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Fornnordisterna torsdag 22 september 2016 
Ämne: Idrott och knattleikr (’bollspel’) i sagorna med utgångspunkt bl.a. i 
Egils saga, Grettis saga, Gísla saga, Eyrbyggja saga och Vápnfirðinga saga. 
Inledare: N.N. Tid och plats: kl. 16.15–18 i Stora seminarierummet, 16-2041. 
 
TEXTER (ortografi normaliserad till 1200/1300-tal) 
 
    
Egils saga Skalla-Grímssonar, kap. 40 
Skalla-Grímr hendi mikit gaman at aflraunum ok leikum; um þat þótti honum 
gott at rœða. Knattleikar váru þá tíðir. Var þar í sveit gott til sterkra manna í þann 
tíma, en þó hafði engi afl við Skalla-Grím; hann gerðisk þá heldr hniginn at aldri.  
 Þórðr hét sonr Grana at Granastǫðum, ok var hann inn mannvænligsti maðr ok 
var á ungum aldri; hann var elskr at Agli Skalla-Grímssyni. Egill var mjǫk at 
glímum; var hann kappsamr mjǫk ok reiðinn, en allir kunnu þat at kenna sonum 
sínum, at þeir vægði fyrir Agli.  
 Knattleikr var lagðr á Hvítárvǫllum allfjǫlmennr á ǫndverðan vetr; sóttu menn 
þar til víða um herað. Heimamenn Skalla-Gríms fóru þangat til leiks margir; Þórðr 
Granason var helzt fyrir þeim. Egill bað Þórð at fara með honum til leiks; þá var 
hann á sjaunda vetr; Þórðr lét þat eptir honum ok reiddi hann at baki sér.  
 En er þeir kómu á leikmótit, þá var mǫnnum skipt þar til leiks, þar var ok 
komit margt smásveina, ok gerðu þeir sér annan leik; var þar ok skipt til.  
 Egill hlaut at leika við svein þann, er Grímr hét, sonr Heggs af Heggsstǫðum; 
Grímr var ellifu vetra eða tíu ok sterkr at jǫfnum aldri. En er þeir lékusk við, þá 
var Egill ósterkari; Grímr gerði ok þann mun allan, er hann mátti. Þá reiddisk Egill 
ok hóf upp knatttrét ok laust Grím, en Grímr tók hann hǫndum ok keyrði hann 
niðr fall mikit ok lék hann heldr illa ok kveðsk mundu meiða hann, ef hann kynni 
sik eigi. En er Egill komsk á fœtr, þá gekk hann ór leiknum, en sveinarnir œpðu at 
honum.  
 Egill fór til fundar við Þórð Granason ok sagði honum, hvat í hafði gǫrzk.  
 Þórðr mælti:  „Ek skal fara með þér, ok skulum vit hefna honum.“ Hann seldi 
honum í hendr skeggøxi eina, er Þórðr hafði haft í hendi; þau vápn váru þá tíð; 
ganga þeir þar til, er sveinaleikrinn var. Grímr hafði þá hent knǫttinn ok rak 
undan, en aðrir sveinarnir sóttu eptir. Þá hljóp Egill at Grími ok rak øxina í hǫfuð 
honum, svá at þegar stóð í heila. Þeir Egill ok Þórðr gengu í brott síðan ok til 
manna sinna; hljópu þeir Mýramenn þá til vápna ok svá hvárirtveggju. Óleifr hjalti 
hljóp til þeirra Borgarmanna með þá menn, er honum fylgðu; váru þeir þá miklu 
fjǫlmennri ok skildusk at svá gørvu. […]  

 En er Egill kom heim, lét Skalla-Grímr sér fátt um finnask, en Bera kvað Egil 
vera víkingsefni ok kvað þat mundu fyrir liggja, þegar hann hefði aldr til, at 
honum væri fengin herskip. Egill kvað vísu:  
 

Þat mælti mín móðir,  standa upp í stafni,  
at mér skyldi kaupa  stýra dýrum knerri,  
fley ok fagrar árar  halda svá til hafnar,   
fara á brott með víkingum,  hǫggva mann ok annan. 

 
Þá er Egill var tólf vetra gamall, var hann svá mikill vexti, at fáir váru menn svá 
stórir ok at afli búnir, at Egill ynni þá eigi flesta menn í leikum; þann vetr, er 
honum var inn tólfti, var hann mjǫk at leikum. Þórðr Granason var þá á tvítugs 
aldri; hann var sterkr at afli; þat var opt, er á leið vetrinn, at þeim Agli ok Þórði 
tveimr var skipt í móti Skalla-Grími.  
 Þat var eitt sinn um vetrinn, er á leið, at knattleikr var at Borg suðr í Sandvík; 
þá váru þeir Þórðr í móti Skalla-Grími í leiknum, ok mœddisk hann fyrir þeim, ok 
gekk þeim léttara. En um kveldit eptir sólarfall, þá tók þeim Agli verr at ganga; 
gerðisk Grímr þá svá sterkur, at hann greip Þórð upp ok keyrði niðr svá hart, at 
hann lamðisk allr, ok fekk hann þegar bana; síðan greip hann til Egils.  
 Þorgerðr brák hét ambátt Skalla-Gríms; hon hafði fóstrat Egil í barnœsku; hon 
var mikil fyrir sér, sterk sem karlar ok fjǫlkunnig mjǫk.  
 Brák mælti: „Hamask þú nú, Skalla-Grímr, at syni þínum.“  
 Skalla-Grímr lét þá lausan Egil, en þreif til hennar. Hon brásk við ok rann 
undan, en Skalla-Grímr eptir; fóru þau svá í útanvert Digranes; þá hljóp hon út af 
bjarginu á sund. Skalla-Grímr kastaði eptir henni steini miklum ok setti milli herða 
henni, ok kom hvártki upp síðan. Þar er nú kallat Brákarsund.  
 En eptir um kveldit, er þeir kómu heim til Borgar, var Egill allreiðr. En er 
Skalla-Grímr hafði sezk undir borð ok alþýða manna, þá var Egill eigi kominn í 
sæti sitt; þá gekk hann inn í eldahús ok at þeim manni, er þar hafði þá verkstjórn 
ok fjárforráð með Skalla-Grími ok honum var kærstr; Egill hjó hann banahǫgg ok 
gekk síðan til sætis síns. En Skalla-Grímr rœddi þá ekki um, ok var þat mál þaðan 
af kyrrt, en þeir feðgar rœddusk þá ekki við, hvárki gott né illt, ok fór svá fram 
þann vetr.  
 En it næsta sumar eptir kom Þórólfr út, sem fyrr var sagt; en er hann hafði verit 
einn vetr á Íslandi, þá bjó hann eptir um várit skip sitt í Brákarsundi.  
 En er hann var albúinn, þá var þat einn dag, at Egill gekk til fundar við fǫður 
sinn ok bað hann fá sér fararefni; „vil ek,“ sagði hann, „fara útan með Þórólfi.“  
 Grímr spurði, ef hann hefði nǫkkut þat mál rœtt fyrir Þórólfi; Egill segir, at þat 
var ekki; Grímr bað hann þat fyrst gera.  
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 En er Egill vakði þat mál við Þórólf, þá kvað hann þess enga ván, „at ek muni 
þik flytja með mér á brott; ef faðir þinn þykkisk eigi mega um þik tœla hér í 
hýbýlum sínum, þá ber ek eigi traust til þess at hafa þik útanlendis með mér, því at 
þér mun þat ekki hlýða at hafa þar slíkt skaplyndi sem hér.“  
 „Vera má,“ sagði Egill, „at þá fari hvárgi okkar.“  
 Um nóttina eptir gerði á œðiveðr, útsynning; en um nóttina, er myrkt var ok 
flóð var sjóvar, þá kom Egill þar ok gekk fyrir útan tjǫldin; hjó hann í sundr festar 
þær, er á útborða váru. Gekk hann þegar sem skjótast upp um bryggjuna, skaut út 
þegar bryggjunni ok hjó þær festar, er á land upp váru. Rak þá út skipit á fjǫrðinn. 
En er þeir Þórólfr urðu varir við, er skipit rak, hljópu þeir í bátinn, en veðrit var 
miklu hvassara en þeir fengi nǫkkut at gǫrt. Rak skipit yfir til Andakíls ok þar á 
eyrar upp, en Egill fór heim til Borgar.  
 En er menn urðu varir við bragð þat, er Egill hafði gǫrt, þá lǫstuðu þat flestir; 
hann sagði, at hann skyldi skammt til láta at gera Þórólfi meira skaða ok spellvirki, 
ef hann vildi eigi flytja hann í brott. En þá áttu menn hlut at í milli þeirra, ok kom 
svá at lykðum, at Þórólfr tók við Agli, ok fór hann útan með honum um sumarit.  
 Þegar Þórólfr kom til skips, þá er hann hafði tekit við øxi þeirri, er Skalla-
Grímr hafði fengit í hendr honum, þá kastaði hann øxinni fyrir borð á djúpi, svá at 
hon kom ekki upp síðan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grettis saga, kap. 15 
Þá váru margir uppvaxandi menn í Miðfirði. Skáld-Torfa bjó þá á Torfustǫðum. 
Bersi hét sonr hennar. Hann var manna gørviligastr ok skáld gott. Þeir bjuggu á 
Mel brœðr, Kormákr ok Þorgils. Með þeim óx upp sá maðr er Oddr hét. Hann var 
framfœrslumaðr þeirra ok var kallaðr Oddr ómagaskáld. Auðunn hét maðr. Hann 
óx upp á Auðunarstǫðum í Víðidal. Hann var gegn maðr ok góðfengr ok sterkastr 
norðr þar sinna jafnaldra. Kálfr Ásgeirsson bjó á Ásgeirsá ok Þorvaldr bróðir hans. 
Atli bróðir Grettis gerðisk ok þroskamaðr ok allra manna gæfastr. Við hann líkaði 
hverjum manni vel.  
 Þessir lǫgðu knattleika saman á Miðfjarðarvatni. Kómu þar til Miðfirðingar 
ok Víðdœlar. Þar kómu ok margir inn ór Vestrhópi ok Vatnsnesi, svá ok ór 
Hrútafirði. Sátu þeir þar við, er lengra fóru til. Var þar skipat saman þeim sem 
jafnsterkastir váru ok varð at því in mesta gleði lengstum á haustum.  
 Grettir fór til leika fyrir bœn Atla bróður síns þá er hann var fjórtán vetra 
gamall. Síðan var skipat mǫnnum til leiks. Var Gretti ætlat at leika við Auðun er 
fyrr var nefndr. Hann var þeirra nǫkkurum vetrum ellri. Auðunn sló knǫttinn yfir 
hǫfuð Gretti ok gat hann eigi náð. Stǫkk hann langt eptir ísinum. Grettir varð reiðr 
við þetta ok þótti Auðunn vilja leika á sik, sœkir þó knǫttinn, kemr aptr ok þegar 
hann náði til Auðunar setr hann knǫttinn rétt framan í enni honum svá at sprakk 
fyrir. Auðunn sló Gretti með knattgildrunni er hann helt á ok kom lítt á, því at 
Grettir hljóp undir hǫggit. Tókusk þeir þá á fangbrǫgðum ok glímðu. Þóttusk 
menn þá sjá at Grettir var sterkari en menn ætluðu því at Auðunn var rammr at 
afli. Áttusk þeir lengi við en svá lauk at Grettir fell. Lét Auðunn þá fylgja kné 
kviði ok fór illa með hann. Hlupu þeir þá til, Atli ok Bersi, ok margir aðrir ok 
skilðu þá.  
 Grettir kvað ekki þurfa at halda á sér sem ólmum hundi ok mælti þetta: „Þræll 
einn þegar hefnisk en argr aldrei.“  
 Eigi létu menn þetta sér at sundurþykki verða því at þeir Kálfr ok Þorvaldr 
brœðr vildu at þeir væri sáttir. Váru þeir ok skyldir nǫkkut, Auðunn ok Grettir. 
Helzk leikrinn sem áðr ok varð ekki til sundrþykkis fleira. 
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Eyrbyggja saga, kap. 43 
Þorbrandr bóndi í Álptafirði átti þræl þann er Egill sterki hét. Hann var manna 
mestr ok sterkastr ok þótti honum ill ævi sín er hann var ánauðgaðr ok bað opt 
Þorbrand ok sonu hans at þeir gæfi honum frelsi ok bauð þar til at vinna slíkt er 
hann mætti.  
 Þat var eitt kveld at Egill gekk at sauðum í Álptafirði út til Borgardals; ok er á 
leið kveldit sá hann at ǫrn fló vestan yfir fjǫrðinn. Dýrhundr mikill fór með Agli. 
Ǫrninn lagðisk at hundinum ok tók hann í klœr sér ok fló vestr aptr yfir fjǫrðinn á 
dys Þórólfs bægifóts ok hvarf þar undir fjallit. Þenna fyrirburð kvað Þorbrandr 
vera mundu fyrir tíðendum.  
 Þat var siðr Breiðvíkinga um haustum, at þeir hǫfðu knattleika um 
vetrnáttaskeit undir Ǫxlinni suðr frá Knerri. Þar heita síðan Leikskálavellir, ok 
sóttu menn þangat um alla sveitina. Váru þar gǫrvir leikskálar miklir. Vistuðusk 
menn þangat ok sátu þar hálfan mánuð eða lengr. Var þar þá gott mannval um 
sveitina ok byggð mikil ok flestir inir yngri menn at leikum nema Þórðr blígr. 
Hann mátti eigi at vera fyrir kapps sakir, en eigi var hann svá sterkr at hann mætti 
eigi fyrir þá sǫk at vera. Sat hann á stóli ok sá á leikinn. Þeir brœðr, Bjǫrn ok 
Arnbjǫrn, þóttu eigi at leikum hæfir fyrir afls sakir nema þeir lékisk við sjálfir.  
 Þetta sama haust rœddu Þorbrandssynir við Egil, þræl sinn, at hann skal fara út 
til knattleikanna ok drepa nǫkkurn af Breiðvíkingum, Bjǫrn eða Þórð eða 
Arnbjǫrn, með nǫkkuru móti, en síðan skal hann hafa frelsi.  
 Þat er sumra manna sǫgn, at þat væri gǫrt með ráði Snorra goða ok hafi hann 
svá fyrir sagt, at hann skyldi vita ef hann mætti leynask inn í skálann ok leita 
þaðan til áverka við menn ok bað hann ganga ofan skarð þat, er upp er frá Leik-
skálum ok ganga þá ofan er máleldar væru gǫrvir, því at hann sagði þat mjǫk far 
veðranna at vindar lǫgðusk af hafi um kveldum ok helt þá reykinum upp í skarðit, 
ok bað hann þess bíða um ofangǫnguna er skarðit fylldi af reyk.  
 Egill rézk til ferðar þessar ok fór fyrst út um fjǫrðu ok spyrr at sauðum 
Álptfirðinga ok lét sem hann fœri í eptirleit. En á meðan hann var í þessi ferð 
skyldi Freysteinn bófi gæta sauða í Álptafirði.  
 Um kveldit er Egill var heiman farinn gekk Freysteinn at sauðum vestr yfir ána 
ok er hann kom á skriðu þá er Geirvǫr heitir, er gengr ofan fyrir vestan ána, þá sá 
hann mannshǫfuð laust óhulit. Hǫfuðit kvað stǫku þessa: 
 

Roðin es Geirvǫr  
gumna blóði,  
hon mun hylja  
hausa manna.  

 

Hann sagði Þorbrandi fyrirburðinn ok þótti honum vera tíðenda-vænligt.  
 En þat er at segja af ferð Egils at hann fór út um fjǫrðu ok upp á fjall fyrir 
innan Búlandshǫfða ok svá suðr yfir fjallit ok stefndi svá at hann gekk ofan í 
skarðit at Leikskálum. Leyndisk hann þar um daginn ok sá til leiksins.  
 Þórðr blígr sat hjá leikinum. Hann mælti: „Þat veit ek eigi hvat ek sé upp í 
skarðit, hvárt þar er fugl eða leynisk þar maðr ok kemr upp stundum. Kvikt er 
þat,“ segir hann. „Þykki mér ráð at um sé forvitnazk,“ en þat varð eigi.  
 Þenna dag hlutu þeir búðarvǫrð Bjǫrn Breiðvíkingakappi ok Þórðr blígr ok 
skyldi Bjǫrn gera eld en Þórðr taka vatn. Ok er eldrinn var gǫrr lagði reykinn upp í 
skarðit, sem Snorri hafði getit til. Gekk Egill þá ofan eptir reykinum ok stefndi til 
skálans.  
 Þá var enn eigi lokit leikinum. En dagrinn var mjǫk á liðinn ok tóku eldarnir 
mjǫk at brenna en skálinn var fullr af reyk. Ok stefnir Egill þangað. Hann hafði 
stirðnat mjǫk á fjallinu.  
 Egill hafði skúfaða skóþvengi, sem þá var siðr til, ok hafði losnat annarr 
þvengrinn ok dragnaði skúfrinn. Gekk þrællinn þá inn í forhúsit. En er hann gekk í 
aðalskálann vildi hann fara hljóðliga því at hann sá at þeir Bjǫrn ok Þórðr sátu við 
eld ok ætlaði Egill nú á lítilli stundu at vinna sér til ævinligs frelsis. Ok er hann 
vildi stíga yfir þrǫskuldinn þá sté hann á þvengjarskúfinn, þann er dragnaði. Ok er 
hann vildi hinum fœtinum fram stíga þá var skúfrinn fastr ok af því reiddi hann til 
falls ok fell hann innar á gólfit. Varð þat svá mikill dynkr sem nautsbúk flegnum 
væri kastat niðr á gólfit.  
 Þórðr hljóp upp ok spurði hvat fjanda þar færi. Bjǫrn hljóp ok upp ok at honum 
ok fekk tekit hann áðr hann komsk á fœtr ok spyrr hverr hann væri.  
 Hann svarar: „Egill er hér, Bjǫrn félagi,“ sagði hann.  
 Bjǫrn spurði: „Hverr er Egill þessi?“  
 „Þetta er Egill ór Álptafirði,“ segir hann.  
 Þórðr tók sverð ok vildi hǫggva hann. Bjǫrn tók þá Þórð ok bað hann eigi svá 
skjótt hǫggva manninn, „vilju vér áðr hafa af honum sannar sǫgur.“ Settu þeir þá 
fjǫtur á fœtr Agli.  
 En um kveldit er menn kómu heim til skála segir Egill svá at allir menn heyrðu 
hversu ferð hans hafði ætluð verit. Sat hann þar um nóttina en um morguninn 
leiddu þeir hann upp í skarðit – þat heitir nú Egilsskarð – ok drápu hann þar.  
 Þat váru lǫg í þann tíma ef maðr drap þræl fyrir manni at sá maðr skyldi fœra 
heim þrælsgjǫld ok hefja ferð sína fyrir ina þriðju sól eptir víg þrælsins. Þat skyldu 
vera tólf aurar silfrs. Ok er þrælsgjǫld váru at lǫgum færð þá var eigi sókn til um 
víg þrælsins.  
 Eptir víg Egils tóku Breiðvíkingar þat ráð at fœra þrælsgjǫld at lǫgum ok vǫlðu 
þrjá tigu manna þaðan frá Leikskálum ok var þat einvalalið. Þeir riðu norðr um 
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heiði ok gistu um nótt á Eyri hjá Steinþóri. Rézk hann þá til ferðar með þeim. Váru 
þeir þaðan í ferð sex tigir manna ok riðu inn um fjǫrðu ok váru aðra nótt á Bakka 
at Þormóðar, bróður Steinþórs. Þeir kvǫddu þá Styr ok Vermund frændr sína til 
þessar ferðar ok váru þá saman átta tigir manna.  
 Þá sendi Steinþórr mann til Helgafells ok vildi vita hvat Snorri goði tœki til 
ráða er hann spurði liðsafnaðinn. En er sendimaðrinn kom til Helgafells sat Snorri 
goði í ǫndugi sínu ok var þar engi breytni á hýbýlum. Varð sendimaðr Steinþórs 
engra tíðenda vís hvat Snorri ætlaðisk fyrir. En er hann kom út á Bakka segir hann 
Steinþóri hvat tíðenda var at Helgafelli.  
 Steinþórr svarar: „Þess var ván at Snorri mundi þola mǫnnum lǫg. Ok ef hann  
ferr   eigi inn til Álptafjarðar þá sé ek eigi til hvers vér þurfum liðsfjǫlða þenna því 
ek vil at menn fari spakliga þó at vér haldim málum várum til laga. Sýnisk mér 
ráð, Þórðr frændi,“ segir hann, „at þér Breiðvíkingar séð hér eptir, því at þar mun 
minnst til þurfa at í komi með ykkr Þorbrandssonum.“  
 Þórðr svarar: „Þat er víst at ek skal fara ok skal Þorleifr kimbi eigi at því eiga 
at spotta at ek þora eigi at fœra þrælsgjǫld.“  
 Þá mælti Steinþórr til þeirra brœðra, Bjarnar ok Arnbjarnar: „Þat vil ek,“ segir 
hann, „at þit séð eptir með tuttugu menn.“  
 Bjǫrn svarar: „Eigi mun ek keppask til fylgðar við þik meir en þér þykkir 
hœfiligt en eigi hefa ek þar fyrr verit at ek hafa liðrækr verit gǫrr. En þat hygg ek,“ 
segir hann, „at yðr verði Snorri goði djúpsær í ráðunum en eigi em ek framsýnn,“ 
sagði Bjǫrn, „en þat er hugboð mitt at þar komi í þessi ferð at þér þykki þínir menn 
eigi of margir áðr vit finnumsk næst.“  
 Steinþórr svarar: „Eg skal gera ráð fyrir oss meðan ek er hjá þó at ek sé eigi 
svá djúpsær sem Snorri goði.“  
 „Mega skaltu þat frændi fyrir mér,“ segir Bjǫrn.  
 Eptir þetta riðu þeir Steinþórr brott af Bakka, nær sex tigir manna, inn eptir 
Skeiðum til Drápuhlíðar ok inn yfir Vatnsháls ok um þveran Svelgsárdal ok 
stefndu þaðan inn á Úlfarsfellsháls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gísla saga, kap. 14 
Gísli býsk nú til at heygja Véstein með allt lið sitt í sandmel þeim er á stenzk ok 
Seftjǫrn, fyrir neðan Sæból. Ok er Gísli var á leið kominn þá fara þeir Þorgrímr 
með marga menn til haugsgørðarinnar.  
 En þá er þeir hǫfðu veitt Vésteini umbúnað sem siðr var til gekk Þorgrímr at 
Gísla ok mælti: „Þat er tízka,“ segir hann, „at binda mǫnnum helskó þá er þeir 
skulu ganga á til Valhallar ok mun ek þat gera við Véstein.“  
 Ok er hann hafði þat gǫrt þá mælti hann: „Eigi kann ek helskó at binda ef 
þessir losna.“  
 Eptir þetta setjask þeir niðr fyrir útan hauginn ok talask við ok láta allólíkliga 
at nǫkkurr viti hverr þenna glœp hefir gǫrt.  
 Þorkell spurði Gísla: „Hversu bersk Auðr af um bróðurdauðann? Hvárt grætr 
hon mjǫk?“  
 „Vita muntu þat þykkjask,“ segir Gísli; „hún bersk af lítt ok þykkir mikit. 
Draum dreymði mik,“ segir Gísli, „í fyrri nótt ok svá í nótt en þó vil ek eigi á 
kveða hverr vígit hefir unnit en á hitt horfir um draumana. Þat dreymði mik ina 
fyrri nótt at af einum bœ hrøkkðisk hǫggormr ok hjøggi Véstein til bana. En ina 
síðari nótt dreymði mik at vargr rynni af sama bœ ok biti Véstein til bana. Ok 
sagða ek því hvárngan drauminn fyrr en nú at ek vilda at hvárrgi réðisk.“  
 Ok þá kvað hann vísu:  
 
 Betr hugðak þá, brigði  þás vér í sal sátum  
 biðkat draums ens þriðja  Sigrhadds við mjǫð gladdir 
 slíks af svefni vǫkðum  komskat maðr á miðli  
 sárteina, Vésteini,  mín né hans, at víni.  
 
Þorkell spurði þá: „Hversu bersk Auðr af um bróðurdauðann, hvárt grætr hon 
mjǫk?“  
 „Opt spyrð þú þessa, frændi,“ segir Gísli, „ok er þér mikil forvitni á at vita 
þetta.“  
 Gísli kvað vísu:  
 
 Hylr á laun und líni  eik berr angri lauka,  
 linnvengis skap kvinna,  eirreks, bráa geira,  
 gríðar leggs ór góðum.  bróður, dǫgg á bæði  
 Gefn, ǫlkera svefni;  blíð ǫndugi síðan.  
  
 
Ok enn kvað hann:  
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 Hrynja lætr af hvítum  hnetr less, en þreyr þessum,  
 hvarmskógi Gná bógar  Þǫgn, at mærðar Rǫgni,  
 hrǫnn fylvingum hyljar  snáka túns af sínu  
 hlátrbann í kné svanna;  sjónhesli bǫlgrónu.  
 
Nú ganga þeir brœðr heim eptir þetta, báðir saman.  
 Þá mælti Þorkell: „Mikil tíðendi hafa hér gǫrzk ok munu þér verða nǫkkuru 
meiri tíðendi með harmi en oss; en eigi at síðr verðr hverr með sjálfum sér lengst 
at fara. Vilda ek at þú létir þér eigi þetta svá mikils fá at menn renni þar af því 
grunum í; vilda ek at vér tœkim upp leika ok væri nú svá vel með oss sem þá er 
bezt hefir verit.“  
 „Þetta er vel mælt,“ segir Gísli, „ok vil ek þat gjarna, ok þó með þeim hætti ef 
nǫkkut kann þat til at bera á þinni ævi at þér þykki jafnmikit sem mér þykkir þetta 
þá skaltu mér því heita at gera þá með sama hætti sem þú beiðir mik nú.“  
 Þessu játar Þorkell. Síðan fara þeir heim ok er þá drukkit erfi eptir Véstein. Ok 
er þat er gǫrt ferr hverr heim til síns heimilis ok var nú allt kyrrt. 
 
Gísla saga, kap. 15 
Tókusk nú upp leikar sem ekki hefði í orðit. Eiga þeir mágar optast leik saman, 
Gísli ok Þorgrímr, ok verða menn eigi á sáttir hvárr sterkari er en þó ætla flestir 
Gísla aflameiri. Þeir leika knattleika á tjǫrn þeirri er Seftjǫrn heitir; þar var jafnan 
fjǫlmennt.  
 Þat var einn dag, þá er flesta lagi var komit, at Gísli bað jafnliga skipta til 
leiksins.  
 „Þat viljum vér víst,“ segir Þorkell, „enda viljum vér at þú sparir þá ekki af við 
Þorgrím því at þat orð flyzk af at þú sparisk við; en ek ynni þér allvel at þú fengir 
sem mesta virðing af, ef þú ert sterkari.“  
 „Ekki hǫfu vit þat reynt hér til,“ segir Gísli, „en þó má þat vera at þar komi at 
vit reynim.“  
 Nú leika þeir ok hefir Þorgrímr ekki við, felldi Gísli hann ok bar út knǫttinn. 
Þá vill Gísli taka knǫttinn en Þorgrímr heldr honum ok lætr hann eigi því ná. Þá 
fellir Gísli svá hart Þorgrím svá at hann hafði ekki við ok af gekk skinnit af 
hnúunum en blóð stǫkk ór nǫsunum; af gekk ok kjǫtit af knjánum.  
 Þorgrímr stóð seint upp; hann leit til haugsins Vésteins ok mælti:  
 
 Geirr í gumna sárum  
 gnast; kannkat þat lasta.  

Gísli tók knǫttinn á skeiði ok rekr á milli herða Þorgrími svá at hann steypðisk 
áfram, ok mælti: 
 
 Bǫllr á byrðar stalli  
 brast; kannkat þat lasta.  
 
Þorkell sprettr upp ok mælti: „Nú má þat sjá hverr sterkastr er eða mestr 
atgørvimaðr er, ok hættum nú.“  
 Ok svá gerðu þeir. Tókusk nú af leikarnir ok líðr á sumarit ok fækkaðisk nú 
heldr með þeim Þorgrími ok Gísla.  
 Þorgrímr ætlaði at hafa haustboð at vetrnóttum ok fagna vetri ok blóta Frey ok 
býðr þangat Berki bróðr sínum ok Eyjólfi Þórðarsyni ok mǫrgu ǫðru stórmenni. 
Gísli býr ok til veislu ok býðr til sín mágum sínum ór Arnarfirði ok Þorkǫtlum 
tveimr ok skorti eigi hálft hundrað manna at Gísla. Drykkja skyldi vera at 
hvárratveggja ok var strát gólf á Sæbóli af sefinu af Seftjǫrn.  
 Þá er þeir Þorgrímr bjuggusk um ok skyldu tjalda húsin, en boðsmanna var 
þangat ván um kveldit, þá mælti Þorgrímr við Þorkel: „Vel kœmi oss nú reflarnir 
þeir inir góðu er Vésteinn vildi gefa þér; þœtti mér sem þar væri langt í milli hvárt 
þú hefðir þá með ǫllu eða hefðir þú þá aldrei, ok vilda ek nú at þú létir sœkja þá.“  
 Þorkell svarar: „Allt kann sá er hófit kann, ok mun ek eigi eptir þeim senda.“  
 „Eg skal þat gera þá,“ sagði Þorgrímr ok bað Geirmund fara.  
 Geirmundr svarar: „Vinna mun ek nǫkkut, en ekki er mér um at fara.“  
 Þá gengr Þorgrímr at honum ok slær hann buffeitt mikit ok mælti: „Far nú þá 
ef þér þykkir nú betra.“  
 „Nú skal fara,“ sagði hann, „þó at nú sé verra; en vit þat fyrir víst at hafa skal 
ek vilja til at fá þér fylu er þú færð mér fola, ok er þó eigi varlaunað.“  
 Síðan ferr  hann. Ok er hann kemr þar þá eru þau Gísli ok Auðr búin at láta upp 
tjǫldin. Geirmundr ber upp ørendit ok sagði allt sem farit hafði.  
 „Hvárt viltu, Auður, ljá tjǫldin?“ sagði Gísli.  
 „Eigi spyrð þú þessa af því at þú vitir eigi at ek vilda at þeim væri hvárki þetta 
gott gǫrt né annat þat er þeim væri til sœmðarauka.“  
 „Hvárt vildi Þorkell bróðir minn?“ sagði Gísli.  
 „Vel þótti honum at ek fœra eptir.“  
 „Þat skal œrit eitt til,“ sagði Gísli ok fylgir honum á leið ok fær honum gripina.  
 Gísli gengr með honum ok allt at garði ok mælti: „Nú er þann veg at ek 
þykkjumk góða hafa gǫrt ferð þína ok vilda ek at þú værir mér nú leiðitamr um þat 
sem mik varðar ok sér æ gjǫf til gjalda ok vilda ek at þú létir lokur frá hurðum 
þrimr í kveld; ok mættir þú muna hversu þú vart beiddr til fararinnar.  
 Geirmundr svarar: „Mun Þorkatli bróðr þínum við engu hætt?“  



6 
 

 „Við alls engu,“ sagði Gísli.  
 „Þá mun þetta áleiðis snúask,“ sagði Geirmundr.  
 Ok nú er hann kemr heim kastar hann niðr gripunum. Þá mælti Þorkell: „Ólíkr 
er Gísli ǫðrum mǫnnum í þolinmœði ok hefir hann betr en vér.“  
 „Þessa þurfum vér nú,“ segir Þorgrímr, ok láta upp refilinn.  
 Síðan koma boðsmenn um kveldit. Ok þykknar veðrit, gerir þá logndrífu um 
kveldit ok hylr stígu alla.  
 
[. . . ] 
  
Gísla saga, kap. 18 
Nú er erfi drukkit eptir Þorgrím ok gefr Bǫrkr góðar vingjafir mǫrgum mǫnnum.  
 Þat er næst til tíðenda at Bǫrkr kaupir at Þorgrími nef at hann seiddi seið at 
þeim manni yrði ekki at bjǫrg er Þorgrím hefði vegit þó at menn vildu duga 
honum. Uxi, níu vetra gamall, var honum gefinn til þess. Nú flytr Þorgrímr fram 
seiðinn ok veitir sér umbúð eptir venju sinni ok gerir sér hjall ok fremr hann þetta 
fjǫlkynngiliga með allri ergi ok skelmiskap.  
 Varð ok sá hlutr einn er nýnæmum þótti gegna at aldrei festi snæ útan ok 
sunnan á haugi Þorgríms ok eigi fraus; ok gátu menn þess til at hann myndi Frey 
svá ávarðr fyrir blótin at hann myndi eigi vilja at frøri á milli þeirra.  
 Því fór fram um vetrinn ok eiga þeir bræðr leika saman. Bǫrkr gengr þar í bú 
með Þórdísi ok fær hennar. Hon fór eigi ein saman þá er þetta var ok fœðir hon 
svein ok er hann vatni ausinn ok er fyrst nefndr Þorgrímr eptir fǫður sínum. Ok er 
hann vex upp þótti þeim hann þungr í skaplyndi ok óeirinn ok var snúit nafninu ok 
kallaðr Snorri goði.  
 Bǫrkr bjó þar þau misseri ok eiga þeir leika saman.  
 Kona er nefnd Auðbjǫrg er bjó í ofanverðum dalnum á Annmarkastǫðum. Hon 
var systir Þorgríms nefs. Hon hafði átt sér bónda er Þorkell hét ok var kallaðr 
annmarki. Sonr hennar hét Þorsteinn; hann var einnhverr sterkastr at leikunum, 
annarr en Gísli. Þeir eru jafnan sér í leik, Gísli ok Þorsteinn, en þeir til móts, Bǫrkr 
ok Þorkell.  
 Einhvern dag kom þar fjǫlði manna at sjá leikinn því at mǫrgum var mikil 
forvitni á at sjá leikinn ok vita hverr sterkastr væri eða leikmaðr beztr. En þar var 
sem víða annars staðar at mǫnnum er þess meira kapp á er fleiri koma til leikanna. 
Þess er getit at Bǫrkr hefði ekki við Þorsteini um daginn ok at lyktum reiddisk 
Bǫrkr ok braut í sundr knatttré Þorsteins en Þorsteinn felldi hann ok rak við 
svellinu niðr.  
 En er Gísli sér þat þá mælti hann at hann skyldi leika sem hann hefði mátt til 
við Bǫrk, „ok mun ek skipta trjám við þig.“  

 Svo gera þeir. Gísli sezk niðr ok gerir at trénu, horfir á hauginn Þorgríms; 
snær var á jǫrðu, en konur sátu upp í brekkuna, Þórdís systir hans ok margar aðrar. 
Gísli kvað þá vísu er æva skyldi:  
 

Teina sák í túni  nú hefr gnýstœrir geira  
tál-gríms vinar fálu,  grímu Þrótt of sóttan  
Gauts þess’s geig of veittak  þann lét lundr of lendan 
gunnbliks þáamiklu;  landkostuð ábranda.  
 

Þórdís nam þegar vísuna, gengr heim ok hefir ráðit vísuna. Þeir skilja nú leikinn;  
ferr  Þorsteinn heim.  
 Maðr hét Þorgeir ok var kallaðr orri; hann bjó á Orrastǫðum. Bergr hét maðr 
ok var kallaðr skammfótr; hann bjó á Skammfótarmýri fyrir austan ána.  
 Ok nú er menn fara heim ræða þeir um leikinn, Þorsteinn ok Bergr, ok deila at 
lyktum, er Bergr með Berki en Þorsteinn mælir í móti ok lýstr Bergr Þorstein 
øxarhamarshǫgg; en Þorgeir stendr á milli ok fær Þorsteinn eigi hefnt sín, ferr 
heim til móðr sinnar, Auðbjargar, bindr hon um sár hans ok lætr eigi vel yfir hans 
ferð.  
 Kerling fær ekki sofnat um nóttina, svá var henni bimbult. Veðr var kalt úti ok 
logn ok heiðríkt. Hon gengr nǫkkurum sinnum andsœlis um húsin ok viðrar í allar 
ættir ok setr upp nasarnar. En við þessa hennar meðferð þá tók veðrit at skipask ok 
gerir á fjúk mikit ok eptir þat þey ok brestr flóð í hlíðinni ok hleypr snæskriða á 
bæ Bergs ok fá þar tólf menn bana ok sér enn merki jarðfallsins í dag.  
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Vápnfirðinga saga, kap. 4 
Eitthvert sumar er frá því sagt at skip kom út í Vápnafirði. Því skipi stýrði sá maðr 
er Þorleifr hét ok var kallaðr inn kristni. Hann átti bú í Reyðarfirði í Krossavík ok 
var stjúpsonr Ásbjarnar loðinhǫfða. Annarr stýrimaðr er nefndr Hrafn, norrœnn at 
kyni, auðigr ok fjǫlkunnigr at gersemum, sínkr maðr ok fálátr ok vel stilltr. Þess er 
getit at hann átti gullhring þann er hann hafði ávallt á hendi sér ok kistil er hann 
hafði opt undir sér ok hugðu menn hann fullan af gulli ok silfri. Þorleifr fór heim 
til bús síns en Austmenn vistuðust. Brodd-Helgi reið til skips ok býðr stýrimanni 
til vistar með sér. Austmaðr kvaðsk eigi þangat mundu fara til vistar.  
 „Mér ertu sagðr stórlátr ok fégjarn,“ segir hann, „en ek em smálátr ok lítilhæfr 
ok er þat ósamfœrt.“  
 Brodd-Helgi falaði af honum góða gripi því at hann var skrautmaðr mikill en 
Hrafn kvaðsk enga gripi vildu á frest selja.  
 Brodd-Helgi svarar: „Smæliga hefir þú gǫrt ferð mína, neitat vistinni en synjat 
kaupsins.“  
 Geitir kom ok til skips ok fann stýrimann ok kvað honum óvitrliga hafa til 
tekist, ginntan at sér inn gǫfgasta mann í því héraði.  
 Austmaðrinn svarar: „Þat hefða ek ætlat at vistask hjá einhverjum bónda, eða 
viltu nú taka við mér, Geitir?“ segir stýrimaðr.  
 Geitir lét ekki skjótt við því, en þó kom þar at hann tók við honum. Vistuðusk 
hásetar ok var skipi til hlunns ráðit. Gørvibúr var Austmanni fengit at geyma í 
varning sinn. Seldi hann smátt varninginn.  
 Þá er komit var at vetrnóttum hǫfðu þeir Egilssynir haustboð ok váru þeir 
Brodd-Helgi ok Geitir þar báðir ok gekk Helgi fyrri ok sat innri því at hann var 
skrautmenni mikit. Orð var á því at þeim Helga ok Geiti þætti svá tíðrœtt vera at 
því boði, at menn fengi hvárki af þeim tal né gaman. Var nú slitit boðinu ok fór 
hverr heim til síns heimilis.  
 Um vetrinn var leikr fjǫlmennr á bæ þeim er á Haga heitir skammt frá Hofi. 
Brodd-Helgi var þar. Geitir fýsti Austmanninn mjǫk til þessa fundar ok kvað hann 
þar hitta mundu marga sína skuldunauta. Ok fóru þeir síðan ok varð honum 
hjaldrjúgt um skuldir sínar. Ok er leiknum var lokit ok menn váru í brottbúningi 
sat Helgi í stofu ok talaði við þingmenn sína – – – ok sagði þeim at Hrafn 
Austmaðr væri veginn ok urðu menn ekki varir við vegandann. Helgi gekk út 
þegar ok mælti illa fyrir verki því er þar var unnit. Útferð Hrafns var gǫr sœmilig 
at þeirri siðvenju sem þá var.  
 Maðr hét Tjǫrvi ok bjó á Guðmundarstǫðum. Hann var mikill maðr ok rammr 
at afli. Tjǫrvi var vinr þeirra Brodd-Helga ok Geitis en hann var horfinn þann dag 
allan er Austmaðrinn var veginn. Þat var sumra manna frásǫgn um líflát Hrafns at 
honum hafi vísat verit á forað ok týnzk þar. Þau orð fóru á milli Brodd-Helga ok 

Geitis at hálft fé Hrafns myndi hvárr hafa ok skipta eigi fyrr en eptir várþing ok 
tók Geitir við vǫrunni um várit ok læsti í útibúri sínu.  
 Þorleifr inn kristni bjó skip sitt um várit til útanferðar ok varð albúinn at 
vorþingi. En er svá var komit þá fóru menn til várþings í Sunnudal, bæði Brodd-
Helgi ok Geitir, ok var þá í mǫrgum stǫðum fátt heima.  
 Ok er á leið mjǫk þingit vaknar Þorleifr snemma ok vekr upp skipverja sína. 
Stigu þeir á bátinn ok reru síðan í Krossavík ok gengu þar upp ok til útibúrs Geitis 
ok luku því upp ok báru út allan fjárhlut þann er Hrafn hafði átt ok fluttu til skips 
síns. Halla var þar, Lýtingsdóttir, ok skipti sér engu af.  
 Nú ferr  Brodd-Helgi heim af þinginu með Geiti. En áðr þeir kómu heim var 
þeim sagt at Þorleifr hefði allan fjárhlut upp tekit ok ætlaði í brott at flytja. Helgi 
tók svá upp at Þorleifr mundi lǫgvillr orðinn um þetta mál ok þegar mundi hann 
laust láta er vitjat væri. Fara þeir síðan út til skips ok hǫfðu mǫrg skip ok smá ok 
er þeir kvǫddusk þá mælti Brodd-Helgi at Þorleifr skyldi laust láta féit. Þorleifr 
kvazk lítit vita til laga en kvaðsk ætla at félagi mundi eiga at fœra fé erfingjum.  
 Brodd-Helgi svarar: „Eigi ætlum vér ørendislaust at fara.“  
 Þorleifr svarar: „Fyrr skulum vér berjask allir en þér fáit nǫkkurn penning.“  
 „Heyrit þér,“ kvað Helgi, „hvat sá maðr mælir er einkis góðs er verðr. Skulum 
vér at vísu gera þá hríð at nǫkkurum svíði.“  
 Þá tók Geitir til orða ok mælti: „Ekki at ráði þykkir mér þetta at veita þeim 
atsókn á smáskipum en vér vitum eigi nema komi á andviðri ok reki þá upp ok má 
þá enn þat af gera sem sýnisk.“  
 Þetta var vel fyrir mælt af ǫllum ok var þetta ráð tekit. Ok létu menn at landi 
ok fór Brodd-Helgi heim með Geiti ok var þar nǫkkurar nætr.  
 Þorleifi gaf þegar byr ok varð hann vel hraðfara ok færði erfingjum fé þat er 
Hrafn hafði átt en þeir kunnu honum þǫkk fyrir. Þeir gáfu Þorleifi sinn hlut skips 
ok skilðu þeir góðir vinir síðan.  
 
  
  
  

←  OBS: Här fattas ett textstycke, dvs. där det har berättas om att Hrafn 
Austmaðr blev dräpt. 
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Víglundar saga, kap. 14 
Nú eru teknir upp leikar á Esjutjǫrn ok gengu Fossverjar fyrir gleði. Ok inn fyrsta 
dag, er menn kómu heim frá leikunum, spurði Ketilríðr hvárt ekki hefði komit frá 
Ingjaldshváli. Henni var sagt at þeir hefði allir komit feðgar ok Ólǫf ok Helga, 
dóttir hennar.  
 Ketilríðr bað fǫðr sinn annan dag at fara til leiksins. Hann játar því ok fóru þau 
nú ǫll saman um daginn ok varð gleði góð því at Þorgrímssynir kómu en ekki 
fleira frá Ingjaldshváli. Þeir gengu þangað á brekkuna sem konurnar sátu. Ketilríðr 
stóð upp í móti þeim ok fagnar þeim blíðliga. Settusk þeir niðr hjá henni á sína 
hǫnd hvárr þeirra, Víglundr ok Trausti.  
 Þá mælti Ketilríður: „Nú mun ek gera mér jafnkært við báða ykkr at yfirvarpi.“  
 Ketilríðr horfði jafnan á Víglund ok mælti: „Nú mun ek lengja nafn þitt ok 
kalla þik Víglund inn væna ok er hér hringr er ek vil gefa þér er faðir minn gaf mér 
í tannfé ok hann vil ek gefa þér í nafnfesti. “  
 Hann tók við hringnum ok dró á hǫnd sér. Víglundr gaf henni á mót hringinn 
Haraldsnaut því at faðir hans hafði gefit honum hann. Varð þeim nú drjúgtalat. 
Sem þeir Fossverjar sáu þetta fékksk þeim mikit um. Fóru nú hvárirtveggju heim.  
 Um kveldit kom Hákon at máli við Þorbjǫrgu ok bað hana ekki láta dóttur sína 
fara til mannfunda nǫkkurra með þvílíka skapsmuni sem hún hefir. Hon játar því 
ok talar Þorbjǫrg við Hólmkel bónda at hann skyldi eigi Ketilríði láta fara til 
nǫkkurra leika ok láta hana heldr sitja heima ok svá gerði hann ok varð Ketilríðr 
við þat ókát. Faðir hennar sagðisk þá heima skyldu vera hjá henni ef henni þætti þá 
betr en áðr en hon kvezk þat gjarna vilja.  
 Fóru menn nú til leika sem áðr ok stóðu þar sínum megin at hvárir at leik, 
Fossverjar ok Þorgrímssynir.  
 Það var einn tíma at Víglundr sló út knǫttinn fyrir Jǫkli. Jǫkull reiddisk þá ok 
tók knǫttinn er hann náði ok setti framan í andlit Víglundi svá at ofan hljóp 
brúnin. Trausti reist af skyrtu sinni ok batt upp brúnina á bróður sínum. En þá er 
þat var gert váru Fossverjar heim farnir.  
 Þeir brœðr fóru heim ok er þeir kómu í stofu sat Þorgrímr á palli ok mælti: 
„Bæði þit heil, systkin.“  
  „Hvárn okkar kvenkennir þú faðir?“ segir Trausti.  
  „Mér þykir,“ segir Þorgrímur, „sem þat muni kona vera sem faldinn hefir.“  
  „Eigi er ek kona,“ segir Víglundur,“ en vera má at skammt sé frá. “  
 „Hví hefndir þú þín eigi á Jǫkli er hann barði þik?“  
 „Farnir váru þeir,“ segir Trausti, „þá er ek hafða bundit um andlit Víglundar.“  
 Féll þar þetta skraf fyrst at sinni.  
 Annan dag fóru þeir til leiks báðir brœðr ok þá er minnst var ván slær Víglundr 
knettinum framan á brún Jǫkli svá at sprakk fyrir. Jǫkull ætlaði at slá Víglund 

með knattdrepunni en Víglundr hljóp undir hann ok færði hann niðr við 
klakanum svá at Jǫkull var þegar í óviti. Váru þeir þá skildir ok fóru heim 
hvárirtveggju. Eigi var Jǫkull sjálfkrafi á bak. Var hann fluttr í fjórum skautum 
heim. Batnar honum bráðlega.  
 Voru þá teknir upp leikar at Fossi. Bjuggusk þeir Þorgrímssynir til leiks. Latti 
Þorgrímr þá þess ok kveðsk ætla at stór vandræði mundu af hljótask, en þeir fóru 
eigi at síður.  
 En er þeir kómu í stofu at Fossi þá var tekit til leiks. Alskipuð var stofan. 
Víglundr gengr innar at palli þar sem bóndi sat ok dóttir hans. Ketilríðr fagnaði vel 
Víglundi. Hann tók hana ór sæti ok settisk þar niðr en setti hana í kné sér. En er 
bóndi sá þat þokaði hann um manns rúm. Settisk Ketilríðr þá niðr í millum þeirra. 
Tóku þau tal sín í millum. Þá lét bóndi fá þeim tafl ok tefldu þau þar um daginn. 
Illa gask Hákoni at þeim brœðrum. Opt hafði hann komit at því um veturinn við 
Hólmkel bónda at hann skyldi gifta honum Ketilríði dóttr sína en hann svarar æ 
hinu sama ok lésk þat eigi gera munu. Líðr nú dagurinn þar til sem þeir brœðr 
búask heim.  
 En er þeir váru út komnir á hlað var Ketilríðr þar fyrir ok bað þá brœðr ekki 
fara heim um kveldit „sakir þess,“ segir hún, „að ek veit at þeir brœðr mínir sitja 
fyrir ykkur.“  
 Víglundr kveðsk fara sem áðr eftir því sem hann hafði ætlað ok svá gerðu þeir. 
Sína øxi hafði hvárr þeira brœðra í hendi sér. En er þeir koma at stakkgarði einum 
sáu þeir at þar váru fyrir Fossverjar tólf saman.  
 Þá mælti Jǫkull: „Það er vel, Víglundr, at vit hǫfum fundisk. Skal nú launa þér 
knatthǫggit ok fallit.“  
  „Ek kann eigi at lasta,“ segir Víglundr.  
Síðan sœkja þeir at þeim brœðrum en þeir verjask vel. Eigi hafði Víglundr lengi 
barisk áðr en hann varð manns bani ok annars. Þá hafði Trausti drepit inn þriðja.  
Þá mælti Jǫkull: „Nú skulum vér frá halda ok snúa ǫllum sǫkum á hendr þeim 
brœðrum.“  
 Og svá gerðu þeir. Þá fóru hvárirtveggju heim.  
Sagði Jǫkull fǫður sínum at Víglundr ok Trausti hefði drepit heimamenn hans þrjá 
„en vér vildum ekki á hluta þeirra gera fyrr en vér fyndum þik.“  
 Hólmkell varð þá reiðr mjǫk við sǫgu þessa. 
 
[Dramatisk fortsättning i kap. 15–17!] 
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Harðar saga ok Hólmverja, kap. 23 
Kolgrímr inn gamli son Álfs hersis ór Þrándheimi bjó á Ferstiklu í þenna tíma. 
[…] Kolgrímr sendi orð Botnverjum at þeir ætti saman knattleika ok skǫfuleika á 
Sandi. Þeir játuðu því. Tókusk nú upp leikar ok heldusk fram yfir jól. Gekk þeim 
Botnverjum oftast verr því at Kolgrímr stillti svá til at Strendir urðu sterkari í 
leikinum. Mikit lǫgðu Botnverjar til skó sér er þeir gengu opt; var þá skorin 
yxnishúðin til skæða. Þykkir mǫnnum sem Kolgrímr hafi viljat forvitnask um 
yxnishvarfit ok því hafi hann leikana lagit. Þóttisk hann þá kenna yxnishúðina á 
fótum þeim. Váru þeir þá kallaðir yxnismenn. Fengu þeir þá enn harðleikit. 
Tǫluðu þeir þá um, er þeir kómu heim, at þeir þættisk harðleikit fá ok kváðusk upp 
mundu gefa brátt leikana.  
 Hǫrðr mælti hart við þá ok kvað eigi þá meðalklœkismenn vera ef þeir þyrði 
eigi at hefna sín, „ok eru þér,“ segir hann „til illgerða einna búnir.“  
 Þá váru þeir komnir til Harðar Þórðr kǫttr ok Þorgeirr gyrðilskeggi, sekr maðr. 
Nú lét Hǫrðr gera sér hornskǫfur um nóttina. Þá váru allir búnir at fara til leiks 
þegar er Hǫrðr fórr þótt áðr væri nǫkkut stirðir. Ǫnundr Þormóðsson af Brekku var 
í móti Herði skipaðr, vinsæll maðr ok rammr at afli. Sjá leikr var allharðr. En áðr 
kveld kæmi lágu dauðir af Strandverjum sex menn en enginn af Botnverjum. Fóru 
nú heim hvárirtveggju. Ǫnundi fylgðu allir þeir er útan váru af Strǫnd.  
 En er þeir kómu skammt inn frá Brekku þá bað Ǫnundr þá fara fyrir „en ek 
vil,“ segir hann, „binda skó minn.“  
 Þeir vildu ekki frá honum ganga. Hann settisk niðr ok heldr hart. Í því dó hann 
ok er þar jarðaðr. Þar heitir nú Ǫnundarhóll. Ekki váru mál þessi sótt á hǫnd Herði 
né hans mǫnnum.  
 
 
Þórðar saga hreðu, kap. 3 
Knattleikar váru í millum Reykja ok Óss á Miðfjarðarísi því at snemma lagði 
fjǫrðinn. Þá var gott til knárra manna í Miðfirði. Þórðr var knástr at leikum ok 
Ásbjǫrn, frændi Skeggja. Ekki var Skeggi at leikum því at hann var af inu mesta 
æskuskeiði en þó sem hraustastr til vápns. Sat hann hjá ok þótti allmikit gaman at. 
Aldri mæltusk þeir Þórðr við ok heldr var þar fátt í milli.  
 Þat var einn dag at Þórðr var at leik ok Ásbjǫrn ok skyldu þeir á leikask. Ok 
einn tíma felldi Þórðr hann Ásbjǫrn allmikit fall svá at bops kvað í skrokkinum á 
honum.  
 „Og fell nú veisugaltinn,“ sagði Þórður.  

 Hann svarar fá um. Ok annat sinn er þeir tókusk til þrífr Ásbjǫrn til Þórðar svá 
at hann fell á kné.  
  „Og fór þar meyjarkinninn,“ sagði Ásbjǫrn,“ ok væri þér varla kvæmt í leik 
með rosknum mǫnnum. “  
 Þórðr segir: „Svo fremi veiztu þat, veisugalti, er vit reynum vopnaskipti hvárr 
þá á upp til annars at sjá er vit skiljum þann leik.“  
 Ásbjǫrn kveðsk þess albúinn þá þegar ok hljóp til vápna. Gengu menn þá í 
millum þeirra ok váru þeir skildir.  
 Líðr nú af veturinn. Reið Ásbjǫrn til skips síns um várit ok bjó þat til hafs. 
Skeggi reið til skips með Ásbirni við marga menn því at honum þótti einskis ills 
ǫrvænt fyrir Þórði. Sitr Þórðr heima ok lætr eigi sem hann viti.  
 
 
 
 
Två korta stycken: 
 
 
Gull-Þóris saga, kap. 2 
En um vetrinn léku þeir knattleika á Þorskafjarðarísi ok kómu þar til synir 
Hallsteins ok Djúpfirðingar, Þorsteinn ór Grǫf ok Hjallasveinar. Þeir fyrir sunnan 
Þorskafjǫrð gǫrðu Þóri at fyrirmanni fyrir ørleiks sakir ok allrar atgǫrvi. En 
vestanmenn vildu ekki þat ok ýfðusk við honum allir nema Hallsteinssynir. 
 
Hallfreðar saga vandræðaskálds (Mǫðruvallabók), kap. 2 
Haustboð var efnat í Grímstungum ok knattleikar. Ingólfr kom til leiks ok mart 
manna með honum neðan ór dalnum. Veðr var gott ok sátu konur úti ok horfðu á 
leikinn. Valgerðr Óttarsdóttir sat upp í brekkuna frá ok konur hjá henni. Ingólfr 
var at leiknum ok fló knǫttrinn upp þangat. Valgerðr tók knǫttinn ok lét koma 
undir skikkju sína ok bað þann sœkja er kastat hafði. Ingólfr hafði þá kastat. Hann 
bað þá leika en hann settisk niðr hjá Valgerði ok talaði við hana allan þann dag. 
 
 
  


