um handrit Njálssögu, fer Einar 

(1952:128) yfir skyldleika handritanna og lýsir hann þeirri niðurstöðu að 

handrit Njáls sögu falli í þrjá meginflokka sem hann kallar X, Y og Z (sjá mynd 

2). Innan Y-flokksins setur Einar Möðruvallabók (M) og hluta Oddabókar (O), 

Bæjarbókar (Bb) og Gráskinnuauka (Ga) og í Z-flokknum hefur hann 

Gráskinnu (Gr), hluta Skafinskinnu (S) og aftasta blað Sveinsbókar (Sv). X-

flokkur er langstærsti flokkurinn en honum tilheyra, samkvæmt Einari, 

Kálfalækjarbók (K), Reykjabók (R), öll brotin í AM 162 B fol. og hlutar 

Skafinskinnu, Sveinsbókar, Bæjarbókar og Gráskinnuauka (Einar Ól. Sveinsson 

1954:clii–cliii). Nánari samanburður handrita í þeim flokki leiddi hann að þeirri 

niðurstöðu að X-flokkurinn skiptist í nokkrar kvíslir og fellir hann ɛ inn í x2-

kvíslina. Þeirri kvísl tilheyra, auk ε, γ, δ, ζ, Skafinskinna (2. hluti), Sveinsbók 

(1. hluti) og Gráskinnuauki (1. hluti) (Einar Ól. Sveinsson 1952:133). η og ι 

telur Einar tilheyra *x1-kvíslinni en hann greinir þau ekki frekar og sleppir 

þeim úr stemma sínu, sem og θ, κ, α og β en þau telur hann vera innan X-

flokksins en utan x1-kvíslarinnar (Einar Ól. Sveinsson 1953:117, 170; 

1954:cliii).  

Eins og fyrri fræðimenn gerir Einar ráð fyrir að ε hafi alla tíð tilheyrt einu 

og sama handritinu og tekur mið af tímasetningu Kristians Kålund og Finns 

Jónssonar þegar hann segir það hafa verið skrifað um 1400 (Einar Ól. Sveinsson 
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1952:118). Einar sá enga ástæðu til að ætla að blað 1 og blöð 2–8 hafi komið úr 

mismunandi flokkum og segir hann ε sýna stöðugt samræmi með öðrum 

handritum af X-flokki (Einar Ól. Sveinsson 1953:90). Hafi blaði 1 verið bætt 

við það handrit sem hafði að geyma blöð 2-8 eftir að blað eða blöð glötuðust úr 

því getur tæpast verið að það hafi verið ritað eftir blaðinu sem glataðist. Ekki er 

loku fyrir það skotið að blað 1 sé skrifað eftir sama forriti og blöð 2–8 eða í það 

minnsta eftir handriti skyldu því. Blað 1 sýnir mesta skyldleikann við δ og ζ en 

hvert þeirra getur þó ekki verið afrit annars (Einar Ól. Sveinsson 1953:91–92). 

ζ hefur ekki að geyma neitt af því sem er á blöðum 2–8 en δ heldur áfram að 

sýna skyldleika við blöð 4, 5 og 6. Í ljósi mikils skyldleika ε við Skafinskinnu, 

þó án þess að annað geti verið afrit af hinu, telur Einar að þau séu rituð eftir 

sama forriti og það forrit telur hann hafa verið systurhandrit δ (ibid. 92). 

Munur á hvar kaflaskil eru í handritum Njáls sögu hefur aldrei verið 

skoðaður sérstaklega. Þannig er ekki tiltekið í útgáfum hvenær kaflaskil fara á 

mis á milli handrita og kaflafyrirsagnir eru yfirleitt ekki birtar. Þó má ímynda 

sér að heildaryfirbragð handrits sem skrifari afriti hafi áhrif á það hvernig 

eftirritið verður, gera þarf ráð fyrir upphafsstöfum og kaflafyrirsögnum og 

líklega breytir skrifari ekki alfarið eftir eigin smekk að nauðsynjalausu, ekki 

frekar en texta sögunnar. Í lok a-dálks á síðu 5r í ε má t.d. sjá hvernig skrifarinn 

hefur lent í vandræðum þegar hann var við það að ljúka 91. kafla (miðað við 

Reykjabók). Var plássið þá of lítið fyrir upphafsstaf og fyrirsögn þannig að í stað 

þess að sleppa kaflaskilum eða færa þau hefur skrifarinn brugðið á það ráð að 

lengja texta sögunnar um tæpa eina og hálfa línu svo næsti kafli gæti byrjað í 
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næsta dálki. Til samanburðar er hér birt síðasta málsgrein 91. kafla í ε annars 

vegar og Reykjabók hins vegar með samræmdri stafsetningu: 

 

ε (5ra34–38): „Eftir þetta töluðu þeir lengi hljótt allir samt feðgar og Kári 

mágur þeirra og vissu menn eigi ⟨…⟩ hvað þeir töluðu og voru 

Njálssynir allreiðir.“9  

 

Reykjabók (Sveinn Yngvi Egilsson 2004:150): „Eftir það tala þeir lengi 

hljótt allir feðgar og Kári.“  

 

Þegar kaflaskil ε eru borin saman við kaflaskilin í Gráskinnu, Möðru-

vallabók, Kálfalækjarbók, Reykjabók, Skafinskinnu, Oddabók, Bæjarbók og í 

brotunum δ, θ, ζ, η og ι má finna 32 staði þar sem að minnsta kosti eitt þessara 

                                                           
9  Hola í handritinu kemur í veg fyrir að eitt orð sé læsilegt en í Njálu (1875:469 nmgr.) er stungið 

upp á að þar ha  staðið „fẏ “. 

  S R K O Gr M Bb δ ζ θ ι η 

skil:skil 17 14 14 13 13 12 3 7 2 1 1 0 

skil:ekki 2 5 4 4 6 5 1 3 0 0 1 1 

ekki:ekki 13 10 5 4 5 4 0 2 1 1 0 0 

ekki:skil 0 3 8 7 8 8 2 3 0 2 0 1 

vantar 0 0 1 4 0 3 26 17 29 28 30 30 

Samtals 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Samræmi 93,8% 75% 61,3% 60,7% 58,1% 55,2% 50% 60% 100% 50% 50% 0% 

Tafla 7. Kaflaskil ε borin saman við önnur handrit. Í fyrsta dálki kemur fram hvort kaflaskil séu í ε og 

hvernig það passi við hin handritin. Þannig merkir „skil:skil“ að kaflaskil ε og annars handrits fari saman, 

„skil:ekki“ að kaflaskil séu í ε en ekki í hinu handritinu o.s.frv. 
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handrita hefur kaflaskil (sjá töflu 7).10 Eins og kom fram í 3. kafla sýna ε og 

Skafinskinna mikið samræmi í kaflaskiptingu þar sem 17 af 19 kaflaskilum ε er 

einnig að finna í Skafinskinnu og hefur Skafinskinna engin kaflaskil umfram 

það.11 Næstlíkustu kaflaskilin er að finna í Reykjabók en kaflaskil hennar fara í 

75% tilvika saman við ε, þar á eftir koma Kálfalækjarbók með 61,3% samræmi, 

Oddabók með 60,7% og δ með 60% samræmi.12 Minnsta samræmið var við 

Möðruvallabók (55,2%) og Gráskinnu (56,3%) og kemur það ekki á óvart þar 

sem þeir textar tilheyra annars vegar Y-flokki og hins vegar Z-flokki (Einar Ól. 

Sveinsson 1953:171). Sá hluti Oddabókar sem hægt er að bera saman við ε telur 

Einar raunar einnig til Y-flokks en hann bendir á að texti hennar er þar 

blandaður og eigi margt sameiginlegt með handritum af X-flokki (Einar Ól. 

Sveinsson 1954:clii). 

Athugun á samræmi kaflaskila styður kenningar Einars Ól. Sveinssonar að 

mestu leyti. Langmesta samræmi ε er við Skafinskinnu en Einar kallar þau 

systurhandrit sem gætu verið komin af sama forriti. Búast hefði mátt við að δ 

sýndi meira samræmi við ε en Reykjabók, Kálfalækjarbók og Oddabók gera en 

eins og Einar (1953:92) minnist á virðist δ stundum ónákvæmara en önnur 

handrit og gæti það einnig átt við um kaflaskiptingu. 

                                                           
10  Bæjarbók og brotin θ, ζ, η og ι hafa eingöngu sex eða færri kaflaskil sameiginleg við ε og nýtast því 

illa til samanburðar. Önnur brot hafa ekki kaflaskil sem hægt er að bera saman við ε.  
11

  Önnur þeirra kaflaskila sem ekki eru eins eru á blaði 1 í ε. Eins og Einar Ól. Sveinsson (1953:42, 

90) hefur bent á er texti Skafinskinnu af Z-flokki í þessum hluta á meðan ε og síðari hluti Skafin-

skinnu eru af X-flokki. 
12  Hafa ber þó í huga að eingöngu er hægt að bera kaflaskilin í δ saman við ε í 15 tilvikum af 32. Þá 

eru eyður á fjórum stöðum í Oddabók, þremur í Möðruvallabók og á einum stað í Kálfalækjarbók. 



44 

 

8. Ferill handritsins 

AM 162 B ε fol. kom í safn Árna Magnússonar (1663–1730), prófessors og 

handritasafnara, víða að og liðu að minnsta kosti þrettán ár frá því að hann fékk 

fyrsta brotið þar til hann fékk það síðasta. Tveir seðlar fylgja handritinu ritaðir 

af Árna auk þess sem hann hefur skrifað athugasemdir á tvö blaðanna. Á blað 1 

hefur Árni ritað „Fra Radz manninum 1704“ og mun það eiga við um 

ráðsmanninn í Skálholti (Katalog:119). Ráðsmaður í Skálholti á þeim tíma, eða 

frá 1702 til 1711, var Arngrímur Bjarnason sem fæddist um 1670 á 

Höskuldsstöðum á Skagaströnd og dó af slysförum í Krýsuvík 1724 (ÍÆ 1:25). 

Arngrímur kom nokkuð að því að votta réttar afskriftir fornbréfa fyrir Árna 

meðan hann var ráðsmaður í Skálholti (sjá t.d. DI 1:522, 9:477, 11:436) en þar 

hafði Árni bækistöðvar sínar meðan hann var við jarðabókarstörf 1702–1712 

(Már Jónsson 1998:13, 191–208). 

Blöðum 2 og 3 fylgir seðill sem á stendur: 

  

 Sr þordar Jons ſonar i hitardal 

 þad er teikn til, ad hann hefur 

  

Annar seðill fylgir blöðum 4 og 8 og á hann hefur Árni ritað: 

  

 ⸠ ⸡ 
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 feinged fra Islandi 1717. 

 fra Monſr Orme Dadaſyne. 

Á spássíu á blaði 6 hefur Árni ritað: 

utanaf qveri ä Skardi 

er verid hefur eign Sera 

þordar i Hitardal. 

Séra Þórður Jónsson, prófastur í Hítardal, fæddist um 1609 og lést 1670. Hann 

var dugmikill lærdómsmaður og eftir hann liggja ýmis rit og uppskriftir 

handrita. Hann er hvað þekktastur fyrir ættartölusafnrit sitt og uppskrift sína af 

Landnámu, Þórðarbók, sem hefur að geyma nokkuð af efni úr Melabók, en sú 

gerð Landnámu hefur nær alveg glatast að öðru leyti utan tveggja blaða í AM 

445 b 4to (c1390–1425) (ÍÆ 5:102; Jakob Benediktsson 1986:li–lii). Hönd 

Þórðar, sem Árni Magnússon segir að sé á blöðum 2 og 3, á eflaust við um 

ýmislegt kristilegt efni sem sjá má t.d. á spássíu 2r. Þar má m.a. finna fyrsta 

erindi sálmsins sem hefst svo: Faðir vor, sem á himnum ert, oss hefir öllum boðið 

bert, en hann birtist fyrst í sálmabók Guðbrands Þorlákssonar biskups árið 1589 

(Páll Eggert Ólason 1924:118, 237). Á þeirri síðu má einnig sjá ritað milli dálka 

„Þorſteirn Þordarſson“ með þekkjanlegri hendi sonar Þórðar (Guðrún Ása 

Grímsdóttir 2008:344). Þorsteinn var bóndi á Skarði á Skarðsströnd en hann 

lést árið 1700 (Guðrún Ása Grímsdóttir 2008:312). Dóttir hans Ragnheiður 

(1679–1748) giftist Ormi Daðasyni (1684–1744), síðar sýslumanni, í október 

1715 og bjuggu þau að Reykhólum árið 1717 (ÍÆ 4:96). Ekki er ósennilegt að 
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brotið sem Ormur lét Árna í té (blöð 4 og 8) hafi fylgt Ragnheiði frá Skarði. 

Engar upplýsingar frá hendi Árna er að finna um hvernig blöð 5 og 7 komust í 

safn hans. Þó er ljóst að blöð 4, 5, 7 og 8 hafa verið saman á 17. öld þegar 

viðbætur voru skrifaðar á blöð 4, 7 og 8. Eins og fjallað var um í þriðja kafla var 

það séra Þórður Jónsson sem gerði viðbæturnar eftir handriti sem hefur verið 

náskylt texta Kálfalækjarbókar, mögulega Kálfalækjarbók sjálfri, einhvern tíma 

kringum árið 1652. Engar leiðréttingar eru á blaði 6 þrátt fyrir tilefni til þess, en 

þar stendur t.d. tvívegis „rangꜳ“ (6rb20 og 6va34) sem ætla mætti að hefði 

verið leiðrétt í „þverꜳ“ til samræmis við texta Kálfalækjarbókar. Virðist því sem 

blað 6 hafi verið aðskilið frá hinum blöðunum þegar viðbæturnar voru 

skrifaðar, hugsanlega þá þegar komið utan um kverið sem Árni Magnússon 

segist hafa tekið það af. 

Viðbætur og breytingar texta handrita voru ekki óalgeng vinnubrögð hjá 

séra Þórði þó að ε sé eina skinnhandritið sem vitað er að hafi hlotið slíka 

meðhöndlun.13 Pappírshandritið Húsafellsbók, Holm. papp. 22 fol., sem inni-

heldur sögur Noregskonunga, mun hafa verið skrifuð að megninu til af séra 

Helga Grímssyni (um 1622–1691), skrifara séra Þórðar, laust fyrir 1650 (Ólafur 

Halldórsson 1990:149–150). Sjálfur hefur séra Þórður skrifað spássíugreinar 

víða þar sem hann bætir við lesháttum annarra handrita sem og prentaðra bóka, 

bæði skrifar hann á spássíu og milli lína, ekki ósvipað þeim vinnubrögðum sem 

                                                           
13  Spássíugreinar í þeim hluta AM 445 b 4to sem hefur texta úr Flóamanna sögu gætu þó verið eftir 

séra Þórð en ekki hefur gefist tími til að rannsaka það nánar. Það handrit hefur einnig að geyma tvö 

blöð úr Landnámu þeirri er séra Þórður er talinn hafa notað við gerð Þórðarbókar (Guðrún Ása 

Grímsdóttir 2008:334). 
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hann viðhefur í ε (ibid. 154). Sömuleiðis má sjá leiðréttingar og viðbætur séra 

Þórðar í tveimur uppskriftum sem hann hefur látið gera fyrir sig af Eyrbyggju; 

annars vegar AM 445 a 4to sem séra Helgi skrifaði og hins vegar AM 447 4to 

sem Þorsteinn sonur Þórðar skrifaði um 1665–1670 (Scott 2003:123*–124*). 

Ýmis nöfn má sjá rituð á spássíum ε, auk nafns Þorsteins Þórðarsonar sem 

áður var getið; á síðu 2r má finna „Jon Jonſson“ og 

þetta“, á 3v er ritað „Jon Arnaſon“ auk nokkurra ógreinilegra nafna og á 5r 

stendur ritað „Petur a þeſſa bok“. Síðastnefnda áritunin virðist vera sú elsta og 

hefur eflaust verið rituð áður en séra Þórður Jónsson eignaðist handritið, en því 

miður varpar hún engu ljósi á eigendasögu þess, ekki frekar en hinar áritanirnar. 

Að þessu samanteknu má sjá að blöð 2–8 hafi verið í Hítardal um miðbik 

17. aldar. Hvernig blað 1 hefur komist í hendur Arngríms Bjarnasonar er ekkert 

vitað, en ekki er að sjá að hann hafi haft nein tengsl í Hítardal. Afkomendur 

séra Þórðar hafa þó ýmsir átt leið um Skálholt og gætu hafa haft með sér 

einhverjar bækur prófastsins en blað 1 ber þess greinileg merki að hafa verið 

bundið utan um bók. T.d. má nefna tvo dóttursyni Þórðar, bræðurna Magnús 

Jónsson (um 1679–1702) sem var rektor Skálholtsskóla þegar Arngrímur tók 

við ráðsmannsstöðunni og Vigfús Jónsson (um 1680–1726) heyrara í Skálholti 

1702–1708 (ÍÆ 3:435; 5:53). Ekki er ólíklegt að Magnús, sem var eingöngu 

búinn að gegna starfi rektors einn vetur þegar hann drukknaði við 

Örfiriseyjargranda (ÍÆ 3:435), hafi skilið eftir sig einhverjar bækur í Skálholti 

sem Arngrímur hefur getað nálgast og fært Árna Magnússyni. 
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 Vafi leikur á hvort bókin sem AM 162 B ε fol. eru leifar af hafi nokkurn 

tímann verið heil í fórum séra Þórðar í Hítardal. Árni segir blað 6 hafa verið 

bundið utan um kver í eigu séra Þórðar og þá ber blað 1 þess einnig merki að 

hafa verið notað sem bókarkápa, sem og blöð 2 og 3. Mikið krot á spássíum sem 

er skrifað í ýmsar áttir er líklegra til að hafa verið skrifað á laus blöð en inn í 

innbundna bók. Blöð 2 og 3 hafa líklega verið innsta tvinn í fjögurra tvinna 

kveri eins og fjallað var um í 2. kafla, en mun meira krot er á síðum 2r og 3v en 

á síðum 2v og 3r. Bendir það til þess að tvinnið hafi verið geymt þannig að 

síður 2r og 3v hafi snúið út en hinar inn og hafi séra Þórður og aðrir gripið í að 

skrifa á útsíðurnar fremur en að opna bæklinginn og skrifa inn í hann. Jón 

Þorkelsson (1889:682) taldi að þar sem Árni Magnússon hafi fengið brotin á 

mörgum mismunandi stöðum hafi bókin verið komin í parta nokkuð snemma á 

17. öld. 

Blaðið úr Ólafs sögu helga sem Árni Magnússon nefnir á öðrum seðlinum 

en hefur síðan strikað yfir er líklega blaðið sem í dag ber safnmarkið AM 325 

XI 2 b 4to og er talið vera ritað á milli 1330 og 1370 (ONP 350). Á seðil sem 

fylgir því hefur Árni ritað að hann hafi fengið það 1717 frá Ormi Daðasyni, rétt 

eins brotið úr Njáls sögu (Katalog 565–566). Blaðið er minna en ε, 29,1 x 20,7 

cm, og hefur nokkuð ólíka rithönd. Því er ekkert sem bendir til tengsla 

brotanna annað en að þau komust bæði í hendur Orms snemma á 18. öld. 
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9. Brot eins handrits eða tveggja? 

Miðað við þann fjölda málbreytinga sem áttu sér stað á 14. öld og sjást í skrift A 

en ekki B er ljóst að þó nokkuð langur tími hefur liðið frá því að B-hlutinn var 

ritaður þar til hafist var handa við A-hluta. Aldursmerki má einnig sjá í 

skriftargerð, t.d. í notkun „ꝛ“. Þá vaknar spurningin: Hvernig stendur á því að sá 

hluti bókarinnar sem hefur að geyma fyrri kafla Njáls sögu er töluvert yngri en 

sá sem hefur seinni kafla sögunnar? Er A-hluti kannski ekki hluti af sömu bók 

og B? 

Til að svara þessum spurningum þarf að bera blöðin saman. Blað 1 er af 

u.þ.b. sömu stærð og blöð 2–8 og er raunar meiri munur innan blaða 2–8 en 

milli blaðs 1 og meðaltals hinna blaðanna. Við innri spássíu á sumum blaðanna 

má sjá göt sem hafa verið gerð í kjölinn þegar bókin var bundin inn. Mælingar 

á þeim benda til að blað 1 gæti hafa verið bundið inn með hinum blöðunum 

þrátt fyrir örlítinn mun. Uppsetning dálka er að mestu leyti eins; á báðum 

hlutum eru 38 línur nema í dálki b á síðu 1v þar sem er 41 lína og er hæð dálka 

og staðsetning þeirra á skinninu mjög svipuð. Hins vegar er breidd dálkanna 

nokkuð meiri á blaði 1 en á hinum blöðunum en það skilar sér í áberandi 

minna bili milli dálka. 

Þessi munur á milli hlutanna bendir þó ekki óhjákvæmilega til þess að 

brotin komi úr tveimur mismunandi bókum og girðir ekki fyrir að blaði 1 hafi 

verið bætt inn í B-hlutann eftir að blað eða blöð hafi glatast úr honum. Meiri 

breidd dálka á blaði 1 gæti bent til þess að skrifarinn hafi talið það ómögulegt 

að koma þeim texta sem vantaði fyrir á blaðinu nema hann gæfi sér örlítið 
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meira pláss. Sama ástæða gæti legið að baki því að óútfyllt pláss fyrir 

upphafsstafi á blaði 1 er einni línu minna og nokkuð þrengra en á hinum 

blöðunum. Þá benda aukalínurnar í lok b-dálks á 1v sterklega til þess að blaðið 

sem á eftir kom hafi þegar verið skrifað, væru kaflaskil þarna gæti það útskýrt 

aukalínurnar en það á ekki við. Vinnubrögð á borð við þessi eru síður en svo 

óalgeng en slíkar viðbætur má finna í að minnsta kosti þremur öðrum miðalda-

handritum sem hafa að geyma Njáls sögu; fyllt hefur verið í eyður í Gráskinnu 

GKS 2870 4to á fyrri hluta 16. aldar og í bæði Reykjabók AM 468 4to og 

Möðruvallabók AM 132 fol. hefur blöðum verið bætt við á 17. öld þar sem 

eyður höfðu myndast (Einar Ól. Sveinsson 1953:6–7, 10). 

Ferill handritsins varpar engu ljósi á það hvort hlutar handritsins hafi 

einhvern tíma tilheyrt einni og sömu bók og dregur heldur úr líkunum að svo 

hafi verið. B-hlutann, blöð 2–8, má með ýmsum rökum benda á að hafi í heild 

sinni verið í eigu séra Þórðar Jónssonar í Hítardal um miðja 17. öld. Rithönd 

hans og sonar hans er að finna á sumum blaðanna og þá fylgir sumum þeirra 

upplýsingar frá Árna Magnússyni þar sem hann segir séra Þórð hafa átt blöðin. 

Öðru máli gegnir hins vegar um A-hlutann, blað 1. Á það skrifar Árni 

einfaldlega að hann hafi fengið það frá „ráðsmanninum“ og á þar að öllum 

líkindum við Arngrím Bjarnason, ráðsmann í Skálholti. Arngrímur virðist ekki 

hafa haft nein tengsl í Hítardal og er ekkert spássíukrot að finna á blaðinu sem 

hægt er að tengja við séra Þórð, er því óljóst hvort blaðið hafi nokkurn tíma 

verið í eigu hans. Það verður þó að taka það fram að þar sem að ekkert er vitað 
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um handritið fyrir tíma séra Þórðar getur það hafa tvístrast og lent á 

mismunandi stöðum löngu áður en hann eignaðist sinn hluta. 

10. Fyrri útgáfur 

Texti ε hefur ekki áður verið gefinn út í heilu lagi en lesbrigði úr handritinu eru 

birt í þremur útgáfum Njáls sögu. Þeirra elst er þýðing Jóns (Jónssonar) 

Johnsonius á latínu sem var gefin út 1809. Næst er það útgáfa Konráðs 

Gíslasonar og Eiríks Jónssonar sem kom út 1875 en hún geymir mikið af 

lesháttum úr ε og er þeir oft hafðir í meginmáli en annars birtir neðanmáls. 

Nýjasta útgáfan er síðan útgáfa Einars Ól. Sveinssonar frá 1954. 

Aftast í útgáfunni frá 1809 eru þrykktar eftirmyndir brota ýmissa handrita 

og er AM 162 B ε fol. þeirra á meðal. Auk ε eru sýnishorn úr brotunum β, γ, δ, 

ζ, θ og κ. Þá eru birt sýnishorn úr Gráskinnu, Skafinskinnu, Sveinsbók, 

Kálfalækjarbók, Reykjabók og Oddabók en eftir afritunina hafa blöðin sem voru 

að hluta afrituð úr seinustu þremur bókunum glatast (Jón Helgason 1962:xix). Í 

útgáfunni kemur ranglega fram að brotin sem bera grísku bókstafina tilheyri 

safnmarki AM 309 og að sýnishornið af ε (sem kallað er f-brotið í útgáfunni) sé 

tekið af blaði 1. Hið rétta er að myndin er tekin af síðu 5v og sýnir hún línur 21 

til 25 og helming af línu 26.  

11. Þessi útgáfa 

Í þessari útgáfu er birt táknrétt, stafrétt og samræmd útgáfa AM 162 B ε fol. Í 

táknréttu útgáfunni er leitast við að gera sem nákvæmasta eftirmynd af texta 



52 

 

handritsins, þó er ekki leitast við að endurgera nákvæma skriftargerð 

skrifaranna. Línuskiptingu handritsins er haldið, sem og öllum styttingum og 

sértáknum. Stafagerðin sem notast er við býður þó ekki upp á allar þær gerðir 

samlímingarstaftákna sem notuð eru í handritinu, t.d. „at“ 2rb2 sem skrifað er 

með „a“ + „t“ samlímingi. Í þeim tilvikum eru staftáknin því rituð hvort í sínu 

lagi í táknréttu uppskriftinni án athugasemda. 

Í stafréttu útgáfunni er leyst úr styttingum og þær aðgreindar með skáletri. 

Stuðst er við stafsetningu skrifaranna eins og frekast er unnt og er lesið úr 

styttingum í samræmi við hvernig orðin eru rituð þegar skrifararnir rita þau 

fullum fetum. Táknum sem ekki hafa hljóðfræðilegu hlutverki að gegna er 

 en aftur á móti greint á milli 

„s“ og „ſ“ enda geta þau staðið fyrir mismunandi hljóðlengd. 

Í samræmdu útgáfunni er miðað við nútímastafsetningu en þó fá fornar 

orðmyndir að halda sér. Minniháttar villur í textanum eru leiðréttar og eru 

leiðrétt orð merkt með stjörnu (*). 

Í bæði stafréttu og samræmdu útgáfunum eru smærri eyður fylltar með 

texta innan oddklofa sem tekur hliðsjón af öðrum handritum og/eða öðrum 

útgáfum, sérstaklega útgáfu Konráðs Gíslasonar og Eiríks Jónssonar frá 1875. 

12. Athugasemdir um uppskriftina 

Vegna ástands handritsins er oft og tíðum illmögulegt að greina á milli smærri 

skriftaratriða, eins og t.d. hvort broddur sé ritaður yfir sérhljóða eða hvort ritað 

sé „ “ eða „ð“. Í þeim tilfellum þar sem mikill vafi leikur á hvort þessi atriði 
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séu til staðar eru sérhljóðar ritaðir í uppskriftinni án brodds og ritað „ “ ef 

þverstrik „ð“ er of ógreinilegt, án þess að tiltaka vafaatriðin í eftirfarandi lista. 

Þar sem B ritar tvöfalda samhljóða einfalda, t.d. „ek “ í stað „eck “ er það 

látið halda sér í stafrétta textanum en leiðrétt án athugasemda í þeim 

samræmda. 

2ra11 „ſe“: „e“ breytt úr „a“. 

2ra16 „gek“: Strik í hálegg „k“ líklega pennaglöp. 

2rb11 „kolſ“: „ſ“ leiðrétt úr öðrum staf. 

2rb19 og víðar: „n“ breytt í „ɴ“. Þessi breyting er mjög algeng hjá B en 

hann hefur mikla tilhneigingu til að rita einn samhljóða í stað tveggja. Oft fær 

þó eitt „n“ að halda sér þar sem búast mætti við tveimur eða samsvarandi 

styttingu. 

3ra12 „hleẏpr“: „r“ breytt úr „t“. 

3rb8 „æ“: Þessu orði fylgir lítið strik sem er hér litið á sem pennaglöp. 

Önnur handrit hafa ekki þetta orð (Njála 1875:401). 

3rb14 „hv “: „h“ breytt úr öðrum staf. 

3rb30-31: Hér virðist hafa staðið „ſ|eɴ ꝛ“ sem reynt hefur verið með 

takmörkuðum árangri að breyta í „ſ|yſlu“. 

3vb3 „ oꝛu“: Fyrir ofan „o“ er blettur sem túlka mætti sem depil en er 

óvenjulegur í lögun og því talinn vera merkingarlaus pennaglöp í uppskriftinni. 

Milli „ oꝛu“ og „m k ꞇ“ í næstu línu fyrir neðan má sjá fleiri blekbletti sem 

virðast einnig merkingarlausir. 
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3vb6 „þaɴaɴ“: Þetta orð er illskiljanlegt og er ekki að finna í öðrum 

handritum. Í Njálu-útgáfunni frá 1875 er lesið „þannann“ (408) en fleiri 

hugsanlegir leshættir eru „þaɴaʀ“, „þaɴꜳ“ og „þaɴeʀ“ (sem mætti mögulega 

túlka sem „þá nærr“, en sá lesháttur hefur verið valinn í samræmdu 

uppskriftinni). 

4vb6 „ a n ram“: breytt úr „ a nan“. 

4vb9-10: Forsetningin „í“ er tvítekin; kemur bæði fyrir í lok línu og í 

byrjun þeirrar næstu. 

5rb7 „ma  vr“: Hér mætti búast við orðinu mánuður en eðlilegast væri að 

lesa úr orðinu „mandvr“ þó ekki sé hægt að útiloka að nefhljóðsstrikið standi 

hér sem óvenjuleg stytting fyrir na eða nu. Þar sem að skrifarinn sýnir þó 

almennt engin merki um stoðhljóðsinnskot má ætla að stafavíxl hafi orðið og að 

þarna hefði átt að standa „manvdr“. 

5rb35: Hluti setningarinnar hefur verið tvíritaður án leiðréttingar. 

5va13 „h ngaꞇ“: „h“ hefur líklega verið breytt úr „ſ“. 

5va16 „þ ꝛ“: Y rleitt stendur „þ ꝛ“ fyrir „þeir“ en hér er lesið úr því „þær“. 

 „r“ í „rauða“ hefur líklega verið breytt úr „ “. 

6ra16 „av lugr“: Krókur er yfir „v “ sem líkist þeim sem notaður er þegar 

skrifað er  

6ra38 „ríðím“: „rí“ virðist vera breytt, mögulega úr „n“ eða „ſí“. 

6va26 „e Njálu fyrir) sem rímar við leshætti annarra 

handrita en stafurinn, sem er nokkuð máður, líkist þó mun meira „e“ en „ “. 
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6vb14 „a ar  “: Ekki er ljóst hvernig rétt er að lesa út úr síðasta 

bókstafnum en það sem hér er túlkað sem „ “ er líklega villa. 

7ra22 „ek“: Fyrsti stafurinn hefur áður verið „u“ en hefur verið breytt á 

sérstakan hátt í „e“. 

7ra28 „þaa“: Síðara „a“ er skrifað ofan í „n“. 

7ra35 „auſꞇ      g krifarinn notar hér s  sem stendur 

yfirleitt við aðstæður sem þessar fyrir r. Er þar af leiðandi lesið úr orðinu „auſt 

firdingr“ en ekki „auſt firdingar“ eins og við hefði mátt búast. 

7rb26: Í uppskriftinni er litið svo á að depill yfir „e“ í „leg a“ eigi að vera 

yfir „g“ en vegna plássleysis komist hann ekki fyrir þar. 

7rb30-31 „barða ſꞇᷓav|n “: ra-band er notað sem stytting fyrir r. 

7va3: „a“ breytt í „o“ í „koſꞇ “. 

7va6: Depill nokkuð hátt yfir „ “ í „he  nír“ eru líklega pennaglöp. 

7vb1: Notað er ir-styttingarmerki þar sem búast mætti við ar-

stytting  

7vb32 og víðar: Skrifarinn notar ir-styttingarmerki þar sem búast mætti 

við s  

8ra35 „logbergſ“: Óvenjulega langt bil á milli „logb“ og „ergſ“ en orðið er 

haft án bils í uppskrift. 

8ra35 „hío ſ“: „h“ virðist hafa verið breytt úr öðrum staf og einnig hefur l 

(í hljóðs) verið sleppt. 
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8ra37 „   nẏꞇꞇ“: Neitunarforskeyti bætt við eftir á fyrir ofan línu. Svo 

virðist sem að í forriti hafi forskeytinu verið sleppt en í Skafinskinnu sem 

mögulega er rituð eftir sama forriti stendur „ nẏꞇꞇ“ (43r22). 

8  

13. Lokaorð 

Hér að ofan hefur verið fjallað nokkuð ýtarlega um handritið AM 162 B ε fol. 

sem hefur að geyma texta úr Njáls sögu. Mest áhersla hefur verið lögð á mál- og 

skriftareinkenni handritsins, auk þess sem útliti þess og uppsetningu hefur verið 

lýst. Þá hefur verið litið á feril þess eins langt og hann nær og hefur skyldleiki 

handritsins við önnur handrit Njáls sögu verið skoðaður, með sérstakri áherslu á 

kaflaskiptingu en fræðimenn hafa lítið velt þeim þætti í skyldleika handrita fyrir 

sér hingað til. 

Þrjár mismunandi rithendur eru á handritinu; A ritar blað 1, B er 

aðalrithöndin á blöðum 2–8 og C ritar flestar fyrirsagnirnar sem er að finna á 

þeim blöðum. Rithönd A hefur árléttiskrift og hefur yngri mál- og skriftar-

einkenni en B sem ritar textaskrift með léttiskriftaráhrifum. Fá dæmi eru um 

skrift C en sú rithönd er nokkuð fornlegri en B. Með því að rannsaka skrift, 

stafsetningu og málfarseinkenni sem birtast í handritinu má áætla hvenær það 

var skrifað. Niðurstöður þessara athugana benda eindregið til þess að blöð 2–8 

hafi verið skrifuð á árabilinu 1350–1375 en blað 1 ekki minna en hundrað árum 

síðar, eða einhvern tíma á árabilinu 1475–1525. Fjórðu rithöndina, rithönd séra 

Þórðar Jónssonar í Hítardal (um 1609–1670), má svo finna í viðbótum og 
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leiðréttingum sem gerðar hafa verið á nokkrum stöðum á blöðum 4, 7 og 8, en 

þær viðbætur hafa verið gerðar eftir Kálfalækjarbók eða texta sem er náskyldur 

henni. 

Frá dögum Árna Magnússonar hefur verið litið á handritið sem eina heild 

og var það aldursgreint í heilu lagi þar til Stefán Karlsson aldursgreindi brotin 

hvort fyrir sig á níunda áratug tuttugustu aldar. Í raun er fátt sem bendir til þess 

að A- og B-hluti hafi nokkurn tíma komið saman fyrr en Árni Magnússon setti 

brotin saman undir eitt safnmark á fyrri hluta 18. aldar. Fleira aðgreinir hlutana 

en sameinar þá. Það sem helst gæti bent til þess að hlutarnir hafi einhvern tíma 

tilheyrt sömu bók er stærð blaðanna og uppsetning dálka, sem er þó ekki alveg 

eins. Aukalínurnar þrjár í lok b-dálks á blaði 1 benda til þess að blaðið hafi 

verið skrifað til þess að fylla upp í handrit sem glatast hafði úr en þar sem að 

texti B-hluta er töluvert síðar í sögunni er ómögulegt að segja til um hvort 

blaðið hafi átt að fylla upp í það handrit eða eitthvað annað. Þó er vert að taka 

það fram að vissulega gæti Árni hafa haft frekari upplýsingar um sögu 

handritsins þó að þær upplýsingar hafi ekki lifað fram á þennan dag.  

Blöð 2–8 komu í safn Árna úr ýmsum áttum en hægt er að tengja þau öll 

saman á þann veg að einn og sami skrifari skrifaði þau öll og að þau voru öll í 

eigu séra Þórðar Jónssonar í Hítardal á 17. öld. Blað 1 nýtur því töluverðrar 

sérstöðu þar sem að ekki eingöngu er þar annar skrifari heldur er ekki hægt að 

tengja það með góðu móti við séra Þórð. En þar sem að handritið virðist hafa 

verið komið í parta jafnvel áður en það komst í eigu séra Þórðar er ekki loku 
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fyrir það skotið að sumir hlutar þess hafi lent annars staðar og aldrei komist í 

hendur hans. 

Athugun á skyldleika ε við önnur miðaldahandrit renna að mestu stoðum 

undir rannsóknir Einars Ól. Sveinssonar. Hann skoðaði hluta handritsins hvern 

fyrir sig og komst að þeirri niðurstöðu að ε sýndi stöðugan skyldleika við X-

flokkinn og að blöð 2–8 væru náskyld Skafinskinnu. Þegar kaflaskipting er 

skoðuð sést glögglega að Skafinskinna sýnir einnig mest samræmi við ε í 

kaflaskiptingu. Þá er áhugavert að ε sýnir nokkuð meira samræmi í kafla-

skiptingu samanborið við Reykjabók en t.d. δ og Kálfalækjarbók. Þó svo að 

athugun á kaflaskiptingu sé ekki mikilvægasti þátturinn þegar ákvarða á 

skyldleika handrita sýnir þessi rannsókn að ekki má líta fram hjá slíkum hlutum.  

Þrátt fyrir að útgefendur Njáls sögu hafi alltaf litið á ε sem eitt handrit er 

fátt sem rennir stoðum undir að svo sé. Ef litið er fram hjá líkindum í stærð 

blaðanna og uppsetningu dálkanna, sem ekki er hægt að útiloka að sé tilviljun, 

eiga hlutarnir ekkert sameiginlegt. Hvort Árni Magnússon hafi haft einhver 

frekari rök fyrir því að telja ε vera eitt handrit önnur en útlitsleg er ómögulegt 

að segja. Í dag er í það minnsta ljóst að rök sem lúta að útliti nægja ekki til að 

fullyrða að um eitt og sama handrit sé að ræða og má vel vera að A- og B-hlutar 

handritsins hafi ekki komið saman fyrr en hjá Árna. 
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Táknréttur texti  
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——————————————————————— 

   þ u t  kapſ þv ſk lt g all a xí ᷓ   

   s l urſ e  þat v l e  t  

   tt nauckut ku e at ko a vʀ.  

   voru  g  e at þ   e g  v  at  æ a at  

   þu ha     go u  ho u  .G. ʀe   heím  

   þ  genu ᷣ - 

   ɴ. ko  he m a   

   þ  genu   ſyn  h ſ ᷓ   

    þu   ho  ſt llt e   a   

   m e   e ſk  ko a    kol þa er  u    

   ᷓm .G. ko  he   a  þ  ge  

    e m ỏg ꜳ .hallg . h  kua  m ga m   

   l   a obætta þa er bet  m  w  e   

   ſvart ᷣ.G. kva  hᷠa m  u ʀ  a tí 

   ltek u  sínv  e  eg ſk  ʀ    

   m len lukazt .hall. hæl ezt  a 

   ᷠ v  ví g ſv z e   l ka e þat  

   a .ɴ   

   ſ  hanſ at ætla þ  t bwſ.    þa 

     ſama . . v   ſa atbᷣ ꝛ at .b  g. v  utí  

   ᷠ ʀ  a ꜳ ſvỏrtv  he e h  na   

   ſta     g  e  í  e  ſ a m  ha  e ſp o   

     h n e ᷣ saxe h  spᷣ e þe a  

   mᷠ at na  e atle he te e  s  h  h  ſpᷣ í  

   hua ᷠ h  væ  e  e ᷣ .ſ. h   

   hu t ſk tu   a .ſ. h   h  ſuar  e  er u  la 

   uſ m    u ll a eg    a þꜳ .ɴ.   ſk p  

     uíta e  þ r u ll e taka u   

   huat er þ   hent at uí a .ſ. hv   

   m t  m   he t at v  a .ſ. h  eg em   

   ak ᷣ g     ma ᷣ   ꜳ m gu he   e  tỏk  

   au ru .ſ. h  e  e  ſk  þ g þ . ley a at  
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   u  m   .ſ. h  g  a m  e  ko  ꜳ þ  s  h  e   

   u llt u  a allt þ  e  e  u l    þ  le  a   s   

   þo at e  v le ſe  a þ  t ᷠra a attu ſ   

   t  v et v  m  attu mu t e   m   at þ  ko    

   ſ. h  þ  ſk l e  t  e  ek u l .ſ. h . kaupa mw   

   u  þ u .s  h  tok h  u  h m .ɴ. ko  he   u   

   kuell      .s . h ſ .ɴ. ſ. b . hua a m  h  uæ  

   h  er h᷒kall þ   .ſ. h . o  tok eg u  h m þ t  

   h  l ezt u ᷠ latꝛ. ær  mu  h   or 

   u rkᷣ .ſ. ɴ. e  e   

   h  er .ſk ph. v  vel t ɴ. ʀe   t l  

   þ  gſ v  ſum et   .ſſ. h ſ .G. u  ꜳ þ  g  .ɴ.  

   tok u    eſío  e  h  ᷠ ſk ph . ſ.  

   hua ᷠ  e þ  væ h   er þ   

      e    he  a mᷠ v n .ſ. ɴ. ko a m  þ     n t  

   ſag e ſk ph . o  glotte uít  

          ʀ þ  t  malſ at t a er þav e   

          he  a atle .ſ. b þ. hua  at h  ſky 

   ll e u  a v   agíe  hugat he   

   þ   u k  .ſ. h . þu ſk t   a at l íta at kol  

   þ  t  er þv    ꝛ h  þ t þv ſk t uega h   

      ag e  þu uíllt mínu  u lía   

   h   er uel ꜳ ko e  .ſ. atl  þ t hu t  e  

   ock  e   llm e e  þo ſk  eg s  t  h ſ ʀa 

    a at a ar hu  ſk  ha ᷠa. uel m 

   u tu g  a e  a ſk tu e  t  e  ſk ſ g  a h  t      

   vopn ſín   h   ʀ  

   hl   ᷠ þ  m  er   ᷓ hl   e  a þ ʀ  

   attu he  a au ᷣ   ᷣ v hv 

   ert atle ætla e e  kuezt le ta  

   klarſ. e  ſ. e  þ r kuo u þ  l t   ey 

   re  e ſuo go v  u ᷠe e  þo er  
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   eg em m  ſkaphar ꝛ ᷓgꝛ  

   u  ſart or   at b    m  

   k  ge  eg þ   þ  at ſkull  þottv ſ- 

    ert e  g  bl y e m  atl  .    ] e tu n  

   ʀa an e e  e  ko a .ɴ. ſ. h   

   o  ʀæ  e  e   ſ   ᷣ h o  e  h  v lltu tak   

 

34 

 

 

37 

   þa h llzt ept  

   le ha a vere    nott huer  e  þ r  

   ſ. h  uíga kolꝛ h᷒kall .hallg . ſ. þ r h    

   ᷠ   

   e t eg hu t e  þore at    a  

   h  .ſ. atle þ  h  er ſag ᷣ ſkap llꝛ mu  e   

 

1v 

——————————————————————— 

    veg  

                          ] þ    

    g ᷣ ſ   

   h  ke     e  

    h   h ſ g gr vel k   

   et  þ  au gu m   au g 

   van þa  er þa ᷠ er .ſ ko   

   þ  attu  er   ag e  

   h  þa ſp ote t kolſ  ko  ꜳ h    

   kolr ſue pa e þa t atla auxe e  

   o  ko  e  ꜳ h  l kolꝛ ke og  

    o þeg  atle ʀe   þ  t  h  ᷠ v km  h.  

     e   h  ſ nſ o  gæte  ha ſ  

   kolſ þ t h  er llen  bak e o  er  

   h   au ꝛ  þu veg  h  .ſ þ r suo ge   

   eg at .hallg . mu e ſynazt   

   at   ] ha e h  ſ al .  ſ   ᷠ  

   ʀ   atle he     hv   

   þack          ] þ tta a 

       ] ha  e. v  ha  

   ɴ. mv  þ  a .ſ. atle uel m  ha   

     haun u  ha a .ſ. h  eg u l ſe g a þ 

   arkſ. h  he   

   ᷠ er ha   þræl  

   uorn    y aſumᷓ o  munu þa 

   w ko  nu    kol e    
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   ſkpᷓhe en .m. myklu eru     ]l.   

   nu at g   a me re e  yr þ r  

   uguzt þa ꜳ   þotte þ  e   ſaka e   

   nu u l   ] þ r uegazt v  ſ ræ 

   kn   m   u t a   

     

   bu e e  h ſ g gu   

   h m t  bu   .G. ſk p  m v t mᷠ er  

   þar v    bv ar yrvnu  ſeg þv G  

    e   m   v l     a h . ſa .ſ G  

   h  g  vt þeg  og  ag a e uel .ɴ   

   h ſ ſ  ᷠ gengu þ  ꜳ tal  lla   

   nv or   ſ. ɴ. er h᷒  y a m n ſk   

   ʀo  gr   og late   re 

   pa h᷒k  

   e a  þ v æ  þv n   

   ᷣ .ſ. ɴ. S  mvn eg g  a   

   þa m  v   a   y ᷓ v t l   

   gre  a x   aura ſ   

   eſ o e  ] oc ſell e .G. h  k n e   

     u  et ſ  ] a ſm  h  h  h m g ɴ r  

   nu t  bu  ſ  ar   u  nu  a  ul  m   

   þ  .G. ſm  a ꝛ. Nu er .ɴ. ko  he   tal 

    e h  ꜳ þ . e  h . l ezt all   væg  ſk 

   l. ha. au ta e .G. m   

   e  h  h ſæzt ꜳ v g  .G. kuezt all   ſk   
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   ſe ne n  . þa ſkalltu þo uera  

   var v  ] þ g þ t hallg . mv  aun 

   gv  ſ  hall a v lltu nỏckvt  

   ſen a ma   .ɴ. ſ. atle at ſe g   

   h m ví g . e  u l e  þ  .ſ. hu   þætte  

   bet ᷣ at kolꝛ være og ll    

   hæ nu .hallg u  ſagt u g  

   kolſ og v mæle atla h   kua ſt  

   launa ſkyll u atla hallger vr  

   ſe  e ma  at ſe g a .G. v g kol  

   ha  ſvar  ᷠ at ſe 

   ígía .ɴ. e  ha  ſuar  avngvv.  
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31 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

40 

   b  g azt .ɴ. ne .ſſ h ſ. h  ge ſa e m o   

   ỏngu ᷠ gav  tt  þ r t  

   ꜳ þ  m ſſer . at e   u   at mᷘ þ   

        m v et ʀæ e .ɴ. v  at. þ  v   ]  e  at  

        þv ʀe ez  au  ᷣ      o at ᷘe  

   ha  ᷣe   hræ   ]zt e  þ  .ſ. atᷝ. og 

   v l e  h  ma v a e  e  ꜳ ko e þ  e  

    l gt ɴ. bet ᷓ þ   m n   

   h ᷒v  .ſ. at. e  at ſk     ] u  lan      

   þ ſſ v l     ]   ía þ  e  e  e  veg e  at  

    ko e þrælſg ỏll     m  ſuo ſk  þ g  

   bæt  ſm  ᷠmᷠ .ſ. ɴ. e  þ. m  þ   

   þ  h  ta ſe  h  m  e  a  þ mw  ko 

   ma mᷠhe   . ʀ ezt h  þar he ma  
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——————————————————————— 

   ꞇ ᷓ þꝛa   S.ſ. ml  .   g  e  ęk G. e  þo  

   ſkẏ ᷓ  

   ml  . þ  u l ek g arna cl þ na  oꝛ  

   uel bva   r kr  arlſſ. ml  . V   mar 

   ga ha   þ  heíꞇ goð e  m ſ a nꞇ þ  

   k  þ  ut ſel a  er þ ꞇa h   t uell  

   kſꞇa  ỏꝛ    

   v  ꝛ e gnᷓ  

   a ꞇ     ar þeſſar. bæ   ſk p   m . þ ᷓ.  

   ml  . þo ſcl  nu  ara þo   

   ſe e g  r  l g. S     ek  . h m   

     oll vel ſk puꞇ. m  h m vᷓ Gvɴᷓ la  

   ba ſon. lamb  ſ gur ar ſ. Guɴᷓ v   

   bꝛo vr ſ. þᷓínſ.   ha    kom  ꞇ  h ſ  

   ɴ  huaʀ au   m k  e   

    .ſ. gek ꞇ  m  þ  aꞇ ſk pꞇa u  m   

   apna a la þar ſem h  þoꞇꞇ  þur a  
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   ſ al       

   h ſ.   ko    ſk oll  þꝛa.   klau  h  aꞇ  

   e    lỏngv. þa  ek kolr ſteínſ hoɢ  

   aa hon ína  ell þa níðꝛ ſuer  ꞇ.  

   þ ᷓ. h o ꞇ  kolſ.   ko  ꜳ  oꞇ   s  aꞇ   

   ꞇok.  pꞇ  þ   ꝛapu þ ꝛ kol. hío .þ ᷓ. a   

   h  ho  . e  ſꞇeẏpꞇ  bvkínu   yr r b ð.  

   eɴ varð ve ꞇꞇ . ho  . þ ꝛ ꞇoku þᷓ  e  

    

   he  ſ    ara aa  un  .J. h  ꞇok vel  

   ᷓ. þꝛaíɴ      h m ho   kolſ .J. þa 

   cka   h  v k.  e r k  ſon h ſ kuað  

   me ra verꞇ e  oꝛða eí a J. ſag   s   

   ᷓ   

   þ ꝛ g gu þᷠ   

    . ſkíp. þ  uᷓ goꝛꞇ ſem lang ſkíp. þᷓ u   

   gamſ ho   ꜳ  ꞇ míoc .J. ml  . þv  
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      gar þ ꝛ v  bun .  ek. e r. þ  le ð 

   ɴ. S gl u þ ꝛ þa ſu ꝛ m  l     

    uᷓ ſem þ ꝛ kem . he   lað   . þ  ſl  

   kꞇ er þ ꝛ þur ꞇu at ha a þ ꝛ hell 

    ᷒a. þar ſp  þ ꝛ aꞇ k 

   olr vᷓ  ar   ſu ꝛ ꞇ kr. hell v  

   þ ꝛ þa ſuðꝛ t l ðanmᷓ     ] er þ ꝛ ko  

   v t  helſíng a l     v    ] þ ꝛ þar  

   m  ꜳ b  kolr uᷓ þar  

      uel a  u   

   ᷓ go   

   ỏꝛ   

   hac  . u  n ꞇ na.   kua  þ ꞇa vera  

   m  m ſína t   

    b oɢu  þ ꝛ v  

   k     ] or a b  a  þ  l   

   eín op u  a ſ 

          ]   ru     v   aſꞇ   

    h  ha    ɢyll   

       ] ſer      ]ꞇ e  m  ſ  hly   

   h eɢ  u ſína m  ɴ h  g gr 
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   ſkravꞇ m   m k ꞇ þᷓ ɴ.   he   þv þ   

   a  Guɴᷓ   ræ  a þ nu . v l ek nu ge 

    a þ . ſk p þ ꞇa. eɴ ſk p  h. Ga r þᷓ  

   ſcl    

   ᷓ ɴ   

   þacka   .J. vel g oꝛníng ſ ɴ  kve   

   ek  ela t   ſl    aꞇ ſva bvnv .J. aꞇꞇ   

    erð auſꞇr ꞇ l lan a mær s aꞇ  ᷠa  

   ſv a k g. þ ᷓ    m  h  v  ſumᷓ   

   ſk p ſꞇ oꝛnar m ẏrð  Gamínu .  

   h  ſ gl   ſua m k ꞇ aþ  a r þ  ꞇu  

   v  h  aꞇ ke a. h  u  au un a ꝛ mí   

   e  þ   a   ꜳ  a nan   

   m k lſ. þ ꞇ h  ſeꞇꞇ  þa ha ul ga ap 

   ꞇ ɴ le ꞇuðu. vᷓ þꝛaíɴ.  

   ɴ ueꞇr. eɴ u  uᷓíꞇ ſp .  

   J. þ ᷓíɴ. huᷓꞇ h  v ll þᷓ   

    ſl   ɴ h  le  þ  e g  ha a rað ꞇ  

   v   ſ k. le  h  u ꞇa v l a a ꝛ ꞇ ðín 

      a   ſl    

   a ſem h  þ ꞇ  hęnꞇa. uᷓ þꝛaíɴ   
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   nv. þa ſpyr a  þau ꞇ      e  m gu   

   þoꞇꞇ  m k ꞇ laꞇ .G  ra hl  ᷓ eɴ a  

   þa u ll   J. aꞇ þꝛa ɴ   ᷓ  

   h  þa e  m  utan  a  ɴ alſ ſona  

            e r Gꝛ  r ɴ. ſſ.    a   

             ſl    þ  ſumar e  ᷓ   oꝛ v 

            ꞇ  ᷓr  

   ꞇ   
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   m k  aꞇ þ ꝛ v ſſv eck  ꞇ ᷓ þ ꝛ     

   hỏ  u þ ꝛ vꞇ  v ſꞇ langa. þ ꝛ ko v  

   þar er gru ſæ í v  m k l. þoꞇꞇu   

   þ ⸍v ꞇa⸌ aꞇ þ ꝛ m  u n  lon v . þ ꝛ .ɴ.ſſ. ſp . 

   barð hu  u  l  u  h  ęꞇla   aꞇ þ ꝛ m   

   ỏꝛg eru ꞇ  ſ. h . aꞇ þ  se   

   vęr ho u  ve ꝛ  oll ha ꞇ. eẏ arnar  

   ę ſkoꞇ l  . ę. írl  . ꞇueím noꞇꞇu  ſ  ᷓꝛ  

   ſa þ ꝛ l   aa bæ   b ꝛ . e  bo a míkᷠ  

       oꝛ ᷠ. þ ꝛ koſꞇv u akk u   yr ᷠ b 

   o a . þa ꞇok aꞇ lęg a veðꝛíꞇ eɴ  

   v  m g níɴ v ᷓ logn. S a þ ꝛ þa  ara  

   aꞇ ser .  . ſkíp. þa ml   bar ꝛ. hu ꞇ  

   ſcl  nu ꞇ  raða ꞇaka. þ ꞇ m    r m v  

   ueíꞇa os aꞇ g gu. S  an ꞇala þ ꝛ v   

   huᷓt þ ꝛ ſkẏ   

   u . eɴ a ꝛ þ ꝛ hỏ ðv ra  ð þ ꞇ   

   ſer. ko u u k ngar. ſpẏr a hvar r  

   a ꝛa aꞇ no nu   yr  m  þ ꝛa. þa ne 

    n u     m  kaup m .   ſp . í mot . h 

   uer     u kíngu  u ɴaʀ ne nð    

   gríoꞇ gar ꝛ. eɴ aɴ   

   mo  anſ. oꝛ  ungalſ bæ a  ſkoꞇ 

   l   .  ręn ꝛ melkol ſ ſkoꞇa k gſ   

   ỏn u  a  os ſ.  
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     ge a  m an þ ꝛ mæꞇꞇ  u   

    

     ]  nu oꝛ a a kaup m  s k vel  

S nækol r hleẏ ɢr  

     gegnu  m  ſp oꞇ . ⁊ ſua  aſꞇ aꞇ h   

    ell vꞇ bẏ  

     u  Gꝛ   a k ᷠ 

   gana.    a     ] uoꝛv þ ꝛ .ɴ r  

   ſem meſꞇ þoꞇꞇ  þ  a. V kᷠgar kavll 

   vðv aa kaup m   

   ge a  ɴ þ ꝛ ſog v aꞇ þ ꝛ ſkyll  

    u a  

   þeſſu v  l ꞇ ꞇ  

    p  ara ſvɴ  neſ ꞇ.   v      e  .x.  

   þ ꝛ roa m  e  þg ᷓ  u   
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   ſ u helg  ſp huſ  
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   gar. hu r e ꞇu ſ. helg . kar  h. ek   e   
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   elg . oꝛ ſuðꝛ ey u  ſ  

1 

 

 

4 

 

     ſ. aꞇ  arl m    vel u  þ  ꞇaka. þ ꝛ  

   þagu þ .        

    . kar  ſ.  . hv  r m  þ ꝛ v . hverſu ko  

   v þ ꝛ t ɴ. ſ.  arl. ek  aɴ þa   ſkoꞇ 

   l      oꝛum  boꝛ v  þ ꝛ v  ſſ mo 

 



72 

 

   el ko  n. ſ. helg . e  þu u ll ueíꞇa oſſ  

   nochuꞇ. Ve ꞇa ſl kꞇ ſem þ þ   ꞇ.  

   ſ. kar    hv ſ bę    þ . ve ꞇa þ  a g 

   ongu. ſ. helg a ſ 

   kyll u. Soꞇꞇu þ ꝛ þa aꞇ þ    

   ɴ e  þ ꝛ ho 

    ðu bar   v  h ẏpꞇ kar  v  ꜳ ſk 

    p þ ꝛa ſnækol ſ. h  ſner   í moꞇ  h   

   hoɢr ꞇ  h ſ. kar  hleẏpꝛ a ꞇr av ugr  

   y   ſla eína  uᷓ v  þv   

   h o   ſlana. ſua aꞇ  al ba a eɢteín 

   a ſuer ſ nſ. kar  h o þa    .   ko  ſv 

     a ɢ  ſva m  

        ] h  klav  o an  ra hon  na  

    h ᷓ ]ana. Gꝛ  ꞇ gar    

   ſkauꞇ ſp oꞇ  aꞇ    ]ra. h  ſa þ  

   op   lopꞇ v . eɴ ſ ſꞇ  h ſ.  

     þ  u  þ   ] gr  r ]o n     ] mo  v   

   ar l  oꞇ gar 

     .       ] h  ſu ᷓ  þaꞇ  
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   o      ]u m  ſ a v þ ꝛ  
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   sua aꞇ  a nan urpu þ ꝛ ſer m  

    ana.   v  æ þᷓ  a nan ſem meſꞇ vᷓ  

   raunín.   v l ek nu b   a þ  h  

   ſꞇar m  yðꝛ h ra. þ  ſcl ꞇu ra a ſ  

   ɴ ꝛ   

   þa aðꝛ. þ ꝛ v  þa m   arl  u  veꞇr  . e   

   er aa le   vetr  . ɢ oꝛ    helg  hl oðꝛ  

     m    ſęꞇa   

   ſp . hu  helg  v   hlíoðꝛ. ę huaꞇ h  þ 

    

     

   nochuſ r k s aꞇ geꞇa aa  

   ſkoꞇ l   . ſ. h. Sua mun os þ ck a  

   ſ.  . ę huaꞇ e  þu . Skoꞇar munu h    

   ꞇek ꞇ ſyſlu maɴ y u n a  lí   

   k  n oſn ỏngv  ſkyll u gan 

   ga mega y   ſkoꞇ l      oꝛðv   

   erꞇu  oꝛ ſpar mᷓ. helg  ſuᷓ. l ꞇꞇ e  þ   

   reẏn ꞇ. avka ſcl  ek ſemð þína. e   

   þ ꞇa e  ſaꞇꞇ. ſ.  . e  ella mun þer g al 

   l  aꞇ v ða.  kk  e  h  þeſſ haꞇꞇar  

   m . ſ. karí.   m  h  ſaꞇꞇ ſeg a. þ ꞇ  a 

      h ſ ęr    ſpar. S ðan ſe      

   m . ſv ꝛ ꞇ  ſꞇrau  eẏ ar. arnl oꞇ  ſ 

   yſlu m . ſínu .  pꞇ r þ  ſen   h  m   

   ſu ꝛ ꞇ l peꞇlan     ar ᷓ.   t  þᷓ n 

    oſn r.    reꞇ u aꞇ hun    
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   þ ꞇa  ꝛo h  ſaman h  S g᷑ ꝛ   

    oꝛ nu ſu ꝛ m  h   ᷓ k ᷓ     ỏꝛ   

   h ɴ. ſſ. þ ꝛ ko u ſuðꝛ aa kaꞇa 

   ot l     

   ẏr ę   ſẏ ỏ   

   ko u þar   moꞇ  þ  m  a  þeſſu  r  

   k u .   ſog u aꞇ .  . u  ſkamꞇ   b ꞇ .  

   ɴ ᷠg  

   ɴ ᷓ    

    u  ꝛ ɴ v   ẏr r o ᷠ. þ ᷓ lauſꞇ   bᷓ .  

    þ . Skoꞇar ho  u laꞇ    ara ſ 

   u ꞇ l   ꞇ lauſꞇ.   ko  þ    opna ſk  

   oll u . .   h ſ m m ᷓð þ ᷓ maɴ  al  

   ɴ.ſſ. ſneru   moꞇ   

   þ .   bavr u  u  þa.   ko u þ  aa   

   loꞇꞇa. vᷓ þar þa bar ag  harðꝛ  

S nua þ ꝛ Gꝛímr ra  h a  

   merk u    

N v ſnẏ   

   elſnaꞇ  ſkavꞇ ſp oꞇ  ꞇ  kara. e   

   h  ſkauꞇ apꞇ  ſp oꞇínu.     gegnu   

   ẏ ɴ þ ꝛ raku  

    loꞇꞇan. allꞇ þar ꞇ l er þ ꝛ ſp   

   melkol ſ aꞇ haɴ  ꝛo h  ſam .    v 

   ngalſ bæ . aꞇꞇ   . þa ra  u  m  ſína  

     ſyn    þ  ollum. rað aꞇ ſnua  

   apꞇr.   b  a  e  u  ſua m k   l  z 

   h  ſn v þ ꝛ þa apꞇr ɴ  er  . ko    ſꞇᷓ 

   um eẏ. ſk pꞇu þ ꝛ h   

    oꝛ h  noꝛ ꝛ t ɴ.ſſ.     
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   m k ꞇ. u  þ ꝛ nu m   . v  uet n. e  u   

   var  be   u  þ ꝛ .ɴ ſſ   

   ɴaɴ ſem þ ꝛ v ll 
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   m . kar  .ſ. þ  aꞇ h  mun   þ ꞇa ſvm   

   o  hac ar  .   m   

   ᷓ   ɴᷦ ſ. kar .   aa þ  ſam ml  

   v  þ ꝛ aꞇ   ɴa  þar. S ðan leꞇu  

   ɴ ſſ. vꞇ.   ſ gl v ꞇ  no    ko  u ᷓn 

    he  .  uol u  þ ꝛ þ .  

            Olbe ɴ h. m . h  v ᷓ arnl o  ſ.  

            h  vᷓ þꝛ ſkr   ]. h  ſ gl   þ   

            ſumᷓ vꞇ ꞇ   ſ   ] . er þꝛa     

   ɴ. ſſ.    vꞇan. h  var þan veꞇr   bꝛ 

   e ð  al auſꞇr. eɴ v  ſv aríꞇ ep   

   h  ſk p auſꞇr   g  þ   

   þ ꝛ v  bun  re     ] þ  m  aa baꞇ    

    eſꞇ  baꞇ ɴ u    ] p. e  gek ſ ðan vp  

   aa ſk p t t     ]  u  þa. kolb. ſp    

   þ na ma    

   h. hv ꞇ v  a  
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     uoꝛv m  h m þar ꞇ  er kar  u  veſꞇr  

   bu   aꞇ ſ gla g ỏꝛ   e r  kara ve  

    lv.   ga  h m goðar g a     s  ɴ.ſſ.  ra  

             ðan    kar  ueſꞇr  

              

            u  þ ꝛ þar m .  n u  ſumar   ba 

   ð ka ɴ. ſonu. aꞇ þ ꝛ  ær    h   

   h ɴ Gꝛ  r kuæ  þ  mun u. g oꝛa e  h   

   v ll   þa  ara m  þ  ꞇ   ſl   . kar  heꞇ  

   þ .     ſſ þ ꝛ h  

   ſuðꝛ v  aungulſ ey ar  

    ar. þa hell u þ ꝛ ꞇ l ſallꞇ rís   g gv þar  

   v  .   boꝛ u  u  l    m   

   m k . þ an    þ ꝛ bꝛeꞇl   ᷓ. þa  

   hell u þ ꝛ ꞇ l man . þ ꝛ mæꞇu þ  Gvðꝛe 

   k  k g  ỏꝛ mỏ  baurðu  v  h  

   ſ ɢ  

   ku þ ꝛ  e m k ꞇ. þaꞇan hell u þ ꝛ n  

    ꝛ   kolu    un u þar G lla  arl ꞇ   

   h  uel u   þ   

   h ð  .    m  þ m ꞇ  

   grð . . e  v  uar  G pꞇ  

   e    ſyſꞇ  ſ na G lla . .      h  þa   ſv ꝛ  

            eꞇꞇa kar  be     boꞇa | eyíar  

            ſumar b oɢu  þ ꝛ kar  ɴ ſſ   

             ſl   .   þa er þ ꝛ u  albun r. Gen 

   gu þ ꝛ    . . h  ga  þ  goðar g a  
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   þar    ra a m  e  þav v   a nan m ɴ.  

            ra ꝛ aꞇꞇ  bv aa   

            hᷓ  ſꞇau u ɴ þo uar h  aꞇ gr  

            oꞇ ꜳ   þoꞇꞇ  h  þar ollu ſp lla.  

   þ ᷓ. var vel ꞇ  h ſ ɴ . v  þ   

   aꞇ keꞇ ll ỏꝛ þ  h. þa  

   ſog u .ɴ.ſſ.  ra hkᷓníngv ſ ɴ   ᷦ  

   m k  e ga aꞇ he mꞇa aꞇ þꝛaíɴ. n  se   

   þ ꝛ ꞇala   ꞇ. ɴ ſv ᷓ. aꞇ þ  uær  be  aꞇ ke 

   ꞇ ɴ þraíɴ. h  h þ  

   Ga v þ ꝛ kǫꞇl  ꞇo  ſꞇun  ꞇ  aꞇ ꞇala þ ꞇ 

   ɴ. Lꞇlu ſ ða    ꞇu þ ꝛ  

   ꞇ ɴ h  kve   aꞇꞇ m  u  ra  

   herma oꝛ u  m nu  þ ꞇ þ   an  aa.  

   aꞇ þꝛaín þoꞇꞇa ek m k lſ. v rða  

   magſemð v . yðꝛ. S þ  heꞇꞇu þ ꝛ ꞇal  

    

   ɴ ra  . huerſv  

   m  ſkyll    ara. þ ꝛ kuo v  e g  v 

   na aꞇ ſuabuíꞇ ſtæð  .ɴ. ſuᷓ. ek  er  

   ſl kꞇ ſua vuanꞇ þ  mun þ k a v   

   ſakleyſ . e  þ ꝛ eru  ꝛepn r.   e  þ   

   m ꞇꞇ rað aꞇ ſk oꞇa aꞇ ſem  leſꞇv   

   v  aꞇ ꞇala v  
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   v þ ꝛ ɴ  meſꞇv vínaꞇꞇu. laꞇa  

   þ ꝛ nv   ha  þ ꝛ ho ðu vꞇ  v ſꞇ ſka ma  

   a  þ  uel bẏr   ko va aa eyrar   

    en v s heſꞇa.  ðu he   ꞇ bergþ  h.e  

   er þ ꝛ ko u he   vrðu all r m  þ   egnír  

      ]  luꞇꞇu he    e ſ ꞇꞇ  h 

   ɴ . þar var kar  þaɴ  væꞇr m   

    v  var  bað kar   oꞇꞇur .ɴ  

        ] Gꝛ  r   helg . þ  m  h   

   ſua aꞇ h  v  h m  avſꞇnvꞇ ɴ  
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      heyrín- kvn cꞇ. e  þ ꝛ sᷓ   

   ſcl . kara. v  ꞇala. þ ꞇ h  he  

   apðe ll  eɴ  

   þ ꞇ þ ꝛ mvnv hlaða  

    llẏr u  ſaman. e  m  e gv hl ꞇ  

   aꞇ. þ ꞇ þ ꝛ eru m  he  ſk  þ  kaɴ  

     vera. aꞇ þ  ſe ml  . aꞇ ſſ. m nír  

   ſe ſe nír ꞇ l at g oꝛða.   ſcl u þ  þ .  

   þola u  ſꞇun . þ ꞇ allꞇ oꝛkar tuím 

   ỏꝛꞇ ɴ ſua   m  ſcl u  

   þ  oꝛ   ꜳ ko a  aꞇ  
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   aꞇ g ỏꝛa e  yðu  e   lla le ꞇa . e  e  

   e ð ꞇ v  m k v  rað      yſꞇv. þa mun    

   all   oꝛð  ꜳ h  u  ꞇ ko  ꞇ ẏðꝛ  

   ɴ nv ha    

   ɴ.   m  þ  þo s .  

   avkan a  ara v  yðꝛa ſv v   

   ỏꝛꞇ. fyʀ e  þ  

   leɢ ꞇ uan ꝛæ   ꜳ ẏ   

   vapnv  

   a.  pꞇ  þ ꞇa heꞇꞇa þ ꝛ ꞇalínu ᷓ mᷓ 

   gſ man  v  ræ a   

   þ  aꞇ þ ꝛ bꝛęðꝛ ꞇoluðu u  kara. aꞇ h   

   mun    ara. eɴ kara kue  þ k a  

   onur  erð beꞇr . eɴ kue  þo m  v  

    ara u  þ  er þ a v  rað .ɴ.  eʀ kar 

     nu ꞇ   u  ar u  þꝛa n.   ꞇala v   

   þ ꞇa mal.   þ kk r þ  e g  e ɴ  veg  

   ba u . kar  kemr he    

   ɴ ſſ. hverſu oꝛð    me  þ . þꝛaíɴ  
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   m  þ  ꞇ l gríoꞇ ar h  kua  þ  uel aꞇ  

   þ ꝛ hẏrð  ſuỏꝛ þꝛaínſ.  

             uɢu  þ ꝛ þa ííí ɴ  

               ꞇ  þ ꝛ  oꝛu gr oꞇ ar. þar v 

            ar an yr  bꝛe ꞇꞇ. maꞇꞇu m  

   g r m  ſꞇan a  a n ram. kona v   

   vꞇ    ſa  erð þ ꝛa.   ſ. þꝛa   h  ba 

   ð m  ganga   an ẏr  a vap 

   n ſín. þ ꝛ g oꝛ v ſua. ſꞇoð þꝛa ɴ     

   ɴ þar ſꞇo 

    ɴar haɴ  v ga 

   ᷓ  

   naſꞇr. Gunaʀ lamba ſon þa lo ᷠ.  

     

   þa hueʀ aꞇ hen  . þ ꞇ kallar v   

   all r he  a. þ ꝛ ſkarph . g gu ne   

   aꞇ  ẏrunu .   gek h   ẏſꞇ. en þa  
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   karla. ꜳ bæ ſ nu .   r  u víí . m  h   

   hu ꞇ er h   oꝛ. þꝛa ɴ uar  þ meſꞇa  

   ſkrauꞇ meɴ  m ch ꞇ. h  re ð   blar   

    

    

   ɢẏrðꝛ ſuerð .  e  h  v   a nᷠ    

    ỏꝛ. Gvɴ ᷑ ᷓ 

   ſ ɴ ſ. ſon  r  ] hl  ar e  

    a. ᷓpꝛ var h m næſꞇ  a nᷠ.  

L oðíɴ heꞇ   he  a m    h  var   

      er u  me  þꝛa n   

   bꝛo  loðínſ. er e  uar    erðu   
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   hrap. h  ml  . þ  mun e ng  mæla  

   ſ  ko n   

   ſkarph  kua  þa v ſu. ᴀuðꝛ m   

   ell a ſk ða. oꝛ  þᷠ mega ſkoꝛða  

     

   þeſſu  rekkv . hoꝛ kerl ng erꞇ  

   hernar hr ðſ uíð  reka ſk ða  

   ꞇ g 

   ẏll í  

   þer   

    ar ꞇ he  . ſ. hall. helg  ml     

   er ek kom ɴ aꞇ   ɴa þ a n  
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   ockvra.  ẏ   

   þær. er ek hlavꞇ  ẏr r þ n .  
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   ſ ɴ ml   a   

   ek þ ꞇ bb m  uꞇ u l a g ỏꝛa  ꝛe   

   gſkap ykarn ꞇ   ear. ę hv ſv le   

   g  ſcl   ear bon y  r ſꞇanða. þ  m .  

   mᷓ  

   ða m  ſæmð na þ  ſem lí  þ ꞇꞇ la v  

   h ᷓp  ml  . þ ᷓg oꝛð  ge u m  ɴ   

      uɴ kᷓníngína. en os vɴðan. l ꞇ l  

   var þ  ge a. ſ helg . aꞇ b gða ꞇ  ſ     

   ɴ ꞇaka þ k   moꞇ . þ kk   þv  

   ᷓpr. ek m  bæꞇ 

    ſem makl kꞇ er. þau e   ſk p 

   ꞇ  m  v ga  ſ. helg . aꞇ þ  m  e   

   gegna. ſkᷓph. ml  . ſk pꞇu  ek  oꝛ u   

   u ð. hᷓ . eɴ g oll u  h  rauðan belg    

   graɴ . hᷓpꝛ ml  . þeg  þv ſkarph . þoꝛ 

   a m  ek aꞇ bæra ox  mína aꞇ ho  
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               aꞇ e g  m    s bu ꞇ ſꞇan a  

R unol r ſon vl ſ aurgoða.    al h  vᷓ m  

   k ll uín þᷓ. h  ha    boð ꞇ þᷓ n he   aꞇ  

   h  ſkẏll   ko a auſꞇr þangaꞇ   

   v kur v  a  ueꞇ  æ ma  vr. þ ꝛ    m   

   h  V gha hrap   

   S gur ar.ſ. Gvɴ  l.ſon. loð ɴ ỏꝛv   

   þ ꝛ v  víí  ſamᷠ. þęr ſkyll v      mæð 

   ꞇ  þꝛaíɴ aꞇ  

   h  æꞇlað  he  an aꞇ v   

   ííí . ho ðv þ ꝛ all r alvępn . þ ꝛ r  

      

    

   r baðu þa aꞇ þ ꝛ ſkyll u re ða  

   þær y  r  l oꞇ ð. þ ꝛ g oꝛðv ſua.  

N 



77 

 

   ẏnꞇ m  þ  v  a ſ. ſkarph   

   gr oꞇ  hleðꝛ aꞇ ho ð  oð .  ar  he    

   ꞇaðſkeɢlíngar. ſ. hallg .   ſua m  v ẏ 

   ðꝛ  a nan kalla. he an    ᷓ. eɴ  o ᷣ  

   y uᷓɴ karl hí  ſkeɢlavsa. þ ꝛ  oꝛu  

   e g   ẏʀ he   e  all r urðu þeſſa oꝛ 

    a ſekír þ ꝛ e     u  nema þraíɴ. h   

   þekꞇ  m  a  oꝛðu   u . þ ꝛ    bꝛoꞇꞇ ɴ 

   ſyn .   þar ꞇ  e  þ ꝛ komu he   þ ꝛ ſo 

   gðv foðvr ſ nu  ne n u þ  

   ra vaꞇꞇa aꞇ oꝛðu   u  ſ. ɴ. ỏngva ſa 

   g   ſkarph . þ ꞇ. u  æꞇlu  þ ꞇa aꞇ ſæk  

   a ne a ꜳ vapna þíng . þ  m  ỏ  

   la ſ. b gþ . aꞇ þ   ſſ. m n  m  ꞇ han a he 

     a þoꝛa. kar  ml  . ha ðu l ꞇ ᷒ 

    re a aꞇ eg a ſonu þína. þ  aꞇ þ ꝛ  

   m  þo holl ꞇ   ra  g arnír. epꞇ  þ ꞇa  

   ꞇoluðv þ ꝛ le  g  hl oꞇꞇ. all r ſamꞇ  eð 

   gar   kar  magr þ ra.   u ſſu m  e  

   aꞇ þ ꝛ ꞇolvðu.   u  .ɴ.ſſ allreí 

      he  bo ſ.    al  
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   r ðv þ ꝛ    al ho  u þar goðar  

     

   oꝛ moꝛk. ſaꞇu þ ꝛ þar íí  

    

   ran u  ſ k   ba u aꞇ h  m    ſemía  

   ɴ.ſſ. eɴ h  lez all   m  u  e g all 

    ᷓ ſꞇ   

   uarbu   u ɴ.ſſ. huᷓ ſem þ ꝛ h ꞇꞇ    

   uera ma aꞇ ſua se. ſ. Rvnol r. e .  

   ỏng  ſe þ ꝛa  

   makar ſ  an Guɴ  aꞇ hl ðar e  a  

   v  allr.   e  þ  l kᷓ   
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    u hræ a  þ . þa    þ ꝛ þᷓ   v   
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    l oꞇ  ell   m ll  ho uꞇ   m ll  h 

    ſa.   u  aa ſma ſpang ᷓ  

   þ ᷓ ɴ ſagð  aꞇ h  æꞇla   he   u  kve 

   ll  ꞇ. Runol   ml   aꞇ h  ſkẏ  
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   e   r ða ᷓl gᷓ aꞇ  ara e  ſe  h   

   he ð  ſakꞇ. þᷓ kuað þ  uera hræ lv  

     v l ek þ  e  

   elg b ur. þær e  þ ꝛ þᷓ ɴ hỏ ðu re ꞇ  

   ẏ  r  l oꞇ ð. ko v ꞇ gþ  h. b gþ a  

   ſp . huaðan þær uær . eɴ þær ſo 

   ɴ an ey a   oll 
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   b gþ  þ ꝛ e  meſꞇ  o laꞇar u . ſ. þær.  
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               .ɴ ᷓph   
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   m     ſaꞇ. þa ſcl u vær ſ   

    l pꞇínu. ſ. þra ɴ.   m  þꝛ þa ꞇ  mo   

   u  os. e  þ ꝛ e ga u .   

   þ ᷓ ɴ ᷓph  ml  . nv  

   ha a þ ꝛ ſeð os þ  aꞇ þ ꝛ ſnua nu a   

   ɴaʀ ꞇ  e  h  
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   eru .víí  e     .v. Snua þ ꝛ nu o an m   

      

   la þar y  . þ ꝛ þᷓ ɴ na u ſꞇa ar vp  
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             aðꝛ h. lyꞇíngr h  b o ꜳ ſamſ  ar 
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   e gnar.   ] u  e   hu ɴ  aꞇ lyꞇ ngr h 
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    us ſſ. þ ꝛ ko u þar all r þar uar   

   gran  Gun ᷓſ ſ.  Guɴ   lamba ſ. la b  s g᷑.ſ. 
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   o    a   uoꝛv þ  e  o laꞇ   re ð h  u   

   r u  o laꞇ  ſa ſ. lẏꞇ   

   ſ.   . h᷒. ɴ ſ. re ð h  u  garð ſ. h . Opꞇ r  

   ð  ] h  u  garð ſ. lyꞇ  gr  

   avnar lavſꞇ   ] b o u   ek ꞇ ᷒ m   

    

    ᷒ ɴ.ſ. þ  u l ek e ᷒  
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   gv  boꞇu  ꞇekíꞇ epꞇ ɴ mag m ɴ. ſl   

     ꞇ e  ko   m  

       h . S ðan kua    h  ꞇ   ſer  

   bb ſína .   ᷒ karla     þ ꝛ    ꜳ le ð    

   h ᷒.   ſaꞇu    h  noꝛ ꝛ  ra garð    gro   

   ᷓ ꞇ   

   apꞇaɴ. þa re   havſk   ]ꞇ þ . þ ꝛ ſpreꞇꞇ 

   a u  all r me  vapnu .   k a aꞇ h . h᷒  

   var    le  g  s  uel. aꞇ þ ꝛ  engu e g   

   ſoꞇꞇ h  e  þar ko  u  ſ   r aꞇ h  ſærð   

   lyꞇ ng ꜳ heɴ   eɴ  ꝛap he  a m       .  

      ell ſ  an. þ ꝛ ſær u h  .xv . ſaru  

    oɢu þ ꝛ ho uꞇ a  h  þ ꝛ      ſkoga a  

    yr r ſuɴan rang ꜳ  y o.  

            aꞇ h ꞇ ſama kuell .  ra hro n  

            ha ð  ſmala m  hro ny ar   

            vn  ꞇ h᷒  au an. h   eʀ he     

   ſ. h  v gh ſonᷓ ſ  h  ml   e g  m  h   ꜹ 

    ꝛ  h  o   e  uar þ  ſ. h   

V  ꞇa m  ek e  ek ſe   ] ſ. h    

   heſꞇ mín.   ak fęr  h  g  

   o v  me  ollu ᷠ 

   gaꞇ ſem h᷒ la. h  le ꞇ ꜳ ſar n   ml    

   r   aꞇ h  m    e   

    auðꝛ me  ollu.   m  ɴ. græða ſꞇæ 

   ʀ  ſar. S  ᷠ   

   u    uagn n   oku ꞇ  b gþ  h   

   h   ɴ   ſauða h᷒.   laꞇa h  ſ ꞇ a v  v  

   veɢíɴ. ſ ðan gg u þ  he   bæð  

   pu ꜳ  ẏʀ. huskarl e   ɢek ꞇ l  ẏr 

   a. h  ſnara  þegar ɴ h a h   

   ꞇ  þeſ e  h  ke r ꞇ ɴ. h  ſp  hv t  
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   he  ek uakna ꝛ. æ. hu  erꞇu h  ko  n  

   ſua ſne a h  ml  . ſꞇaꞇꞇu v   ᷓ. el u m ɴ 

     ỏꝛ bíng nu ᷒ ſ. þ ᷠ   

   ſſ. þ n . þ ꝛ ſꞇan a u    g ga uꞇ vap 

   na  r  er h ð. ꞇ  er þau ko a aꞇ  

   ſavða h᷒ nu. h  ɢek  ɴ   ba  þav g g 

   a e     ]a uaꞇꞇ h  u  ſk  l oſ .   ml    

   ᷒ ſ. þín.   he  r  e  g ꞇ ꜳ  

   ſ   

   lækníngar. ɴ. ml  .  auða moꝛk ſe  

   ek ꜳ h m e  e g  l  ſ moꝛk   

   h  ve ꞇ h m na b arg r  

     eru opnar naſar  . þ  æꞇla ek  

   ſkarph . ſ. h . ſkarph  ɢ  

   íꞇꞇ  h m nab arg ᷓph  ml   v   

   hue  ſ. þv aꞇ ueg ꞇ h  ha  . ɴ. ſ. lẏ 

   ꞇ ng  a  ſamſꞇau u  mun ha a  

   veg ꞇ h .  bb h   ] h  . ml    

   ꜳ hen  ſkarp aꞇ he na bꝛo ᷑  

   þínſ.   uæꞇ  e     ] þ  mun  uel     

   þoꞇꞇ h  uær  e  ſk lgeꞇ   m ír  

   meſꞇ epꞇ  gg a. b þ . ml  . uɴ arl   

   er y ꝛ  ar  . er þer ⸌veg ꞇ⸍   

   y ꝛ rekr l ꞇ   ꞇ ꞇ . e  mellꞇ   ſl 

    kꞇ   ſ o   e y  ſ   

     m  h  ko a ſk oꞇꞇ h᷒   

   ẏ ꝛ ſeꞇa   m  þ  

    ꞇa h v   

   ſꞇa . ſkarph  ml  . eg ar    u  os lꜹ 

   g egíun. S ðan hlavpa þ ꝛ uꞇ al 

   lír. h  . ɢek  ɴ ɴ.   v  þᷓ v  noꞇꞇ  a  

              karph   he nꞇ .h᷒. ɴ.ſ.  

              h ſ ſnva v  me  rang ꜳ  

              ſkarph . ml  .  o  hl oðl   

   þ ꞇ ek heẏr  maɴa mal v  m   
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   ꞇ  

    an   l ſcl  ek ſua raða ſ. helg 

     e  u  ko um  í  ęr ꞇ a  ] e  ſcl  uɴ ᷠ  

   reka. S ðan gg u þ ꝛ þar  

   rph . heyrð  maɴ ᷓ þ ꝛ  

   lyꞇ ɴgr eru u  læk e  . Skpᷓh . hleypꝛ  

   þegar ẏ   læk n  ꜳ melbakan. o    

   megín. þar v  hallgr  r ꜳ v     þ ꝛ  

   bb. Skarph  hío ꜳ lęr   hallg m  s   

   aꞇ a  ꞇok lęr ð    oꞇí  e  þ  

   llkel a ar   hen   lẏꞇ ɴgr lag   

   ſk ᷓph . helg  ko     h  ſk ll     

     lag ꞇ . lẏꞇ ngr ꞇok u  ſꞇe     

   með ſkarph . uar  þa hallkell la 

   vs. hallkell hleẏpꝛ þa u  aa mel 

   bakan.   ko   e g  aɴan uegh vp  

   ꜳ e  h  ſkẏꞇr n  ꝛ kn anu . ſkarp 

   h  ſlæ  r ꞇ l h ſ ỏ ỏɢr   ſun 

    ꝛ hrẏɢ v  

   vn an e  Gꝛ  r   helg  epꞇ .   ke r ſ  

   nv ſar  ꜳ h  hua  þ ꝛa lẏꞇ ngr ke  

     vꞇ ꜳ ana un an þ .  ſua ꞇ l h ſſ 

   a ſ n a ſſ er h  ke r  

     oſſa bæ. h᷒. uar he  a. lyꞇ.   ɴ  ] h   

   þegar.   ſ. h  v g n Sl ks uar mer  

   von ſ. h᷒. þu  oꝛꞇ m oc raſan   m   

   h  ſana . þ  er ml ꞇ er aꞇ ſka a ſꞇ  

     ɢv   egín. þ k  mer  

   ſ  h   

   mvnꞇ  a hall íꞇ þ k  yrír .ɴ.ſſ.  

   sua er u ſꞇ ſ. lyꞇ ngr aꞇ ek ko v  

     nav vl ga uɴ aɴ. eɴ þo u ll a  

   ek aꞇ þu ke  r m  v ɴ. ⸌⁊⸍ ſſ. h ſ.  
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   ſcl  ᷒. læꞇ  h  þa ſo   
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ɢ lauſꞇ ſyn  vɢa  

   aꞇ ɢny ſꞇęr  ɢe ra ɢ   

   arga. þaɴ   

   rek  h  e  v ɴ ɢa .ſ. kv 

   að aðꝛa u ſu   moꞇ  . Geꞇka ek  

   ſuerð  þoꞇꞇ ſen   ſann el boð   

   raɴ ẏp  ſkarb  hᷓ 

   b ᷓ  vea   arðar. þo aꞇ ra ak 

   a ræk r raung e u mal ꜳ gg u  

   ſ ɴ l kꞇ  

      

      ngar    l h ſ.   geꞇ  h  aꞇ  

   h  ue    e g  ꞇvngan u  ho  .  pꞇ  þ   

    oꝛv ſeɴ   m  apꞇr ꞇ  þ  uall   

      h  oꝛð vl ſ. þ uall ꝛ ha ð  mᷓꞇ  

   mana v  ſ k   ha ð  þ  u ð oꝛð aꞇ  

   ſ ꞇ a  ẏr  þ  ꜳ bla ſkoga heíð . þ ꝛ  

   þangb.   Gu l . r ðu oꝛ havka  al. þ ꝛ  

   mæꞇꞇu maɴ  eínu . e  re ð   moꞇ  þ   

   ſ a ſp᷑ aꞇ Guðl . e  h   a  þa.   ml    

   n oꞇa ſcl ꞇu þ g lſ b  þ nſ ꜳ reẏk a 

   holu . aꞇ ek u l g a þ  níoſn. aꞇ þ ꝛ  

   ha a marg     ſaꞇ   þ  m  aꞇ þ ual  

   h   v ɴ  heſꞇ læk  

    grímſ neſ  . ek  ſcl u vær nu. r ða  

   aꞇ ſ ðꝛ. ſ. Guðl  ꞇ l  unðar u  

   neru ſ ðan o an ꞇ  heſꞇ læk ar. þ v.  

   a ko  n ẏ  r lęk  . Guðl .  

    ⸌ ⸍ þangb ᷓ. her er nu þ u h   ue  

   l .   hlavpu  nu aꞇ h . þangb ᷓ. ſkꜹ 

   ꞇ ſp oꞇ    gegnu  þ u. eɴ Gu l  h o a  
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    a oð ɴ Gꝛeẏ ẏ a. h allꞇ     u 

   ꞇan u  ſu ar ꞇ ɴ  

   ſk p þangbᷓ. bꝛauꞇ auſꞇr u  bu l   

     neſ. heꞇ ſk p ꞇ uíſvn ꝛ þᷠgb ᷓ     

   allꞇ veſꞇr u   alí. Sꞇe  vỏꝛ kom    

   moꞇ  h . mo   ſkall  re ſ. h  boða  

   h  he ðn    tal   le  g   yr r h . h  þ 

   agð  meðan. en ꞇala   le ng  ſ ðan  

     ſn   þu    v llu e  h  ha ð  ml ꞇ. he 

    ẏrꞇ ſ. h  oꝛ  bavð kr ſꞇ   

   ꜳ  

   ᷓ  

   aꞇ þoꝛ  uar ek  ne a a  e  Gu   

   u ll   e g  aꞇ h  l    . Ve  ꞇu ſ. h   

     

   þeſ ſ. h . þ  mun ek ſ eg  h . bꝛavꞇ  

     

   nðar m o   ellanð  mellu ma ſꞇa 

   lſ u ſunð allaɴ, hl  ð ꞇ kr ſꞇr þa  

   keyrð . knoꝛ  malm  eꞇa vᷓa. l ꞇ hv 

   ɢ ek aꞇ Gvð geꞇꞇ  Gylba hre  ſ aꞇ e 

   ínu. þoꝛ  bra þuíɴ lſ  ẏr  þangbᷓ  

   oꝛ ſꞇað  

   ſꞇ . bar    lauſꞇ u ð  oꝛ u m  ſk  

   ð u  ſ o ſ ðan ſun   ęrꞇ aꞇalſ gr  

   n ar. hreɢ þ  aꞇ hauſꞇ tok l g a  

   hanu  kenꞇ   ſpanu. epꞇ  þ  ſk l v  

   þau þangb ᷓ.    oꝛu þ ꝛ ueſꞇ ᷓða ſꞇᷓɴ 

             eſꞇr o le  ſ  ꝛap   ar   

             ſ. b o   haga ꜳ barða ſꞇᷓav 

             n . h  var mana v ꞇra ꞇr.  
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   hon  na   a  v  auxl na   uar  þ   

   h ſ ban . epꞇ r þ  r  u þ ꝛ ꜳ þíng v 

    .   ha    nęr aꞇ  ræ  ꝛ þ u. m  í  

   gg a aꞇ þ .   ue ꞇu þ ꝛ ɴ.   auſꞇ      g  

   þ ᷓ. h allꞇe ſkeɢ a ſ. kua  þa  

   ku ðl ng þᷠ ɢey a  

   ɢꝛeẏ ẏ a. æ m  aɴ ꞇ ꞇueg 
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   ſua aꞇ h  ſa  yr r oꝛlaug maɴa. h   

   g oꝛð  ue  lu   moꞇ  þangbᷓ. þ ꝛ      h 

   ɴa. þa uar ſakꞇ aꞇ  

   þar u   yr r .cc. he   ɴa m ᷠg  v   

   ẏɢr h.   v  all r  

   v  h  hrę  r.  ra h  v  þ  ſakꞇ aꞇ h   

    lẏð  huᷓk  ell  ne e íar.   v  he  
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    n  m  hrę    míoc. þa ſp  þangbᷓ. e   

   m  u ll   ꞇaka u  ꞇ . eɴ all r he ðn  m   

   mællꞇv   moꞇí . þ . koſꞇ  m  ek gera ẏ 

    ꝛ. ſ. þangbᷓ. aꞇ uęr ſcl m reẏna hu   

   beꞇr  er ꞇrvaɴ. vęr ſcl m g oꝛa ell a  

   þꝛía. ſcl u þ  v g a e  . he  nír m . e  ek  

   aɴ ɴ h n þ    ſcl  u ɴ e   

   b ſerkr   hræ    þan e ɴ ell    er  

   ek u gh  eɴ veðꝛ h na baða þa ſcl u  

   þ  ꞇaka ꞇ . þ ꞇa e   

   mun ek þeſſu  aꞇa.  ẏr r m k.   he  

   a m  mína.   er Geſꞇr ha ð  þ ꞇa ml .  

   þa  aꞇuðu  u m klu  le r . þa u  ſag 

   ꞇ aꞇ b ſerkr    ęr  aꞇ bænu  þa  

   v  g oꝛu    bꝛu u. Ꞇoku m   

   þa aꞇ vapna ſ k.   hl opu v    be 

   kína   b ðu ſua. b ſerkr n hl op     

   m  vapnu ɴ er h  ke r   ſꞇo vna  

   þa ve ꝛ h  þegar þaɴ  ell  ɴ  

   ðn r m  v gðu.   ke r aꞇ þ  er þan 

   gb ᷓ   

   ɴa h  hoGꝛ ſver   

   nu u    bekk  . eɴ þo ko    þv  

    ð e  h  re     haꞇꞇ þangbᷓ   

   roðu kros  ꜳ hon  na. þa var 

   ð ſua m k l  arꞇe n. aꞇ ſuerð ꞇ  
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   ɴ e  þ  e   

   aꞇ ꞇ a    ſcl   u  g ga. þa m  þ  a kue 

      

   m  þar þa all r ho ð ng ar  

   íu herað .  luꞇꞇa ek þ ꞇa ꜳ þ n 

    

   a . þo he  r þu meſꞇ aꞇ goꝛꞇ ſ. Ge 

   ſꞇ   

   le  a. e  þ  e m ml ꞇ e   

   ꞇ ỏɢ. S ðan ge  .ɢ.  

   þangb ᷓ. go ar g a ar.    oꝛu þ ꝛ  

   ſuðꝛ apꞇr. þangbᷓ.  oꝛ   ſu leɴð n 

    

   a ꞇ  mo  u  ſ ðu hall. h  leꞇ bæꞇa  

   up ſk p ſ ꞇꞇ.   kollu u he  n  m  þ   

    arn meís. ꜳ þ  ſk p   oꝛu þ ꝛ þan 

   gb. uꞇan.   gu l . þ  ſama ſumar v ð  

   h allꞇ  ſkeɢ a ſ. ſekr v  ɢoð ga. þ ᷠgb ᷓ.  

   ſ. ola   k g   ᷓ. me n g oꝛ v   ſl  ínga  

    

     n ſpryng    ſun ꝛ vn   heſꞇ  h ſ   

   ꞇæk  heſꞇ ɴ. þa uarð ola r k gr s   

   re ðꝛ aꞇ h  leꞇ ꞇaka  ſlen ka meɴ  

     ſeꞇ a   m kua ſꞇo u  þ   

    ꝛaps. þa gg u þ ꝛ G  ᷑   

     bu u ſ k   ueð  yr r þeſſa m   
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    ell ỏꝛ heɴ  

   b ᷓ. ſu     yr r bꝛíoſꞇ h . eɴ ɢu l .  

   h o ꜳ hon ína ſua aꞇ a  ꞇok.  

   gg u þa margír aꞇ  B  

   epꞇ  þ  ſp . þangb ᷓ. e  m  u ll   ꞇ  v   ꞇ   

   ɢeſꞇr kuez þ  eína ha a u  m   

   aꞇ h  æꞇꞇlað  aꞇ hall a. ſk r  

     þangbᷓ. þa Geſꞇ.   oll h v h ſ ⁊  

   marga m  aðꝛa. re  þangb ᷓ þa  

   v  u  Geſꞇ hvarꞇ h  ſkyll   noch   

    ara     oꝛðv veſꞇr. eɴ Geſꞇr la 

   ꞇꞇ  þeſſ.   kuað þar u a m  hᷓða 
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    ara uꞇ ꞇ   ſl   .   bo a þar ꞇru. k gr  

   ꞇ    þagu þ ꝛ alla þa u   ᷠ  

   þa b oggv þ ꝛ h allꞇ    G  ur. ſ    ] s   

   ꞇ l  ſl   .   ur u ſne bvn . þ ꝛ ꞇ  l   ꜳ  

   eyrv  er .x. u kur v  a  ſumr .  en 

   gu þ ꝛ ſer þa heſꞇa   

   v ð xxx maɴ ɢ oꝛðu þa oꝛð k 

   r ſꞇnum m m aꞇ þ ꝛ ſ   

    

   mula. þ ꞇ þ ꝛ ſp . aꞇ h  uar ſekr u   

   goð ga. eɴ þa e  þ ꝛ ko u   uellaɴ k 

   auꞇlu. o ᷠ  ra ɢ a baka. ko  h allꞇí 
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   epꞇ  þ .   kue  e  u l a þ  ſyna he ð 

   nu  m m aꞇ h  hræ   . R ðu nu mᷓ 

   g  kr ſꞇn  m    moꞇ  þ .   r  u m    l 

   kꞇu l ð  ꜳ þíng. he  n  m   ẏlkꞇu  

      yr r.   u ð þa sua nær aꞇ allr þᷠ 

   ghe  ríɴ m    b  a  e  þo vðᷓ þ  e gh .  

            Oꝛge ʀ h. m  h  v    ᷓþ geír  go a  

            ꞇ oꝛva ſ. þ kelſ ſ   

            þ g ꝛſ uar þ uɴ. þ ſꞇe  s  . ſ g᷑  ᷓ 

   ſ. Gnvpa barðar ſ. Guðꝛun h.  a þ  

   g ꝛſ. h  uar  . keꞇ lſ h nſ ſuarꞇa. oꝛ  

   hle  ꝛar gar   þ  ſ ſ ſnep lſ keꞇ l  

   ſ ſ aurnol ſ ſ. B oꝛnol ſ ſ Gꝛ 

     ſ ſ. loð nk ɴa oꝛ hra n ſꞇu. keꞇ lſ  

   ſ. hængſ. hallb arnar ſ. hal  ꞇrỏll   

   þ gꝛ  b o aꞇ l oſa uaꞇn .   uar h. m  

    ll  ma  ]a u ꞇr  ] ꞇr. k ſꞇn r m  ꞇ o 

   u  ſínar.   u  þ ꝛ G  ᷑  

   llꞇa.   moſ ellínga bu  v   agh    

   epꞇ r g gu huar r ꞇueɢ  

    u ſ ꞇa. k ſꞇn  m    
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   gvnu  þa m  ſun ꝛ ſk pꞇ     nu .   m   

   e g  mega v  þ  bua.  u u l ek ſp  a  

   he ðna m  ᷓꞇ þ ꝛ u l a  

    

   ðu all r. h  que  u l a h  ſuarðaga  

   a  þ .    eſꞇu þa er þ ꝛ hell   ſ þ . þ ꝛ  

    aꞇu u þu . all r.   ꞇok. h  a  þ   eſꞇu.  

þ aꞇ er v ha  laga uara ſ. h . aꞇ m   

   ſcl u u  ꜳ l   .   ꞇ a a  

   e   ɢ  an a helgᷠ  

     

   a e g  vꞇ bỏꝛn.   eꞇa e  hro . ſcl   

      

   eɴ e  leẏn l ga er m   ar ð. þa ſl   

     ]a v ꞇís lauſꞇ. h  ſ. þa u   ꝛoꞇꞇ ɴ 

     

    

   ꞇ   n  m  ſu kn  

   uera. eɴ þo u  þa log le    

   all r m  kr ſꞇn r g oꝛuír h  

   an  .  ara m  nv he   a  þíngíɴ   
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   he ðn r  ſ u  hvar r oꝛ   ]ogu   

   aɴara  hl o  aꞇ  

   lỏgb g . a  ]    ]  n   ] huaꞇ r ml    

   S ðan gg v m   bꞇꞇ   ollu  h   

   a ꞇ l h ɴa meſꞇo vę n ſ   

   m  ꞇoku ſer ꞇ l log maɴ     

   ſ ðu. eɴ hallr    aꞇ   

    m ꞇ 

    l .   . mer  h    

   l ɴ þ  u    

   h  uar he   ɴ þ g ꝛ la   

   bꝛe     ell  ꜳ ho vꞇ ſe  ] ſva aꞇ e   

   g  ml    h . eɴ h gg v m  ꞇ  

   logbergſ. þa be    þ   

     ml   ſua l   m  varv   

   ſe kom     nẏꞇꞇ e  a  

   e   lỏ ɴ k  
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             a aꞇ burðꝛ  ꝛap lyꞇ ngs  

             u ð íí . veꞇru  ſ  ar ꜳ þᷠg 

             ſkala þ ng . aꞇ am    h    

   bl n   uar þar ſon h᷒. ɴ.ſ. h  leꞇ  

   le  a ſ k   m ll  bu a. h  ko   

     bv  þa er lyꞇ ngr var  ɴ . a   

   ſam ſꞇo u  h  leꞇ le  a ſ k  yr  

   lyꞇ ng   ml    

   ſ ẏꞇ  

   ꞇu mer. ek u l u ꞇa ſ. am    hu 

    u þu u ll bæꞇa mer  oður m 

    ɴ. ek em laungeꞇ ɴ   

   ongum boꞇu  ꞇek   

    þ n  ullu  boꞇum. ſ lyꞇ  

     u  o ur  a  þ  

   bb . eɴ m n  b b u  og ll  .   v  bæð   

   aꞇ ek ha ða harꞇ ꞇ  goꝛꞇ. e  a  
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   ko  ek harꞇ n ðꝛ   

   þu . ſ. am    ve ꞇ ek þ  aꞇ þu he 

     r bæꞇꞇ þe  ɴ  

    

     

   ſc l ek aꞇ þ  m   reꞇꞇ  ɢuð . ſ. a 

   m    

     r hyɢu ꞇ. eɴ a kan ek þ  aꞇ  

   ſ  

    u  augu  aꞇ ha a ſkyll a ek a 

    aꞇ huarꞇ epꞇ r  o ur mín  

    e bæꞇr æ man he n  en a ſk 

    pꞇ  ɢuð m  okkr. epꞇ r þ  ɢek h   

   ɴ e  h  ko    bu ar  ẏrnar. þa  

   ſner   h   nar epꞇ ɴ  . þa lu 

   ku  vp augu h ſ. h  ml   þ a. lo  
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   ſakar ſꞇað  þa ſem am    þoꞇꞇ    

   eíga. epꞇ  þ  v  ve ꞇꞇar ꞇrẏg  r. am   

   a   ræn u  lyꞇ ngſ. m  r  u he   a   

   þ ᷠ ẏrꞇ leíng .  ᷓ valgar   

              lgarðꝛ h   Gꝛa  ko  þ ꞇa ſum   

             uꞇ. h  u  þa he ð ɴ. h   oꝛ ꞇ  

              ſ ꞇ   ar ar. ſ. ſ nſ.   u  þᷓ u   

   ueꞇr ɴ. h  ml   ꞇ l marðar. R ð ꞇ  

   he   ek h  u ða u  bẏ  

   eɴa mega aꞇ h n ſama  

   ſ   ſ ar  

   ꞇopꞇ  margar.   v  bꝛoꞇ m k l  

   o  ek   ꜳ þ ng ſkala þ ng.   ſa ek þ   

   o ᷠ b ꞇna bv  uara   

   ſl k.   . ml  . h  eru ꞇek  v  ny goð 
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   aðꝛ ſer þu ɢvð  ꝛoꞇꞇ ɴ mín. ſe  

   ek nu huaꞇ þu u ll. epꞇ r þ  l 

   eypꝛ h   ɴ   

   er h  kemr  ẏꞇíng. h  hoɢr   

   ox    ho   h m lyꞇ   

     uar þegar  av ꝛ.  m    ɢe 

   k uꞇ   bu ar  ẏ  n.   er h   

   ke r   þau env ſomu ſpoꝛ  

   ſem augv h ſ ho ðv u  lok 

     

   h  alla     bl n ꝛ ſ þ . epꞇ  þ  l 

   ęꞇr h .  ylg a ſer ꞇ l ɴ.   ſſ h ſ  

   h  ſ. þe m v g lyꞇíngſ. ek  ma  

   ſaka þ k u  ſl kꞇ ſ. ɴ. þ ꞇ ſl k 

   ꞇ  

   rvnar verꞇ. þar er ſl k r aꞇ 

   burð r verða aꞇ ſꞇ nga e g   

   ɴ.  

   bauð ſæꞇꞇ r  ræn u  lẏꞇ n   

   ᷒. h   

   aꞇ u   rænðꝛ lyꞇíngs. aꞇ þ ꝛ  

   ɴ.   u  þa mal  lag  
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   oꝛð.      ꞇar  omſ loɢ.   ha a m   

   ſakꞇ ſ k oꝛ þíng     g   

   h᷒. Valgar ꝛ ml   

   naꞇ mer. goð oꝛ  er ek he   þer  

    eíng ꞇ   heɴ ꝛ aꞇ  ara ſua om 

   aɴ  aꞇ   

   þ  þu . aꞇ þ   ꝛag  ollv  l bana. e   

   þ  er ꞇ a ſaman  
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|| 1r || þeſſu til kapſ þv ſkalt giallda  avra silfurſ enn þat vil eg til ſkilía þott 

nauckut kunne at koma vʀ. vorum garde at þier eiget vm at dæma at þu hafer j godum 

hofum Gunnar ʀeid heím af þingenu og gallt adur allt fied uel og ſkaurulega ɴiall kom 

heim af þingenu og ſyner hanſ bergþora ſa fied og mællti vel er þ⟨eſſ⟩u j hof ſtillt enn 

iafn miked fe ſkal koma fyrir kol þa er ſtunder lida fram Gunnar kom heim af þinge og 

talde miỏg ꜳ hallgerdi hun kuad marga menn liggia obætta þa er betri menn vorv enn 

ſvartur Gunnar kvad hana mvndu r da tíltekium sínvm enn eg ſkal r da huerſv m len 

lukazt hallgerdur hældezt jafnan vm  ſvarz enn bergþoru likade þat ⟨ill⟩a ɴiall for 

upp j þorolfſ fell og ſyner hanſ at ætla þar til bwſ. enn þann ſama dag vard ſa atburdr 

at bergþora var utí og ſꜳ mann rida ꜳ ſvỏrtvm heſte hun nam ſtadar og geck eigi ínn 

enn ſia madur hafde ſpio⸌t⸍ j hennde og gyrtur saxe hun spurde þenna mann at nafne 

atle heite eg sagdi hann hun ſpurdí huadan hann væri eg er auſtfirzkr madur ſagdi 

hann huert ſkaltu fara ſagdi hun hann ſuarar eg er uiſtlauſ madur og uillda eg finna 

þꜳ Nial og ſkarp⟨hedin⟩ og uíta ef þeir uillde taka uid míer huat er þier hent at uínna 

ſagdi hvn marter mier hent at vinna ſagdi hann eg em akur giordar madur og ꜳ morgu 

hefi eg tỏk audru ſagdi hann enn eigi ſkal þig þvi. leyna at eg em madur ſkaphardr og 

hefer margr um ſart ordit at binnda fyrir mier ekki gef eg þier þat at ſkulld þottv ſiert 

eingi bleyde madur atli ⟨mælti⟩ ertu nockurſ hier ʀadande eg er kona Nialſ ſagdi hvn 

oc ʀæd eg ecki ſijdur hion enn hann villtu tak⸌a⸍ | col. b | uid mier ſagdi hann giora 

mun eg koſt ꜳ þvi sagdi hun ef þu uillt uinna allt þat er eg uil fyrir þig leggia og svo 

þo at eg vile ſennda þig til mannrada attu ſvo til varet vm menn attu munt ecki min at 

þvi koſt⸌a⸍ ſagdi hann þat ſkil eg til er ek uil ſagdi hun. kaupa mvnv uid þeſſu sagdi 
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hann tok hun uid honum ɴiall kom heim umm kuelldit og syner hanſ ɴiall ſpurdi 

bergþoru huada manni hann uæri hann er huſkall þinn ſagdi hun. og tok eg uid honum 

þviat hann liezt uera ohandlatr. ærit mun hann ſtor uirkur ſagdi ɴiall enn eigi ueit eg 

hverſu goduirkr hann er ſkarphedni var vel til atla ɴiall ʀeid til þingſ vm ſumaret og 

ſynir hanſ Gunnar uar ꜳ þingi ɴíall tok upp fieſíod er hann f⸌or⸍ heíman ſkarphedinn 

ſpurdi huadan fe þat væri hier er þat fe er Gunnar greidde fyrir heima mann vorn 

ſagdi ɴiall koma mun þat fyrir nockut ſagde ſkarphedinn og glotte uít 

 

⟨N⟩w eʀ þar til malſ at taka er þav eru heima atle ſpurde bergþoru huad at hann ſkyllde 

uinna vm dagíenn hugat hefi eg þier uerkit ſagdi hun. þu ſkalt fara at leíta at kol þar 

til er þv finnr hann þviat þv ſkalt uega hann j dag ef þu uíllt mínum uilía fylgia hier er 

uel ꜳ komed ſagdi atli þviat huort⸌v⸍egge ockar er jllmenne enn þo ſkal eg svo til hanſ 

ʀada at annar huor ſkal hafa bana. uel muntu giora ennda ſkaltu eigi til einſkiſ giora 

hann t⸌oc⸍ vopn ſín og heſt og ʀeid upp til fliotz hlidar. og fann þar menn er foru fra 

hlidarennda þeiʀ attu heima auſtur j maurk og ſpurdv hvert atle ætlade enn kuezt leita 

klarſ. einſ. enn þeir kuodu þat litid eyrennde ſuo godvm uerkmanne enn þo er þa 

hellzt epter at ſpyria er ꜳ ferle hafa vered j nott huerer erv þeir ſagdi hann uíga kolr 

huskall hallgerdar ſogdu þeir hann f⸌or⸍ fra ſele adan og hefer uakat j alla nott eigi ueit 

eg huort eg þore at finna hann ſagdi atle þvi hann er ſagdur ſkapillr mun eg || 1v || 

⟨...⟩ veg ⟨...⟩ þu ⟨…⟩d⟨…⟩ ⟨ra⟩gur ſ⟨…⟩ hann ke⟨yrir⟩ h⟨estenn⟩ og ⟨…⟩ og e⟨…⟩ hann ⟨til⟩ hanſ 

gengr vel kl⟨...⟩et ⟨…⟩ þik aungu mannfylan og aungvan þann er þadan er ſagde ko⟨lr ...⟩ 

þat attu eptir er erfuidazt er ⟨l⟩agde hann þa ſpiote til kolſ og kom ꜳ hann ⟨mi⟩d⟨i⟩an 

kolr ſueipade þa til atla auxenne og kom eigi ꜳ hann fell kolr þa af bake og do þegar 
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atle reid þar til er hann fann verkmenn hallgerdar faret þier upp til heſtſinſ og gæted 

hanſ kolſ þviat hann er fallen af bakie og er hann daudr hef þu vegit hann ſpurdu þeir 

suo ge⸌t⸍ eg at hallgerdi mune ſynazt ſagde atle at ⟨eigi⟩ hafe hann ſialfdaudr ordit. 

ſidan ʀe⟨i⟩d atle heim og ſagdi þa bergþoru enn hvn þac⟨kar honum uerk⟩ þetta og ord 

þa⟨...⟩ hafde. vm haft eigi ueit eg h⟨uerſu⟩ ɴiali mvn þickia ſagde atle uel mvn hann j 

haundum hafa ſagdi hun eg uil ſeigia þier til markſ hann hefir haft med sier feſiod 

þann er hann tok fyrir þræl uorn j fyrraſumar og munu þaw kom⟨a⟩ nu fyrir kol enn 

þott ſættir ſe nefndar. þa ſkalltu þo uera var v⟨m⟩ þig þviat hallgerdur mvn aungvar 

ſætter hallda villtu nỏckvt ſenda mann til ɴialſ ſagde atle at ſeigia honum it. eigi 

uil eg þat ſagdi hun mier þætte betur at kolr være ogilld⟨ur⟩ þau hættu t⟨a⟩lenu 

hallgerdi uar ſagt uig kolſ og vmmæle atla hvn kuadſt launa ſkylldu atla hallgerdvr 

ſennde mann at ſeigia Gunnari vig kol hann ſvarar fꜳ og ſende mann at ſeígía ɴiali 

enn hann ſuarar avngvv. | col. b | ſkarpheden mælti myklu eru ⟨þræ⟩lar. nu at giorda 

meire enn fyr þeir fluguzt þa ꜳ og þotte þat ecki ſaka en nu uil⟨ia⟩ þeir uegazt vm ſem 

frækner menn og glotte uit ⟨ɴíall⟩ kipte ofan feſiod er vppe hafde uerit j budenne og 

geck vt ⟨...⟩ hanſ gengu og med honum til budar Gunnarſ ſkarp⟨hedinn⟩ m⟨ælte⟩ vit 

mann er þar var j bvdardyrvnum ſeg þv Gunnari at fader minn vili finna hann. ſa 

ſagde G⟨unnari⟩ hann geck vt þegar og fagnade uel ɴiali og ſonum hanſ ſidan gengu 

þei⟨r⟩ ꜳ tal illa hef⟨ir⟩ nv ordit ſagdi ɴiall er husfreyia min ſkal hafa ʀofe⟨t⟩ grid og lated 

drepa husk⟨arl⟩ ⟨...⟩e af þessv hafa ſagde Gunnar dæm þv n⟨u⟩ ⟨ſia⟩lfur ſagde ɴiall Svo 

mvn eg giora ſagde Gunnar læt ⟨eg⟩ þa menn vera iafndyra kol og ſvart og ſkal⟨ltu⟩ 

greida xij aura ſilf⟨…⟩ feſiode⟨nn⟩ oc ſellde Gunnari hann kende  og uar et ſ⟨a⟩ma 

ſem hann hafdi honum g⟨reit⟩t ɴiall for nu til bud⟨ar⟩ ſinnar og uar nu jafnuel m⟨ed⟩ 
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þeim Gunnari ſem adr. Nu er ɴiall kom heim talde hann ꜳ bergþoru enn hun. liezt 

alldre vægia ſkylldv fyrir hallgerdi hallgerdur auitade Gunnar mi⟨og⟩ er hann h⟨afdi⟩ 

ſæzt ꜳ vigit Gunnar kuezt alldre ſkyll⟨du⟩ bregdazt ɴiali ne ſonum hanſ. hun geiſade 

mio⸌k⸍ Gunnar gaf ỏnguan gavm at þvi ſvo gætti þeir til ꜳ þeim miſſerum. at ecki uard 

at med þeim 

 

⟨U⟩m voret ræde ɴiall vid atla þat vi⟨ll⟩d⟨e⟩ eg at þv redez⸌t⸍ austur j fiordo at eigi 

ſkapa⸌d⸍e ha⟨llg⟩erdur þier alldur ecki hræd⟨e⟩zt eg þat ſagde atle og vil eg heima vera ef 

eg ꜳ koſte þat er þo o⟨ra⟩dlegt ⟨ſagdi⟩ ɴiall betra þicki mier at latazt jþinvm husvm 

ſagdi atle enn at ſk⟨ipta⟩ um lanard⟨rottna⟩ þeſſ vil ⟨...⟩ ⟨b⟩idía þig ef eg em vegienn at 

eigi kome þrælſgiỏlld fyrir mig ſuo ſkal þig bæt⸌a⸍ ſem frialſan mann ſagdi ɴiall enn 

bergþora mvn þier þvi heita ſem hun mun efna at fyrir þ⟨ig⟩ mvnv koma mannhefnder. 

ʀiezt hann þar heima Nv er at ſeigia fra hallger⟨ði⟩ 

 

|| 2r || ⟨...⟩ til var þrainn S⟨igfuſ⟩ ſon mælti. Eigi er ęk Gunnarr en þo er ek ſkylldr 

Gunnari ok uil ek biodaz til þeſſar ferdar Jarl mælti. þat uil ek giarna ok ſc⟨a⟩l þina for 

uel bva Eirikr iarlſſon mælti. Vid marga hafi þer heít goð enn miſiafnt þikir þat ut 

ſeliaz er þetta hinn toruellikſta fỏr þvi at vikingr ſia er illr vidr eignar. Muntu þurfa at 

vanda til ferdar þeſſar. bædi ſkip ok menn. þrainn mælti. þo ſcal nu fara þo⟨tt⟩ faurin ſe 

eigi riflig. Sidan fek Jarl honum .v. ſk⸌i⸍p ok oll vel ſkiput. med honum var Gvɴarr 

lamba ſon. lambi ſigurdar ſon Guɴarr var brodvr ſon þraínſ. ok hafdi komit til hanſ 

vngr ok uɴi huaʀ audrum mikit ei⟨rik⟩r Jarlſſon gek til med þeim at ſkipta um menn ok 

⟨v⟩apna afla þar ſem honum þotti þurfa Enn ⟨þe⟩gar þeir voru bunir. fek. eirikr þeim 
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leið ⟨ſogu m⟩aɴ. Sigldu þeir þa ſudr med landi ok ⟨h⟩uar ſem þeir kemi. heimilaði Jarl 

þeim ſlikt er þeir þurftu at hafa þeir helldu auſtr til liod husa. þar ſpurdu þeir at kolr 

var farin ſudr til da⟨n⟩merkr. helldv þeir þa ſuðr til ðanmar⟨kar en⟩ er þeir komv til 

helſíngia landz fv⟨ndu⟩ þeir þar menn ꜳ bati. ok ſo⟨gd⟩u at kolr uar þar fyrir. ok 

⟨mundi⟩ þar dueliaz um hrid. veðr ⟨da⟩gr uar goðr þa ſa ko⟨lr⟩ ſkipin er a⟨t⟩ fỏrv. ⟨ok 

k⟩uad ſik dreymt hafa hac⟨on⟩ Jarl um n⟨ot⟩tina. ok kuad þetta vera mvndv ⟨menn⟩ 

hanſ. ok bad alla m⟨enn⟩ ſína taka vap⟨n⟩ ⟨ſin⟩. Sidan bioɢuz þeir vid. ok tekz ⟨þar⟩ 

orrosta beriaz þei⟨r⟩ leingi ok uerd⟨a⟩ eín⟨gi⟩ ⟨um⟩ſkípti. ko⟨lr⟩ hliop upp a ſ⟨kip þrainſ⟩ 

ok ruddiz vm faſt ⟨...⟩ ⟨m⟩a⟨nn⟩ hann hafdi ɢyll⟨dan ...⟩ ſer ⟨... a⟩t eigi mun ſua ⟨...⟩ 

hly⟨da⟩ h⟨ann⟩ eɢi⟨ar⟩ ⟨n⟩u ſína menn. med ser ⟨e⟩ɴ hann gengr | col. b | ſialfr fremztr. 

ok mętir kol. kolr hio til hanſ. ok kom i ſkiolld þrainſ ok klauf hann at enndi lỏngv. þa 

fek kolr ſteínſ hoɢ aa hondína fell þa níðr ſuerdit. þrainn hio til kolſ. ok kom ꜳ fotinn 

sva at af tok. eptir þat drapu þeir kol. hío þrainn af honum hofut. en ſteypti bvkínum 

fyrir borð. eɴ varð veitti. hofut. þeir toku þar fe mikit. hallda nv norðr til þrand heimſ 

ok fara aa fund Jarlſ hann tok vel ⟨við⟩ þrani þraíɴ ferdi honum hofut kolſ Jarl þackadi 

honum verkit. eirikr ſon hanſ kuað meira vert en orða eínna Jarl ſagdi sva vera ſkylldu 

ok bad þrain ganga med ser. þeir gengu þangat ſem Jarl hafdi latid gíora i. ſkíp. þat 

uar gort ſem lang ſkíp. þar uoru gamſ hofut ꜳ. ok buit míoc Jarl mælti. þv ſkravt 

menni mikit þraiɴ. ok hefir þv þat af Guɴari frænda þinum. vil ek nu gefa þer. ſkip 

þetta. eɴ ſkipit heitir Gamr þar ſcal ok fylgia uínatta mín. vil ek at þv ſer med mer 

medan þu vil. þraiɴɴ þackadi Jarli vel giorníng ſiɴɴ. ok kvez eki etla til iſlandz at ſva 

bvnv Jarl atti ferð auſtr til landa mæris at finna ſvia konung. þrainn for med honum vm 

ſumarít. ok uar ſkip ſtiornar maðr. ok ſtyrði Gamínum. hann ſigldi ſua mikit aþ fair 
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þvrftu vid hann at keppa. hann uar aufundadr míoc en þat fannz ꜳ iafnan. at Jarl uirði 

Gunnar mikilſ. þviat hann ſetti þa haduliga aptr er aa. þraiɴ leituðu. var þraíɴ. med 

Jarli allan þaɴ uetr. eɴ um uarít ſpvrði Jarl þraíɴ. huart hann vill þar vera. eða fara til 

iſlandz. Eɴ hann lez þat eigi hafa raðit vid ſik. lez hann uita vilia adr tiðíndi af iſlandi. 

Jarl ſagði at ſua ſkylldi vera ſem honum þetti hęnta. uar þraíɴ med Jarli || 2v || nv. 

þa ſpyriaz þau tidindi er morgum þotti mikit lat Gunnarſ fra hlidareɴda þa uilldi Jarl 

at þraiɴɴ feri eigi vt. ok uar hann þa en med Jarli 

 

utan fa⟨ur⟩ ɴialſ ſona  

þeir Grimr ok helgi ɴialſ ſynir foru af iſlandi þat ſumar er þrainn for vtan. ok 

kolſkeggr ſem fyr var ritað. ok uar aa ſkipi med olafi eldu ketilſ ſyni ok bardi hínum 

ſuarta. þeir toku nordan vedr ſva ſtỏr. at ⟨þa⟩ bar ſuðr i haf. ok rak yfir myrk⟨r sva⟩ 

mikit at þeir viſſv ecki til huar þeir foru hỏfdu þeir vti viſt langa. þeir komv þar er 

grunnſæfí voru mikil. þottuz þeir ⸍vita⸌ at þeir mundu ner londvm. þeir ɴialſ ſynir 

ſpurdu barð huerium londum hann ętladi at þeir mvndv næſt uera. Mỏrg eru til ſagdi 

hann. at þvi sem vęr hofum vedr foll haft. eyiarnar eda ſkot land. eda írland. tueím 

nottum ſidarr ſa þeir lond aa bædi b⸌o⸍rd. en boda míkin i fiordin. þeir koſtvdu 

akkerum fyrir vtan bodann. þa tok at lęgia veðrít eɴ vm morginíɴ var logn. Sia þeir þa 

fara at ser .ij. ſkíp. þa mælti bardr. hu⸌a⸍t ſcal nu til raða taka. þviat menn þeſſir mvnv 

ueíta os at gongu. Sidan tala þeir vm hvart þeir ſkylldu ueria ſik eda gefaz upp. eɴ adr 

þeir hỏfðv radið þetta med ſer. komu uikingar. ſpyria hvarir adra at nofnum fyrir 

manna þeirra. þa nefnduz fyrir menn kaup manna. ok ſpvrdu í moti. huerir fyrir 

uikíngum ueri. aɴaʀ nefnðiz gríot gardr. eɴ aɴar ſnækolfr ſynir moddanſ. or dungalſ 
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bæ af ſkot landi. fręndr melkolfſ ſkota konungſ ok eru tueír koſtir fyrir hỏndum af os 

ſagdi Gríotgardr. at þer gangit aa land vp. en uer munum taka fe yðuart. hin | col. b 

| er annar at uer monum ſekia at yðr ok drepa huern mann. er ver naam. helgi ɴialſ 

ſon ſuaradi þat uilía kaup menn at ueria. ſik Mæl þu allz veſall ſogdu þeir hueria vorn 

mvnv ver veita ok er fe fiỏrvi fiʀa. Grimr ɴialſ ſon tok þat rað at hann ępti ꜳ vikíngana 

ok let þa eigi heyra illan kuʀ kaup manna. Barðr ok olafr mæltu. hyɢi þer eigi at 

iſlendingar munu ſpotta at latum yðrum Ta⟨ki⟩t nu helldr uapn yðr ok verium os. tokv 

þeir þa allir vapn sin. ok feſtu þat med ser at þeir ſkylldi alldri vpp gefaz medan þeir 

mætti ueria ſik. 

 

Vikingar ſkiota nu aa þa. ok to⟨k⟩z nu orrosta. ok ueria kaup menn sik vel Snækolfr 

hleypr at olafui. ok leɢr i gegnum med ſpioti. ok ſua faſt at hann fell vt byrdiz. helgi 

ſneri þ⟨a til⟩ moz uid Grim. ok raku þa ofan a⟨lla⟩ ⟨vi⟩kingana. ok iaf⟨nan⟩ uorv þeir ɴialſ 

ſynir ⟨þa⟩r ſem meſt þotti þurfa. Vikingar kavllvðv aa kaup menn. ok badu þa upp 

gefaz Eɴ þeir ſogdv at þeir ſkylldv alld⟨ri upp⟩ ⟨gef⟩az.  

 

u⟨...⟩a  

j þeſſu var⟨ð þeim⟩ litit. til hafs. ok ſia ſkip fara ſvɴan fyrir neſit. ok voru ⟨eigi⟩ feri en 

.x. þeir roa mik⟨i⟩d. ok ſtef⟨n⟩a at þeim þ⟨an⟩g⟨at þ⟩ar uar ſkiolldr vid ſkiolld. a þvi 

ſk⟨ipi⟩ er fy⟨rst⟩ f⟨or⟩ ſtoð madr vid ſiglu. ſa uar i ſil⟨ki t⟩reyiu ⟨ok⟩ hafdi ⟨g⟩ylldan hialm. 

en har⟨it⟩ mikit ok fagurt Si⟨a⟩ madr h⟨afdi⟩ ſpíot gullrek⟨it i⟩ ⟨h⟩endi ⟨si⟩a ſpurdi ⟨e⟩r 

hann ko⟨,⟩ at hverir eiga h⟨er leik⟩ ſaman ⟨ſ⟩ua oíafnan. h⟨e⟩lgi ſegir til ſin ⟨ok⟩ ſagdi ⟨at⟩ 

i m⟨o⟩ti uoru þeir ſnækolfr ⟨ok grí⟩ot ⟨gardr⟩ ⟨e⟩ɴ hverir eru ſtyri ⟨menn⟩ ⟨...⟩ ſuarti heitir 
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⟨sá⟩ e⟨r⟩ ep⟨tir⟩ ⟨li⟩fir ⟨en ann⟩aʀ het ⟨ol⟩af⟨r eru þ⟩it ⟨...⟩ ſagdi ſia. ⟨S⟩ua er uiſt ſagdi helgi 

h⟨ann⟩ ſp⟨urdi⟩ hu⟨er⟩ſ || 3r || ſynir þeir veri. þeir ſogðv honum. þa kannadiz hann vid. 

ok mælti: nafn fręgir menn erv þer feðgar. huerr ertu ſagdi helgi. kari heiti ek ok em 

ſolmvndar ſon. huaðan komtu at ſagdi helgi. or ſuðr eyium ſagdi kari. þa ertu vel 

komin. ſagdi helgi. ef þu uill ueíta oſſ nochut. Veita ſlikt ſem þer þurfit. ſagdi kari eda 

hverſ bęidi þer. veita þeim a⟨t⟩gongu. ſagdi helgi. kari kvad ſua. vera ſkylldu. Sottu 

þeir þa at þeim ok tokz þar bardagi i anat ſin. eɴ er þeir hofðu bariz vm hrið. hleypr 

kari vpp ꜳ ſkip þeira ſnækolfſ. hann ſneriz í moti honum. ok hoɢr til hanſ. kari hleypr 

apptr avfugr yfir ſla eína. ⟨e⟩r uar vm þvert ſkipit. Snækolfr hio i ſlana. ſua at fal bada 

eɢteína ſuerdſinſ. kari hio þa til hanſ. ok kom ſverd⟨it⟩ a auxlína ok vard hoɢit ſva 

mik⟨it at⟩ hann klavf ofan fra hondina ok h⟨afdi⟩ ſnækolfr þe⟨g⟩ar⟨ b⟩ana. Gri⸌o⸍t gardr 

ſkaut ſpioti at ⟨ka⟩ra. hann ſa þat. ok h⟨li⟩op i lopt vpp. eɴ ſp⟨iot⟩it miſti hanſ. j þvi 

uoru þei⟨r⟩ grimr ok hel⟨gi⟩ ⟨k⟩omnir ⟨t⟩il moz vid ⟨k⟩ar⟨a⟩ hliop þa hel⟨gi at⟩ ⟨gr⟩iot gardi. 

⟨ok lagdi⟩ hann ſuerd⟨i ...⟩ ok vard þat hanſ ⟨bana⟩ſar. g⟨engu ...⟩ þa um ſkipin o⟨ll ... 

bad⟩u menn ſ⟨er þa gr⟩ida. gafv þeir þa ⟨...⟩ fe all⟨t⟩ eptir þ⟨at ... undi⟩r e⟨yi⟩arnar ok 

⟨...⟩s⟨...⟩jar ⟨...⟩ea⟨...⟩ | col. b | ok ſagdi at jarl mundi vel uid þeim taka. þeir þagu þat. 

ok foru med kara. til fundar vid jarl kari ſagdi jarli hverir menn þeir voru. hverſu komv 

þeir til þiɴ. ſagdi jarl. ek faɴ þa i ſkot landz fiordum ok bordvz þeir vid ſonu moddanſ 

or dvngalſ bæ. ok uorduz vel sua at jafnan urpu þeir ſer medal vidana. ok voru æ þar 

iafnan ſem meſt var raunín. ok vil ek nu bidia þeim hird uiſtar med yðr herra. þvi 

ſcaltu rada ſagdi jarl tekiz hefir þv ſua mikit aa heɴdr vid þa aðr. þeir voru þa med 

jarli um vetrin. enn er aa leid vetrin. ɢiordiz helgi hlioðr jarl þottiz eigi uita hvi þat 

myndi ſęta. ok ſpurdi hui helgi veri hlíoðr. eda huat honum þętti. eda þiki þer her eigi 
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gott. Gott þiki mer her. ſagdi helgi hvat hugſar þv ſagdi jarl eigu þer nochurſ rikis at 

geta aa ſkot landi. ſagdi helgi Sua mun os þickia ſagdi jarl eda huat er þui. Skotar 

munu hafa tekit ſyſlu maɴ yduarn af lífi. ok tekit nioſnir allar at ỏngvar ſkylldu ganga 

mega yfir ſkot landz fiorðv. jarl m⟨ælti⟩ ertu for ſpar madr. helgi ſuarar litt er þat 

reyndt. avka ſcal ek ſemð þína. ef þetta er ſatt. ſagdi jarl en ella mun þer gialld at 

verða. ekki er hann þeſſ hattar madr. ſagdi karí. ok mun hann ſatt ſegia. þviat fadir 

hanſ ęr for ſpar. Siðan ſenndi jarl menn. ſvdr til ſtraum eyiar. arnlioti ſyſlu manni. 

ſínum. eptir þat ſendi hann menn ſudr til petlandz fiardar. ok toku þar nioſnir. ok 

frettu at hundi jarl ok melſnati jarl hofðu tekit af lifi hallvard. i þras uik. magh 

Sigurdar jarls ſendi þa arnliotr orð Sigurdi jarli at hann ſkylldi koma ſuðr med lið 

mikit. ok reka jarla þeſſa af rikínu. eɴ þegar jarl ſpurdi || 3v || þetta dro hann ſaman 

her mikin. 

 

Sigurdr j⟨arl⟩ for nu ſudr med herinn. ok uar kari i fỏr med honum. ok ſua ɴialſ ſynir 

þeir komu ſuðr aa kata neſ. jarl atti þeſſi riki aa ſkot landi roſ. ok myr ęfi ſydri lỏnd ok 

dali. ok komu þar i moti þeim menn af þeſſum rikium. ok ſogdu at jarlar uoru ſkamt i 

brot. med her mikiɴ. Sneri sigurdr jarl þangat med heríɴɴ. ok heitir þar dungalſ gnipa. 

er funndriɴ var fyrir ofan. þar lauſt i bard⟨aga⟩ med þeim. Skotar hofdu latid fara ſumt 

lidit lauſt. ok kom þat i opna ſkiolldu jarli ok hanſ monnum. ok uarð þar maɴ fal 

mikit. þar til er ɴialſ ſynir ſneru i moti þeim. ok bavrduz uid þa. ok komu þeim aa 

flotta. var þar þa bardagi harðr Snua þeir Grímr ok helgi nu fram hia merkium jarlſ ok 

beriaz id díarflígzta Nv ſnyr kari. i moti melſnata jarli Melſnati ſkavt ſpioti til kara. en 

hann ſkaut aptr ſpiotínu. ok i gegnum jarl þa flyði hvndi jarl eɴ þeir raku flottan. allt 
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þar til er þeir ſpvrdu til melkolfſ at haɴ dro her ſaman. i dvngalſ bæ. atti jarl þa rad 

uid menn ſína ok ſyndiz þat ollum. rað at ſnua aptr. ok beriaz eigi uid ſua mikinn 

landz her ſnerv þeir þa aptr. eɴɴ er jarl kom i ſtraum ey. ſkiptu þeir herfangi. Siðaɴ 

for hann nordr til hros eyiar. ɴialſ ſynir foru med jarli ok ſua kari. jarl giordi kara 

veizlu mikla. ok at þeſſi ueizlu. gaf jarl kara ſuerð gott. ok ſpiot gullrekit. eɴ helga 

Gull hring. ok ſkikiu eɴ Grimi ſkiolld ok ſuerð. eptir þat gerdi jarl þa hird menn ſína. 

Grim ok helga ok þakaði þeim goda fram gongu. þeir voru med j⟨arli⟩ þann vetr. ok um 

ſumarit. herivdu þeir | col. b | ok. hofdu horuetna ſi⟨g⟩r þeir borduz vid gudrauð 

konung ỏr Maun ok ſigruðu hann. ok foru uid þat aptr. ok hỏfðu feingit fe mikit. uoru 

þeir nu med jarli vm uetrin. enn um varit beidduz þeir ɴialſ ſynir at fara til noregſ bað 

jarl þa fara þaɴaɴ ſem þeir villdv ok fek þeim gott ſkip. ok rauſkua menn. kari ſagdi 

þeim at hann mundi þetta ſvmar ⟨k⟩oma til noregſ. med ſkata haconar jarlſ ok mvnv ver 

þa þar fiɴaz ſagdi kari. ok aa þat ſam mæltvz þeir at fiɴaz þar. Siðan letu ɴ⟨ialſ⟩ ſynir 

vt. ok ſigldv til noregſ ok kom uid þrandheim. duolduz þeir þar. 

 

Kolbeiɴ het madr. hann var arnlioz ſon hann var þranſkr ⟨madr⟩. hann ſigldi þat 

ſumar vt til iſ⟨land⟩z. er þrainn ok ɴialſ ſynir foru vtan. hann var þan vetr i breið dal 

auſtr. eɴ vm ſvmarít ep⟨tir ...⟩ hann ſkip auſtr i gavta vik. ok þ⟨a ...⟩ þeir voru bunir 

re⟨ri ...⟩ þeim madr aa bati ⟨ok⟩ feſti batiɴ u⟨id⟩ ⟨ſk⟩ip⟨it⟩. en gek ſiðan vp aa ſkipit til 

⟨mo⟩z uid þa. kolbeinn ſpvrd⟨i⟩ þenna mann ⟨at na⟩fní. hrapr ⟨heiti⟩ ek. ſagdi hann hv⸌a⸍t 

v⟨...⟩ kolbeinn ek vill⟨da bi⟩ðia þik ſagdi hra⟨ppr ...⟩ flytir ⟨...⟩ haf. kolbeinn ſpur⟨di⟩ ⟨...⟩ 

ver⟨i⟩. ek ⟨...⟩ ⟨av⟩rgumleiða ⟨...⟩ Grip⟨...⟩ ⟨kol⟩bein ⟨ſ⟩pvr⟨di⟩ h⟨...⟩ uta⟨n⟩ ek ⟨...⟩ hvert 
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⟨...⟩e⟨...⟩ til ⟨... av⟩rlig av ⟨...⟩ ⟨... hvi⟩ta Enn til ept⟨ir⟩m⟨alſ ...⟩gar. ſagdi hrapr. ⟨...⟩r ⟨...⟩ 

g⟨...⟩ fe ⟨...⟩ 

 

|| 4r || ok uorv med honum þar til er kari uar veſtr buinn at ſigla giỏrdi eirikr kara 

veizlv. ok gaf honum goðar giafir ok sva ɴialſ ſonum  

 

fra ⟨…⟩ 

Sjðan for kari ueſtr um haf ꜳ funð Sigurdar jarlſ ok uoru þeir þar med. en um ſumarid 

bað ka⟨ri⟩ ɴialſ ſonu. at þeir færi i hernat med honum. eɴ Grimr kvæz þat mundu. 

giora ef hann villdi þa fara med þeim til iſlandz. kari het þvi. foru ni⟨alſ⟩ ſynir med kara 

i hernat. þeir heríuðv ſuðr vm aungulſ eyiar. ok allar ſvdr eyiar. þa helldu þeir til 

ſalltirís ok gengv þar vpp. ok borduz uid landz menn. ok fengv þar fe mikit. þatan foru 

þeir bretlandz. ok heriuðu þar. þa helldu þeir til manar. þeir mætu þar Gvðreki 

konungi ỏr mỏn. ok baurðuz vid hann. ok hofdv ſiɢr ok drapu dungal ſon hanſ þar 

toku þeir fe mikit. þatan helldu þeir nordr i kolu ok fundu þar Gilla jarl tok hann uel 

uid þeim. ok duolduz þar nochura hrið jarl for med þeim til orkneyia. til moz vid ſigrð 

jarl en vm uarit Gipti sigurdr jarl nereidi ſyſtvr ſina Gilla jarli ok for hann þa i ſvdr 

eyíar 

 

kari beiddi bota 

þetta ſumar bioɢuz þeir kari ok ɴ⟨ialſ⟩ ſynir til iſlandz. ok þa er þeir uoru albunir. 

Gengu þeir fyrir jarl hann gaf þeim goðar giafir. ſkilldv þeir þa med hiɴi meſtv 

vínattu. lata þeir nv i haf þeir hofðu vti viſt ſkamma ok gaf þeim uel byri ok komva aa 
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eyrar. ok fen⟨g⟩v ser heſta. ok ⟨ri⟩ðu heim til bergþorſ hvolſ en er þeir komu heim vrðu 

allir menn þeim fegnír ⟨...⟩ fluttu heim fe ſitt ok redv ſkipi til h⟨l⟩uɴz. þar var kari þaɴɴ 

vætr med ⟨...⟩ vm varit bað kari dottur ɴialſ ok flv⟨ttu ...⟩ Grimr ok helgi. þat med 

honum. ok lavk þvi ſua at hon var honum favſtnut. ok aquedíɴ brudlaupſ ſtefna. ok uar 

boðit half- | col. b | um manadi fyrir mid ſumar. uoru þav med ɴ⟨iali⟩ þan vetr en um 

uarit keypti kari land at dyrholmum. auſtr i mydal ok giordi þar bu ok feck þar fyrir 

rada menn en þav voru iafnan med ɴiali 

 

⟨…⟩ 

hrappr atti bv aa hrapp ſtaudum. eɴ þo uar hann at griot ꜳ ok þotti hann þar ollu 

ſpilla. þrainn var vel til hanſ. Einv hueríu ſiɴi. var þat at ketill ỏr mork uar at bergþorſ 

hvoli þa ſogdu ɴialſ ſynir fra hrakníngv ſiɴi. ok kvoduz mikit eiga at heimta at þraíɴ. 

ner sem þeir taladi til. ɴ⟨iall⟩ ſvaradi at þat uæri bez at ketill taladi vid broðvr siɴ 

þraíɴ. hann h⟨et⟩ þvi Gafv þeir kǫtli tom ſtund til at tala þetta mal vid þraíɴ. Litlu 

ſiðarr inntu þeir til uid ketil. eɴ hann kvez fatt mundu fra herma ordum minum þviat 

þat fanz aa. at þraín þotta ek mikilſ. virða magſemð vid. yðr. Siþan hettu þeir talinu. 

ok þottuz ſia at erfilliga horfði. ok ſpurdu fodur ſiɴ radz. huerſv med ſkylldi fara. þeir 

kuoduz eigi vna at ſuabuít ſtæði ɴiall ſuaradi eki er ſlikt ſua vuant þat mun þikia vm 

ſakleyſi. ef þeir eru drepnir. ok er þat mitt rað at ſkiota at ſem fleſtvm vm at tala vid 

þa. at ſem fleſtum verdi heyrín-kvnict. ef þeir svara illa. ok ſcal. kara. vm tala. þviat 

hann hefir. meiri ſkapðeilld eɴ ⟨...⟩. ok mvn þa uaxa oþoki med yðr. þviat þeir mvnv 

hlaða illyrdum ſaman. er menn eigv hlut at. þviat þeir eru menn heimſkir þat kaɴ ok 

vera. at þat ſe mælti. at ſynir minír ſe ſeinír til at giorða. ok ſculu þer þat. þola um 
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ſtund. þviat allt orkar tvímælis þa er giỏrt er. eɴ ſua fremi ſculu þer ordi ꜳ koma. at 

þer ætlit nochvt at || 4v || at giỏra ef yðuar er illa leitad. en ef þer hefðit vid mik 

vm raðiz i fystv. þa mundi alldri orði ꜳ hafa uerit komit. ok munði yðr þa eingi 

ſvivirðíng at uerða. eɴ nv hafi þer af hinv meſtv rauɴ. ok mvn þat þo sva. avkanda 

fara vm yðra ſvivirdíng at þer mvnvt ecki fa at giỏrt. fyʀ en þer leɢit uandrædi ꜳ yðr. 

ok vegít med vapnvm. ok er þui langa not at draga. eptir þetta hetta þeir talínu. ok er 

þar margſ manz vmræda. ein hueríu ſíni var þat at þeir bręðr toluðu uid kara. at hann 

mundi fara. eɴ kara kuez þikia onur ferð betri. eɴ kuez þo mundv fara uid þat er þeta 

voru rað ɴialſ feʀ kari nu til funndar uid þrain. ok tala vm þetta mal. ok þikkir þeim 

eigi eiɴɴ veg badum. kari kemr heim. ok ſpurðv ɴ⟨ialſ⟩ ſynir hverſu orð foru med 

þeim. þraíɴ kari kvez echi herma mundu orð þeira. þviat mer er vỏn at ſlikt sé mælt 

ſua at þer heyrit. ꜳ. þraiɴɴ hafði xv karla. ꜳ bæ ſinum. ok ridu  med honum huert 

er hann for. þraiɴ uar iþ meſta ſkraut meɴi michit. hann reið i blari kapv. ok hafdi 

Gylldan hialm ok ſpíot i hendi. j⟨arlſ⟩naut. ok fagran ſkiolld. ok ɢyrðr ſuerði. Med 

honum var iafnan i fỏr. Gvɴaʀ lamba ſon. ok lambi ſigurdar ſon ok Grani Guɴarſ. ſon 

fr⟨a⟩ hlidar enda. viga hrapr var honum næſt iafnan. Loðíɴ het ok heima madr hanſ 

hann var ok i ferdum med þrain. tiorvi h⟨et⟩ brodir loðínſ. er en uar i ferðum med 

þrain. þeir logðu veſt til ɴialſ ſona viga hrapr. ok graní Guɴarſ ſon. ok ollu meſt um er 

þeim var eingi ſætt boðin. ɴialſ ſynir mæltu vid kara. at hann mvndi fara | col. b | 

med þeim til gríot ar hann kuad þat uel at þeir hyrði ſuỏr þraínſ.  

 

⟨…⟩ 
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Biuɢuz þeir þa  ok kari eɴ fimti þeir foru griot ar. þar var andyri breitt. mattu 

margir menn ſtanda iafnfram. kona var vti ok ſa ferð þeira. ok ſagdi þrain hann bað 

menn ganga i andyrid. ok taka vapn ſín. þeir giordv ſua. ſtoð þraiɴɴ i i midivm 

dyrunum. eɴ þar ſtodu til ſiɴar haɴdar hua⟨ʀ⟩ viga hrapr ok Graní Gunarſ ſon. þa uar 

naſtr. Gunaʀ lamba ſon þa lodin. ok tiorfui. þa lambi sigurdar ſon. þa hueʀ at hendi. 

þviat kallar voru allir heima. þeir ſkarphedinn gengu nedaɴ at dyrunum. ok gek hann 

fyſt. en þa kari. þa hoſkuldr þa. Grimr. þa helgi. en. ęr þeir komu at dyrunum. felluz 

þeim allar kueðiur. er fyrir voru. þa mælti ſkarphedinn allir ſe uer vel komnir. 

hallgerdr ſtoð i dyrunum ok hafði adr talat hliott vid hrap. hvn mælti. þat mun eingi 

mæla ſa er fyrir er at þer ſeð vel komnir. ſkarphedinn kuad þa viſu. Auðr mvn ellda 

ſkiða. ord þin mega ſkorða Giarn ſed ek vlf ok aurnu eki þeſſum rekkvm. hor kerling 

ert hernar hriðſ uíð freka ſkiða balldr ſemr ⟨...⟩nir olldu ⟨u⟩tigangſ. eda puta. Golldín 

ſkylldí þer verda þeſſi orð adr þe⟨r⟩ farit heim. ſagdi hallgerdr helgi mælti ⟨þik⟩ er ek 

komiɴ at fiɴa þ⟨r⟩ain ef þu uill giora mer ſæ⟨md⟩ nockvra. fyrir hrakníng⟨a⟩r þær. er ek 

hlavt fyrir þinar. || 5r || ſakir i noregi. þraiɴ mælti alldri uiſſa ek þit bræðr mundut 

uilia giỏra dreingſkap ykarn til fear. eda hverſv leingi ſcal fear bon yfir ſtanða. þat 

munu. margir mæla ſagdi helgi at þu ættir at bioða mer ſæmðina þar ſem líf þitt la vid 

hrapr mælti. þar giorði gefu muniɴ er ydr dro uɴdir hrakníngína. en os vɴðan. litil 

var þat gefa. ſ⟨agdi⟩ helgi. at bregða trv ſinni vid jarl eɴ taka þik i moti. þikkiz þv at 

mer. eiga botina ſagdi hrapr. ek mun bæta þer. þvi ſem maklikt er. þau ein ſkipti 

mvnv vit vid eigaz ſagdi helgi. at þer mvn eigi betr gegna. ſkarphedinn mælti. ſkiptum 

eki ordum uið. hrapp. eɴ giolldum honum rauðan belg fyrir graɴɴ. hrapr mælti. þegi 

þv ſkarphedinn. þora mun ek at bæra oxi mína at hofði þer. reynt mun þat verda ſagdi 
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ſkarphedinn. hver grioti hleðr at hofði oðrum. fari heim taðſkeɢlíngar. ſagdi hallgerdr 

ok ſua mvnv ver yðr iafnan kalla. hedan i fra. eɴ fodur yduarɴ karl hínn ſkeɢlavsa. 

þeir foru eigi fyʀ heim en allir urðu þeſſa orda ſekír þeir er fyrir uoru nema þraíɴ. 

hann þekti menn af orðum þeſſum. þeir foru brott ɴ⟨ialſ⟩ ſynir. ok þar til er þeir komu 

heim þeir ſogðv foðvr ſinum nefndu þer nokkvra vatta at orðum þeſſum ſagdi ɴiall 

ỏngva ſagdi ſkarphedinn. þviat. uer ætlum þetta at ſækia nema ꜳ vapna þíngi. þat 

munu ỏngir ætla ſagdi bergþora. at þer ſynir minir munit handa hefia þora. kari mælti. 

hafðu litið uid husfreia at egia ſonu þína. þvi at þeir munu þo hollzti fram giarnír. 

eptir þetta toluðv þeir leingi hliott. allir ſamt feðgar ok kari magr þeira. ok uiſſu menn 

eigi ⟨...⟩ huat þeir tolvðu. ok uoru ɴialſ ſynir allreídir. 

 

⟨...⟩ heimbodſ. i dal  

| col. b | nv verðr um tal mikit vm deilv þeira þraiɴr ok þottuz menn víta at eigi 

mundi svabuit ſtanda Runolfr ſon vlfſ aurgoða. i dal hann var mickill uín þrainſ. hann 

hafdi boðit þrain heim at hann ſkylldi koma auſtr þangat. er  vikur voru af uetri. eda 

mandvr. þeir foru med honum Vigha hrapr. Grani Gunnarſ ſon lambí Sigurdar ſon 

Gvɴar lambaſon. loðiɴ ok tiỏrvi þeir voru vííj ſaman. þęr ſkylldv ok fara mæðgur 

hallgerdr ok þorgerdr þvi lyſti þraíɴ at hann ætlaði heiman at vera  nætr. eda  

hofðv þeir allir alvępni. þeir ridv nv avſtr yfir markar fliot. ok fundu þar konvr 

ſnavðar. þær baðu þa at þeir ſkylldu reiða þær yfir fliotið. þeir giorðv ſua. riðv þeir i 

dal ok hofdu þar goðar uidtavkur. þar uar fyrir ketill or mork. ſatu þeir þar  nætr. 

Rvnolfr ok ketill badu þraín vera varan um ſik ok badu at hann mundi ſemía vid ɴialſ 

ſonu eɴ hann lez alldri mundu fe giallda. ok ſuar⟨ar⟩ ſtutt. ok kuez huergi þikiaz 
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uarbuinn uid ɴialſ ſonum huar ſem þeir hittiz uera ma at ſua se. ſagdi Rvnolfr. en. ek 

hefir hitt fyrir ſatt at ỏngir ſe þeira makar ſidan Guɴar at hliðar enda var allr. ok er þat 

likara. at her dragi avðrum huarvm til lif laz þrainn kuez ecki mundu hrædaz þat. þa 

foru þeir þrainn vpp i mork. ok uoru þar  nætr. þadan ridv þeir ofan i dal. ok uoru 

huartueɢia vt leyſtir med ſæmiligvm giofum. markar fliot fell i milli hofut i milli h 

iſa. ok uoru aa ſma ſpangir. her ok huar þraiɴ ſagði at hann ætladi heim um kvelldit. 

Runolfr mælti at hann ſkylldi eigi h- || 5v || eim riða. ok ſagdi uarligra at fara eigi 

ſem hann hefði ſakt. þra⟨inn⟩ kuað þat uera hræzlv ok vil ek þat eigi. gongv konur 

vandar belg berur. þær er þeir þraiɴ hỏfðu reit yfir fliotið. komv til bergþorſ hvalſ 

bergþora ſpurdi huaðan þær uæri. eɴ þær ſogduz uera auſtan uɴdan eyia fiollum. 

huerir reidv ydr yfir fliotid ſagdi bergþora þeir er meſtir oflatar uoru. ſogdu þær. huerir 

uoru þeir ſegir bergþora. þrain sigfuſſon ok menn hanſ. ſogdu þær. eɴ þat þotti os hellz 

at ſogdu þęr at þeir uoru ſua fiolordir hingat ok illordir. til bỏnda þinſ ok ſona hanſ. 

bergþora mælti fair kioſa orð aa ſik. Siðan foru þær i burt. ok gaf hon þeim giafir. hon 

ſpurdi þær nær þraiɴ mundi heim koma. þær ſogðu at hann mvndi vera heiman fiorar 

nętr eda .v. bergþora ſagdi ſonum ſinvm. ok kara magi ſínum. ok tauludu þau leingi 

hliott.  

 

Drap þrains.  

þeɴa myrgin hiɴ ſama er þraíɴ reið auſtan. vaknadi ɴiall ok heyrði at ox ſkarphedinſ 

kom uid þili. ſtoð þa ɴiall upp ok ɢek vt ok ſa at ſynir hanſ allir voru med uapnum ok 

kari magr hanſ. ſkarphedinn uar fremſtr hann var i blam ſtaki. ok hafdi treyiu. ok 

torgu ſkiolld. ok auxi ſina reidda um auxl. nęſt honum gek kari hann hafdi ſilki treyiu. 
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ok hialm Gylldan. ok dregin aa leo. næſt honum helgi hann uar í rauðum kyrtli. ok 

hialm aa hofði. ok rauðan ſkioll ok markadr aa hiortr. allir voru þeir i lit klædum. ɴiall 

kallar ꜳ ſonu ſina ok ſpurdi ſkarphedin huert ſkal fara frendi. j ſauda leit. ſagdi hann 

Sua uar ok einu ſiɴi fyrʀ ſagdi ɴiall ok ueiddu þer þa menn ſkarphedinn hlo ok | col. 

b | mælti. heyri þer hv⸌a⸍t karlíɴ ſegir fadir uarr eigi er hann gromlavs. henęr mæltir 

þu þat ſagdi kari. þa ua ek ſigmund hvita fręnda Gvɴarſ ſagdi ſkarphedinn. fyrir huat 

ſagdi kari. hann hafði drepit þord leyſingia ſon foſtra minn ſ⟨agdi⟩ ſkar⟨phedinn⟩ ɴiall 

ɢęk iɴ. þeir foru up i rauða ſkriður ok bidu þar matv þeir þaðan ſia þegar hinír riði 

auſtan or dal. ſol ſkin uar um myrginin ok heið viðri. nu riða þeir þrain ofan vr dal 

eptir ⟨e⟩yrunum. lambi sigurdar ſon mælti. ſkilld⟨ir⟩ blika vid i rauþa ſkridum. er ſolín 

ſkiɴɴ aa mun þar uera nockura manna fyrir ſat. þa ſculu vær ſ⟨nu⟩a ofan med fliotínu. 

ſagdi þraiɴ. ok munu þ⟨ei⟩r þa til moz uid os. ef þeir eiga uid os eyríndi. nu ſneri þraiɴ 

ofan med fliotínu. Skarphedinn mælti. nv hafa þeir ſeð os þvi at þeir ſnua nu af leiðini. 

ok er nu eingi aɴaʀ til en h⟨lau⟩pa ofan fyrir þa. kari mælti. Margir mvnv fyrir ſitia. ok 

hafa eigi þann liðſ mvn ſem uær. þeir eru  en ver .v. Snua þeir nu ofan med 

fl⸌i⸍otinv. ok ſia ſpaung ꜳ niðri ok ætla þar yfir. þeir þraiɴ namu ſtadar vp fra ſpongini. 

aa iſinum. þraín mælti. hv⸌a⸍t mvnv menn þeſſir vilia. þeir eru .v. en ver  lambi 

mælti. þeſſ get ek at þeir mundi til hæta þo at en ſtæði fleiri fyrir þrain for af kapuni. 

ok tok af ſer hialmin þat vard ſkaphedni er þeir hliopu ofan med fliotinv at ſtavk i 

ſundr ſkoþveing hanſ. ok dualdiz hann eptir. Grimr mælti fyr ir hu⸌i⸍ hvikaz þer ſua 

ſkarphedinn bínd ek ſko miɴ. ſagdi ſkarphedinn. foru ver þa ſagdi karí. mer liz ſua ſem 

hann muni eigi verda. ſeiɴi en uer. ſnua þer þa ofan til ſpangariɴar. ok fara mikín. 
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Skarphedinn ſprtr vp þegar hann hafði bundit ſkoinn. ok hann hafd⟨i⟩ ⟨upp⟩i oxína. 

hann hleypr at fliotinv. eɴ flio⟨tid⟩ ⟨...⟩ 

|| 6r || ⟨...⟩ auðrum heim huert hauſt ok gafuz giofum fer nu ſua fram míoc leingi. 

 

drap havſkuldar  

Maðr het lytíngr hann bio ꜳ ſamſ ſtaudum. hann atti konu þa er ſteinuỏr h⟨et⟩ ſyſtir 

þrainſ sigfuſ ſonar lytingr uar mikill vexti ⟨ok ſ⟩terkr audigr at fe illr vidr eignar. ⟨þat⟩ 

uar ein hueriu ſiɴi at lytingr hafði bod iɴɴi ꜳ ſam ſtaudum. hann hafdi þangat b⟨od⟩it 

hos⟨kulldi⟩ hu⸌i⸍ta neſ goða. ok sigfus ſonum þeir komu þar allir þar uar ok grani 

Gunarſ ſon ok Guɴar lamba ſon lambi sigurdar ſon hoskuldr ɴialſ ſon ok ⟨m⟩odir hanſ 

áttu bu i hollti. ok reið hann iafnan til bvs ſíɴs. fra bergþorſ hvali ok la ⟨leid⟩ hanſ um 

garð ꜳ ſams ſtaudum. hos⟨kuldr⟩ attí ⟨ſon er⟩ am⟨u⟩ndi het hann hafði uerit blíndr 

borinn hann u⟨ar⟩ þo micill vexti ok avflugr. lytíngr atti brædr ij. het anar hallſtein eɴ 

aɴar hallgrimr þeir voru hinir meſtu oeírdar menn ok voru þeir iafnan med lytingi 

broðvr ſínum. þviat aðrir menn komv eki ſkapi vid þa lytingr var uti vm daghinn eɴ 

ſtv⟨n⟩dvm ɢek hann iɴ. hann ɢek til ſætis ſins. þa kom kona iɴ er uti hafði verít. ok 

mælti of fiarri uorv þer er oflatinn reið her um garð. huerr uar oflati ſa ſagdi lytíngr er 

þv ſegir fra. hoskuldr ɴ⟨ialſ⟩ ſon reið her um garð ſagdi hun. Opt rið⟨r⟩ hann um garð 

ſagdi lytingr ok er mer eigi ſkapravnar lavſt ⟨ok⟩ biodumz ek til þeſ hos⟨kulldr⟩ magr at 

fara med þer ef þu uill hefna fodur þinſ ok drepa hos⟨kulld⟩ ɴialſ ſon þat uil ek eigi. 

ſagdi hos⟨kulldr⟩ ok lavna ek þa verr eɴ uera ſkylldi ɴiali foſtra minvm ok þrifz þu 

alldri fyrir heim boð ok ſpratt vpp vndan borðinu ⟨ok⟩ bad taka heſta ſina. ok reid 

heim. lytingr mælti þa til Grana Gunarſ ſonar þu uart er þraiɴ uar uegiɴ ok er þer þat 
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miɴi ſamt. ok ſua þu Gunarr lamba ſon ok lambi ſigurdar ſon vil ek nv at vær ríðím | 

col. b | at hos⟨kulldi⟩ i kuelld ok drepim hann nei ſagdi grani. ek mvn eki fara at 

ɴ⟨ialſ⟩ ſonum ok riufa ſæt þa er godir menn ɢiorðu ſlikum ordum mælti huerr þeira ok 

ſua sigfuſ ſynir ok toku þat rað at allir ridu i brott þa mælti lytingr er allír voru i brottv. 

þat uitv allir menn. at ek hefir vid ỏngvm botum tekít eptir þraiɴ mag miɴ. ſkal ek ok 

alldri una þui at eigi komi m⟨ann⟩hefndir fyrir hann. Siðan kuaddi hann til ferda⟨r 

m⟩ed ſer brædr ſína .ija. ok hus karla iij þeir fara ꜳ leið fyrir hoskuld ok ſatu fyrir 

honum nordr fra garði i grof nokurri. ok biðu þar til þeſſ er var miðr aptaɴ. þa reid 

havſk⟨ulldr⟩ ⟨a⟩t þeim. þeir ſpretta upp allir med vapnum. ok ⟨ſæ⟩kia at honum. 

hos⟨kulldr⟩ vardiz leingi sva uel. at þeir fengu eigi ſott hann en þar kom um ſidir at 

hann ſærði lyting ꜳ heɴdi eɴ drap heima menn hanſ ija.. ok fell ſidan. þeir ſærdu hann 

.xvi. ſarum. eigi hioɢu þeir hofut af honum þeir foru i ſkoganna fyrir ſuɴan rang ꜳ ok 

falu ſik þar.  

 

fra hrodnyio.  

þat hit ſama kuelld. hafði ſmala madr hrodnyiar fvndit hos⟨kulld⟩ daudan. hann feʀ 

heim ok ſegir henni vigh ſonar ſín⟨ſ⟩ hon mælti eigi mun hann davdr uera. eda var af 

honum ⟨h⟩ofut eigi uar þat ſagdi hann Vita mun ek ef ek ſe ⟨þat⟩ ſagdi hon ok tak þu 

heſt mín. ok ak fęri hann gerdi ſua ok bio vm med ollu. ok ſiðan foru þav þangat ſem 

hos⟨kulldr⟩ la. hon leit ꜳ ſarin ok mælti Sua er ſem mik uardi at hann mundi eigi 

dauðr med ollu. ok mun ɴiall græða ſtæʀi ſar. Sidan. toku þav licit ok laugdv upp i 

uagnin ok oku til bergþorſ hvalſ ok draga hann iɴ i ſauða hus. ok lata hann ſitia vpp 

vid veɢíɴ. ſiðan gengu þav heim bæði. ok drapu ꜳ dyʀ. huskarl ein ɢek til dyra. hon 
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ſnaraz þegar ⟨i⟩ɴ hia honum. ok fer til þeſ er hon kemr til rekiu ɴialſ hon ſpurdi hvart 

|| 6v || ɴ⟨iall⟩ vekti. hann kuez ſofit hafa þar til en nu hem ek uaknadr. eda hui ertu 

her komin ſua ſnema hon mælti. ſtattu vpp fra. eliu miɴi ỏr bínginum. ok gak ut ok ſia 

hos⟨kulld⟩ ſon þin. ok ſynir þinir. þeir ſtanda upp ok ganga ut vapnadir fer hroðny til 

þeſſ er þau koma at ſavða husinu. hon ɢek iɴ ok bad þav ganga e⟨ptir þ⟩a uatt hon upp 

ſkridlioſi. ok mælti her e⟨r ...⟩ hos⟨kulldr⟩ ſon þín. ok hefir feingit ꜳ ſer ſar morg ok 

mun hann nu þurfa lækníngar. ɴ. mælti. dauða mork se ek ꜳ honum en eigi lifſ mork. 

eda hv⸌i⸍ hefir þu eig⟨i⟩ veit honum na biargir ok eru opnar naſar hanſ. þat ætla ek 

ſkarphedni. ſagdi hon. ſkarphedinn ɢek at ok veítti honum nabjargir. ſkarphedinn mælti 

vid  odur ſinn huerr ſegir þv at uegit hann hafi. ɴiall ſagdi lytingr af ſamſtaudum mun 

hafa vegit hann. ok bræðr han⟨ſ⟩ hrodny mælti. þer fel ek ꜳ hend⟨i⟩ ſkarp⟨hedinn⟩ at 

hefna brodur þínſ. ok uæ⟨n⟩ti e⟨k at⟩ þer muni uel fara þott hann uæri eigi ſkilgetin. ok 

þv mvnír meſt eptir ganga. ber⟨g⟩þora. mælti. uɴdarliga er ydr farid. er þer ⸌vegit⸍ uigh 

þau er ydr rekr litid ⟨ei⟩t til. en melltid ſlikt ok ſiodit er yd⟨r⟩ ſua at eki uerdr af ok 

mvn her koma ſkiott hoskulldr hv⸌i⸍ta neſ goð. ok biðia ydr ſeta ok mvnv þer þegar 

veita honum. ok er nv þegar til at væna i ſtad. ſkarphedinn mælti. egiar modir uar os 

lavg egíun. Siðan hlavpa þeir ut allír. hrodny ɢek iɴ med ɴiali ok var þar vm nottina 

 

hefnt hoskulldar ɴialſſonar  

Skarphedinn ok brædr hanſ ſnva vpp med rang ꜳ ſkarphedinn. mælti. forum hlioðliga 

þviat ek heyri maɴa mal vpp med aɴɴi eda huart ⟨v⟩ilít þið helldr eíga vid lytíng. ein 

eda uid bræðr hanſ ija. þeir kva- | col. b | ðuz helldr uilia. eiga vid lytíng ein j honum 

er þo veiðrin meiri. ſagdi ſkarphedinn. ok þikí mer illt ef hann beʀ vnnðan. en ek 
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treyſti mer bez af os at eigi dragi vndan mer. til ſcal ek ſua raða ſagdi helgi ef uid 

komumz í fęrit a⟨t⟩ eigi ſcal uɴdan reka. Siðan gengu þeir þar ⟨til⟩ ſem ſkarphedinn. 

heyrði maɴa malit. ok ſia huar þeir lytiɴgr eru uid læk ein. Skarphedinn. hleypr þegar 

yfir lækinn ꜳ melbakan. odrum megín. þar var hallgrimr ꜳ vppi ok þeir brædr 

Skarphedinn hío ꜳ lęrid hallgrimi sva at af tok lęrið ok fotínn en þrifr hallkel annarij 

hendi lytiɴgr lag⟨di⟩ til ſkarphedinſ. helgi kom fyrir hann ſkilldi ok k⟨om þar⟩ i lagit. 

lytingr tok upp ſtein ok l⟨au⟩ſt með ſkarphedin. uard þa hallkell lavs. hallkell hleypr þa 

upp aa mel bakan. ok komz eigi aɴan uegh vp ꜳ en hann ſkytr nidr knianum. 

ſkarphedinn ſlæmir til hanſ ỏxíni ok hỏɢr i ſundr hryɢin i miðiu. Lytingr ſnyr ⟨n⟩v 

vndan en Grimr ok helgi eptir. ok kemr ſinv ſari ꜳ hann huarr þeira lytingr kemz vt ꜳ 

ana undan þeim. ok ſua til hroſſa ſinna ok hleypir til þeſſ er hann kemr i oſſa bæ. 

hoskulldr uar heima. lytingr fiɴ⟨r⟩ hann þegar. ok ſegir honum vigin Sliks uar mer von 

ſagdi hoskulldr þu fort mioc raſandi mun her ſanaz. þat er mælt er at ſkamma ſtvnd 

verdr hond hoɢvi fegín. þiki mer ſem þer þiki nu i ſia uert. h⟨vart⟩ þv mvnt fa halldít 

þik fyrír ɴialſ ſonum sua er uiſt ſagdi lytingr at ek komvmz navdvliga uɴdaɴ. eɴ þo 

uillda ek at þu kemir mer i ſęt vid ɴial ⸌ok⸍ ſyni hanſ. ok mætta ek hallda bui minu. 

ſua ſcal ok uera ſagdi hoskulldr lætr hann þa ſoðla ser heſt ⟨...⟩ 

 

|| 7r || ⟨...⟩ vid ſtala ſtyri ſtyɢ lauſt ſyni vɢa at ɢny ſtęrir ɢeira ɢoð varg fyrir arga. 

þaɴ er uid ravgn of rignir reki hann en ver aɴan. vlfr vɢa ſon kvað aðra uiſu i moti. 

Getka ek ſuerðz þott ſendi ſann el boði raɴa. hverfſ vid hleypi ſkarbi har barz vea 

fiarðar. þo at rafaka rækir raung eru mal ꜳ gongu ſe ek uid miklu meíni miɴ likt 

flugu at gína. ok ætla ek eki at vera ginningar fifl hanſ. ok geti hann at honum uefiz 
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eigi tvngan um hofut. eptir þat forv ſeɴdi menn aptr til þoruallz ok ſagdi honum orð 

vlfſ. þorualldr hafði mart mana vm ſik ok hafði þat uið orð at ſitia fyrirþeim ꜳ bla 

ſkoga heíði. þeir þangbrandr ok Gudleifr riðu or havka dal. þeir mættu maɴi eínum. er 

reið i moti þeim ſia ſpur⟨di⟩ at Guðleifi er hann fann þa. ok mælti niota ſcaltu þorgilſ 

bro⟨dur⟩ þinſ ꜳ reykia holum. at ek uil gera þer níoſn. at þeir hafa margir fyrir ſat ok 

þat med at þorual⟨ldr⟩ hin veili. er med flok ſiɴ uid heſt læk i grímſ neſi. eki ſculu vær 

nu. riða at ſiðr. ſagdi Guðleifr til funðar uid þa. ok ſneru ſiðan ofan til heſt lækiar. 

þorvalldr ⟨v⟩ar þaa komin yfir lękinn. Guðleifr ⟨mælti⟩ þa ⸌vid⸍ þangbrand her er nu 

þoru⟨alldr⟩ hin ueili. ok hlavpum nu at honum. þangbrandr ſkavt ſpioti i gegnum 

þorualld eɴ Gudleifr hio a hondina ok af vid auxlina ok uard þat hanſ bani. eptir þat 

ridu þeir ꜳ þíng vpp. ok hafdi nęr at frændr þorualldſ mundí ganga at þeim. ok ueitu 

þeir ɴiall ok auſt firdingr þ⟨a⟩ngbrandi hiallte ſkeɢia ſon kuad þa kuiðling þenna. ſpari 

ek eigi goð ɢeyia ɢrey þiki mer fręyia. æ mun aɴ⸌a⸍t tueg- | col. b | ia oðiɴ Grey eda 

freyia. hiallti for utan um ſumarit. ok Gizur huiti. eɴ ſkip þangbrandſ braut auſtr uid 

bu landz neſ. het ſkipit uíſvndr þangbra⟨ndr⟩ for allt veſtr um dalí. Steinvỏr kom i 

moti honum. modir ſkalld refſ. hon boða honum heiðni ok taldi leingi fyrir honum. 

hann þagði meðan. en taladi leingi ſiðan ok ſneri þui i villu er hon hafði mælt. hefir 

þu heyrt ſagdi hon er þorr bavð kriſti ꜳ holm ok þorði kriſtr eigi at beriaz uid þor. 

heyrt hefi ek ſagdi þangbra⟨ndr⟩ at þorr uar eki nema a⟨ſk⟩a ef Gud uilldi eigi at hann 

lifdi. Veiztu ſagdi hon. hver brotit hefir ſkip þitt huat ſegir þu til þeſ ſagdi hann. þat 

mun ek ſegia þer ſegir hon. bravt fyrir biollu geti. bond raku val ſtranðar miod 

fellanði mellu ma ſtalſ uiſunð allaɴ, hlifðit kriſtr þa keyrði. knorr malm feta vara. lit 

hvɢ ek at Gvð getti Gylba hreinſ at eínu. þorr bra þuíɴilſ dyri þangbra⟨ndſ⟩ or ſtað 
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laungum. hriſti byſſ ok beyſti. bard ok lauſt uið iordu mun ſkið um ſio ſiðan ſund fęrt 

atalſ grvndar. hreɢ þvi at hauſt tok leggia hanum kent i ſpanu. eptir þat ſkildu þau 

þangbra⟨ndr⟩. ok foru þeir ueſtr til barða ſtraɴdar. 

 

drap berſerki  

Geſtr odleifſ ſon bio i haga ꜳ barða ſtravnd. hann var mana vitraztr. ſua at hann ſa 

fyrir orlaug maɴa. hann giorði ueizlu i moti þangbra⟨ndi⟩. þeir foru i haga med .lx. 

maɴa. þa uar ſakt at þar uar fyrir .cc. heidiɴa manna. ok þangat var von berſerkſ þeſſ 

er otryɢr het ok voru allir vid hann hrędir. fra honum var þat ſakt at hann flyði huarki 

elld ne eggíar. ok voru hei- || 7v || dnir menn hręddir míoc. þa ſpurdi þangbra⟨ndr⟩. 

ef menn uilldi taka uid tru. eɴ allir heiðnir menn mælltv i motí. þvi. koſti mun ek gera 

ydr. ſagdi þangbra⟨ndr⟩. at uęr ſculum reyna huar betri er trvaɴ. vęr ſculum giora 

ellda þría. ſculu þer vigia ein. heidnír menn. en ek aɴan. Eɴ hin þridi ſcal uera uigðr. 

eɴ ef berſerkrinn hrædiz þan eiɴ elldinn er ek uighi eɴ veðr hina baða þa ſculu þer 

taka tru. þetta er uel męlt ſagdi Geſtr. ok mun ek þeſſu iata. fyrir mik. ok hema menn 

mína. ok er Geſtr hafði þetta mælt. þa iatuðu þeſſu miklu fleiri. þa uar ſagt at 

berſerkrinn fęri at bænum þa voru gioruir elldarnir. ok brunnu. toku menn þa at vapna 

ſik. ok hliopu vpp i bekína ok biðu ſua. berſerkrin hliop in med vapnum. en er hann 

kemr i ſtofvna þa vedr hann þegar þaɴɴ elldiɴ er heiðnir menn vigðu. ok kemr at 

þeim er þangbrandr hafði vigt. ok þorir eigi at vaða ok kuez allr breɴa hann hoGr 

ſverdinu upp i bekkinn. eɴ þo kom i þvertreið er hann reiddi hatt þangbrandr lavſt 

med roðu krosi ꜳ hondina. þa varð ſua mikil iartein. at ſuerðit fell ỏr heɴdi 

berſer⟨kinum⟩. þa legr þangbrandr ſuerdi fyrir bríoſt honum. eɴ ɢudleifr hio ꜳ hondína 
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ſua at af tok. gengu þa margír at ok drapv berser⟨kinn⟩ eptir þat ſpurdi þangbrandr ef 

menn uilldi taka vid trv ɢeſtr kuez þat eína hafa um m⟨ælt⟩ at hann ættlaði at hallda. 

ſkirdi þangbrandr þa Geſt. ok oll hiv hanſ ok marga menn aðra. rez þangbra⟨ndr⟩ þa 

vm uid Geſt hvart hann ſkylldi nochut fara i fiorðv veſtr. eɴ Geſtr latti þeſſ. ok kuað 

þar uera menn harða | col. b | ok illa uiðr eigner. eɴ ef þat er etlat fyrir at trua þeſſi 

ſculi uid ganga. þa mvn þat a kuedit ok ꜳ þingi uęra i log leitt. ok mvnv þar þa allir 

hofðingiar. or hueríu heraði. flutta ek þetta ꜳ þingi ſagdi þangrandr ok uard mer þar 

erfidaz. þo hefir þu meſt at gort ſagdi Geſtr. þott audrum uerði auðit i log at leida. en 

þat er ſem mælt er at eigi fellr tre uid hit fyſta hỏɢ. Siðan gaf ɢestr þangbrandi godar 

giafar. ok foru þeir ſuðr aptr. þangbrandr for i ſunnleɴðinga fiordung. ok ſua til auſt 

fiarda til moz uid ſiðu hall. hann let bæta up ſkip ſitt. ok kolludu heidnir menn þat 

iarn meís. ꜳ þvi ſkipi foru þeir þangbrandr utan. ok gudleifr. þat ſama ſumar varð 

hiallti ſkeɢia ſon ſekr vm ɢoð ga. þangbrandr ſagdi olafi konungi fra. mein giordvm 

iſlendínga vid ſik. ſagdi þa uera ſva fiolkvniga at iordin ſpryngi i ſundr vndir heſti 

hanſ. ok tæki heſtiɴ. þa uarð olafr konungr sva reiðr at hann let taka iſlenzka meɴ ok 

ſetia i myrkua ſtofu ok ętlaði þa til draps. þa gengu þeir Gizur hu⸌i⸍ti. ok hialltí ok 

budu ſik i ueð fyrir þeſſa menn. ok fara ut til iſlandz. ok boda þar tru. konungr tok 

þeſſu uel ok þagu þeir alla þa unndan þa bioggv þeir hiallti ok Gizur. ſ⟨kip⟩ sit til 

iſlandz. ok urdu ſnembvnir. þeir toku land ꜳ eyrvm er .x. uikur voru af ſumri. fengu 

þeir ſer þa heſta. ok ridu til þíngir við xxx maɴa ok ɢiorðu þa orð kriſtnum monnum 

at þeir ſkylldi þa vera vid bunir hiallti var eptir vid reyðar mula. þviat þeir ſpurdu at 

hann uar ſekr um goð ga. eɴ þa er þeir komu i uellaɴ kautlu. ofan fra ɢia baka. kom 

hialltí || 8r || eptir þeim. ok kuez eigi uilia þat ſyna heiðnum monnum at hann 
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hræddiz. Riðu nu margir kriſtnir menn i moti þeim. ok ridu med f⸌v⸍lktu liði ꜳ þíng. 

heidnir menn fylktu ok fyrir. ok uarð þa sua nær at allr þingheimríɴ mundi beriaz en 

þo varð þat eighi. 

 

fra þorgeíri goda  

þOrgeiʀ het madr hann var tiorva ſon þorkelſ ſonar langſ. modir þorgeirſ uar þoruɴ. 

þorſteins dottir ſigurdar ſonar Gnvpa barðar ſonar Guðrun het kona þorgeirſ. hon uar 

dottir ketilſ hinſ ſuarta. or hleidrar gardi þoriſ ſ⟨onar⟩ ſnepilſ ketil⟨ſ⟩ ſonar brimilſ 

aurnolfſ ſonar Biornolfſ ſ⟨onar⟩ Grimſ ſonar loðinkiɴa or hrafniſtu. ketilſ ſonar hængſ. 

hallbiarnar ſonar half trỏllz þorgeir bio at lioſa uatni. ok uar hofdingi mikill ⟨ok⟩ 

ma⟨nn⟩a uitr⟨a⟩ztr. kriſtnir menn tiollduðu ⟨b⟩udir ſínar. ok uoru þeir Gizur ok hiallti. i 

moſfellínga bud vm daghinn eptir gengu huarir tueɢiu til logbergſ. ok nefndu ſer 

u⟨at⟩ta. kriſtnir menn ⟨ok⟩ heiðnir ok ſ⟨og⟩ðuz hvarir or ⟨l⟩ogum aɴara ok ⟨vard⟩ ſua 

mikit ⟨o⟩hliod at lỏgbergi. a⟨t⟩ ⟨eng⟩i n⟨a⟩m huat ⟨anna⟩r mælti Siðan gengv m⟨enn⟩ i 

b⟨ro⟩tt. ok þo⟨tt⟩i ollum horfa til hiɴa meſto vęfna. k⟨ri⟩ſ⟨tnir⟩ menn toku ſer til log 

maɴz ⟨hall a⟩f ſiðu. eɴ hallr for at f⟨inna þorgeir⟩ goda fra lioſa vatni. ⟨ok gaf honu⟩m 

til .iij. merkr ſilfrſ ⟨at⟩ hann ⟨ſegd⟩i vp login. eɴ þat uar þo a ⟨byrg⟩ðar ⟨hl⟩utr er hann 

uar heidiɴ þorgeir la ⟨allan d⟩agh ok breidi felld ꜳ hofvt ſe⟨r⟩ ſva at eingi mælti vid 

hann. eɴ anan da⟨g⟩h gengv menn til logbergſ. þa beidi þor⟨geir ser⟩ híodſ ok mælti ſua 

liz mer ſem ⟨malum⟩ varvm ſe komit i ⸌o⸍nytt ef⟨n⟩i e⟨f eigi h⟩afa ein lỏg ⟨a⟩llir. eɴ ⟨...⟩ 

⟨ſ⟩k⟨i⟩pt ⟨lo-⟩ | col. b | gvnum þa mun ſundr ſkipt fridinum. ok mvn eigi mega vid þat 

bua. nu uil ek ſpvria heiðna menn ok kriſtna huart þeir uilia hafa þau log er ek ſegi 

vp. þvi iatuðu allir. hann quez uilia hafa ſuarðaga af þeim. ok feſtu þa er þeir helldi 
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ſiþan. þeir iatudu þui. allir. ok tok. hann af þeim feſtu. þat er vpphaf laga uara ſagdi 

hann. at menn ſculu uera kriſtnir allir her ꜳ landi. ok trva a ein ɢvð. foður ok ſon ok 

anda helgan ok lata af allri ſkvrdgoða vilu. bera eigi vt bỏrn. ok eta eigi hross. ſcal 

fiorbaugſ ſok ꜳ vera ef uiſt uerðr eɴ ef leyniliga er med farið. þa ſkal ⟨ver⟩a vitís lauſt. 

hann ſagdi þa um drottiɴſ dagha holld. ok foſtu daga joladaga ok paſka daga ok allar 

hinar ſterſtu hatiðir. nu þottuz heidnir menn ſuiknir uera. eɴ þo uar þa log leid. 

truan. ok allir menn kriſtnir gioruír her ꜳ landi. fara menn nv heim af þíngíɴv 

 

drap lytings  

Sa at burðr uarð  vetrum ſidar ꜳ þing ſkala þingi. at amundi hin blindi uar þar ſon 

hoſkulldſ ɴialſſonar hann let leida ſik i milli buda. hann kom i bvd þa er lytingr var 

iɴi. af ſam ſꞇodum hann let leida ſik fyrir lyting ok mælti. er lytingr her af ſam ſtodum 

ja ſagdi lytingr. eda huat uilltu mer. ek uil uita ſagdi amundi hueriu þu uill bæta mer 

foður miɴ. ek em laungetiɴ ok hefi ek uid ongum botum tekit. Bætt hefi ek ⟨f⟩odvr 

þin fullum botum. ſ⟨agdi⟩ lyti⟨n⟩gr. ok tok uid fodur fadir þiɴ. ok f⟨odur⟩ brædr. eɴ 

minir brædr uoru ogilldir. ok var bæði at ek hafða hart til gort. enda || 8v || kom ek 

hart niðr. eki ſpyr ek at þui. ſagdi amundi veit ek þat at þu hefir bætt þeim. ok er erut 

ſattir. eɴ at hinv ſpyr ek hveriu þv vill bæta mer. allz ongv ſagdi lytingr. eki ſcil ek at 

þat muni rett fyrir ɢuði. ſagdi amundi. ſua ner hiarta mer ſem þu hefir hyɢuit. eɴda 

kan ek þat at ſegia þer. ef ek uera heil eygr badum augum at hafa ſkyllda ek annat 

huart eptir fodur mín fe bætr eda man hefndir. enda ſkipti ɢuð med okkr. eptir þat 

ɢek hann ut. eɴ er hann kom i budar dyrnar. þa ſneriz hann inar eptir budiɴɴi. þa 

lukuz vp augu hanſ. hann mælti þetta. lofaðr ſer þu ɢvð drottiɴ mín. ſe ek nu huat þu 



113 

 

uill. eptir þat leypr hann iɴar eptir budini þar til er hann kemr fyrir lytíng. hann hoɢr 

med oxi i hofut honum lytingr fellr a f⟨ram⟩ ok uar þegar davdr. amundi ɢek ut i budar 

dyrrin. ok er hann kemr i þau env ſomu ſpor ſem augv hanſ hofðv upp lokiz. þa lukuz 

nu aptr. ok uar hann alla  fi blindr ſiþan. eptir þat lętr hann. fylgia ſer til ɴialſ ok ſona 

hanſ hann ſegir þeim vig lytíngſ. eki ma ſaka þik um slikt ſegir ɴiall þviat ſlikt er míoc 

ꜳ kueðit. ok uid vorvnar vert. þar er ſlikir atburðir verða at ſtinga eigi af ſtoki vid þa 

er ne⟨r⟩ ſtanda. ɴiall bauð ſættir frændum lytin⟨gſ⟩ ok atti hoskulldr hvita neſ godi 

hl⟨ut⟩ at uid frænðr lytíngs. at þeir þægi boð ɴialſ ok uar þa malit lagit | col. b | i 

giorð. ok fellu halfar bætr nidr fyrir ſakar ſtaði þa ſem amundi þottiz eíga. eptir þat 

voru veittar trygdir. amun⟨da⟩ af frændum lytingſ. menn ridu heim a⟨f⟩ þingi ok er nu 

kyrt leíngi. 

 

fra valgar⟨di⟩  

ualgarðr hin Grai kom þetta ſumar ut. hann uar þa heiðiɴ. hann for til hofſ til mardar. 

ſonar ſinſ. ok uar þar um uetriɴ. hann mælti til marðar. Riðit hefi ek her uiða um 

bygð na. ok þiki mer eigi keɴa mega at hin ſama ſe. kom ek ꜳ hv⸌i⸍ta neſ ok ſ⟨a⟩ ek 

þar toptir margar. ok vm brot mikil. ok kom ek ok ꜳ þing ſkala þing. ok ſa ek þar ofan 

brotna bvd uara. eda hu⸌i⸍ ſæta fírn ſlik. Mordr mælti. her eru tekin vpp ny goð orð. 

ok fimtar domſ loɢ. ok hafa menn ſakt ſik or þíngi uid mi⟨k⟩ ok i ⟨þin⟩g med hoskulldi 

Valgardr mælti. jlla he⟨fi⟩r þu lavnat mer. goð ord er ek hefi þer feíngit i heɴdr at fara 

ſua omaɴliga med ⟨vi⟩l ek n⟨u⟩ at þu launir þeim þui. at þeim dragi ollvm ⟨t⟩il bana. en 

þat er til ⟨þeſſ⟩ at þv r⟨ægir þ⟩a ſaman þ⟨ar til at⟩ ɴialſ ſynir ⟨dr⟩ep⟨a⟩ h⟨oſkulld⟩ eɴ þar 

e⟨ru⟩ ma⟨r⟩gir til eptir malſ. ok munv ⟨þa⟩ ⟨ɴialſ⟩ ſynir drepnir af þeim ſokum. eighi ⟨...⟩ 
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giỏ⟨r⟩t geta ſagdi mordr ek ſcal leɢia ⟨radin⟩ til ſagdi valgardr þv ſcalt bioða ɴialſ 

⟨ſonum ...⟩ ok leysa þa vt med ɢiofvm. e⟨n ſ⟩ua fræmi ſcaltu rogit frami ⟨hafa⟩. er 

uinatta er med yðr orðin mikil. ok þeir trua þer eigi verr eɴ ſer ⟨m⟩attv ſua ok lavna 

ſkarphedni þat ⟨...⟩ tok feit af þer eptir lat ɢ⟨unnar⟩ſ. mvnt⟨u⟩ ſua fręmi tak⟨a⟩ ⟨hofdingi⟩a 

⟨ſ⟩kap er þeir allir dav⟨dir⟩ þeſſa ⟨rada gior⟩ð feſtu þei⟨r⟩ med ſer ⟨...⟩ 
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Viðauki 3 

AM 162 B ε fol. 

Samræmdur texti með nútímastafsetningu 
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⟨36. kafli⟩  

⟨...⟩ þessu til kapps. Þú skalt gjalda tólf aura silfurs en það vil eg til skilja þótt nokkuð 

kunni að koma úr vorum garði að þér eigið um að dæma að þú hafir í góðum hófum. 

Gunnar reið heim af þinginu og galt áður allt féð vel og skörulega. Njáll kom heim af 

þinginu og synir hans. Bergþóra sá féð og mælti: Vel er þessu í hóf stillt en jafnmikið 

fé skal koma fyrir Kol þá er stundir líða fram. Gunnar kom heim af þingi og taldi 

mjög á Hallgerði. Hún kvað marga menn liggja óbætta þá er betri menn voru en 

Svartur. Gunnar kvað hana mundu ráða tiltekjum sínum en eg skal ráða hversu málin 

lúkast. Hallgerður hældist jafnan um víg Svarts en Bergþóru líkaði það ⟨ill⟩a. Njáll fór 

upp í Þórólfsfell og synir hans að ætla þar til bús. En þann sama dag varð sá atburður 

að Bergþóra var úti og sá mann ríða á svörtum hesti. Hún nam staðar og gekk eigi 

inn en sjá maður hafði spjót í hendi og gyrtur saxi. Hún spurði þenna mann að nafni. 

Atli heiti eg, sagði hann. Hún spurði hvaðan hann væri. Eg er austfirskur maður, 

sagði hann. Hvert skaltu fara, sagði hún. Hann svarar: Eg er vistlaus maður og vildi 

eg finna þá Njál og Skarp⟨héðin⟩ og vita ef þeir vildi taka við mér. Hvað er þér hent 

að vinna, sagði hún. Margt er mér hent að vinna, sagði hann, eg er akurgerðarmaður 

og á mörgu hefi eg tök öðru, sagði hann, en eigi skal þig því leyna að eg er maður 

skapharður og hefir margur um sárt orðið að binda fyrir mér. Ekki gef eg þér það að 

skuld þótt þú sért engi bleyðimaður. Atli ⟨mælti⟩: Ertu nokkurs hér ráðandi? Eg er 

kona Njáls, sagði hún, og ræð eg ekki síður hjón en hann. Viltu taka við mér? sagði 

hann. Gera mun eg kost á því, sagði hún, ef þú vilt vinna allt það er eg vil fyrir þig 

leggja og svo þó að eg vilji senda þig til mannráða. Áttu svo til varið um menn að þú 
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munt ekki mín að því kosta, sagði hann. Það skil eg til er eg vil, sagði hún. Kaupa 

munu við þessu, sagði hann. Tók hún við honum. Njáll kom heim um kveldið og 

synir hans. Njáll spurði Bergþóru hvaða manni hann væri. Hann er húskarl þinn, 

sagði hún, og tók eg við honum því að hann lést vera óhandlatur. Ærið mun hann 

stórvirkur, sagði Njáll, en eigi veit eg hversu góðvirkur hann er. Skarphéðinn var vel 

til Atla. Njáll reið til þings um sumarið og synir hans. Gunnar var á þingi. Njáll tók 

upp fésjóð er hann fór heiman. Skarphéðinn spurði hvaðan fé það væri. Hér er það fé 

er Gunnar greiddi fyrir heimamann vorn, sagði Njáll. Koma mun það fyrir nokkuð, 

sagði Skarphéðinn og glotti við. 

 

⟨37. kafli⟩  

⟨N⟩ú er þar til máls að taka er þau eru heima. Atli spurði Bergþóru hvað að hann 

skyldi vinna um daginn. Hugað hefi eg þér verkið, sagði hún, þú skalt fara að leita að 

Kol þar til er þú finnur hann því að þú skalt vega hann í dag ef þú vilt mínum vilja 

fylgja. Hér er vel á komið, sagði Atli, því að hvortveggi okkar er illmenni en þó skal 

eg svo til hans ráða að annar hvor skal hafa bana. Vel muntu gjöra enda skaltu eigi til 

einskis gjöra. Hann tók vopn sín og hest og reið upp til Fljótshlíðar og fann þar 

menn er fóru frá Hlíðarenda. Þeir áttu heima austur í Mörk og spurðu hvert Atli 

ætlaði en ⟨hann⟩ kveðst leita klárs eins. En þeir kváðu það lítið erindi svo góðum 

verkmanni, en þó er þá helst eftir að spyrja er á ferli hafa verið í nótt. Hverjir eru 

þeir? sagði hann. Víga-Kolur, húskarl Hallgerðar, sögðu þeir. Hann fór frá seli áðan 

og hefir vakað í alla nótt. Eigi veit eg hvort eg þori að finna hann, sagði Atli, því 

hann er sagður skapillur, mun eg ⟨…⟩ veg ⟨…⟩ þú ⟨…⟩d⟨…⟩ ⟨ra⟩gur s⟨…⟩ Hann ke⟨yrir⟩ 
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h⟨estinn⟩ og ⟨...⟩ og e⟨...⟩ hann ⟨til⟩ hans: Gengur vel kl⟨yfjaband⟩ið? ⟨...⟩ þig öngu 

mannfýlan og öngvan þann er þaðan er, sagði Ko⟨lur⟩ ⟨...⟩ Það áttu eftir er erfiðast er. 

⟨L⟩agði hann þá spjóti til Kols og kom á hann ⟨mi⟩ð⟨j⟩an. Kolur sveipaði þá til Atla 

öxinni og kom eigi á hann. Féll Kolur þá af baki og dó þegar. Atli reið þar til er hann 

fann verkmenn Hallgerðar. Farið þér upp til hestsins og gætið hans Kols því að hann 

er fallinn af baki og er hann dauður. Hef⟨ir⟩ þú vegið hann? spurðu þeir. Svo get eg 

að Hallgerði muni sýnast, sagði Atli, að ⟨eigi⟩ hafi hann sjálfdauður orðið. Síðan re⟨i⟩ð 

Atli heim og sagði þá Bergþóru en hún þak⟨kar⟩ ⟨…⟩ þetta og orð þa⟨u⟩ ⟨...⟩ hafði um 

haft. Eigi veit eg h⟨versu⟩ Njáli mun þykja, sagði Atli. Vel mun hann í höndum hafa, 

sagði hún. Eg vil segja þér til marks, hann hefir haft með sér fésjóð þann er hann tók 

fyrir þræl vorn í fyrrasumar og munu þau kom⟨a⟩ nú fyrir Kol en þótt sættir sé 

nefndar þá skaltu þó vera var u⟨m⟩ þig því að Hallgerður mun öngvar sættir halda. 

Viltu nokkuð senda mann til Njáls, sagði Atli, að segja honum vígið? Eigi vil eg það, 

sagði hún. Mér þætti betur að Kolur væri ógild⟨ur⟩. Þau hættu t⟨a⟩linu. Hallgerði var 

sagt víg Kols og ummæli Atla. Hún kvaðst launa skyldu Atla. Hallgerður sendi mann 

að segja Gunnari víg Kol⟨s⟩; hann svarar fá og sendi mann að segja Njáli en hann 

svarar öngvu. Skarphéðinn mælti: Miklu eru ⟨þræ⟩lar nú atgjörðameiri en fyrr, þeir 

flugust þá á og þótti það ekki saka en nú vil⟨ja⟩ þeir vegast um sem fræknir menn, og 

glotti við. ⟨Njáll⟩ kippti ofan fésjóð er uppi hafði verið í búðinni og gekk út. ⟨...⟩ hans 

gengu og með honum til búðar Gunnars. Skarp⟨héðinn⟩ m⟨ælti⟩ við mann er þar var í 

búðardyrunum: Seg þú Gunnari að faðir minn vilji finna hann. Sá sagði G⟨unnari⟩. 

Hann gekk út þegar og fagnaði vel Njáli og sonum hans. Síðan gengu þei⟨r⟩ á tal. Illa 

hef⟨ir⟩ nú orðið, sagði Njáll, er húsfreyja mín skal hafa rofi⟨ð⟩ grið og látið drepa 
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húsk⟨arl⟩ ⟨…⟩ ⟨ámæl⟩i af þessu hafa, sagði Gunnar. Dæm þú n⟨ú⟩ ⟨...⟩ ⟨sjá⟩lfur, sagði 

Njáll. Svo mun eg gjöra, sagði Gunnar. Læt ⟨eg⟩ þá menn vera jafndýra, Kol og Svart, 

og skaltu greiða tólf aura silf⟨urs⟩ ⟨...⟩ fésjóði⟨nn⟩ og seldi Gunnari. Hann kenndi fé⟨ið⟩ 

og var eð s⟨a⟩ma sem hann hafði honum g⟨reit⟩t. Njáll fór nú til búð⟨ar⟩ sinnar og var 

nú jafnvel með þeim Gunnari sem áður. Nú er Njáll kom heim taldi hann á Bergþóru 

en hún lést aldrei vægja skyldu fyrir Hallgerði. Hallgerður ávítaði Gunnar mj⟨ög⟩ er 

hann h⟨afði⟩ sæst á vígið Gunnar kveðst aldrei skyldu bregðast Njáli né sonum hans. 

Hún geisaði mjög. Gunnar gaf öngvan gaum að því. Svo *gættu þeir til á þeim 

misserum að ekki varð að með þeim. 

 

⟨38. kafli⟩ 

⟨U⟩m vorið ræddi Njáll við Atla: Það vi⟨ldi⟩ eg að þú réðist austur í fjörðu að eigi 

skapaði Ha⟨llg⟩erður þér aldur. Ekki hræðist eg það, sagði Atli, og vil eg heima vera 

ef eg á kosti. Það er þó óráðlegt, ⟨sagði⟩ Njáll. Betra þykir mér að látast í þínum 

húsum, sagði Atli, en að sk⟨ipta⟩ um lánard⟨rottna⟩. Þess vil ⟨...⟩ ⟨b⟩iðja þig ef eg er 

veginn að eigi komi þrælsgjöld fyrir mig. Svo skal þig bæta sem frjálsan mann, sagði 

Njáll, en Bergþóra mun þér því heita, sem hún mun efna, að fyrir þ⟨ig⟩ munu koma 

mannhefndir. Réðst hann þar heima. Nú er að segja frá Hallger⟨ði⟩ ⟨...⟩ 

 

⟨82. kafli⟩ 

⟨...⟩ til vor. Þráinn Sigfússon mælti: Eigi er eg Gunnar en þó er eg skyldur Gunnari 

og vil eg bjóðast til þessar ferðar. Jarl mælti: Það vil eg gjarna og s⟨kal⟩ þína för vel 

búa. Eiríkur jarlsson mælti: Við marga hafi þér heit góð en misjafnt þykir það út 
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seljast. Er þetta hin torveldlegasta för því að víkingur sjá er illur viðureignar. Muntu 

þurfa að vanda til ferðar þessar bæði skip og menn. Þráinn mælti: Þó skal nú fara 

þó⟨tt⟩ förin sé eigi rífleg. Síðan fékk jarl honum fimm skip og öll vel skipuð. Með 

honum var Gunnar Lambason ⟨og⟩ Lambi Sigurðarson. Gunnar var bróðurson Þráins 

og hafði komið til hans ungur og unni hvor öðrum mikið. Ei⟨rík⟩ur jarlsson gekk til 

með þeim að skipta um menn og vopnaafla þar sem honum þótti þurfa. En ⟨þe⟩gar 

þeir voru búnir fékk Eiríkur þeim leið⟨sögum⟩ann. Sigldu þeir þá suður með landi og 

⟨h⟩var sem þeir kæmi heimilaði jarl þeim slíkt er þeir þurftu að hafa. Þeir héldu austur 

til Ljóðhúsa. Þar spurðu þeir að Kolur var farinn suður til Da⟨n⟩merkur. Héldu þeir 

þá suður til Danmer⟨kur⟩. Er þeir komu til Helsingjalands fu⟨ndu⟩ þeir þar menn á 

báti og sö⟨gð⟩u að Kolur var þar fyrir og ⟨mundi⟩ þar dveljast um hríð. Veður⟨da⟩gur 

var góður. Þá sá Ko⟨lur⟩ skipin er a⟨ð⟩ fóru ⟨og⟩ ⟨k⟩vað sig dreymt hafa Hák⟨on⟩ jarl um 

n⟨ót⟩tina og kvað þetta vera mundu ⟨menn⟩ hans og bað alla m⟨enn⟩ sína taka vop⟨n⟩ 

⟨sín⟩. Síðan bjuggust þeir við og tekst ⟨þar⟩ orrusta. Berjast þei⟨r⟩ lengi og verð⟨a⟩ 

en⟨gi⟩ ⟨um⟩skipti. Ko⟨lur⟩ hljóp upp á s⟨kip⟩ ⟨Þráins⟩ og ruddist um fast ⟨...⟩ ⟨m⟩a⟨nn⟩. 

Hann hafði gyll⟨tan⟩ ⟨...⟩ sér ⟨...⟩ ⟨a⟩ð eigi mun svo ⟨...⟩ hlý⟨ða⟩, h⟨ann⟩ eggj⟨ar⟩ ⟨n⟩ú sína 

menn með sér ⟨e⟩n hann gengur sjálfur fremstur og mætir Kol. Kolur hjó til hans og 

kom í skjöld Þráins og klauf hann að endilöngu. Þá fékk Kolur steinshögg á höndina, 

féll þá niður sverðið. Þráinn hjó til Kols og kom á fótinn svo að af tók. Eftir það 

drápu þeir Kol. Hjó Þráinn af honum höfuð en steypti búkinum fyrir borð en 

varðveitti höfuð. Þeir tóku þar fé mikið, halda nú norður til Þrándheims og fara á 

fund jarls. Hann tók vel ⟨við⟩ Þráni. Þráinn færði honum höfuð Kols. Jarl þakkaði 

honum verkið. Eiríkur son hans kvað meira vert en orða einna. Jarl sagði svo vera 
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skyldu og bað Þráin ganga með sér. Þeir gengu þangað sem jarl hafði látið gjöra eitt 

skip, það var gjört sem langskip. Þar voru gammshöfuð á, og búið mjög. Jarl mælti: 

Þú ⟨ert⟩ skrautmenni mikið, Þráinn, og hefir þú það af Gunnari frænda þínum. Vil eg 

nú gefa þér skip þetta, en skipið heitir Gammur. Þar skal og fylgja vinátta mín. Vil eg 

að þú sért með mér meðan þú vilt. Þráinn þakkaði jarli velgjörning sinn og kveðst 

ekki ætla til Íslands að svo búnu. Jarl átti ferð austur til landamæris að finna 

Svíakonung. Þráinn fór með honum um sumarið og var skipstjórnarmaður og stýrði 

Gamminum. Hann sigldi svo mikið að fáir þurftu við hann að keppa. Hann var 

öfundaður mjög en það fannst á jafnan að jarl virti Gunnar mikils því að hann setti 

þá háðulega aftur er á Þráin leituðu. Var Þráinn með jarli allan þann vetur. En um 

vorið spurði jarl Þráin hvort hann vill þar vera eða fara til Íslands, en hann lést það 

eigi hafa ráðið við sig. Lést hann vita vilja áður tíðindi af Íslandi. Jarl sagði að svo 

skyldi vera sem honum þætti henta. Var Þráinn með jarli nú. Þá spyrjast þau tíðindi 

er mörgum þótti mikið, lát Gunnars frá Hlíðarenda. Þá vildi jarl að Þráinn færi eigi út 

og var hann þá enn með jarli. 

 

⟨83. kafli⟩ Utanfö⟨r⟩ Njálssona  

Þeir Grímur og Helgi Njálssynir fóru af Íslandi það sumar er Þráinn fór utan og 

Kolskeggur, sem fyrr var ritað, og *voru á skipi með Ólafi eldu Ketilssyni og Bárði 

hinum svarta. Þeir tóku norðanveður svo stór að ⟨þá⟩ bar suður í haf og rak yfir 

myrk⟨ur⟩ ⟨svo⟩ mikið að þeir vissu ekki til hvar þeir fóru. Höfðu þeir útivist langa. 

Þeir komu þar er grunnsævi voru mikil. Þóttust þeir vita að þeir mundu nær löndum. 

Þeir Njálssynir spurðu Bárð hverjum löndum hann ætlaði að þeir mundu næst vera. 
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Mörg eru til, sagði hann, að því sem vér höfum veðurföll haft, Eyjarnar eða Skotland 

eða Írland. Tveim nóttum síðar sáu þeir lönd á bæði borð en boða mikinn í fjörðinn. 

Þeir köstuðu akkerum fyrir utan boðann. Þá tók að lægja veðrið en um morguninn 

var logn. Sjá þeir þá fara að sér tvö skip. Þá mælti Bárður: Hvað skal nú til ráða taka 

því að menn þessir munu veita oss atgöngu. Síðan tala þeir um hvort þeir skyldu 

verja sig eða gefast upp en áður þeir höfðu ráðið þetta með sér komu víkingar. Spyrja 

hvorir aðra að nöfnum fyrirmanna þeirra. Þá nefndust fyrirmenn kaupmanna og 

spurðu í móti hverjir fyrir víkingum væri. Annar nefndist Grjótgarður en annar 

Snækólfur, synir Moddans úr Dungalsbæ af Skotlandi, frændur Melkólfs 

Skotakonungs, og eru tveir kostir fyrir höndum af oss, sagði Grjótgarður, að þér 

gangið á land upp en vér munum taka fé yðvart. Hinn er annar að vér munum sækja 

að yður og drepa hvern mann er vér náum. Helgi Njálsson svaraði: Það vilja 

kaupmenn að verja sig. Mæl þú alls vesall, sögðu þeir, hverja vörn munum vér veita 

og er fé fjörvi firra. Grímur Njálsson tók það ráð að hann æpti á víkingana og lét þá 

eigi heyra illan kurr kaupmanna. Bárður og Ólafur mæltu: Hyggið þér eigi að 

Íslendingar munu spotta að látum yðrum? Ta⟨ki⟩ð nú heldur vopn yður og verjum 

oss. Tóku þeir þá allir vopn sín og festu það með sér að þeir skyldi aldrei upp gefast 

meðan þeir mætti verja sig. 

 

⟨84. kafli⟩  

Víkingar skjóta nú á þá og tó⟨k⟩st nú orrusta og verja kaupmenn sig vel. Snækólfur 

hleypur að Ólafi og leggur í gegnum með spjóti og svo fast að hann féll útbyrðis. 

Helgi sneri þ⟨á⟩ ⟨til⟩ móts við Grím og ráku þá ofan a⟨lla⟩ ⟨ví⟩kingana og jaf⟨nan⟩ voru 
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þeir Njálssynir ⟨þa⟩r sem mest þótti þurfa. Víkingar kölluðu á kaupmenn og báðu þá 

upp gefast en þeir sögðu að þeir skyldu aldr⟨ei⟩  ⟨upp⟩ ⟨gef⟩ast. 

 

V⟨...⟩a  

Í þessu var⟨ð⟩ ⟨þeim⟩ litið til hafs og sjá skip fara sunnan fyrir nesið og voru ⟨eigi⟩ færri 

en tíu. Þeir róa mik⟨i⟩ð og stef⟨n⟩a að þeim þ⟨an⟩g⟨að⟩. ⟨Þ⟩ar var skjöldur við skjöld. Á 

því sk⟨ipi⟩ er fy⟨rst⟩ fór stóð maður við siglu. Sá var í sil⟨kit⟩reyju ⟨og⟩ hafði ⟨g⟩ylltan 

hjálm en hár⟨ið⟩ mikið og fagurt. Sj⟨á⟩ maður hafði spjót gullrek⟨ið⟩ ⟨í⟩ ⟨h⟩endi. ⟨Sj⟩á 

spurði ⟨e⟩r hann ko⟨m⟩ að: Hverjir eiga h⟨ér⟩ ⟨leik⟩ saman ⟨s⟩vo ójafnan? Helgi segir til 

sín ⟨og⟩ sagði ⟨að⟩ í móti voru þeir Snækólfur ⟨og⟩ ⟨Grj⟩ót⟨garður⟩. ⟨E⟩n hverjir eru 

stýri⟨menn⟩ ⟨...⟩ svarti heitir ⟨sá⟩ e⟨r⟩ ef⟨tir⟩ ⟨li⟩fir ⟨en⟩ ⟨ann⟩ar hét ⟨Ól⟩af⟨ur⟩ ⟨…⟩ ⟨þ⟩ið ⟨...⟩ 

sagði sjá. ⟨S⟩vo er víst, sagði Helgi. H⟨ann⟩ ⟨s⟩p⟨urði⟩ hv⟨er⟩s synir þeir væri. Þeir sögðu 

honum. Þá kannaðist hann við og mælti: Nafnfrægir menn eruð þér feðgar. Hver 

ertu? sagði Helgi. Kári heiti eg og er Sölmundarson. Hvaðan komstu að? sagði Helgi. 

Úr Suðureyjum, sagði Kári. Þá ertu vel kominn, sagði Helgi, ef þú vilt veita oss 

nokkuð. Veita slíkt sem þér þurfið, sagði Kári, eða hvers beiðið þér? Veita þeim 

a⟨t⟩göngu, sagði Helgi. Kári kvað svo vera skyldu. Sóttu þeir þá að þeim og tókst þar 

bardagi í annað sinn. En er þeir höfðu barist um hríð hleypur Kári upp á skip þeirra 

Snækólfs. Hann snerist í móti honum og höggur til hans. Kári hleypur aftur öfugur 

yfir slá eina ⟨e⟩r var um þvert skipið. Snækólfur hjó í slána svo að fal báða eggteina 

sverðsins. Kári hjó þá til hans og kom sverð⟨ið⟩ á öxlina og varð höggið svo mik⟨ið⟩ 

⟨að⟩ hann klauf ofan frá höndina og h⟨afði⟩ Snækólfur þe⟨g⟩ar ⟨b⟩ana. Grjótgarður skaut 

spjóti að ⟨Ká⟩ra. Hann sá það og h⟨lj⟩óp í loft upp en sp⟨jót⟩ið missti hans. Í því voru 



124 

 

þei⟨r⟩ Grímur og Hel⟨gi⟩ ⟨k⟩omnir ⟨t⟩il móts við ⟨K⟩ár⟨a⟩. Hljóp þá Hel⟨gi⟩ ⟨að⟩ 

⟨Gr⟩jótgarði ⟨og⟩ ⟨lagði⟩ hann sverð⟨i⟩ ⟨...⟩ og varð það hans ⟨bana⟩sár. G⟨engu⟩ ⟨...⟩ þá 

um skipin ö⟨ll⟩ ⟨...⟩ ⟨báð⟩u menn s⟨ér⟩ ⟨þá⟩ ⟨gr⟩iða. Gáfu þeir þá ⟨...⟩ fé all⟨t⟩. Eftir þ⟨að⟩ 

⟨...⟩ ⟨undi⟩r e⟨yj⟩arnar og ⟨...⟩ 

 

⟨85. kafli⟩  

S⟨...⟩jar ⟨...⟩ea⟨...⟩ og sagði að jarl mundi vel við þeim taka. Þeir þágu það og fóru með 

Kára til fundar við jarl. Kári sagði jarli hverjir menn þeir voru. Hversu komu þeir til 

þín? sagði jarl. Eg fann þá í Skotlandsfjörðum og börðust þeir við sonu Moddans úr 

Dungalsbæ og vörðust vel svo að jafnan urpu þeir sér meðal viðanna og voru æ þar 

jafnan sem mest var raunin og vil eg nú biðja þeim hirðvistar með yður herra. Því 

skaltu ráða, sagði jarl. Tekist hefir þú svo mikið á hendur við þá áður. Þeir voru þá 

með jarli um veturinn. En er á leið veturinn gjörðist Helgi hljóður. Jarl þóttist eigi 

vita hví það myndi sæta og spurði hví Helgi væri hljóður eða hvað honum þætti, eða 

þykir þér hér eigi gott? Gott þykir mér hér, sagði Helgi. Hvað hugsar þú? sagði jarl. 

Eigu þér nokkurs ríkis að gæta á Skotlandi? sagði Helgi. Svo mun oss þykja, sagði 

jarl, eða hvað er ⟨að⟩ því? Skotar munu hafa tekið sýslumann yðvarn af lífi og tekið 

njósnir allar að öngvar skyldu ganga mega yfir Skotlandsfjörðu. Jarl m⟨ælti⟩: Ertu 

forspár maður? Helgi svarar: Lítt er það reynt. Auka skal eg sæmd þína ef þetta er 

satt, sagði jarl, en ella mun þér gjald að verða. Ekki er hann þess háttar maður, sagði 

Kári, og mun hann satt segja því að faðir hans er forspár. Síðan sendi jarl menn suður 

til Straumeyjar Arnljóti sýslumanni sínum. Eftir það sendi hann menn suður til 

Pettlandsfjarðar og tóku þar njósnir og fréttu að Hundi jarl og Melsnati jarl höfðu 
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tekið af lífi Hallvarð í Þrasvík, mág Sigurðar jarls. Sendi þá Arnljótur orð Sigurði jarli 

að hann skyldi koma suður með lið mikið og reka jarla þessa af ríkinu en þegar jarl 

spurði þetta dró hann saman her mikinn. 

 

⟨86. kafli⟩  

Sigurður j⟨arl⟩ fór nú suður með herinn og var Kári í för með honum og svo 

Njálssynir. Þeir komu suður á Katanes. Jarl átti þessi ríki á Skotlandi: Ros og Mýræfi, 

Syðrilönd og Dali, og komu þar í móti þeim menn af þessum ríkjum og sögðu að 

jarlar voru skammt í brott með her mikinn. Sneri Sigurður jarl þangað með herinn 

og heitir þar Dungalsgnípa er fundurinn var fyrir ofan. Þar laust í bard⟨aga⟩ með 

þeim. Skotar höfðu látið fara sumt liðið laust og kom það í opna skjöldu jarli og hans 

mönnum og varð þar mannfall mikið þar til er Njálssynir sneru í móti þeim og 

börðust við þá og komu þeim á flótta. Var þar þá bardagi harður. Snúa þeir Grímur 

og Helgi nú fram hjá merkjum jarls og berjast hið djarflegasta. Nú snýr Kári í móti 

Melsnata jarli. Melsnati skaut spjóti til Kára en hann skaut aftur spjótinu og í gegnum 

jarl. Þá flýði Hundi jarl en þeir ráku flóttann allt þar til er þeir spurðu til Melkólfs að 

hann dró her saman í Dungalsbæ. Átti jarl þá ráð við menn sína og sýndist það öllum 

ráð að snúa aftur og berjast eigi við svo mikinn landsher. Sneru þeir þá aftur. En er 

jarl kom í Straumey skiptu þeir herfangi. Síðan fór hann norður til Hrosseyjar. 

Njálssynir fóru með jarli og svo Kári. Jarl gerði Kára veislu mikla og að þessari veislu 

gaf jarl Kára sverð gott og spjót gullrekið en Helga gullhring og skikkju en Grími 

skjöld og sverð. Eftir það gjörði jarl þá hirðmenn sína Grím og Helga og þakkaði 

þeim góða framgöngu. Þeir voru með j⟨arli⟩ þann vetur og um sumarið. Herjuðu þeir 
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og höfðu hvorvetna sigur. Þeir börðust við Guðröð konung úr Mön og sigruðu hann 

og fóru við það aftur og höfðu fengið fé mikið. Voru þeir nú með jarli um veturinn. 

En um vorið beiddust þeir Njálssynir að fara til Noregs. Bað jarl þá fara *þá *nær 

sem þeir vildu og fékk þeim gott skip og röskva menn. Kári sagði þeim að hann 

mundi þetta sumar ⟨k⟩oma til Noregs með skatta Hákonar jarls, og munu vér þá þar 

finnast, sagði Kári. Og á það sammæltust þeir að finnast þar. Síðan létu Njálssynir út 

og sigldu til Noregs og komu við Þrándheim. Dvöldust þeir þar. 

 

⟨87. kafli⟩  

Kolbeinn hét maður, hann var Arnljótsson. Hann var þránskur ⟨maður⟩. Hann sigldi 

það sumar út til Íslands er Þráinn og Njálssynir fóru utan. Hann var þann vetur í 

Breiðdal austur. En um sumarið ef⟨tir⟩ ⟨...⟩ hann skip austur í Gautavík. Og þ⟨á⟩ ⟨...⟩ 

þeir voru búnir re⟨ri⟩ ⟨...⟩ þeim maður á báti ⟨og⟩ festi bátinn v⟨ið⟩ ⟨sk⟩ip⟨ið⟩, en gekk 

síðan upp á skipið til ⟨mó⟩ts við þá. Kolbeinn spurð⟨i⟩ þenna mann ⟨að⟩ ⟨na⟩fni. 

Hrappur ⟨heiti⟩ eg, sagði hann. Hvað v⟨iltu⟩ ⟨...⟩ Kolbeinn. Eg vil⟨di⟩ ⟨bi⟩ðja þig, sagði 

Hra⟨ppur⟩ ⟨...⟩ flytjir ⟨...⟩ haf. Kolbeinn spur⟨ði⟩ ⟨...⟩ vær⟨i⟩. Eg ⟨...⟩ ⟨Ö⟩rgumleiða ⟨...⟩ 

Grip⟨...⟩ ⟨Kol⟩beinn ⟨s⟩pur⟨ði⟩ h⟨...⟩ uta⟨n⟩. Ek ⟨...⟩ Hvert ⟨...⟩e⟨...⟩ til ⟨...⟩ ⟨Ö⟩rlyg Ö⟨...⟩ ⟨...⟩ 

⟨hví⟩ta, en til eft⟨ir⟩m⟨áls⟩ ⟨...⟩gar, sagði Hrappur. ⟨...⟩r ⟨...⟩ g⟨...⟩ fé ⟨...⟩ 

 

⟨89. kafli⟩  

⟨…⟩ og voru með honum þar til er Kári var vestur búinn að sigla. Gjörði Eiríkur Kára 

veislu og gaf honum góðar gjafir og svo Njálssonum.  
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Frá ⟨…⟩ 

Síðan fór Kári vestur um haf á fund Sigurðar jarls og voru þeir þar með. En um 

sumarið bað Ká⟨ri⟩ Njálssonu að þeir færi í hernað með honum en Grímur kveðst það 

mundu gjöra ef hann vildi þá fara með þeim til Íslands. Kári hét því. Fóru Njálssynir 

með Kára í hernað. Þeir herjuðu suður um Öngulseyjar og allar Suðureyjar. Þá héldu 

þeir til Saltíris og gengu þar upp og börðust við landsmenn og fengu þar fé mikið. 

Þaðan fóru þeir ⟨til⟩ Bretlands og herjuðu þar. Þá héldu þeir til Manar. Þeir mættu þar 

Guðreki konungi úr Mön og börðust við hann og höfðu sigur og drápu Dungal son 

hans. Þar tóku þeir fé mikið. Þaðan héldu þeir norður í Kolu og fundu þar Gilla jarl, 

tók hann vel við þeim, og dvöldust þar nokkura hríð. Jarl fór með þeim til Orkneyja 

til móts við Sig⟨u⟩rð jarl. En um vorið gifti Sigurður jarl Nereiði systur sína Gilla jarli 

og fór hann þá í Suðureyjar. 

 

⟨90. kafli⟩ Kári beiddi bóta 

Þetta sumar bjuggust þeir Kári og N⟨jáls⟩synir til Íslands. Og þá er þeir voru albúnir 

gengu þeir fyrir jarl. Hann gaf þeim góðar gjafir, skildu þeir þá með hinni mestu 

vináttu. Láta þeir nú í haf. Þeir höfðu útivist skamma og gaf þeim vel byri og *komu 

á Eyrar og fen⟨g⟩u sér hesta og ⟨ri⟩ðu heim til Bergþórshvols. En er þeir komu heim 

urðu allir menn þeim fegnir ⟨...⟩ fluttu heim fé sitt og réðu skipi til h⟨l⟩unns. Þar var 

Kári þann vetur með ⟨...⟩ um vorið bað Kári dóttur Njáls og flu⟨ttu⟩ ⟨...⟩ Grímur og 

Helgi það með honum og lauk því svo að hún var honum föstnuð og ákveðin 

brúðlaupsstefna og var boðið hálfum mánuði fyrir miðsumar. Voru þau með N⟨jáli⟩ 
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þann vetur en um vorið keypti Kári land að Dyrhólmum austur í Mýdal og gerði þar 

bú og fékk þar fyrir ráðamenn en þau voru jafnan með Njáli. 

 

⟨91. kafli⟩  

Hrappur átti bú á Hrappstöðum en þó var hann að Grjótá og þótti hann þar öllu 

spilla. Þráinn var vel til hans. Einu hverju sinni var það að Ketill úr Mörk var að 

Bergþórshvoli, þá sögðu Njálssynir frá hrakningu sinni og kváðust mikið eiga að 

heimta að Þráni nær sem þeir talaði til. N⟨jáll⟩ svaraði að það væri best að Ketill talaði 

við bróður sinn Þráin. Hann h⟨ét⟩ því. Gáfu þeir Katli tómstund til að tala þetta mál 

við Þráin. Litlu síðar inntu þeir til við Ketil en hann kveðst fátt mundu frá herma 

orðum mínum því að það fannst á að Þráni þótti eg mikils virða mágsemd við yður. 

Síðan hættu þeir talinu og þóttust sjá að erfiðlega horfði og spurðu föður sinn ráðs 

hversu með skyldi fara. Þeir kváðust eigi una að svo búið stæði. Njáll svaraði: Ekki er 

slíkt svo óvant. Það mun þykja um sakleysi ef þeir eru drepnir og er það mitt ráð að 

skjóta að sem flestum um að tala við þá, að sem flestum verði heyrinkunnugt ef þeir 

svara illa og skal *Kári um tala því að hann hefir meiri skapdeild en ⟨...⟩ og mun þá 

vaxa óþokki með yður því að þeir munu hlaða illyrðum saman er menn eiga hlut að 

því at þeir eru menn heimskir. Það kann og vera að það sé *mælt að synir mínir séu 

seinir til atgjörða og skuluð þér það þola um stund því að allt orkar tvímælis þá er 

gjört er. En svo fremi skulu þér orði á koma að þér ætlið nokkuð að að gjöra ef yðvar 

er illa leitað. En ef þér hefðuð við mig um ráðist í fyrstu þá mundi aldri orði á hafa 

verið komið og mundi yður þá engi svívirðing að verða. En nú hafið þér af hina 

mestu raun og mun það þó svo aukanda fara um yðra svívirðing að þér munuð ekki 
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fá að gjört fyrr en þér leggið vandræði á yður og vegið með vopnum og er því langa 

nót að draga. Eftir þetta hætta þeir talinu og er þar margs manns umræða. Einhverju 

sinni var það að þeir bræður töluðu við Kára að hann mundi fara en Kára kveðst 

þykja önnur ferð betri en kveðst þó mundu fara við það er þetta voru ráð Njáls. Fer 

Kári nú til fundar við Þráin og tala um þetta mál og þykir þeim eigi einn veg báðum. 

Kári kemur heim og spurðu N⟨jáls⟩synir hversu orð fóru með þeim Þráni. Kári kveðst 

ekki herma mundu orð þeirra, því að mér er von að slíkt sé mælt svo að þér heyrið á. 

Þráinn hafði fimmtán karla á bæ sínum og riðu átta með honum hvert er hann fór. 

Þráinn var hið mesta skrautmenni mikið. Hann reið í blárri kápu og hafði gylltan 

hjálm og spjót í hendi J⟨arls⟩naut og fagran skjöld og gyrður sverði. Með honum var 

jafnan í för Gunnar Lambason og Lambi Sigurðarson og Grani Gunnarsson fr⟨á⟩ 

Hlíðarenda. Víga-Hrappur var honum næst jafnan. Loðinn hét og heimamaður hans. 

Hann var og í ferðum með Þráni. Tjörvi h⟨ét⟩ bróðir Loðins er enn var í ferðum með 

Þráni. Þeir lögðu verst til Njálssona Víga-Hrappur og Grani Gunnarsson og ollu mest 

um er þeim var engi sætt boðin. Njálssynir mæltu við Kára að hann mundi fara með 

þeim til Grjótár. Hann kvað það vel að þeir *heyrði svör Þráins. Bjuggust þeir þá 

fjórir og Kári hinn fimmti. Þeir fóru ⟨til⟩ Grjótár. Þar var anddyri breitt, máttu margir 

menn standa jafnfram. Kona var úti og sá ferð þeirra og sagði Þráni. Hann bað menn 

ganga í anddyrið og taka vopn sín. Þeir gjörðu svo. Stóð Þráinn í miðjum dyrunum 

en þar stóðu til sinnar handar hvo⟨r⟩ Víga-Hrappur og Grani Gunnarsson, þá var 

næstur Gunnar Lambason, þá Loðinn og Tjörvi, þá Lambi Sigurðarson, þá hver að 

hendi því að karlar voru allir heima. Þeir Skarphéðinn gengu neðan að dyrunum og 

gekk hann fyrst, en þá Kári, þá Höskuldur, þá Grímur, þá Helgi. En er þeir komu að 



130 

 

dyrunum féllust þeim allar kveðjur er fyrir voru. Þá mælti Skarphéðinn: Allir séum 

vér velkomnir. Hallgerður stóð í dyrunum og hafði áður talað hljótt við Hrapp. Hún 

mælti: Það mun engi mæla sá er fyrir er að þér séuð velkomnir. Skarphéðinn kvað þá 

vísu:  

 

1 Auður mun elda skíða,  

2 orð þín mega, skorða,  

3 gjarn seð eg úlf og örnu,  

4 ekki þessum rekkum;  

5 horkerling ert, Hernar  

6 hríðs við freka skíða  

7 Baldur semur ⟨...⟩nir öldu,  

8 ⟨ú⟩tigangs eða púta.  

 

Goldin skyldi þér verða þessi orð áður þé⟨r⟩ farið heim, sagði Hallgerður. Helgi 

mælti: ⟨Þig⟩ er eg kominn að finna, Þ⟨r⟩áinn, ef þú vilt gjöra mér sæ⟨md⟩ nokkura fyrir 

hrakningar þær er eg hlaut fyrir þínar sakir í Noregi . Þráinn mælti: Aldrei vissi eg 

þið bræður munduð vilja gjöra drengskap ykkarn til fjár eða hversu lengi skal fjárbón 

yfir standa? Það munu margir mæla, sagði Helgi, að þú ættir að bjóða mér sæmdina 

þar sem líf þitt lá við. Hrappur mælti: Þar gerði gæfumuninn er yður dró undir 

hrakningina en oss undan. Lítil var það gæfa, s⟨agði⟩ Helgi, að bregða trú sinni við 

jarl en taka þig í móti. Þykist þú að mér eiga bótina? sagði Hrappur. Eg mun bæta 

þér því sem maklegt er. Þau ein skipti munum við við eigast, sagði Helgi, að þér 
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mun eigi betur gegna. Skarphéðinn mælti: Skiptum ekki orðum við Hrapp en 

gjöldum honum rauðan belg fyrir grán. Hrappur mælti: Þegi þú, Skarphéðinn, þora 

mun eg að bæra öxi mína að höfði þér. Reynt mun það verða, sagði Skarphéðinn, 

hver grjóti hleður að höfði öðrum. Farið heim taðskegglingar, sagði Hallgerður, og 

svo munum vér yður jafnan kalla héðan í frá en föður yðvarn karl hinn skegglausa. 

Þeir fóru eigi fyrr heim en allir urðu þessa orða sekir, þeir er fyrir voru, nema Þráinn. 

Hann þekti menn af orðum þessum. Þeir fóru brott N⟨jáls⟩synir og þar til er þeir 

komu heim. Þeir sögðu föður sínum. Nefnduð þér nokkura votta að orðum þessum? 

sagði Njáll. Öngva, sagði Skarphéðinn, því að vér ætlum þetta að sækja nema á 

vopnaþingi. Það munu öngir ætla, sagði Bergþóra, að þér synir mínir munið handa 

hefja þora. Kári mælti: Hafðu lítið við, húsfreyja, að eggja sonu þína því að þeir 

munu þó helst til framgjarnir. Eftir þetta töluðu þeir lengi hljótt allir samt feðgar og 

Kári mágur þeirra og vissu menn eigi ⟨...⟩ hvað þeir töluðu og voru Njálssynir 

allreiðir. 

 

⟨92. kafli⟩ ⟨...⟩ heimboðs í Dal  

Nú verður umtal mikið um deilu þeirra Þráins og þóttust menn vita að eigi mundi 

svo búið standa. Runólfur son Úlfs aurgoða í Dal, hann var mikill vin Þráins. Hann 

hafði boðið Þráni heim að hann skyldi koma austur þangað er þrjár vikur voru af 

vetri eða *mánuður. Þeir fóru með honum Víga-Hrappur, Grani Gunnarsson, Lambi 

Sigurðarson, Gunnar Lambason, Loðinn og Tjörvi. Þeir voru átta saman. Þær skyldu 

og fara mæðgur Hallgerður og Þorgerður. Því lýsti Þráinn að hann ætlaði heiman að 

vera þrjár nætur eða fjórar. Höfðu þeir allir alvæpni. Þeir riðu nú austur yfir 
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Markarfljót og fundu þar konur snauðar. Þær báðu þá að þeir skyldu reiða þær yfir 

fljótið. Þeir gjörðu svo. Riðu þeir í Dal og höfðu þar góðar viðtökur. Þar var fyrir 

Ketill úr Mörk. Sátu þeir þar þrjár nætur. Runólfur og Ketill báðu Þráin vera varan 

um sig og báðu að hann mundi semja við Njálssonu en hann lést aldrei mundu fé 

gjalda og svar⟨ar⟩ stutt og kveðst hvergi þykjast varbúinn við Njálssonum hvar sem 

þeir hittist. Vera má að svo sé, sagði Runólfur, en eg hefi hitt fyrir satt að engir sé 

þeirra makar síðan Gunnar að Hlíðarenda var allur og er það líkara að hér dragi 

öðrum hvorum til lífláts. Þráinn kveðst ekki mundu hræðast það. Þá fóru þeir Þráinn 

upp í Mörk og voru þar tvær nætur. Þaðan riðu þeir ofan í Dal og voru hvartveggja 

út leystir með sæmilegum gjöfum. Markarfljót féll í milli höfuðísa og voru á 

smáspangir hér og hvar. Þráinn sagði að hann ætlaði heim um kveldið. Runólfur 

mælti að hann skyldi eigi heim ríða og sagði varlegra að fara eigi sem hann hefði 

sagt. Þrá⟨inn⟩ kvað það vera hræðslu, og vil eg það eigi. Göngukonur, vondar 

belgberur þær er þeir Þráinn höfðu reitt yfir fljótið, komu til Bergþórshvols. 

Bergþóra spurði hvaðan þær væri en þær sögðust vera austan undan Eyjafjöllum. 

Hverjir reiddu yður yfir fljótið? sagði Bergþóra. Þeir er mestir oflátar voru, sögðu 

þær. Hverjir voru þeir? segir Bergþóra. Þráinn Sigfússon og menn hans, sögðu þær, 

en það þótti oss helst að, sögðu þær, að þeir voru svo fjölorðir hingað og illorðir til 

bónda þíns og sona hans. Bergþóra mælti: Fáir kjósa orð á sig. Síðan fóru þær í burt 

og gaf hún þeim gjafir. Hún spurði þær nær Þráinn mundi heim koma. Þær sögðu að 

hann mundi vera heiman fjórar nætur eða fimm. Bergþóra sagði sonum sínum og 

Kára mági sínum og töluðu þau lengi hljótt.  
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Dráp Þráins.  

Þenna myrgin hinn sama er Þráinn reið austan vaknaði Njáll og heyrði að öx 

Skarphéðins kom við þili. Stóð þá Njáll upp og gekk út og sá að synir hans allir voru 

með vopnum og Kári mágur hans. Skarphéðinn var fremstur. Hann var í blám stakki 

og hafði treyju og törguskjöld og öxi sína reidda um öxl. Næst honum gekk Kári. 

Hann hafði silkitreyju og hjálm gylltan og dreginn á leó. Næst honum Helgi. Hann 

var í rauðum kyrtli og hjálm á höfði og rauðan skjöld og markaður á hjörtur. Allir 

voru þeir í litklæðum. Njáll kallar á sonu sína og spurði Skarphéðin: Hvert skal fara 

frændi? Í sauðaleit, sagði hann. Svo var og einu sinni fyrr, sagði Njáll, og veidduð 

þér þá menn. Skarphéðinn hló og mælti: Heyrið þér hvað karlinn segir faðir vor. Eigi 

er hann grómlaus. *Hvenær mæltir þú það? sagði Kári. Þá vó eg Sigmund hvíta 

frænda Gunnars, sagði Skarphéðinn. Fyrir hvað? sagði Kári. Hann hafði drepið Þórð 

leysingjason fóstra minn, s⟨agði⟩ Skar⟨phéðinn⟩. Njáll gekk inn. Þeir fóru upp í 

Rauðaskriður og biðu þar. Máttu þeir þaðan sjá þegar hinir riði austan úr Dal. 

Sólskin var um myrgininn og heiðviðri. Nú ríða þeir Þráinn ofan úr Dal eftir 

⟨ey⟩runum. Lambi Sigurðarson mælti: Skild⟨ir⟩ blika við í Rauðaskriðum er sólin skín 

á, mun þar vera nokkurra manna fyrirsát. Þá skulum vér s⟨nú⟩a ofan með fljótinu, 

sagði Þráinn, og munu þ⟨ei⟩r þá til móts við oss ef þeir eiga við oss erindi. Nú sneri 

Þráinn ofan með fljótinu. Skarphéðinn mælti: Nú hafa þeir séð oss, því að þeir snúa 

nú af leiðinni og er nú engi annar til en h⟨lau⟩pa ofan fyrir þá. Kári mælti: Margir 

munu fyrir sitja og hafa eigi þann liðsmun sem vér. Þeir eru átta en vér fimm. Snúa 

þeir nú ofan með fljótinu og sjá spöng á niðri og ætla þar yfir. Þeir Þráinn námu 

staðar upp frá spönginni á ísinum. Þráinn mælti: Hvað munu menn þessir vilja? Þeir 
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eru fimm en vér átta. Lambi mælti: Þess get eg að *þeir mundi til hætta þó að enn 

stæði fleiri fyrir. Þráinn fór af kápunni og tók af sér hjálminn. Það varð Skarphéðni er 

þeir hljópu ofan með fljótinu að stökk í sundur skóþveng hans og dvaldist hann eftir. 

Grímur mælti: Fyrir hví hvikast þér svo Skarphéðinn? Bind eg skó minn, sagði 

Skarphéðinn. Förum vér þá, sagði Kári, mér líst svo sem hann muni eigi verða seinni 

en vér. Snúa þeir þá ofan til spangarinnar og fara mikinn. Skarphéðinn *sprettur upp 

þegar hann hafði bundið skóinn og hann hafð⟨i⟩ ⟨upp⟩i öxina. Hann hleypur að 

fljótinu en fljó⟨tið⟩ ⟨...⟩ 

 

⟨97. kafli⟩  

⟨...⟩ öðrum heim hvert haust og gáfust gjöfum. Fer nú svo fram mjög lengi. 

 

⟨98. kafli⟩ Dráp Höskuldar  

Maðr hét Lýtingur. Hann bjó á Sámsstöðum. Hann átti konu þá er Steinvör h⟨ét⟩, 

systir Þráins Sigfússonar. Lýtingur var mikill vexti ⟨og⟩ ⟨s⟩terkur, auðigur að fé, illur 

viðureignar. ⟨Það⟩ var einhverju sinni að Lýtingur hafði boð inni á Sámsstöðum. 

Hann hafði þangað boðið Hös⟨kuldi⟩ Hvítanesgoða og Sigfússonum; þeir komu þar 

allir. Þar var og Grani Gunnarsson og Gunnar Lambason, Lambi Sigurðarson. 

Höskuldur Njálsson og ⟨m⟩óðir hans áttu bú í Holti og reið hann jafnan til bús síns 

frá Bergþórshvoli og lá ⟨leið⟩ hans um garð á Sámsstöðum. Hös⟨kuldur⟩ átti ⟨son er⟩ 

Ám⟨u⟩ndi hét. Hann hafði verið blindur borinn. Hann v⟨ar⟩ þó mikill vexti og 

öflugur. Lýtingur átti bræður tvo. Hét annar Hallsteinn en annar Hallgrímur. Þeir 

voru hinir mestu óeirðarmenn og voru þeir jafnan með Lýtingi bróður sínum því að 
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aðrir menn komu ekki skapi við þá. Lýtingur var úti um daginn en stu⟨n⟩dum gekk 

hann inn. Hann gekk til sætis síns. Þá kom kona inn er úti hafði verið og mælti: Of 

fjarri voruð þér er oflátinn reið hér um garð. Hver var ofláti sá, sagði Lýtingur, er þú 

segir frá? Höskuldur Njálsson reið hér um garð, sagði hún. Oft ríð⟨ur⟩ hann um garð, 

sagði Lýtingur, og er mér eigi skapraunarlaust ⟨og⟩ bjóðumst eg til þess, Hös⟨kuldur⟩ 

mágur, að fara með þér ef þú vilt hefna föður þíns og drepa Hös⟨kuld⟩ Njálsson. Það 

vil eg eigi, sagði Hös⟨kuldur⟩, og launa eg þá verr en vera skyldi Njáli fóstra mínum 

og þrífst þú aldrei fyrir heimboð, og spratt upp undan borðinu ⟨og⟩ bað taka hesta 

sína og reið heim. Lýtingur mælti þá til Grana Gunnarssonar: Þú varst er Þráinn var 

veginn og er þér það minnisamt og svo þú, Gunnar Lambason, og Lambi 

Sigurðarson. Vil eg nú að vér ríðum að Hös⟨kuldi⟩ í kveld og drepum hann. Nei, 

sagði Grani, eg mun ekki fara að N⟨jáls⟩sonum og rjúfa sætt þá er góðir menn gjörðu. 

Slíkum orðum mælti hver þeirra og svo Sigfússynir og tóku það ráð að allir riðu í 

brott. Þá mælti Lýtingur er allir voru í brottu: Það vita allir menn að eg hefi við 

öngum bótum tekið eftir Þráin mág minn. Skal eg og aldrei una því að eigi komi 

m⟨ann⟩hefndir fyrir hann. Síðan kvaddi hann til ferða⟨r⟩ ⟨m⟩eð sér bræður sína tvo og 

húskarla þrjá. Þeir fara á leið fyrir Höskuld og sátu fyrir honum norður frá garði í 

gróf nokkurri og biðu þar til þess er var miður aftann. Þá reið Hösk⟨uldur⟩ ⟨a⟩ð þeim. 

Þeir spretta upp allir með vopnum og ⟨sæ⟩kja að honum. Hös⟨kuldur⟩ varðist lengi svo 

vel að þeir fengu eigi sótt hann en þar kom um síðir að hann særði Lýting á hendi en 

drap heimamenn hans tvo og féll síðan. Þeir særðu hann sextán sárum, eigi hjuggu 

þeir höfuð af honum. Þeir fóru í skógana fyrir sunnan Rangá og fálu sig þar.  
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Frá Hróðnýju.  

Það hið sama kveld hafði smalamaður Hróðnýjar fundið Hös⟨kuld⟩ dauðan. Hann fer 

heim og segir henni víg sonar sín⟨s⟩. Hún mælti: Eigi mun hann dauður vera eða var 

af honum ⟨h⟩öfuð? Eigi var það, sagði hann. Vita mun eg ef eg sé, sagði hún, og tak 

þú hest minn og akfæri. Hann gerði svo og bjó um með öllu og síðan fóru þau 

þangað sem Hös⟨kuldur⟩ lá. Hún leit á sárin og mælti: Svo er sem mig varði að hann 

mundi eigi dauður með öllu og mun Njáll græða stærri sár. Síðan tóku þau líkið og 

lögðu upp í vagninn og óku til Bergþórshvols og draga hann inn í sauðahús og láta 

hann sitja upp við vegginn. Síðan gengu þau heim bæði og drápu á dyr. Húskarl einn 

gekk til dyra. Hún snarast þegar ⟨i⟩nn hjá honum og fer til þess er hún kemur til 

rekkju Njáls. Hún spurði hvort N⟨jáll⟩ vekti. Hann kveðst sofið hafa þar til, en nú *er 

eg vaknaður eða hví ertu hér komin svo snemma. Hún mælti: Stattu upp frá elju 

minni úr binginum og gakk út og sjá Höskuld son þinn og synir þínir. Þeir standa 

upp og ganga út vopnaðir. Fer Hróðný til þess er þau koma að sauðahúsinu. Hún 

gekk inn og bað þau ganga e⟨ftir⟩ ⟨Þ⟩á vatt hún upp skriðljósi og mælti: Hér e⟨r⟩ ⟨...⟩ 

Hös⟨kuldur⟩ son þinn og hefir fengið á sér sár mörg og mun hann nú þurfa lækningar. 

Njáll mælti: Dauðamörk sé eg á honum en eigi lífsmörk eða hví hefir þú eigi veitt 

honum nábjargir og eru opnar nasar hans? Það ætla eg Skarphéðni, sagði hún. 

Skarphéðinn gekk að og veitti honum nábjargir. Skarphéðinn mælti við föður sinn: 

Hver segir þú að vegið hann hafi? Njáll sagði: Lýtingur af Sámsstöðum mun hafa 

vegið hann og bræður han⟨s⟩. Hróðný mælti: Þér fel eg á hend⟨i⟩, Skarp⟨héðinn⟩, að 

hefna bróður þíns og væ⟨n⟩ti é⟨g⟩ ⟨að⟩ þér muni vel fara þótt hann væri eigi skilgetinn 

og þú munir mest eftir ganga. Bergþóra mælti: Undarlega er yður farið er þér vegið 
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víg þau er yður rekur lítið ⟨eit⟩t til en meltið slíkt og sjóðið er yð⟨ur⟩ svo að ekki 

verður af og mun hér koma skjótt Höskuldur Hvítanesgoði og biðja yður sætta og 

munu þér þegar veita honum og er nú þegar til að væna í stað. Skarphéðinn mælti: 

Eggjar móðir vor oss lögeggjun. Síðan hlaupa þeir út allir. Hróðný gekk inn með 

Njáli og var þar um nóttina. 

 

⟨99. kafli⟩ Hefnt Höskuldar Njálssonar  

Skarphéðinn og bræður hans snúa upp með Rangá. Skarphéðinn mælti: Förum 

hljóðlega því að eg heyri mannamál upp með ánni eða hvort ⟨v⟩iljið þið heldur eiga 

við Lýting einn eða við bræður hans tvo. Þeir kváðust heldur vilja eiga við Lýting 

einn. Í honum er þó veiðurin meiri, sagði Skarphéðinn, og þykir mér illt ef hann ber 

undan en eg treysti mér best af oss að eigi dragi undan mér. Til skal eg svo ráða, 

sagði Helgi, ef við komumst í færið a⟨ð⟩ eigi skal undan reka. Síðan gengu þeir þar 

⟨til⟩ sem Skarphéðinn heyrði mannamálið og sjá hvar þeir Lýtingur eru við læk einn. 

Skarphéðinn hleypur þegar yfir lækinn á melbakkann öðrum megin. Þar var 

Hallgrímur á uppi og þeir bræður. Skarphéðinn hjó á lærið Hallgrími svo að af tók 

lærið og fótinn en þrífur Hallkel annarri hendi. Lýtingur lag⟨ði⟩ til Skarphéðins. Helgi 

kom fyrir hann skildi og k⟨om þar⟩ í lagið. Lýtingur tók upp stein og l⟨au⟩st með 

Skarphéðin, varð þá Hallkell laus. Hallkell hleypur þá upp á melbakkann og komst 

eigi annan veg upp á en hann skýtur niður knjánum. Skarphéðinn slæmir til hans 

öxinni og höggur í sundur hrygginn í miðju. Lýtingur snýr ⟨n⟩ú undan en Grímur og 

Helgi eftir og kemur sínu sári á hann hvor þeirra. Lýtingur kemst út á ána undan 

þeim og svo til hrossa sinna og hleypir til þess er hann kemur í Ossabæ. Höskuldur 
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var heima. Lýtingur finn⟨ur⟩ hann þegar og segir honum vígin. Slíks var mér von, 

sagði Höskuldur, þú fórst mjög rasandi. Mun hér sannast það er mælt er að skamma 

stund verður hönd höggvi fegin. Þykir mér sem þér þyki nú ísjávert h⟨vort⟩ þú munt 

fá haldið þig fyrir Njálssonum. Svo er víst, sagði Lýtingur, að eg komumst nauðulega 

undan en þó vildi eg að þú kæmir mér í sætt við Njál og syni hans og mætti eg halda 

búi mínu. Svo skal og vera, sagði Höskuldur. Lætur hann þá söðla sér hest ⟨...⟩ 

 

⟨102. kafli⟩  

3 ⟨...⟩ við stála stýri  

4 stygglaust, syni Ugga,  

5 að gnýstærir geira  

6 goðvarg fyrir arga,  

7 þann er við rögn of rignir,  

8 reki hann en vér annan.  

 

Úlfur Uggason kvað aðra vísu í móti :  

 

1 Getka eg, sverðs þótt sendi  

2 sann-élboði ranna,  

3 hverfs við hleypiskarfi,  

4 Hárbarðs véa fjarðar.  

5 Þó að ráfáka rækir,  

6 röng eru mál á göngu,  
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7 sé eg við miklu meini,  

8 mínligt flugu að gína.  

 

Og ætla eg ekki að vera ginningarfífl hans og gæti hann að honum vefjist eigi tungan 

um höfuð. Eftir það fóru sendimenn aftur til Þorvalds og sögðu honum orð Úlfs. 

Þorvaldur hafði margt manna um sig og hafði það við orð að sitja fyrir þeim á 

Bláskógaheiði. Þeir Þangbrandur og Guðleifur riðu úr Haukadal. Þeir mættu manni 

einum er reið í móti þeim. Sjá spur⟨ði⟩ að Guðleifi er hann fann þá og mælti: Njóta 

skaltu Þorgils bró⟨ður⟩ þíns á Reykjahólum að eg vil gera þér njósn að þeir hafa 

margir fyrirsát og það með að Þorval⟨dur⟩ hinn veili er með flokk sinn við Hestlæk í 

Grímsnesi. Ekki skulu vér nú ríða að síður, sagði Guðleifur, til fundar við þá. Og 

sneru síðan ofan til Hestlækjar. Þorvaldur ⟨v⟩ar þá kominn yfir lækinn. Guðleifur 

⟨mælti⟩ þá við Þangbrand: Hér er nú Þorv⟨aldur⟩ hinn veili og hlaupum nú að honum. 

Þangbrandur skaut spjóti í gegnum Þorvald en Guðleifur hjó á höndina og af við 

öxlina og varð það hans bani. Eftir það riðu þeir á þing upp og hafði nær að frændur 

Þorvalds mundu ganga að þeim og veittu þeir Njáll og *Austfirðingar Þ⟨a⟩ngbrandi. 

Hjalti Skeggjason kvað þá kviðling þenna:  

 

1 Spari eg eigi goð geyja.  

2 Grey þyki mér Freyja;  

3 æ mun annat tveggja  

4 Óðinn grey eða Freyja.  
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Hjalti fór utan um sumarið og Gissur hvíti. En skip Þangbrands braut austur við 

Búlandsnes, hét skipið Vísundur. Þangbra⟨ndur⟩ fór allt vestur um dali. Steinvör kom 

í móti honum, móðir Skáld-Refs. Hún *boðaði honum heiðni og taldi lengi fyrir 

honum. Hann þagði meðan en talaði lengi síðan og sneri því í villu er hún hafði 

mælt. Hefir þú heyrt, sagði hún, er Þór bauð Kristi á hólm og þorði Kristur eigi að 

berjast við Þór? Heyrt hefi eg, sagði Þangbra⟨ndur⟩, að Þór var ekki nema a⟨sk⟩a ef 

guð vildi eigi að hann lifði. Veistu, sagði hún, hver brotið hefir skip þitt? Hvað segir 

þú til þess? sagði hann. Það mun eg segja þér, segir hún:  

 

1 Braut fyrir bjöllu gæti,  

2 bönd ráku val strandar,  

3 mjöðfellandi mellu,  

4 mástalls, Vísund allan.  

5 Hlífðit Kristur, þá keyrði  

6 knörr, málmfeta varra.  

7 Lítt hugg eg að guð gætti  

8 Gylfa hreins að einu.  

 

1 Þór brá Þvinnils dýri  

2 Þangbra⟨nds⟩ úr stað löngum,  

3 hristi byss og beysti  

4 barð og laust við jörðu.  

5 Mun skíð um sjó síðan  
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6 sundfært Atals grundar,  

7 hregg því að haust tók leggja,  

8 honum kennt, í spánu.  

 

Eftir það skildu þau Þangbra⟨ndur⟩ og fóru þeir vestur til Barðastrandar. 

 

⟨103. kafli⟩ Dráp berserkja  

Gestur Oddleifsson bjó í Haga á Barðaströnd. Hann var manna vitrastur svo að hann 

sá fyrir örlög manna. Hann gjörði veislu í móti Þangbra⟨ndi⟩. Þeir fóru í Haga með 

sex tugi manna. Þá var sagt að þar var fyrir tvö hundruð heiðinna manna og þangað 

var von berserks þess er Ótryggur hét og voru allir við hann hræddir. Frá honum var 

það sagt að hann flýði hvorki eld né eggjar og voru heiðnir menn hræddir mjög. Þá 

spurði Þangbra⟨ndur⟩ ef menn vildi taka við trú en allir heiðnir menn mæltu í móti 

því. Kosti mun eg gera yður, sagði Þangbra⟨ndur⟩, að vér skulum reyna hvor betri er 

trúan. Vér skulum gjöra elda þrjá; skulu þér vígja einn heiðnir menn en eg annan en 

hinn þriðji skal vera vígður. En ef berserkurinn hræðist þann einn eldinn er eg vígi 

en veður hina báða þá skuluð þér taka trú. Þetta er vel mælt, sagði Gestur, og mun eg 

þessu játa fyrir mig og *heimamenn mína. Og er Gestur hafði þetta mælt þá játuðu 

þessu miklu fleiri. Þá var sagt að berserkurinn færi að bænum. Þá voru gjörvir 

eldarnir og brunnu. Tóku menn þá að vopna sig og hljópu upp í bekkina og biðu 

svo. Berserkurinn hljóp inn með vopnum. En er hann kemur í stofuna þá veður hann 

þegar þann eldinn er heiðnir menn vígðu og kemur að þeim er Þangbrandur hafði 

vígt og þorir eigi að vaða og kveðst allur brenna. Hann höggur sverðinu upp í 
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bekkinn en þó kom í þvertréið er hann reiddi hátt. Þangbrandur laust með róðukrossi 

á höndina, þá varð svo mikil jartein að sverðið féll úr hendi berser⟨kinum⟩. Þá leggur 

Þangbrandur sverði fyrir brjóst honum en Guðleifur hjó á höndina svo að af tók. 

Gengu þá margir að og drápu berser⟨kinn⟩. Eftir það spurði Þangbrandur ef menn 

vildu taka við trú. Gestur kveðst það eina hafa um m⟨ælt⟩ að hann ætlaði að halda. 

Skírði Þangbrandur þá Gest og öll hjú hans og marga menn aðra. Réðst 

Þangbra⟨ndur⟩ þá um við Gest hvort hann skyldi nokkuð fara í fjörðu vestur en 

Gestur latti þess og kvað þar vera menn harða og illa *viðureignar, en ef það er ætlað 

fyrir að trúa þessi skuli við ganga þá mun það á kveðið og á þingi vera í lög leitt og 

munu þar þá allir höfðingjar úr hverju héraði. Flutti eg þetta á þingi, sagði 

Þangbrandur, og varð mér þar erfiðast. Þó hefir þú mest að gjört, sagði Gestur, þótt 

öðrum verði auðið í lög að leiða. En það er sem mælt er að eigi fellur tré við hið 

fyrsta högg. Síðan gaf Gestur Þangbrandi góðar gjafir og fóru þeir suður aftur. 

Þangbrandur fór í Sunnlendingafjórðung og svo til Austfjarða til móts við Síðu-Hall. 

Hann lét bæta upp skip sitt og kölluðu heiðnir menn það Járnmeis. Á því skipi fóru 

þeir Þangbrandur utan og Guðleifur. 

 

⟨104. kafli⟩  

Það sama sumar varð Hjalti Skeggjason sekur um goðgá. Þangbrandur sagði Ólafi 

konungi frá meingjörðum Íslendinga við sig, sagði þá vera svo fjölkunnga að jörðin 

spryngi í sundur undir hesti hans og tæki hestinn. Þá varð Ólafur konungur svo 

reiður að hann lét taka íslenska menn og setja í myrkvastofu og ætlaði þá til dráps. Þá 

gengu þeir Gissur hvíti og Hjalti og buðu sig í veð fyrir þessa menn og fara út til 
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Íslands og boða þar trú. Konungur tók þessu vel og þágu þeir alla þá undan. Þá 

bjuggu þeir Hjalti og Gissur s⟨kip⟩ sitt til Íslands og urðu snemmbúnir. Þeir tóku land 

á Eyrum er tíu vikur voru af sumri. Fengu þeir sér þá hesta og riðu til *þings við þrjá 

tugi manna og gjörðu þá orð kristnum mönnum að þeir skyldu þá vera við búnir. 

Hjalti var eftir við Reyðarmúla því að þeir spurðu að hann var sekur um goðgá. En 

þá er þeir komu í Vellankötlu ofan frá Gjábakka kom Hjalti eftir þeim og kveðst eigi 

vilja það sýna heiðnum mönnum að hann hræddist. Riðu nú margir kristnir menn í 

móti þeim og riðu með fylktu liði á þing. Heiðnir menn fylktu og fyrir og varð þá 

svo nær að allur þingheimurinn mundi berjast en þó varð það eigi. 

 

⟨105. kafli⟩ Frá Þorgeiri goða  

Þorgeir hét maður. Hann var Tjörvason, Þorkels sonar langs. Móðir Þorgeirs var 

Þórunn Þorsteinsdóttir, Sigurðarsonar, Gnúpa-Bárðarsonar. Guðrún hét kona 

Þorgeirs. Hún var dóttir Ketils hins svarta úr Hleiðrargarði, Þóriss⟨onar⟩ snepils, 

Ketil⟨s⟩sonar brimils, Örnólfssonar, Björnólfss⟨onar⟩, Grímssonar loðinkinna úr 

Hrafnistu, Ketilssonar hængs, Hallbjarnarsonar hálftrölls. Þorgeir bjó að Ljósavatni og 

var höfðingi mikill ⟨og⟩ ma⟨nn⟩a vitr⟨a⟩stur. Kristnir menn tjölduðu ⟨b⟩úðir sínar og 

voru þeir Gissur og Hjalti í Mosfellingabúð. Um daginn eftir gengu hvorirtveggju til 

Lögbergs og nefndu sér v⟨ot⟩ta, kristnir menn ⟨og⟩ heiðnir, og s⟨ög⟩ðust hvorir úr 

⟨l⟩ögum annarra og ⟨varð⟩ svo mikið ⟨ó⟩hljóð að Lögbergi a⟨ð⟩ ⟨eng⟩i n⟨a⟩m hvað ⟨anna⟩r 

mælti. Síðan gengu m⟨enn⟩ í b⟨ro⟩tt og þó⟨tt⟩i öllum horfa til hinna mestu óefna. 

K⟨ri⟩s⟨tnir⟩ menn tóku sér til lögmanns ⟨…⟩ ⟨a⟩f Síðu. En Hallur fór að f⟨inna⟩ ⟨…⟩ goða 

frá Ljósavatni ⟨ok gaf honu⟩m til þrjár merkur silfurs ⟨að⟩ hann ⟨segð⟩i upp lögin. En 
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það var þó á⟨byrg⟩ðar⟨hl⟩utur er hann var heiðinn. Þorgeir lá ⟨allan⟩ ⟨d⟩ag og breiddi 

feld á höfuð sé⟨r⟩ svo að engi mælti við hann. En annan da⟨g⟩ gengu menn til 

Lögbergs. Þá beiddi Þor⟨geir⟩ ⟨…⟩ *hljóðs og mælti: Svo líst mér sem ⟨…⟩ vorum sé 

komið í ónýtt ef⟨n⟩i e⟨f⟩ ⟨…⟩ ⟨h⟩afa ein lög ⟨a⟩llir. En ⟨...⟩ ⟨s⟩k⟨i⟩pt ⟨lö⟩gunum þá mun 

sundur skipt friðinum og mun eigi mega við það búa. Nú vil eg spyrja heiðna menn 

og kristna hvort þeir vilja hafa þau lög er eg segi upp. Því játuðu allir. Hann kveðst 

vilja hafa svardaga af þeim og festu þá er þeir héldi síðan. Þeir játuðu því allir og tók 

hann af þeim festu. Það er upphaf laga vorra, sagði hann, að menn skulu vera kristnir 

allir hér á landi og trúa á einn guð, föður og son og anda helgan, og láta af allri 

skurðgoðavillu, bera eigi út börn og eta eigi hross. Skal fjörbaugssök á vera ef víst 

verður en ef leynilega er með farið þá skal ⟨ver⟩a vítislaust. Hann sagði þá um 

drottinsdagahöld og föstudaga, jóladaga og páskadaga og allar hinar stærstu hátíðir. 

Nú þóttust heiðnir menn sviknir vera en þó var þá lögleidd trúan og allir menn 

kristnir gjörvir hér á landi. Fara menn nú heim af þinginu. 

 

⟨106. kafli⟩ Dráp Lýtings  

Sá atburður varð þrem vetrum síðar á Þingskálaþingi að Ámundi hinn blindi var þar, 

son Höskulds Njálssonar. Hann lét leiða sig í milli búða. Hann kom í búð þá er 

Lýtingur var inni af Sámsstöðum. Hann lét leiða sig fyrir Lýting og mælti: Er 

Lýtingur hér af Sámsstöðum? Já, sagði Lýtingur, eða hvað viltu mér? Eg vil vita, 

sagði Ámundi, hverju þú vilt bæta mér föður minn. Eg er laungetinn og hefi eg við 

engum bótum tekið. Bætt hefi eg ⟨f⟩öður þinn fullum bótum, s⟨agði⟩ Lýti⟨n⟩gur, og 

tók við föðurfaðir þinn og f⟨öður⟩bræður en mínir bræður voru ógildir. Og var bæði 
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að eg hafði hart til gert enda kom eg hart niður. Ekki spyr eg að því, sagði Ámundi, 

veit eg það að þú hefir bætt þeim og þér eruð sáttir. En að hinu spyr eg hverju þú vilt 

bæta mér. Alls engu, sagði Lýtingur. Ekki skil eg að það muni rétt fyrir guði, sagði 

Ámundi, svo nær hjarta mér sem þú hefir höggvið. Enda kann eg það að segja þér ef 

eg væri heileygur báðum augum að hafa skyldi eg annað hvort eftir föður minn 

fébætur eða mannhefndir enda skipti guð með okkur. Eftir það gekk hann út. En er 

hann kom í búðardyrnar þá snerist hann innar eftir búðinni. Þá lukust upp augu 

hans. Hann mælti þetta: Lofaður sért þú, guð drottinn minn! Sé eg nú hvað þú vilt. 

Eftir það hleypur hann innar eftir búðinni þar til er hann kemur fyrir Lýting. Hann 

höggur með öxi í höfuð honum. Lýtingur fellur áf⟨ram⟩ og var þegar dauður. Ámundi 

gekk út í búðardyrin og er hann kemur í þau hin sömu spor sem augu hans höfðu 

upp lokist þá lukust nú aftur og var hann alla ævi blindur síðan. Eftir það lætur hann 

fylgja sér til Njáls og sona hans. Hann segir þeim víg Lýtings. Ekki má saka þig um 

slíkt, segir Njáll, því að slíkt er mjög á kveðið og viðvörunarvert þar er slíkir atburðir 

verða að stinga eigi af stokki við þá er næ⟨r⟩ standa. Njáll bauð sættir frændum 

Lýtin⟨gs⟩ og átti Höskuldur Hvítanesgoði hl⟨ut⟩ að við frændur Lýtings að þeir þægi 

boð Njáls og var þá málið lagið í gjörð og féllu hálfar bætur niður fyrir sakarstaði þá 

sem Ámundi þóttist eiga. Eftir það voru veittar tryggðir Ámun⟨da⟩ af frændum 

Lýtings. Menn riðu heim a⟨f⟩ þingi og er nú kyrrt lengi. 

 

⟨107. kafli⟩ Frá Valgar⟨ði⟩  

Valgarður hinn grái kom þetta sumar út. Hann var þá heiðinn. Hann fór til Hofs til 

Marðar sonar síns og var þar um veturinn. Hann mælti til Marðar: Riðið hefi eg hér 
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víða um byggðina og þyki mér eigi kenna mega að hin sama sé. Kom eg á Hvítanes 

og s⟨á⟩ eg þar tóftir margar og umbrot mikil. Og kom eg og á Þingskálaþing og sá eg 

þar ofan brotna búð vora eða hví sæta firn slík? Mörður mælti: Hér eru tekin upp ný 

goðorð og fimmtardómslög og hafa menn sagt sig úr þingi við mi⟨g⟩ og í ⟨þin⟩g með 

Höskuldi. Valgarður mælti: Illa he⟨fi⟩r þú launað mér goðorð er eg hefi þér fengið í 

hendur, að fara svo ómannlega með. ⟨Vi⟩l eg n⟨ú⟩ að þú launir þeim því að þeim dragi 

öllum ⟨ti⟩l bana. En það er til ⟨þess⟩ að þú r⟨ægir⟩ ⟨þ⟩á saman þ⟨ar⟩ ⟨…⟩ Njálssynir 

⟨dr⟩ep⟨a⟩ H⟨öskuld⟩. En þar e⟨ru⟩ ma⟨r⟩gir til eftirmáls og munu ⟨þá⟩ ⟨Njáls⟩synir drepnir 

af þeim sökum. Eigi ⟨...⟩ gjö⟨r⟩t geta, sagði Mörður. Eg skal leggja ⟨ráðin⟩ til, sagði 

Valgarður. Þú skalt bjóða Njáls⟨sonum⟩ ⟨...⟩ og leysa þá út með gjöfum. E⟨n⟩ ⟨s⟩vo 

fremi skaltu rógið frammi ⟨hafa⟩ er vinátta er með yður orðin mikil og þeir trúa þér 

eigi verr en sér. Máttu svo og launa Skarphéðni það ⟨...⟩ tók féið af þér eftir lát 

G⟨unnar⟩s. Munt⟨u⟩ svo fremi tak⟨a⟩ ⟨höfðingj⟩a⟨s⟩kap er þeir allir dau⟨ðir⟩. Þessa 

⟨ráðager⟩ð festu þei⟨r⟩ með sér ⟨...⟩ 

 

 

 


