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I

oaga þessi, er nú birtist í fyrsta skipti á prenti, er í

handritunum ýmist köllub Mágus saga, eba sagan af

Mágus jarli 1
). Hún er prenttib eptir skinnbókinni nr.

152, erköllub er A íútgáfunni, í 2. bl. broti, í bókasafni

Arna Mai>nússonar á sívalaturni* Til samanburbar hafa

verib vib höfb þessi handrit

a) í 2. bl. broti, nr. 187, á pappír, kallab B, og er

þetta handrit afskript af 152, en vífea nokkub mis-

skrifab

;

b) í 4. bl. broti, pappírshandritin nr. 535, kallab C,

og 590 A, kallab D, og eru þau næsta lík nr. 152.

Enn fremur hefur verib höfb hlibsjón af, a) skinn-

bókinni nr. 533, köllub E, og b) pappírshandritinu nr. 536,

hvortveggja í 4. bl. broti. þessi handrit eru samkynja, en

æbi ólík nr. 152, því bæbi er frásögnin nokkub styttri

og töluvert frábugbin, einkum framan til, en i'yrirkomu-

lagib á öllum þáttunuin (af Lais, Hrólfi skuggafííli, Vil-

hjálmi og Geirarbi) er hib sama sem í nr. 152. Eg vil

geta þess, ab.eptir þessum handritum kemur t. a. m.

Ermenga drottning siglandi einskipa ab landi, þar sem

') Um nafn\b á þessari sögu kofur Árni Magnússon ritab á lausu

blaði grein svo hljóbandi: „Mágus saga kallast í sumum sögu-

registrum Máfus saga, í sumum Máus saga, í sumum Bragba-Márus

(omnia corrupte)." Magus þýbir: fjölkyungismabr, galdramabur,

en hofur í framburbinum breytzt í Mágus.



konungurinn situr um Trevíris, og er hún kölluo Irungur

jarl frá Irlandi. Iíún gengur í lio meo konunginum, og

meb hennar rábum verbur kastalinn unninn. Konungurinn

gefur henni ab launum kjörgripi sína hálfa vib sig; svo

tefla þau um |)á, og vinnur hún alla gripina. Nóttina

eptir býr hún sig til at sigla á burt. Konunginum gremst,

ab hann hafbi mibur í taflinu; hann er því snemma á

fdtum, og ætlar ab veita jarlinum atgöngu. Hann sjer,

ab allt libib er vib skip nibri í burtbúningi, en eitt land-

tjald stendur nokkub á landi upp. Honum verbur reikab

þangab, og sjer hann þar inni fríba mey, er hvílir á

dúnbebjum; hann gengr inn í tjaldib og býr meb þessari

konu, og þykist hafa hefnt sín á írung jarli
,
því hann

hugbi ab þessi kona mundi vera drottning jarlsins* Hann
'

ferr kátur heim til herbúba sinna, en jarlinn siglir í fribi

á burt. M
þribja kyns handrit af Mágus sögu er nr. 188, í 2.

bl. broti. þab er nokkub svipab 533 ab frásögninni , en í

þab vantar alla þættina, og endar þab þar sem Ubbi jarl

er drepinn.

Öll þau handrit, sem hjer eru upp talin , eru í Árna

Magnússonar bókasafni á sívalaturni í Kaupmannahöfn.

LJm ritsháttinn á sögunni ber þess ab geta, ab farib

hefur verib svo nærri ritshættinum á sjálfri skinnbúkinni

(152) sem unnt var, og er þess vegna nokkur ósam-

kvæmni í orbmyndunum og ritshætti ymsra orba.

Skrifad í febréar 1858.
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MAGUS SAGA1
).

l. Svo hefir byrjat eitt æfintýr af einum frægum

ok fjölmennum Frakklandskonungi: þat segja suraar bœkr,

at hann hali heitit Játmundr, sumar nefna hann Júlíanó,

er hann tók keisaratign; en mér þikkir svo helzt til vísa

sá titull, er af. æfi keisaranna er skrifaðr, at hann muni

verit hafa sonarson Karlamagnus keisara, ok svo segja

ílestar bœkr, at hann hafi Lódóvíkus 2
) heitit, sem hann

haffci víb ríkisstjórn tekit, ok hann hafi átt þrjá brœfcr,

er svo hétu: Pippín, ok þeirra fabir haíi heitit HlÖfcverr,

son Karlamagruis konungs í Franz; ok ef hann hefir svo

heitit, þá hefir hann verit konungr í landinu. Svo segja

bœkr, at liann réb fyrir Saxlandi. {>ví var hann ei svo

vinsæll, sem ella mundi, at hann var ofmetnaðarniabr

svo mikill, at honum þótti engi til jafns komast vio sik.

Var hann svo mikill fþróttama&r, at engi mátti yib liann

keppa, þeirra sem lionum voru samtíða, ok hann lék allar

íþróttir meb karlmennsku. Allra raanna var hann vænstr;

bæfci var hann fimr ok sterkr, vel skapabr á allan vöxt;

manna var hann ákafastr ok ódæli, ef honum mislíkafei.

Vandi hann svo sína ríkisstjórn, at allir þjónubu honum

meft ótta ok aga, meir enn meb ástúö eðr elsku. Ongvir

trcystust á hann at stríba, svo lor mikit orb af hans

frama ok frœkleik. Afl haf&i hann svo mikit, at engum

dugbi vib hann at kcppa. í þann tíma var mjök nýkomin

kristni á Saxlandi , ok hélt konungrinn kristiliga trtí, ok

*) sbr. formálomi, *) síW ajtío: Ulöbverr.
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allir hans menn. Sá mabr er nefndr ril þessarrar sögu,

er Sigurbr heitir, hann var frændi konungs; hann var

góbgjarn, ok bœtti mikit um skaplyndi konungs; hann

var mjök í ráoum meb honum, ok líkaoi þat flestum

vel. Konungr 1
) frétti ei til þeirrar konu eba meyjar, at

honum þœtti eigi of lágt sinni tign at fá mco hjúskap-

arbandú f>essi hinn voldugi konungr gerbi eina dýra

veizlu, kallandi marga göfga menn síns ríkis, gefandi

þeim marga fáheyroa vist matar ok drykkjar, en herrann

meb mikilli kurteisi þcim skcnkjandi meb vænum hornum

ok glæsiligum gullkcrum. Hans tign ok bobi þjónubu allir,

sem honum vel líkabi. þessi herra ok allir hans menn

sátu meb mikilli glcbi um alla höllina. Sigurbr frændi

hans stób fyrir framan borbit, ok hélt á einu góbu keri af

gulli gjört. Konungr kvaddi sér hljóbs, ok mælti: hvar

vitit þer, Sigurbr frændi, jamágætan konung, eba hirb at

höfbingligar haldi mcb slíkan prís , scm vær ? Allir svara

sem eins munni : sögbust eigi hafa sct jamágætan konung,

nc vænna life, enn hann hefbi.' Sigurbr mælti: kvab sannast

hit fornmælta, at „fátt væri svo ágætt, at ei íinnist annat

slíkt." Kohungr mælti: nú þar sem þú vilt ei stybja ok

sanna vorn sóma, þá skai ek meb stríbu hcimta af þer

framsögu þessa tvíniælis, er þú gjörbir til vorrar sœmd-

ar, he(i ek þá þvjá gripi í minni cign
2
), at öngvir munu

abrir slíkir finnast, þótt öll konungaríki kanni: þat er

einn haukr, hestr ok svcrb. Sigurbr kvab abra gripi

mega vel vera svo 3
)
góba scm abra, en iezt þó ætla, at

víba mundi kanna verba, ok líkara at ei væri slíkir gripir

jafngóbir í eins konungs ríki. Konungr mælti : þú verbr

skjótt at skýra fyrir oss konung ]>ann, er fremri er mcb

sinni tign, svo scm þú sagbir. Sigurbr mælti: þat hefi

ek aldri mælt. Konungr mælti : þat skaltu talat hafa,

ok íinn ]>ar til grein, svo framt sem þií vilt halda lííi

l
) þannig C ; A og 13: því at hann. >L

) eigu, D. A
) bœtt vib eptir D

.
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|)ínu ok sœmdum af oss. SigurÖr mælti: vel má ek

finna til þess sannan íitveg, hvat mér þikkir mest vanta

ybvart vald ok ríkdóm ; finn ek fyrst til , at |)ú átt öngva

drottningu, svo ríkisstjórn haíi meÖ |)ér; svo áttu öngvan

getinn arfa eptir þinn dag, ok mundi þín rausn þikkja

miklu meiri, ef þú fengir kvonfang vib þitt hœfi, ok

gætir meb henni fræga syni til ríkisstjórnar eptir þinn

dag. Konungr mælti : heyr til endima ! Hvar mun þá

konu fá í heiminum , at auka megi vorn sóma, ebr

nokkut jafnræbi sé mer at eiga? Sigurbr segir: vant er

þat at sjá, þótt þú fengir þá konu, er at þer væri

jafnkosta, at þó mætti þinn frami aukast. Konungr mælti

:

því at þú hefir þetta mál vakit, nefn til nokkra þá, er

þér þikkir líkast. Sigurbr mælti: um hefi ek nokkut

hugsat, ef ck þyrfti her grein á at gjöra.

2. Sá konungr ræbr fyrir Miklagarbi, er Htígon 1
)

heitir ; hann er vitr ok vinsæll, hann hefir ntfga veraldar-

sælu; hann á ser drottning eina, ok vib henni 2 sonu

ok dóttur eina, er heitir Ermenga; svo er af henni sagt,

at engi mær né kona muni finnast slík í öllu Grikklandi,

síban Elena en fagra var, er Girzkir 2
) ok Trójumenn

börbust um; hún hefir numit allar kvennmannsdyggbir, er

þenna heim má prýba; margir ágætir konungar hafa

hennar bebit, ok hefir engi fcngit; hennar brœbr 2 eru

ungir ok mannvænligir ; heitir annarr llrólfr, en annarr

Hálfdann , bábir vcl sibugir. Konungr mælti: frétt hefi ek

af Hugon konungi, ok þikki mér ekki utan lítilræbi ein

allt er þcim til hcyrir; en þó nú, at þú hefir þetta mál

vakit, þá skaltu nii fara í Miklagarb þessarra minna eyrinda,

l
) í sumum liandrituui er liann kallabur Iirólfr, og látinn rába

i'yrir Garbaríki, en synir bans heita Ásmundr og Sigurbr. Byrjun

greinarinnar er þannig í A, B, 0, D: þá réb í'yrir Miklagarbi

(sá D), er llúgon o. s. frv. , en virbist vera afbökub. 2
)

Girkir,

D, en leibrjott meb sömu liendi: Grikkir.
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at biöja konungsdóttur mér til handa. SigurÖr baö konung

þessu ráöa. Sem þessi dagr leiö, en annarr kom, býr

Sigurör ferÖ sína meö sœmiligum sendiboÖum ok fríÖu

föruneyti; ok er SigurÖr var búinn, lyptir hann ferÖ

sinni ok hans lagsmenn. Riöu þeir nu af Vernizuborg 1
)

meÖ fríÖu föruneyti sem leiÖ liggr til París
,

skilja þar

eptir hesta sína, en sigla þaÖan hœga byri, ok letta eigi

sinni ferö, fyrr en þeir koma viÖ borg þá í Miklagaröi,

er Konstantínópólim heitir, þar sem atsetu haföi Húgon

konungr. Sem þeir Sigurör höföu land tekit, ok Hugon

konungr hafbi spurn af , ur hverju landi þeir voru komnir,

let hann kalla þá í höll til veklu, er hann geröi þeim

til metnaÖar. Sem þeir sátu meÖ prís ok gleÖi í höll

konungsins, berr SigurÖr fram meÖ fögrum ílutningi þau

eyrindi, er honum voru boöin. Ok er Húgon konungr

varÖ víss, hverra eyrinda þeir fóru, tók hann því vel, ok

lézt vænta, at ei mundi ágætari konungr bjóöast dóttur

sinni, enn þessi konungr, ok lézt sjálfr þetta mál viÖ

hana tala mundu. Ok er þeir höfÖu nokkrar nætr verit

í konungs boöi, gekk SigurÖr meö honum til skernmu

konungsdóttur. Ok er hún kenndi fööur sinn, stóÖ hún

upp meö fagnaÖi mðti honum, ok heilsaöi honum blíöliga

ok hans fylgd. Konungr mælti: mín kæra dóttir, hér

cru komnir á vorn fund sendimorm Saxakonungs þeirra

eyrinda at biÖja yöar honum til kvonar. Konungsdóttir

mælti: spurn heíi ek af honum sanna, at hann er mikill

ofstœkismaör, ok þarf ekki þess at leita, því at ek veit,

at honum þikkir sem til vor korni alllítit hjá sér. Nú
meÖ því, faÖir, at ek er skyld at hlíta þinni íbrsjá, þá

vil ek gjöra þér kunnigan minn vilja áör, at mér þikkir

betra at fá hér þann konung, er hann er miklu minni

Iiáttar, ok vilí göra vora lund, því at konungr þessi er

svo kappsfullr, at einn vill liann ráÖa, ok er þat ekki

!
) þaiinig A, B, C; D og fleiri góö handrit: Verminzuborg.



samfœrt, strfó hans ok metnabr minn; en þó annars

kostar þikkjumst ek vita lund konungs þessa, at ósýnt

er, fabir, at þú eigir lengi um kyrrt at sitja ebr í nábum

sé ybvart ríki, ef þér gjörit eigi hans vilja; ok er þat

mín tillaga at afsvara ekki þessu máli, at fyrir þat fáir

þu hörb áhlaup á þitt ríki ok manntjón af styrjöld þessa

konungs , er hann mun gjöra, ef þú neikvæbir hans beizlu.

Konungr svarar: sjá þikkjumst i ek enda þessa máls, ef

vér gjörum ei eptir bobi hans, þá þikki mér mikil von,

at fyrir þat hÖfum vér oss í hættu ok vort ríki; eigi

ólíkligt, at vér verbum yíirkomnir af hans valdi, en

þú verbir svo sem hertekin, ok er þér þá hætta, hvat

hann vill gera af þínu máli. Nú bib ek, at þcr gefit

til þessa gott samþykki , ok munum vér göra konungi

stefnu til þessarrar veizlu, ef liann vill ybar fá scr til drottn-

ingar, ok vænti ek, at vor virbing vaxi vib þetta. Kon-

ungsdótfcir bab föbur sinn forsjá á hafa öllu því, sem hana

varbabi. Gengr konungr nú heim til hallarinnar meb

fengin svör meyjarinnar. Síban gerir Hiigon konungr bréí

undir sínu inrisigli, er birtu ok fram báru fcnginn vilja

konungs í ákvcbinn stefnudag. Síban tekr Sigurbr orlof

af konungi; stígr á skip ok stýrir licimleibis meb fengnu

sínu eyríndi ; kemr nu heim í Saxland fyrir konung meb

sínu föruneyti. Konungr tók honum blíbiiga, ok spyrr,

hvcrsu farizt hefbi. Sigurbr lct vel yíir, ok berr honum

bréf þau, er sönnubu hans eyrindi. Konungr tók því

vel. Líbr nú svo
, þar til er konungr ætlar at vitja

ineyjarmálanna. Býr sik nú ok alla sína lenda menn ok

kurteisa klerka. Sem þessi sœmiligr bíínabr var dubbabr

til útreibar eptir allri fýst ok vild, setr konungr upp sitt

merki ok lyptir svo ferb sinni út af Vernizuborg A
). þessa

útreib glöddu allir klcrkar meb fögrum sÖngum , leikarar

meb mörguni fáscnum Icikum, sumir meb simfón, gígjur

l
) ^annig, Dj Mexintíuborg

,
A; Mexiiníuborg, B, C.



ok salteríum. Allr borgarlýbr lofaöi frægb ok athœíi

þessa hins drambláta herra. Rí&r konungr nú meb þenna

prís lít af borginni; létti eigi fyrr sinni ferí), enn hann

kemr út at höfninni, þar sem Fenixbotnar heita. J>ar

lætr hann eptir alla sína hesta, en stígr þar á skip me&

öllu sínu föruneyti, ok siglir svo, at Grikklandseyjar

liggja á stjórn, svo sem Krít ok Kípr, ok allar eyjar, er

í hafinu liggja. En er upp lauk Patrexsundum
,

sigldi

hann þau í gegnum, ok svo í Eystrasalt, léttir ei fyrr

sinni ferb, en hann kemr framan at Stólpasundum
;
þau

sund verör inn at sigla at þeirri borg, er fyrr nefnrlum

vér, sem Hilgon konungr hélt ríki. þat var snemma

dags, er þeir komu at sundinu. Konungr lét fella segl á

öllum skipum sínum; hann lét setja upp á hverju skipi

drekahöfuí), búin meb raubu gulli; þar meb fylgdi hverju

höfbi gulllagbir svírar ok allir ennisspænir; síban lét

hann upp setja gulli búna veftrvita, ok lét reyra stengr

ok allar höfu&bendur vife gull; síban lét konungr þekja

segl á skipi hverju meb pell, gubvef ok silki framan á

seglinu, er at landi horfbi. Konungr baí) hvern mann,

sem honum fylgdi , at taka þann bezta búning, sem

ætti, ok klæba sik mefe. Sem þetta var allt til reibu,

bab konungr vinda segl vib húna á hverju skipi, ok

hengja hvern rárarm *) vib annan ; bab þá svo sigla

inn fyrir borgina. Sdlin skein framan á skip þeirra, ok

var því líkast til at jafna, fyrst er sá til hafs, sem logandi

elding fœri, því at ekki skip skyldi íljótara í)ira annat

heldr enn annat, ok lágu saman jabrar á hverju segli,

ok var því líkast af borginni til at sjá, sem einn gulligr

vegr libi at landi hœgliga hrœrbr. Og svo sem varfemenn

stafearins sá þenna fáheyrfea atburb, blésu þeir í lúbra.

3. Sem konungrinn skynjabi, at nokkur nýjung var

komin í borgina, gengr hann í hinn hæsta turn at skynja

J
)
þaimig D; leggja hverrar arm, A, B, C.



ok um sjást, hvat þessu mundi valda. Sem hann heyrbi

orb varbmanna, at logandi eldr fœri ai borginni, bab

hann kalla sér dóttur sína til umrába, hvat þetta mundi

tákna. Hvat, hyggr þú þetta undr vera? Konungsdóttir

mælti: fabir 1

)
minn, angra 2

) ei hug þinn af þessi sýn, því

at nier lízt þetta vera utan allra ólíkinda. Konungrinn

mælti: nú þá, dóttir, hvat gerir þu líkligt af þessu máli?

Konungsdóttir mælti : þat er mín ætlan, at þetta se

frægilig sigling nokkurra stórra höfoingja, ok se þetta ei

meb meirum ólíkindum. Konungr mælti: hvat hyggr þú,

hverir afreksmenn sé, er svo fara meb miklu drambi ok

skarti? Konungsdóttir mælti: skyldi ek nokknrs til geta,

at fyrir þessum skipum rébi Saxakonungr. Konungr

ínælti: þessa muntu rett geta. Ilvat er nú til rába? Hversu

skulum vér vib búast hans kvomu? Konungsdóttir mælti:

svo sem þer hafit framast fóng á, ok er þó eigi víst, at

þú getir hógvært hansofsíopa; hygg þúat því, herra, at eise

minna verbr ybvarr vibbúningr, enn hans tilsigling; en

vær munum fyrst ganga til skemmu vorrar, þar til er

þér sendit eptir oss. Konungr bab hana svo gjöra. Nú
er állt seinna, enn segir. Konungr ok hans förneyti lendir

vib borgina; gengr á land meb öllu sínu föruneyti, lætr

setja sín landtjöld 3); þau voru gjörb af pelli ok baldrskinn.

4. Nú er at segja frá Húgon konungi, at hann lét

taka alls konar dýr klæbi ok mörg gób pell ok purpura;

þau lét hann öll bera á stræti borgarinnar þar sem

konungr ok hans menn skykm ganga. Síban let hann

skjaldsveina söbla skjóta hesta meb gullsmeltum bitlum, er

konungr skyldi heim ríba til hallarinnar. Hér meb sendir

hann sína hœverska herramenn, at bjóba konungi til prýbi-

ligrar veizlu, er hann mátti mcb veg honum veita.

]>eir fóru ok fram báru síns herra bob; en konungi

J
) bætt inn í eptir C; minn sæti labir, D. -) bætt inu í eptir

C, D. 3
)
langtjöld, A, B.
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fannst lítit til, ok fó*r þ<5 at boöi konungs til hallarinnar

meb öllu sínu föruneyti. Sem hann kom at borgarhlibi,

var þar fyrir Húgon konungr meo mikit fjölmenni. Kvaddi

hann konung, ok bab liann ganga í Iiall sína. Konungr

stígr af baki fyrir hallardyrum. þar mátti heyra marga

fáheyrba glebi, því at ymdi öll höllin af hljóbfœrum.

Húgon konungr leiddij sjálfr konunginn til hásætis, er

hann hafbi honum búa látit; þat var öndvegi á mibjan

langbekk. Húgon konungr gekk um þvert gólf, ok skip-

abi annat öndvegi gagnvart. Síban voru tekin drykkju-

borb, ok kom inn margr drykkr ágætr meb ýmsum send-

ingum fásénum. Ok er menn tóku at glebjast, var kon-

ungr heldr fár. Húgon mælti til konungs: herra, segir

hann, þér erut komnir at mími bobi í vora hall ok ybvart

íoruneyti, því vildum vér hafa blíban ybvarn þokka til vor,

ok hvat vér megum gjöra ybr til sœmdar, þá skal þat

til reibu. Konungr mælti: Húgon konungr, mun ei hitt

sannara, at þér hyggit, at þcssi vor ferb sé til einkis

gjörb, utan at eta ebr drekka í ybru herbergi; en því at

þetta höfum vér nóg, þótt vér sœkjum ei langa vegu á

ybvarn fund; heíir þér ok ábr vcrit kunnugt gjört vort

eyrindi, ok þurfum vér þar ei lengi eptir at sjá, ef þat

kemr til einskis, ok hirbum vvr þá hvortki af ybr at

þiggja mat né drykk, ok má vcra, at ybr þikki þat ei

meb minnum vandhœfum. Húgon scgir: ei skulut þér

svo virba, at vér viljum tálma ybar viíja, ok viljum vcr

alla hluti, sem þér vilít ok oss súmir. Síban sendir kon-

ungr menn í skemmu til dóttur sinnar, ok bibr hana

koma inn í sína hall. Sem hún hafbi hcyrt bob ok vilja

fiibur síns, |)á býst hún tiguliga, ok klæddist einum dýrasta

kyrtli enna hvítustu skinna, mob svo ágætum búnabi ok

fásénum, at ei var annarr slíkr. því næst klæddist hún

gullofnu blíazi
1
), því er trautt fckkst annat slíkt; þaryfir

') þannig D; lilíazi, A, B; lilazi. C. A. mi^altjar-lat.

:
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klæbir hún sik dýrum möttli, er ofinn var meb miklum

hagleik, settr meb ágætum gimsteinum. Hold hennar var

sem hin hvítasta lilja, þar er þat sá, ok svo rjób í

andliti, sem fögr rósa væri blandin í hvíta lilju. Seni

hún var búin, varpabi hún 1
) af miklum ekka, ok mælti:

þat veit sá gub, er ræbr ok stýrir öllu, at meir geri ek

þat fyrir hlýoni sakir vib föbur minn, enn at minni fýst,

at samnœgja konungi ])essum, því mér þikkir von, at

þessi ofstopamabr freisti vor meb einhverjum þrengingum,

ábr vib endum okkr samskipti. Skemmumeyjar mæltu

:

frú , fest eigi hug þinn á slíkri ætlan
,
því at ei má vera

meiri tign þessa heims, enn eiga konung fyrir bónda,

ok geta vib honum críingja. Konungsdúttir mælti: hinn

býbr mér heldr í hug, at ek fái fyrr af honum áhyggju,

enn sœmdarauka. Ok nú vil ek, at þér gangit út, ok vil

ek hér ein eptir vera. J>ær gengu út, senf þeim var

bobifc; en konungsdÖttlr tdk til, ok þvð sér í límvatni

;

síban tók hún þá hvítustu hinnu, ok þandi um andlit siti.

Ok er hún hafbi hana fest meb Kmi
, þá var hún svo

fÖl, at allr litr sýndist úr hennar kinn. Síban gcngr hún

til hallar. Ok sem hún var inn komin meb sínum

skcmmumcyjum, birtist ok gladdist höllin ok þeir, er inni

voru, ok kvöddu hána allir meb blföu, nema konungr;

hann gaf sér ekki at henni. Htín gaf ok öllum gúba

heilsan í moti. Ein hennar þerná bar silfrdisk á lófa

sér , ok þar á einn steiktan hana. Konungsdúttir gekk

fyrir konung, ok kvaddi hann kurteisliga. Konungr túk

vcl kvebju hennar. Hún tok diskinn afmeynni, ok mMti:

hér er einn hani, hcrra, er þér skulut skipta meb mér ok

þér, febr mínum ok tveimr brœbrum. En er konungr

bliaudus; á frakkn.: bliaut; sbr. skozka orbib ,,plaid
u

, sem er

nafn á dúk, er vaíimi er um búkinn á ská frá liœgri öxlinni niour

undir vinstra handlegginn.
J
) líklega er af afskrifaranum úrfellt: öndinni: andvarpabi, 1).

I



heyrbi þessi orfe meyjarinnar, hitnar hann niikillar rcibi *).

Frú, segir hann, til annars fór ek lieiman lír Saxlandi,

enn þess, at skipta krásum sem steikarar. Prtíin mælti:

ekki bife ek, at þér snífeit þenna hana mefe knffi, helclr

mefe viferkvæmiligum vizkuorbum. Konungr mælti : hálsinn

ok höfubit skipti ek febr þínum, því at hann er hufub

ybar allra; brœbrum þínum skipti ek vængjunum ok

kruppinum, því at þeir eru nú íleygir ok fœrir hvert er

þeir vilja; fótunum ok ganglærum skipti ek þér, drottning,

því at svo sem fœtr halda upp hananum 2
) , svo skaltu

ok vera stob ok upphald brœbra þinna uk febr þíns. ,,Sá

er brytinn verstr, cr sjálfan sik tælir" : mer skipti ek

bringunni af hananum, því at ek skal vera brjóst uk

brynja ybar allra; ebr hversu þikkir þér druttning? Vel,

segir hún. Kunungr mælti: gjalda skal ek þér þetta, þu

at síbar sé
,fí

). Hún segir: gjur þat, herra, meb góbu hófi

hér í mdt. Ok er morginn kom, ganga kunungar á stefnu

vib sína ríkustu valdsmenn. Húgun mælti vib kunung:

vér viijum gjura ybra beizlu um alla þá lduti, cr þér

biblt, uk vér höfum vald yiir, en ybvarr sómi má aukast.

Kunungr mælti : vel talar ])ú um vurar beizlur. Ek vil

þér þat kunnigt gjöra, at ybar dóttir lízt mér ekki jafnfríb,

scm sagt var; cn hvcrsu sem þat er, þá vil ek ekki haft

hafa hingat þaí eyrindi, at reikna rétti yfir burbi ybar,

uk vil ek drekka brullaup til dóttur ])innar, uk má svo

verba, at ek fái henni nokkra grein eigi léttari vibskiptis,

enn hún fekk mér í hanaskiptinu. Hngon mælti: herra,

segir hann, geíit ddítur minni cnga sök fyrir þat, \>6 hún

vildi prófa ybvart lítilæti. Síban lætr Húgon konungr

stofna þat sterkasta festaröl, er nokkurn tíma heíir veitt

verit, rneb margs kyns glcbi ok prís, bæbi meb dýrum

krásum ok alls kunar góbum drykk. Var þetta brullaup

') hitnar honum uiikil reibi, D. 2
) knjánuia, B. 3

) bætt inn

í optir C, D.
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haldit meb alls konar sóma. Sem konungr var kominn, í

sæng brúbarinnar, breiddi hann abra blæju á sik, en afera á

hana, ok sváfu svo um nóttina. Konungsdóttir gaf sér

ekki at. Ok at I&innf veizlunni, ferr hverr heini, sœmdr

virbuligum gjöfum. Var konungr harbla kátr, enjungfrúin

nokkut fárri, ok þótti mönnum þat eptir sibvenju. Sem

konungr hafbi dvalizt í Miklagarbi sem honum vel líkabi,

býst hann burt til heimfcrbar meb sínu föruneyti, ok var

út leiddr mjök stórmannliga, því at hvortki skorti gull

né góba gripi. Siglir konungr nú af Miklagarbi aptr til

Patrexsunda, ok léttir ei sinni ferb, fyrr enn hann kemr

í Fenixbotna. Gengr þar af skipum, ok ríbr landvegupp

í Saxland, þar til er hann kemr í Vernizuborg 1
) ;

gjörbi

allr borgarlýbr glebi ok fagnab móti honum. Sezt hann

nú um kyrrt at ríki sínu, ok drottning meb honum. Ekki

átti hann samskipti vib hana, ok UÖu svo langir tímar.

5. þat var eitt sinn, at konungi komu orbsendingar

at herra 2
) útlendr sk kominn í hans rfld. Konungr

stofnar eina sterka hirbstefnu, kallandi sína rábgjafa ok

ríkismenn, ok hóf svo mál sitt: þer munut lieyrt hafa,

at her er kominn einn útlendr mabr í vort ríki, ok þeir

hafa um setzt eina vora borg, þá er Trcvíris 3
) heitir; ok

því at þat byrjar ei vorri tign, at af dragist vor föbur-

leifb, þá gjöri ek kunnigt, at vér ætlum meb vorn styrk

hana aptr at vinna, ok þat sem meb röngu hefir undan

gengit, ok ætla ek í þessa ferb at velja hraustustu vora

hirb, er vér höfum föng á. Allir bábu hann fyrir sjá.

Sem konungr haffei reiknat þat fríba lib í þessa ferb, vel

búit at vopnum ok skipum, lætr konungr kalla drottningu

á sinn fund. Nú skal launa )ht, drottning, þat er |)ú

vildir, at ek væri krásari 'í Miklagarbi; ek ætla at friba

vort ríki, en |ui skalt hafa landráb, meban vér erum í

J
) Venninzborg, A, Verminzuborg, D. 2

j |)annigA, B, C; horr,

D. 3
) á latínu: Augusta Trevirorum ; uú: Trior.

I
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þessi ferb. þat er liit fyrsta mitt álag, at þú skalt gera

láta höll þá, at hún sé engu minni né óhagligri, enn höll

föbur þíns, ok sé gert innan þriggja ára, því at þá ætlum

vér oss at vera aptr komnir; hér meb skaltu fengit hafa

þessa gripi, er at öngu sé verri, enn þeir er vér höfum

ábr: hestr, haukr ok sverb. Ðrottning mœlti : þat mun
ybr þikkja ólíkindi, at vér munum þessu orka 1

), ok því

munum vér at þessu gefa öngan gaum. Konungr mælti:

ei er endir enn þessa máls; þá er vér komum heim í

ríki vort, skaltu sýna mér þann son , at ek sé svo sannr

fabir, sem þú ert móbir, ok sé hann okkarr lögligr arfi;

en ef þér bregbit í nokkrum stab af þessu voru bobi, þá

skal ek þér þat gjalda. Drottning mælti: hér talar

þú þá grein, er öngvan veg má vera, því at þú mátt þat

vita, at engin kona má sú barn geta, er ósködd mær er;

en ef þér vilit þetta vib oss stunda, þá má vel vera, at

þetta fullgjörist. Konungr mælti: fyrir löngu hefbi ek

leitat til þess vib þik, ef ek vilda eigi launa þér þá

hábung, er þú gjörbir oss; þikkir mér vel, þótt þú kennir

nokkut. Drottning mælti: eigi angra ek hug minn
,
þótt

þú talir þat, sem ekki má vera. Eptir þat lyptir konungr

ferb sinni. Skiljast þau drottning meb öngri blíbu. Léttir

ei sinni ferb, fyrr enn hann kemr til Trcvírisborgar, ok

sezt þar um meb sín landtjöld; en þeir sem héldu, luktu

aptr öll borgarhlib, ok bjuggust til varnar.

6. Nú er þar til at taka, at drotrning sitr um kyrrt

eptir bruttferb konungs
;
hugsar meb sér, at konungr muni

þat allt efna, er hann hafbi henni lofat. Hún stefnir nú

|)ing fjölmennt. Síban stendr hún upp, ok segir svo:

kunnigt vil ek þat fyrir ybr gjora , at konungr hefir

skyldat mik til hús at láta gjöra, mikla höll ok vegliga,

sjálfum honum til ísetu, ok þar til bib ek alla menn
, þá

sem þar kunnu til at leggja ráb ok styrk ok afla, svo at

l
) bætt iim i eptir B, 0, l).
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ver mættim fullgera beizlu konungs um þetta ráb. Allir

tóku vel þessu máli, ok létust gjöra vilja þetta ok annat,

sem hun beiddi. Síoan lætr luín saman safna smioum

þeim, er hagastir fundust; sumir <5ku grjóti, en sumir

telgdu ok skáru meb undarligum hagleik; sumir gulllögbu

í þá skurbi, sem á voru. þessi höll stób á 12 pílárum,

ok kumpásat allt í millum, ok lagt meb tandrraubu gulli;

í sætit voru settir margir dýrir steinar, þeir sem gáfu

nóga birti, þótt allt væri myrkt. Sigurbr frændi konungs

bar vio mál ok mundan eptir forsögn drottningar, svo at

[þessi höll var í hvern stab 1
) meiri, enn sú er llúgon

átúj ok at öJlu meir vöndub bæ&i at smíbum ok tilföngum.

En svo sem þessi smíb var á enda fœrb ok at Öllu orkub,

stefnir drottning enn þing. A þessu þingi þakkar drottning

hverjum manni sitt starf ok stundan, er henni höfbu til

þessa veitt. Ek vil ybr kunnigt gjöra, at ek vil skipa

Sigurbi stjórn ok umsjá ríkis þessa þar til er konungr

kemr heim í land ; en ek ætla mer híiban brutt, ok heim

í Garbaríki'2 ) til föbur míns, því at ek sé, at þat er ekki

samíœrt, metnabr minn ok drambsemi konungs; heíir

þetta gengit at getu minni, at mér mundi þessi rábahagr

lítt til nába verba. Munut þér ok heyrt hafa nokkut af

l>eiin þrautum, sem konungr lagbi fyrir mik, er hann fór

í brutt. Nú meb því at hann baub mér at gjöra þessa

sömu hluti, sem ek má meb engu nióti orka, því at ek

veit, at ))at or í móti náttúruligu ebli, þótt ek beí'bi til

þessa fulla ástuudan at gjöra hans vilja um þetta inál.

þá vil ek ei sitja friblaus fyrir hans kappi ok ofsa í hans

ríki, 'ok hætta svo á hans en greypiligu") heit, eí' ver

gjörbum eigi at hans bobi.

7. Sem drottning lauk sinni rœbu, hörmubu allir

x
) frá [þamiig D; hveru stab, A, B; hveru stab var sú, C

a
)
þauuig A, B, 0, D; sjá athugagr. bls. 3.

3
)
greppiligu, A, B,

líkl. rauglesib.
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hennar bruttferb, ok þökkubu henni marga góba hluti, er

hiín hafbi vib þá gjort, síban hun kom heim í Saxland.

Síban lætr híín biia skip eitt skrautligt , ok lét velja 'á

þá alla, er henni þótti vitrastir. Eptir þat lyptir hún ferö

sinni/ ok léttií ei fyrr enn hiin kemr í Miklagarb á fund

föbur síns. Konungr fagnar henni vel, ok býorhenni meb

sér v at vera. Drottning tók þat meb góbu. Ok ev hún

hafbi þar litla hríb dvalizt, kallar hdn fÖbur sinn á stefnu

vib sik, ok tjáir honum öll vibskipti þeirra konungs: em

ek svo komin á ybvarn fund, at ek vil þiggja af þér, fabir.

heii ráb meb sönnum góbvilja, svo at ek haldi minni

sœmd, svo ybvart ríki fengi ekki skaba af minni tiltekju.

Konungr mælti: mín kæra dóttir, þú hefir úr miklum

vanda at rába, en mér virbist svo augljóst, at konungr

þessi láti eigi hefndalaust, ef þer gjörit eigi hans bob

;

en 1
) gjarnan vil ek gjöra ybr beibni, hvat sem eptir

kemr; þikki mer ok engi líkari, enn þú snúir þessum

vanda í nokkura 2
) húgværi vib konung. brottning mælti:

þat er mikil von, at ek leggja mik í þá hættu, ábr þetta

mál lyktast, at óvíst er, at vér haldim lílinu. Nú vil ek,
I

fabir, attú fáir mér 60 riddara meb fríbum búningi, en ek

vil senda heim í Saxland þat föruneyti, er oss fylgdi

hingat; mun ek þat orb láta á fljóta fyrir þeim, at ek

muni setjast hér um kyrrt, ok þeir segi svo heim í Sax-

land. Konungr segir svo skyldu fara, sem hún beiddi.

Sem þeir voru heim farnir í Saxíand, er drottningu liöfbu

þangat fylgt, lætr hún búa þá 60 riddara, sem Hdgori

konungr fékk henni til fylgdar. Konungr mœlti: hvert

œtlit þér ybra ferb at stofna? Hdn segir: öngu vii ek

ybr lcyna því, sem mínum trúnabi varbar; ek ætla meb

þetta fÖruneyti til móts vib konung, ok vita hversu fara

vor vibskipti, en því heíi ek skipt um föruneyti, at kon-

l
) þaimigD; því at svo, A, B, C. *) nokkurn, A, B; nokkura

liógbi, D.
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ungr mun síbr kæra á þctta lib, enn sína menn, er her

kvomu meb mér. Sem þetta fólk var albúit at vopnum

ok hestum, lætr drottning bua ser riddarabúning, ok tekr

skjöld ok sverb meb herklæbum, ok ríbr meb sínu föruneyti

af staÖnum á einni ndtt óvitanda öllum borgarlýb, utan

febr sínum. þau ribu meira um nætr enn daga , vestr

meb hafinu, þar til er þau koma til Fenixbotna. Ok cr þeir

koma þar, var 1
) eptir spurt, hverr foringi væri libs þessa.

þeir sögbu, at hann hét Hirtingr 2), ok var jarl einn

utan úr Alimannía''*). þá var spurt, hvert jarl ætlabi at

ríba. þeir segja, at hann ætlabi norbr í
4

)
Saxland, ok

halda strío mikit meb konungi, ok styrkja svo ríki hans.

Hvar sem hann kom , fannst mörgum mikit um fegrb

hans, ok hvar sem ríkiskonur litu hann, gábu þær ekki

annars, enn5
) horfa á hann. Hann var blíbr í máli ok breýtinn

í öllum atvikum vib konurnar; brá þeim ok mjök vib,

er hann gladdi þær mcb fögrum orbum; en hvcrn tfma,

er þær hugbu, at hann mundi ])eirra fýst fremja, veik

hann því af meb kýmiligum keskilátum (J

) ,
])ví at hann

vissi, at hann hafbi ei svo mætan grip at mibla þeim.

sem þcirra hugr beiddi. Ríbr hann nú Ieib sína , ok

lcttir eigi fyrr enn hann kemr norbr í Saxland, ok hefir

spurn, at Jllöbverr konungr er kominn til Trevírisborgar

mcb sinn herskáp, hafbi lcugi um setit borgina, ok gat

ekki unnit. Konungr sá, er í stabnum var, var kynjabr

af Ðánmörk; ekki er greint nafn hans cbr ætt, hvat þat

hefir verit, en þat scgist af honum, at hann háfi verit

hinn mcsti lireystimabr , ok kunni mikla list herskapar.

8. Nú er at segja frá Hirtingi jarli, at hann ríbr

norbr yíir þann fjallgarb, er liggr milll ríkis Frakka-

x
) bætt inn í eptir D ; er C. *) Jiannig A, B, C; Hfringr,

D; í ýmsum öbrum handriíuni Iringr. 3
) ýms handrit: Al-

banía. 4
) bætt inn í eptir, R, D; á, C. 5

) bœtt inn í* eptir

li, C, D. °) kátligum keskimálum, D.



16

konungs ok Saxlands. Ríbr hann leib sína, unst hann

kemr í nánd Trevírisborg. Sem harin átti eigi lengra,

enn eina eyktarreib til borgarinnar, stígr hann afhestum,

ok allt hans lib; kallar þá alla á stefnu, ok hóf svo sína

rœbu: ybr má kunnigt vera, hversu vér fórum af Mikla-

garbi 6v herbergi föbur míns, ok þann trúnab, sem þér

haíit oss sýnt; vil ek gjarna ybr þat góbu launa, er vér

komum úr þessi ferb, ok sem oss hefir varbat ybvarn

trúnaft hér til, þá varbar oss nú öllu framar, at nú liggr

í hættu líf vort allra, ef hokkut rýfst í þessi trú. Nú at

því at ek vil ybr kunnigt gjöra, at þessi mín ferb er

mest gjörb til þess, ef ek gæti sigrat ok yíir unnit þær

þrautir, er konungr, bóndi minn, lagbi mér á hyggju, þá

er vit skildum. Veit ek, ef hann verbr þessa víss, at þar

íyrir týni ek lífinu, ok þeir er mér fylgja. þeir létust

fúsir gera, sem hún baub. Jarl mælti: svo er mer flutt,

at þessi borg standi undir einni fjallshlíb, ok se þangat

illt atreibar sökum stórgrýtis ok vatna þeirra, er veitt

eru í borgina, en ek vil þú þaban fyrst at ríba, ef ver

komumst í orloli í borgina; er mér ok sagt, at konungr

hafi sett sínar herbúbir á þá fagra eng, er fram er frá

borginni, ok hann geymi jafnmjök at um atreib til borgar-

innar. Sem jarlinn lauk rœbu sinni, stíga þeir á sína

hesta, ok ríba meb fjallshjíbinnl, ok svo at því borgarhlibi,

er þangat vissi, ok síbr var almannavegr. Ok er jarl

var kominn at borgarhlibi, beiddi hann varbmenn lofs til

innreibar. peír sögbu, at hvortki hann né nokkurr annarr

útlendr mabr úkunnr kœmi innanborgar, utan konungs

atkvæbi, þess er stabinn hefbi at halda. Jarl lézt vilja

bjúba lionum súma ok sína fylgd í móti atsúkn konungs,

ok bab þá gera konunginn vísan sinnar beizlu. Varb-

menn gjörbu sem hann beicldi. Ok at fengnu orloíi kon-

ungsins, ríbr jarl í stabinn méb sínu libi. Gengr fyrir

konung, ok kvebr hann kurteisliga, því at hann kunni



þat harbla vel. Konungrinn tók velkvebju hans, ok spurbi

hyat manna hann væri , ebr hvert hann ætlabi. Jarl svarar

:

ek er svo kominn á ybvarn fund, sem væntandi af-y&r

sœmdar, ok halda meb þér stríb í móti þessum konungi,

er á borg ybra stríbir; en ek heiti Hirtingr, ok held eitt

jarldœmi af Grikkjakonungi þar sem Alimannía heitir; ok

því at hann hafbi þat sama spurt ok sanna frétt af því,

at þessi sami konungr hafbi fyrirsmát ok landflœmda drottn-

inguna, dóttur hans, er hann hafbi ábr gefit í hans vald

nieb bjúskaparbandi, sendi Grikkjakonungr mik til styrks

meb ybr meb ))essum röskum riddurum, er mér fylgja,

ut ek meb ybrum styrk mætti hefna þessarrar sneypu, er

hann heíir gjört vib hans einkadóttur. þar tii sendi hann

ybr marga dýrgripi í gulli ok gersimum. Lætr nú fram

bera virbuligar gjarir af hendi Grikkjakonungs ; talabi hann

þar meb svo snjöllum orbum, at konungr ok allir hans

rábgjafar trúbu þat skjallaust. Kom hann sér svo í

kærleikavib borgarmenn, at J)eim þótti ei ráb rábit, nema

jarls atkvæbi væri. Libu nú svo margir dagar, at jarl

gaf þau ráb til, at konungr fckk sneypu í orbum af

borgarmönnum , en manntjón í atsókn. Jarl svaf einn

vib sína menn í því herbergi , er honum var fengit. Ok
öi miklu síbar tekr jarl |)yngd svo mikia, at hann mátti

eigi sirja á stcfnu til rábagjörbar meb borgarmönnum , ok

ei út koma af því herbergi , seni hann var vanr at sofa í.

Vib þat urbu stabarmenn óglabir, þvf at öll ráb hafbi

jarl snúit þeira í hag; hafbi hann ok líkliga um talat, at

hann mundi hafa rábit til einvígis vib konung af hendi

borgarmanna. En meban jarl var í þessum krankleika,

liugsar Iiann sér útveg, hversu hann skyldi sér úr þessum

vanda víkja, svo hann fengi sinn vilja. J>at var eina

nótt, at jarl kallabi til sín einn rjddara , ór hann bezt

trúbi, ok niælti: ek vil senda |)ik í hcrbúbir konungs

Saxa leyniliga. Hann svarar: hversu má ck þat gcra?

M^gus saga. 2
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Kalla til mín þrjá ridtlara hljóbliga, þá er ek trúi vel.

Hann gjörbi svo. Sfoan stób jarl upp úr sænginni, ok

gengn þeir fimm saman út á bovgarvegginn. Síban taka

þeir einn vandlaup, ok láta þann riddara síga niÖr fyrir

borgarvegginn. Nú munum vér hér bíÖa, meöan þú gengr

í
1
) herbúöir konungs* Riddarinn mælti: hvat skal ek

þangat? Jarl mælti: þú skalt íinna Hrólf, son Húgons,

ok seg honum svo, at drottning Ermenga vill hitta hann

einn saman hér viÖ borgina, ok sel honum þetta gull, er

ek hefi á hendi, ok mun hann þá trúa þínu eyrindi; far

þú sem hljóÖIigast, svo at ei fái aörir vissu af þinni ferÖ.

Riddarinn mælti: eigi kenni ek ráö til þess, at ek nái

eins manns máli í svo miklum mannijolda. Jarlmælti: þú

skalt ei bera vopn né klæöi í þessa ferb, heldr skaltu

vera í línklæöum, ok yíir utan einn möttul, berleggjaÖr

ok skó á fótum, sem þú hafir af sæng gengit; láttu vörb

vísa þér til sængr, þar sern einn maÖr li£gi í milli þín

ok hans, ok er þér þá sjálfrátt at ná máii hans. Sendi-

maÖr ferr nú, ok hagar svo öllu, sem hún kenndi ráb

til, ok kom aptr skjótt undir borgina, ok Hrólfr meÖ

honum; varb þar fagnafundr meb þeiin. Hún tók þá til

orÖa: ek vil, bróbir, attú komir því áleibis, at konungr

komi þegar á morgun snemma hingat undir borgina; vilda

ek eiga tal vib hann, ok láttu sem þú vitir ekki, hvaban

ek er, því at ek veit, ef hann verbr víss vorrar hingat-

komu, at þar fyrir týnum vér lífinu ok vorir menn, ef

hann náir oss; lát sem þú haíir ábr sét oss úvart 2
), svo

konung gruni síbr vort eyrindi, at vér hafim þau ábr

fyrir ybr tét; beri ok nokkut svo vorri rœbu , at konungr

vili vorn fund hafa, þá vil ek ybvart fylgi hafa at mér

til konungs. Eptír þetta fór Urólfr til herbúba, ok lét sem

hann heföi ekki spurt. Ok sem dagrinn kom , stcndr

J
) bætt inn í eptir Ii, C, D. -) Jjannig, C; vart, A, B; Ját sera

þú áÖr halir sét oss sera vort öÖli er til, D.



Hrólfr upp, ok ríbr at sjást um til borgarinnar, ok víkr

skjótliga aptr til landtjalds konungs. Sem konungr sá

hann
,
spurbi konungr: því crut þér svo snemma á hesti,

ebr kunnit þér at segja mér tíbindi? Hrólfr hneigbi

konungi , ok mælti : engi kunnum vér tíbindi at segja , en

]>ó bar fyrir oss nýjung nokkra í morgin árla; svo sem

ver vorum klæddir, vopnabir ok á hest' komnir, ribum

vér at skemmta oss, ok vib eitt hlib borgarinnar litum

vér í einum turn borgarinnar var ein jungfru svo fríb,

at slík mun engi fœbast hingat á Nororlönd, og sýndist

mér þó sem hún mundi angrub af harmi. Konungr

mælti: er hún fegri, enn Ermenga systir þín? Hrólfr

mælti : herra
,
jafna slíku ekki saman

;
langt berr sjá yfir

hennar fríbleik. Ek beiddi hana vibrmælis, en hún spurbi,

hverrar stéttar mabr ek væri. Ok svo sem ck greindi

fyrxr henni vora ætt ok atferb , bab hun mik hafa ná&ir,

ok lézt ekki vilja mœba sik til þess at tala vife þá, er

'óngva höfou ríkísstjórn : viljum \ér ok öngum gjöra

kunnugan vorn vanda, utan sjálfum konungi, sakir ])ess,

at hann á at bjóba yíir alla konunga ok valdsmenn fyrir

hoban Jórsalahaf. Konungr mælti: lát taka minn hvíta

hest enn góba meb öllum sínum biínabi, ok vil ek ríba

undir bovgina ok skynja atferb ok sibu hennar. Sem

konungr var klæddr ok albuinn, stígr hann á sinn hest,

ok ríbr at tilvísan Hrólfs vib nokkra sveina at því borgar-

hlibi, er til fjalls vissi
;

þat var rammliga læst. Hann

kallar á varbmenn, at konungr var sjálfr kominn, ok

vill tala vib þá hina fríbu fru, er Hrólfr hafbi honum

af sagt. Ok sem henni komu orb konungsins, gengr hun

ok tveir sveinar meb henni í þ'ann turn, er yfir hlibinu

var. Ekki hirbum vér at tína hvert hennar athœíi, fríb-

leik né framburb orba ebr klæbaumbúning ebr abra kurt-

eisi. Ok sem konungr leit hana, hitnabi mefe honum

fagnabr hjartans ok fýst líkamans, ef hann mætti fá hana

2*
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í sitt vald. Sem hún leit konung, kvaddi hún hann meb

þessum orbum: sá gub, er styrkr er ok máttr allra

r&ttlátra, stybi ybvart ríki. Konungr tók vel kvebju hennar.

Frúin mælti: vér erum svo komnar í ybra augsýn sem

harmandi vor tilfelli , væntandi at ybr nokkurrar hugganar.

Konungr mælti: jungfrú, hvat tilfelli angrar þik? Gjör oss

þar á skjóta vissu, því at vér erum skyldugir ybr at

styrkja í þessarri eymd; hvert er naíh ybvart, ebr hvert

er þitt kyn? Frúin mælti: ck em ein konungsdóttir utan af

Frigía af borg þeirri, er Sobríe heitir, komin hér sem her-

tekin af þeim jarli, erllirtingr heitir; hans ríki er Alimannía.

Hann er kominn í þenna stab meb sínum riddarum; hefir

hann á mfcr svo sterk varbhöld, at ek má eigi flytja mín

eyrindi utan orlof hans; hann heíir mik ok játat í vald

þessa hins ómilda konungs, er ybr heiir rænt ybrum

erfbaeignum, ok er þat þvers í móti mínum vilja. Nú
fyrir mildi þess gubs, er öllum skepnum stýrir, bib ek þik

at koma mér úr þessum óvinahÖndum , svo ek mætti komast

aptr í ríki þat, sem fabir minn sitr í. Síban vcik hún skjótliga

úr turninum, ok aptr í borgina. Sem konungr hafbi heyrt

hennar orb meb svo sterkum l

) bœnarstab, fylldist Iiann upp

mikillar áhyggju, því at fyrir hvervetna 2
) fram vildi hann

fá hennar í sftt vald. Konungr kallár á varbmenn, ok

bibr þá tjá jarli, at hann vill eiga tal meb hann. Ok ei

miklu síbar kemr jarl meb sínum riddurum út á borgina;

hann hafbí alvæpni ok allir hans menn. Jarl liafbi luktan

hjálm á hi>fbi, svo at ei sá andlit hans; hann kvaddi

konung virbuliga. Konungr tók því vel, ok spurbi: ertu

])ann sami jarl utan af Alimannía, er heldr stríb oss

í móti? Jarl svarar: ek er sá jarl, er utan er kominn

af ð
) GirkjaveKii. Konungr mælti: vilit þér upp gcfa í

J
) bætt inn í eptir D. 2

) í stafcinn í'yrir þessi tvö Oxt
9

sein

tekin em eptirD, hai'a hinar: hvoTttveggja. 8
) bœtt imi í eptír

D; úr, C. -'y^hX- "'^gE'-
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vort vald þá jungfrú, er þfer tókutmeb röngu útíFrigía?

Jarl mælti: eigi er þat rangt, herra, þó hverr sýni sína

hreysti, ok þat sem hann vinnr af sínum mannskap, þat

kallast ei nieí) röngu unnit; en vilít þér gjalda í mót

þessi mey þá útlausn, er oss líkar, sem fyrir abrar vænar

meyjar? Konungr raælti: gef mér skýr anrlsvör, til hvers

er þér vilit af oss mæla í mót þessarri frú. Jarl mælti:

þessi mær má ei seljast sem herteknar ambáttir efer abrir

mangsmenn 1
), sakir þess, at fafcir hennar er voldugr

konungr; enn ef þér girnist, at þessi mey komi í y&vart

vald, þá tökum vér fyrir hana öngva útlausn, utan þá

hina mætustu þrjá kostgripi, er vfcr kjósum af ybvarri

eigu
? en hvortki tökum vér fyrir liana gull né silfr

;
viljum

vér allt í hendi oss hafa þat, er þér leysit út meyna;

mun ok engi mey finnast slík fyrir hefcan Jórsalahaf at

viti ok vænleik. Konungr mælti: hvat máttu hafa svo

mikla vissu af vorum kostgripum , at víst sé , attú kjósir

þat af vorri eigu, at meiri mæti sé at, enn gull efcr gófc

klæbi, ef engi gerir þér kunnigt, hvat vér viljum sízt

laust láta. Jarl mælti: ei kýs ek þá gripi, er abrir kjósa

fyrir mfna hönd; skulut þér þat mefc sönnu mcga sanna,

at þetta kjör skal ek eigi eiga undir nokkurs tungurótum

annarra, ok þegar kjósa, á&r þér farit hefcan undan

borginni; en ef þér vilifc ei þefcfa, þá fáit þér aldri frúna

svo 2
)

lengi sem þú liíir. Konungr mælti vib Ilrólf: hvat

leggr
3

) þú til þessa máls? Hrólfr mælti: herra, þér vitit

gjörst hvat yÖr býr undir at girnast eina útlenda mey,

])ótt hún sé fríí), at hafa fyrir þat í hœttu þá gripi yðra,

at óvíster, at afcra fái slíka, þó at vfóa kanni veröldina 4
).

Konungr mælti : spakliga liggja orb jarls
,

þar sem hann

') þannig allar; ÍD stendur út á spássíunni: corrige [o: leiftrottu !]:

mansmenn. 2
) bætt itíá í eptir B, C, D. a

) bætt inn

i eptir B, C. A
)
C; kanni (þ. e. kunni?) veröldina at kanna,

A, B.
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er ungr ok ekki af barnsaldri kominn ; af 1
) því er ek

hyggr, þá mun hann ekki náttúrubragb til hafa at kjósa

þá gripi, sem ek vildi sízt úti láta. Hrólfr mælti: þat

legg ek til rábs, ef þeir gripir verba kosnir af jarli, er

þér vilít sízt láta, attú skilir þat til, attií vilír aptr leysa

háifa gripina meb tveimr gullhringum, ok at jarl teíli vib

þik síban um gripina, ok þikki mfer þá mikil von, at

hann hafi ekki vib þér í taíli, ok eigir þú þá gripi þína

sem ábr. þat þótti konungi þjóbráb, ok mælti til jarls:

þér erut skyldir voru bobi at hlýba; en þá gripi, sem þu

kýss, viljum vér hafa þá hálfá, ok leysa meb tveimr

gullhringum ; skulum vit teíla þrjú töíl um gripina, hvorr

okkar eiga skal. Jarl mælti: skilja þikkjumst ek, at þu

munt ekki jafna okkar í millum, því at ek kann lítinn hátt á

taíli, en þér munut því þetta bjóba, at þér munut vísir

í þikkjast , at þér fáit þá bæbi frúna ok gripina; en

hversu sem þat ferr, þá skal ek til ])essa hætta. Konungr

mælti: hvat er þat nú í vorri eign, er þú vilt helzt kjósa V

Jari mælti: ekki vil ek rckast til ybvarra herbúba; ek

kýs í lausn fyrir þessa frú þann hvíta hest, er þér sitit

á; annan grip kýs ek hauk þann, er þer hafit á ybvarri

hendi; þribja grip kýs ek sverb þat, er hangir ybr á

linda, ok vil ek þessa gripi alla taka í mína varbveizlu

ábr enn vér takim at teíla. Konungr mælti: þótt þú

hefbir kunnat skyn á allri vorri eign, ])á hefir þú þá

gripi kjörit, er vér vildum sízt láta; en hversu sem þat

er, þá skulu standa öll okkar ummæli. Stígr konungr af

hestinum, ok skal Hrólfr fara meb þessum gripum í

borgina, er frúin sitr, ok taka þar vib valdi frúarinnar.

Jarl mælti: þú Hrðlfr skalt fara meb þessa gripi til

frúarinnar; bab búa hana scm kurteisligast
,

því at ek vil

hana svo af hendi selja, sem konungsbarni býbr. Kon-

ungr lætr taka eitt ágætt taíl, er hann átti. Taka þeir þá
2
) þannig allar; venjulegra er: at.

i
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til at tefla, ok varb þetta tafl mjök langt, en svo lýkr

þeirra í millum, at konungr fékk hróksmát. Jarl mælti:

unnit hefi ek gripina, ok hir&i ek eigi lengr at tefla.

Konungr mælti : tefla skulum vit annat tafl. J>eir tefldu

nú annat, ok er þat mildu skemmra, ok fekk konungr

pebsmát. Jarl mælti: lítit traust megi þér hafa á taílinu,

ok á ek nú gripina; þikki mer þat nú reynt, attú fáist

ekki vib mik at tefla. Nú vil ek hcldr, attú eigir einn

gripina, ok teílum vit eigi lengr
,
því at ck vil cigi angra

hug þinn. Konungr mælti : hyggst þú þá eiga vald á

mér? Skulum vit tefla Öll töíl, sem inœlt var. Jarl mælti:

eigi mun þat ok þurfa at spara at gera þik sem hrak-

ligastan 1
) í mátinu. Vio þat illmæli varb konungr reifer,

svo hann gábi ekki at taflinu; gekk þetta tafl skemmst

af, ok fékk konungr fretstertumát. Spratt jarl snart á

fœtr, ok hafbi sik inn í borgina. Konungr varb mjök

reibr jarli, ok vildi fyrir hvetvetna fá aptr þá gripi, er

jarl af honum tcfldi. Jarl lætr nú aptr lúka öll borgar-

lilibin; síban gengr hann í turninn, er yfir hlibinu var 2
),

ok mælti: svo erum vér vanir at leika ofstopamenn; nú

höfum vér gabbat af ybr þá þrjá hluti, er at öngvir

munu finnast abrir slíkir í Saxlandi, ebr þótt víbara leiti

;

höfum vér ok þann mann í voru valdi, er einn er fremstr

af þínum mönnum, en frúin eigi því heldr í þínu valdi,

enn ábr; skaltu ok at keyptu komast, ábr þú fáir hana.

Konungr mælti: ekki þarftu at hœlast, þ<5 attú rjúíir trú

þína, ok má vera, at þetta verbi þér goldit af oss, þ<5

at síbar sé. Skiljast þeir fyrst at sinni. Ferr konungr

til lierbúba, ok unir illa sinni ferb, en hugsar, hversu

hann skuli rétta sinn hlut.

9. Nú er at segja frá því, at jarl talar vib Hrólf

bróbur sinn, ok spyrr: hvat er nú til rábs? Hversu skal

ek þvf fram koma at fá vilja konungs, ok vita, ef vér

l

)
fannig D; hrakhæstaii

,
A, 1Í, C. 2

) bætt iiin í eptir B, D.
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komum fram þeirri þraut, er honum mun þikkja ólíkligt

at verba megi? Hrólfr svarar: þat er mitt ráb, attú fáir

héban orlof af konungi þeim, er borgina hefir at halda, ok

vil ek þá íreista, ef ek megi saman koma fundi ykkrum

konungs. Fruinni þikkir þetta ráb. Ok þegar morginn

kemr, bior jarl alla sína menn taka vopn sín ok hesta;

Hrólfr var í för meb þeim. Jarl lét *) leiba sik til hallar;

ok sem hann er kominn fyrir konung, kvaddi hann kon-

unginn, hneigbi honum ok mælti: minn herra, ek er

kominn á ybvarn fund svo sem bibjandi orlofs til heim-

ferbar mér ok mínum mönnum, sakir þeirrar ])yngdar, er

vér höfum haft nú um langan tíma, sem þér vitit, at vér

höfum ekki unnit ybr nokkur hreystiverk, ok'vér höfum

eigi mátt sitja stefnur meb ybr. Konungr inælti: gjarna

viljum vér fyrir ybvarn vilja gjöra, at þú leitir í þann

stab, sem þú mættir fá bót þinnar heilsu; haíit þér verit

hér meb oss sem ^vitr höfbingi ok hallkvæmr í rábum,

en ekki vitum vér, hvert traust hafa má á ybrum riddara-

skap. Jarl mælti: krankleiki minn hefir því ollat. Ríor

jarl nú nt af borginni vib sitt föí'uneyti. Hann hafbi látit

gjöra lykla, er at gengu þeim lokum, er borgin var lukt

meb. Ok er hann heíir ribit tvær mílur 2
), koma þeir í

eitt þorp, ok taka þar gisting. Ok er kvelda tdk ð
), kallar

jarl á tal alla sína menn, ok mælti : þér erut samvitandi

mínar rábagjörbir, ok vér fáum eigi leystan vorn vanda,

utan meb návistu konungs sjálfs. Nú vil ek fara meb

Hrólíi bróbur mínum á fund konungs, en ek vil, at þér

allir bíbit mín í þessu þorpi uni þrjár nætr eba fjörar,

en ek vil pröfa á meban, hversu fara meb okkr konungi

samskipti. þeíi bábu hana rába eina. Eptir þetta ferr

hún af herklæbuin, ok býr sik eptir sínum vana svo sem

voldugri frú heyrbi. Ok er hún er búin, gefr hún þeim

J
) bætt inri i eptir B, D; bab, C.

2
) þaiuiig D; tvennar (A,

tveimr, B) mílum, A, B. 8
) bætfinn i eptir C, D; kveld var, B.
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góba heilsan, ok ríbr brutt meb Hrólfi bróbur sínum á fund

konungs. Svo sem mjök tók at kvelda, koma þau til her-

búba, ok at því tjaldi, sem konungrinn var inni. fullr af

áhyggju. Stígr Hrólfr af hestinum, en tekr af baki frúna,

ok leibir hana inn í tjaldit fyrir konung, ok kvebr htín

hann harola vel. Sem konungrinn vissi, at Hrólfr var

aptr kominn, ok sú hin fríba mær, er hann til lysti, sprettr

hann skjótt á fœtr, ok leggr hendr um háls henni, ok vill

kyssa hana. Jungfrúin tók hendi sinni fyrir munn sér, ok

mælti meb sárum gráti: minn góbi lierra, gerit fyrir

krapt gubs þess, er þer trúit á, ok tak mik eigi meb girnd-

arhönd, því at langr tími heíir verit síöan vér vorum

teknar út úr míns föour húsi, ok erum vir enn ösaurgaÖ-

ar af öllum karhnannligum girndum; berum vér fullt

traust á, at vér mundum meí) sönnum góövilja koma í

ybra umsjá, því at vér vitum, at margr fær þrá fyrir

litla stundarfýst. Konungr mælti : frú, gjör þik eigi hryggva,

því allir skulu þðr þjóna, utan allar hertekningar, heldr sem

samvitandi vora leyniliga hluti ok samtenging, alla lysting

girndarinnar. Jungfrúin mælti: hættú, ok tala ei svo mik-

inn hégdma, því at mér er flutt, at þér siit púsa()ir vib

eina fríba konungsdóttur. Konungr mælti : get þess at

engu frú, því at vor samþykki eru þau ein vib hana, at

vér megum vorum vilja víkja á hverja leib, er oss líkar:

er hún ok ekki svo fríb ebr fögr, sem vorri tign hœíir.

Setti ek fyrir hana þær þrautir, at hún mun seint leysa

eba aldri; sögbum vit í sundr öllu voru sambandi, ei' hún

orkabi ei þessum þrautum, ok fyrir þat skal hún sitt líf

láta meb hæbiligum daubdaga. Jungfrúin mælti: svo ifot

mér ybvart mál, ef svo er, sem þér tjait mér, at þeirri,

sem ])ú setr í hennar stab, sé fenginn vísari vandi af ybr,

enn sœmd, eí' þér gjörit svo vib drottningu ybra, ok Bö

hún þó saklaus af ybr. Konungr mælti: fest eigi hug

þinn á því, at, hún haii eigi fulhióga sök til okkars skiln-



abar; má ek ségja þér til sanna grein, því at í fyrsta

tíma, er vér komum í ríki föbur hennar, setti hún oss

þar til hábungar at parta í sundr krásum þcirn, er fram

komu, ok fyrir þat viljum vér ekki samnœgja 1
) vib hana.

Frúin mælti: ekki se ek á þat, at þat sé ndg sök ykkars

skilnaðar, ok gjarna vilda ek önga raun gjöra drottningu

í minni frámfero; Konungr mælti : ])ú ert komin í mitt

vald svo sem leyst aí' herleiðing meö dýru verði, er ver

gáfum fyrir ybra útlausn, ok því áttu alla hluti eptir mínu

bobi at gjöra; skalt |)ú ok vita ok viÖ kenuast, at vor

h'erralig tign kallar þik ei til dnýtra hluta, svo sem íirsmá

ybvart athœfi, heldr köllum vér þik til veraldligrar tignar,

sem fremst er í heiminum, því at vér viljum fá yöar til

drottningar, ok lít á meb sönuu, hver fremri tign er,

enn eiga konung sjálfan at bónda, ok geta vib honum

sonu. Frúin mælti: vitum vér, at öngvan mátt hofum

vér í móti ybru valdi, en þann einn sóma sýnit þér þeirri

frú, er þér haíit ábr í ybru valdi, at þat letr oss sam-

skipta vib þik; en þó nú, þar sem komit er voru máli,

þá er mikil von, at vér verbum þinn vilja at gjörá. En

ef mikit bragb kann at koma í yðvart blíðlæti, þá viljum

vér hafa at geyma þann sj<5b, er þér berit á lirrda, ok þar

meb ybvart ríkisgull. Kouungr mælti: gjarua viljum vér

þetta gjöra fyrir þíua beibrri, en þar í mót viljum vér

þína blíbu í okkrum samskiptum. Frúirr lézt ætla, at þat

mundi þá líkast af at gjöra, er svo var komit. Var frúin

á þvr sama kveldi leidd til sængr konungsins
;

sýndi hún

á ser hryggb meb gráti, þar tii er konungrinn miblabi

henni þau mæti, er hana lysti, þá fannst ei grátr né

glebispell í hennar vibbragði. þat er sagt, at þrjár nætr

.rekkti konungr mcð )>essarri frú. Ok er þær voru liðnar,

ríðr kouungr undir borgina með sínu liði, ok festi atsókn

allan þann dag til nætr, ok gat ekki at gjört. Kcmr til

•) samveggja, B; samvíúgja, D.
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sinna herbtíba svo sem mjök var kveldat, ok verbr skjótt

víss, at su jungfrú, er hann hafoi ást vib lagt, kemr

honum ekki í augsýn. Síban lætr hann kalla ok kanna

allar herbúbir. ok fmnst hún hvergi. Vib hennar brutt-

hvarf verbr hann mjök hryggr, svo at hann gábi eigi at

sitja stefnur til rá&agjör&ar, ok enga atsókn vib borgar-

menn, svo varb hann dapr af þessum harmi. Látum hann

nu bera sinn harin, en tölum nokkut um bruttfero frtíarinnar.

10. Nú er at segja frá því, at þcnna aptan svo

sem dimma tók, ok ábr konungr kœmi í sínar herbubir,

kemr Hrólfr heim því libi, er meb honum hafbi út ribit.

Hrólfr gengr leyniliga at landtjaldi því, er konungr átti.

Sem frúin leit hann þar koininn, mælti hún: ek bib þik

svo til hjálpa, bróbir minn, at ek komist ábr brutt úr

þessum mikla her, því at ek hirbi eigi, ])ótt konungr beri

áhyggju fyrir mína bruttferb. Hrólfr mælti : þú skalt

klæbast ölltim mínum búningi; þar meb skulum v&r fá

þér einn vopnhest, er þií skalt ríba; þar meb skal ek fá

þer einn skjaldsvein, er þér skal fylgja til þinna fclaga;

síban verbr þií at sniía á þín ráb, sem þér líkar. Frtíin

þakkabi lionum þetta ráb meb fögrum orbum. Ok er

mærin var herklædd ok btíin, ríbr hún vife einn svein út

af herbúbum. Svo sem konungr var heim kominn, ok sem

þeirra háreysti var sem mest, gaf enginn at því gaum,

hvar sem tveir menn ribu í slíkum mannfjölda, ok ferr

frúin leib sína, þar til er htín íinnr sitt föruneyti, ok verba

allir henni fegnir. Frúin bab þá taka vopn sín ok hesta.

þeir gjÖra sem htín beibir, ok rí&a þessa nótt út af

þorpinu. Ok er þau koma vart at þeim fjallgarbi, er út

er frá Trentudali, bibr frúin þá af stfga sínum hestum

;

hún bibr þá nibr setjast, ok vil ek tala vib ybr vor

eyrindi. þeir gjörbu sem hún beiddi. Htín tók þá svo

til máls: Öllum þeim mönnum, sem verit hafa hjá oss í

þessi ferb eptir bobi föbur míns, vil ek þakka ybr fríba
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fylgd ok fagrt eptirlæti ok allan þann trúnab, er þor hafit

gjört til vor. Nú meb því at þer vitit, hvat undir bj<5

þessi vorri ferb í hingatkvomu, ok þat ek megi nú orka

nokkru af þeim þrautum, er bó*ndi minn Iag&i fyrir mik,

þá vil ek nú venda heim í Saxland, ok vita hversu okkar

samskipti endast, en ek vil senda ybr aptr til Miklagarbs.

£>eir sögbu, at þat sem annat skyldu þeir gjöra sem hún

vilcli. Epfcir þat prýbir hún þá alla sœm'ú'ignm gjöfum,

ok skiljast meb sönnum góbvilja. Lettu þeir eigi sinni

ferb, fyrr enn þeir koma á fund Húgons konungs, ok

segja honum allt af sínum ferbum, hvar þá var komit

efni drottningar. En Húgon verbr glabr vib þetta, ok

þótti gób von á, at drottning mundi ent geta sína þraut.

11. Frá því er at segja, er drottning snýr norbr

aptr heim í Saxland meb nokkra sveina, ok gengr engi

frétt af hennar ferb, fyrr enn hún kemr í Vernizuborg *).

Hennar heimkvomu urou allir glabir, þcir er f voru borg-

inni. Vildi hún Öngum manni kunnigt fíjöra, hvar lnln

hefbi verit, meban hún var í bruttu. Tekr hún til ríkis-

stjórnar, ok let sem ekki hefbi hún at hafzt. Ok ei miklu

síbar fínnst þat meb drottningu, at líkindi þikkja lienni

til getnabartíma; undrar þat engi mabr , at konungr haíi

til þess verbskyldat. Drottning hafbi hinn sama umbún-

ab á sinni ásjónu, sem fyrr. Ok er þeir tímar fylldust,

er von var, fœddi hún eitt fagrt sveinbarn; þat var til

kirkju fœrt ok eptir gubs setningi skírt. Var þcssi sveinn

Karl nefndr. Drottningin fœddi hann upp meb mikilli

vandvirkt í sínu húsi, þd mcb nokkurri leynd: vildi hún

at lítit orb fœri af þessum sveini, at henni þútti mikil

von [ at hér mundi stilling þorfa viÖ, ef hlýba skyldi
2
).

Drottning gengr nú til hallar þeirrar, er hún hafbi gjöra

látit, ok finnst hcnni enn svo, at henni þikkir nokkut

l
) Verniinzuborg, D. -) M [ D; ef hlýba skyldi still-

ing þessa sveins, A, B, C, er virðist vera rangt.

I
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vangert eptir hennar vilja. Á mibju gólíi hallarinnar lætr

hún gjöra konungdómssæti
;
þat lætr hún grafa meb undar-

ligum hagleik; þar lætr hún setja þá 12 gimsteina, er

gáí'u nóga birti af sér um alla höllina, þdtt ábr væri myrkt

af nótt. Enginn þóttist þvílíkt smíbi sét hafa. Sem þat

var algjört, settist hún um kyrrt.

12. Nú er í annan stab at segja frá konungi, at

hann berr þungar áhyggjur fyrir brutthvarf þeirrar frí&u

frú, er hann haí'bi fulla ást vib lagt. Hrólfr kemr til at

glebja hann, ok mælti : þetta er ókonungligt athœfi at þrá

svo eptir einni niey, at þar fyrir fari stjórnlaust allt þetta

herliö, er þér hafit, ok er þat rábligra at freista, ef ver

fáim nokkut at gjört, ok vinna borgina, ok má vera, at

þessi frú sé aptr komin til jarls í borgina, því at ek nábi

henni utan hans vilja. Konungr mælti: gjarna vildi ek.

at þar til gæíir þú nokkut ráb, at vcr komum því áleibis.

ilrólfr mælti: ek vil ybr kunnigt gjöra, at þá er ek fékk

vald á þessarri frtS, at hún ftkk mer at geyma lykla, sem

mik grunar at gangi at því sama borgarhlibi, sem vér

ribum at. Konungr mælti: væri svo vel, at þetta væri

satt, þá skulum vér eyba borg ])essa. Hrólfr mælti: þat

er nú mitt ráb, at þér herklæbit allt ybvart föruneyti, ok

farit svo í kveld undir borgina, en ek vil vita, ef ek

kann at korna upp borgarhlibinu. Konungr lézt þat gjarna

yilja. Sem konungr var búinn ok allt hans lib, fara þeir

til borgarinnar. Voru þá varbmenn hcim gengnir. Ok

er Hrólí'r keinr at borgarhlibinu, berr hann at þá lykla,

er frúin fékk honum, ok meb ])eim vclum, sem hún hafÖi

til kcnnt, komust þcir í borgina. þeir slá upp hcrópi

miklu. Sem konungr sá, er í borginni var, vcrbr varr

|)essa ól'ribar, grípr hann til vopna ok allir hans menn:

ok sakir þess, at konungr kom þeim mjök á óvart, ]),••

varb lítil vibtaka. Fcll þar konungrinn mcb öllu sínu

libi, cn konungr hafbi sigr. Sem þcssi borg var unnin at
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mönnum, lét konungr víöa brjóta veggi borgarinnar, ok

hvert hús, þat er í var borginni. Hann leitar þessarrar

jungfrú í hvern staö, ok víöa utanborgar, en hún finnst

hvergi. Hér fyrir berr konungr miklar áhyggjur. Ok

eptir fenginn þenna sigr, vendir hann heimleiÖis, ok léttir

ei sinni ferö, fyrr enn hann kemr í Vernizuborg, þar sem

hans atseta var; gerir fyrir nokkra srnásveina at boÖa

hans heirnkvomu. Sem drottningin fréttir þetta, lætr hún

búa eina sterka veizlu mót honum af hinum beztum fong-

um. Sem konungr reiÖ í borgina meÖ öllu sínu för-

uneyti, lét drottningin leika marga fáséna gamanleik;i.

svo at hvortki áör né síöan hofÖu menn sét né sagnir af

heyrt eöa fengit, at nokkurr konungr haíi svo prfsaÖr

verit, því at náliga þaut ok umdi öll borgin af alls konar

hljúöfœrum ok strengleikum. Drottning viö allar sínar

vildar meyjar 1
) stó*ö út í garÖinum fyrir hallinni, sýn-

andi af sér fulla blíöu. Ok er konungr stígr af sínum

hesti, gjöröi drottningin, sem útlendr siÖr er til, ok vildi

taka viö merki konungs, er hann var úr hcrferÖ kominn,

ok heilsaÖi hún á hann meö blíÖum orÖum ; en konungr

tók henni fáliga ok mælti: frú, segir harm, aöra þjúnustu

veröit |)ér fyrr at gera, enn höndla vort merki, því at

þér var annat fyrr boÖit. Drottning mælti, ok brosti at:

herra, segir hún, kann ek nú keski yÖvarri, ok gefum vér

engan gaum at únýturn orÖurn. Konungr mælti þá heldr

Btutt: vel er, frú, ef yör verör at því. Drottning mælti:

enga hryggÖ berum vér fyrir þat. Konungr gekk meö

öllum sínum mönnum í þá cna nýju höll, ok leiddi Sigurör

hann til hásætis, sem honum var búit. Settist hann niör.

ok litaÖist um ok mælti : af höndum mun drottning þikkjast

hafa leyst höllina. Svoervíst, segir SigurÖr, ok svo mun

yÖr þikkja. Konungr mælti: lítit gcf ek mér at slíku, er

oss þikkír engu máli varÖa. Sem konungr hafÖi af sofit

J
) bætt inn í eptir B; konur D.
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nóttina, lætr hann kalla til sín drottningu. Sem hún koni,

kvaddi hun konung blfóliga: herra, segir hun, hvert cr

nú yovart eyvindi? Konungr mælti: þcr munut muna,

frú, þá er vér rioum út af vorri borg at frioa vort ríki,

hvat vér buoum ybr undir skyldri hlýoni at hafa orkat

vorum ríkdóm. Drottning mælti : herra, þér megit sjá, at

vér höfum látit gjöra, sem þér bábut, þá liöll, er nú sitit

þér í; en abrar ybrar beizlur höfum vér tagt öngvan hug

á *), því at vér sáum, at [þér vorut ei geymandi 2
). Konungr

mælti: ck sver þess vio þann gub, er öllum hlutum stýrir,

eí' þér orkit ei því, sem vér bubum ybr, at þar fyrir

skulit ])ér taka sáran bana ok miklar pínur. Nú bjóbum

vér þér í annat sinn, at þér sýnit oss allt þetta fulit ok

fram komit ábr sól gengr í œgi þenna dag. Fniinmælti:

öngva sök gefum vér ybr á þessu bernsku tali; en nú er

enn, sem fyrr, ef þér vilit getnab af oss hyggja ebr

heimta ybru ríki til eílingar, þá viljum vér gjama lcggja

þar til vora viljanliga lyst meb blíbum vibskiptum, at

allr ybvarr sómi megi fullgjörast. Konungr mælti: heyr

til firrnal ef þú hyggr oss létta af þér þessum vanda,

ok byggst at gabba vort atkvæbi. Drottning mælti: „ei

skal lengi lítils bibja", ok fá þó ei ; en þat sem vér megum

orka af ybvarri beizlu, þat skulum vér skjótt til reibu

láta; síban munut þér verba rába því, sem vér fáum ei

orkat. Sncri drottning þá út af höllinni ok þar til, sein

þeir gripir voru, er hún ætlabi at tjá konungi. Ok ci

miklu síbar kemr htín inn í böllina, ok hefir á hendi cinn

fríban bftuk ; ok þegar scm haukrinn leit konung, ílýgr

hann frá
ð

)
drottningu, ok scttist á hönd konungi, því at

fullgjörla kenndi þar hvorr annan. Drottning mælti: hérra,

segir hún, ci skal bæbi, at vcr orkum litlu af ybvarri

beizlu, enda láta þat ei skjótt tilreibu; þessi haukr er at

x
) bætt inn í eptir C, D. *) írá [ þær voru ei geymandi, D.

*) bætt inn í eptir B, C, D.
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öngu verri, enn sá, er þér áttut. Konungr mælti : miklu er fugl

þessi verri, en ekki kalls gjörum vér af slíku. Drottning

mælti: [til hefi ek koma látit
1

) þat, sem ek heíi orkat af

ybru álagi; nú eigit þér at rába orfei á um vort efni, eba

hvern þér vilit vorn gjöra hlut. Konungr mælti: frjáls

hefir þú gang allt til aptans, hverja lausn þú mátt sýna

þessarra álaga; en þá er þessi dagr er úti, þá höfum ver

svarit ybra pínu, svo framt sem þú sýnir ei vort álag til

enda. Drottning mælti: nú munum vfer líta, at ybvart

ofbeldi dœmir rangliga yíir voru máli myskunarlaust í

alla stabi; skulum vér ok tjá öllum góbum mönnum vora

ástundan til ybar án allri dvöl; Síban gengr hún í þat

herbergi, sem sonr hennar var varbveittr. Hún býr liann

forkunnliga vel at klæbum, síban strýkr hún höfub hans,

ok leggr eitt ágætt skarband 2
) at höíbi honum

;
þat var

ofit meb gulli ok meb mikilli list gert; síban setr hún

sveininn á þann hvíta hest, ok þar meb gyrbir hún hann

því góba sverbi. Sem hún hefir þetta gjört, kallar hún

meb sér einn skósvein konungs, ok bibr hann taka taum

hestsins, ok leiba inn undir þessum sveini; ek mun stybja

hann, svo hann falli ekki af baki, því at hann er ungr,

ok kann ei at ríba. Sveinninn gjörir sem drottning baub.

Ok er þau komu í höllina fyrir konung, tók drottning

sveininn af hest'mum ; hún tók sverbit, ok fékk konungi

ok mælti: hér er annarr gripr, ok eru þessir eigi verri,

enn þeir, er þ&r átíut. Konungr mælti; gjörla kenni ek^

at þetta eru vorir gri|)ir, en ekki kjörum vér um. Drottn-

ing tckr sveininn, ok mælti: herra, segir hún, ybr man

þikkja óvænliga vib koma af vorri álfu, fyrir því at ek

er móbir sveinsins, ok er hann okkarr lögaríi. Konungr varb

vib þessi orb svo reibr, at hann hratt drottningu frá sér

svo hartj at hún féll á cólíit, ok mæltl : far af voru

J
) frá [ D; koma (konna, A, B) hefi ek látit, A, B, C.

*) þannig D; skerband, A, B, C, rangt.
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húsi, ok fyrirsmá 'ei svo vora tign, at þenna þærlss on kennir

þú oss, þar er þetta mun á tvennu leika, at þú munir

þenna svein hafa þér getit vibr þræl ebr þorpara, ella

hefir þú lagizt undir Hirting jarl, ok þegit af honum þessa

gripi. Drottning stób upp, ok varo harfela reib ok mælti:

þat veit gub sá, er á himnum sitr, at þú hégómar á mik.

Hún gengr skjótt út af hallinni ok til sinnar skemmu, ok

klæbir sik meb Öllum þeim dýra búningi, er hún hafbi

haft, þá er hún fann konung vib Trevírisborg; hún leysti

sitt fagra hár úr dreglum, ok lét þat hanga á axlir sér

bæbi fyrir ok á bak; ok þá er þetta fagra hár féll nibr

meb skínandum fléttingum á bæbi hennar brjóst, tók hún

þá hinnu frá andliti sér, er hún hafbi ábr borit, ok síban

þó hún í björtu klari 1 sína ásjónu; var hún þá sem fyrr

bæbi rjób ok klár í kinnum, svo at engi fannst önnur

slík. Síban setti hún á sitt hofub yfir þá fagra lokka,

er hun hafbi, einn höfubbúning harbla dýran, settan meb

morgum dýrum steinum. Síban lagbi hún yfir sik einn

dýran möttul. Eptir þat gengr hún í konungshall, Var

hún nú at öllu svo búin, sem þá er hún var í herbúbura

konungs. Ok sem hún er inn komin, ok konungr leit

hana, spratt hann upp í móti henni meb miklum fagnabi,

kyssti hana ok mælti: meb hverjum atburbum kointii

hingat á vorn fund; höfum vér borit mikinn hugarekka

síban þér hurfut af vorum herbúbum; skulum vér nú

ganga ybr at eiga, sem vér hétum ybr, en fyrirláta þá

lítils háttar konu, er hér til helir ábr setit í voru ríki, því

at þat er allt oí' lágt vorri tign at eiga samskipti vib

hana oss til nokkurs getnabar. Jungfrúin mælti: herra,

tala ei slíka hluti, at þer munit fyrirláta ybra púsu, ok

þar sem mér heíir svo ílutt verit, at þit eigit saman einn

fagtan son. Konungr mælti: hætt frú, ok tala ekki til

vor slíkt gabb, því at vel má ek þat segja ybr, upp á

*) eða klári; klarri, A.
IJÆiigus 8aga. o
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þær þrjár nætr, er vit vorum saman ok hun lá í einni

sœng ok ek, höfou vit engi samskipti, þau er til hjúskapar

heyrbi, ok hun er fullkomin mær af mínum tilverka. Jung-

frtíin mælti : eigi vil ek gjöra þessarri fru svo mikla

raun; má ok svo vera, at þótt vér hættum til ybr at eiga,

at slíka raun gjörbir þú til vor; mundum vér þá illa

una þessu gjaforbi. Nú, mín frú, því talit þér svo, þar

sem þér megit muna, at þat var ei hálf stund þeirrar

fyrstu nætr, er þér komut í vora sæng, at vér máttum

vib kennast, at vit vorum meb nátturligu ebli okkrar ná-

vistar, ok þ<5 at þtr kennit oss nokkurn getnab, þá mætti

þat vel , sakir tíma ok annarrar vorrar tilgerbar. Frúin

brosti þá ok mælti: rétt segi þér okréttiliga; en nú vildi

ek sjá þá frú, er ábr herir verit í ybru valdi, ok taka

hennar orblof til okkarrar samvistu. Konungr mælti: fru.

segir hann, þess þurfit þér ei, en vel megit þér sjá ok

tala vib hana, ok mun ybr svo virbast, senr ek heíi ybr

flutt. Konungr lætr fara eptir henni tii skemmu sinnar;

ok ei miklu síbar komu þeir aptr ok sögbu, at þeir fundu

hvergi drottningu. Konungr mælti: þessi kona mun hafa

fordjarfat alla oss ok sína framferb, ok mun hafa hræzt

vora <5gn, ok þarmeb sáran dauba, er vér hétum henni,

fyrir þá lygfe ok hrópan, er hún kenndi oss at syni þann

þrælsson, er hún helir hér upp fœtt; þikki mér ok mikil

líkindi, at aldri síban komi hún í vora augsýn, ef hun má
rába. Jungfruin mælti: g(5ban hlut mun drottning ybr

ætla þann tíma, er þér filit sanna vissu til hennar fram-

ferba, ok hverja ástundan hún heíir til borit at gjöra ybvarn

vilja; en hér má mart til bera, af því, herra, at ybr þikki

eigi jafnlystiligr okkarr samgangr, sem nú takit þér aub-

veldliga. Konungr mælti : mín frú, hvat má þar til greina

bera, at þessi vorfýstmegi eigi fram ganga. Fníinmælti:

ef ek gjöri ybr kunnigt nafn vort, febr ok brœbra, þá m&
vera, at þér þikkist fá minni fýst í vorri hingatkvomu.
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Konungr mælti: eigi er þat minn grunr, en gjarna vildi

ek vita fyrr enn síbar yfevart nafn ok athœfi; bafe ek ok

yfer sem vit kvomum saman fyrr at gjöra oss þetta allt

kunnigt, ok fékk ek þá af yfer Öngva vissu. Frúin mælti

:

þat var ekki einnar leifear; vér fórum þá svo sem leynandi

voru athœfi, en nú byrjar oss upp at láta fyrir yfer, hvat

vér höfum unnit í vorri dul, ok svo sé ek utan allra

skemmda, at ek vil eigi lengr fyrir yfer dyljast. Allir

dugandi menn hafa mik kallat Ermenga; menn fafeir heitir

Húgon, hann er konungr í Miklagarfei ; mínir tveir brœfer

eru þeir Hrólfr ok Hálfdann. Konungr mælti : frú, segir

hann, hversu máttu þetta sanna, at vér hafim svo verit

duldir yfevars athœfis; ok ef svo er sem þú segir, þá hafit

þér mjÖk leikit á vorn vísdóm, ok þikki mér þat mjök

ólíkligt. Drottning mælti: eigi er svo at skilja, at vér

höfum leikit at ybru viti, því at vér heffeum þessu aldrí

áleifeis komit, utan vér hefbum dulit allt vort athœfi.

Sífean tekr drottning til, ok segir öllum áheyrandum þat

lifeit hafbi um hennar hag sífoan fyrsta tíma, er Sigurbr

flutti bónorb konungs, ok þar til sem þá var komit. Öllum

þótti niikils vert um hennar vizku, ok hverja gæfu er hún

hafbi borit til samvista vib konung, ok svo orbit efni, sem

komit var. Drottning mælti: nú viljum vér, herra, allt

vort mál leggja á yíira myskun, ok ef þat er yfcvarr vill,

at ek fari heim til föí>ur míns, ok hafa ek öngvar samvistir

vife yí)r lengr enn þér líkar. Konungr mælti: frú, þér

skulut at vísu njóta ybvarrar vizku, ok skulum vér því

öllu vel taka, sem til ybar heyrir; hefir þessi vor styggb

verit meir fyrir þann raun, at vér höfum ei fyrirstabit

ybvart athœíi, heldr enn sakir nokkurs illvilja
;

viljum

vér nú raeí) góí)u upp hefja vib yí)r sanna blíí)u meb

okkru hjúskaparbandi. Ok eptir þetta samþykki höfum vér

ekki heyrt, at konungr smáfei athœfi drottningar sfóan
;

,en

þat er þó sagt af hennar lilýfcni, at aldri hafi hún haft

3*
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mikla elsku á konungi meban þau voru ásamt. Karl

sonr þeirra fœddist upp í hiro konungs, ok var snemma

brábgjorr, ok því líkligr til höfbingja; ok er nú allt kyrrt,

þat sem konungi varbar ok öllu hans ríki.

13. Amundi er jarl nefndr, sá réb íyrir Buslara-

borg í Saxlandi; hann var kvongabr, ok er ei nefnd sii

kona, er hann átti. þau hafa átt fjóra sonu, ok koma

allir vib þessa sögu; dóttur áttu þau eina. Enn elzti

son jarls var Vígvarbr; hann var átján vetra, er þessi

frásögn gjörbist. Hann var mikill ok sterkr; skapbrábr

var hann , svo at hann sást ekki fyrir, hvat hann hafbist

at, þegar hann var reibr; hann var svartr á hárslit,

breibleitr ok raubleitr, ok hinn harbmannligasti. Rögn-

valdr hét annarr son jarls, hann var þá fimmtán vetra;

manna var hann fríbastr sýnum, vitr ok vinsæll, góbjarn

ok forsjáll, hverjum manni líkabi vel vib hann, ok allra

manna bezt görr at sér um allar íþróttir. Konungr

öfundabi . um þat , er þat var mælt, at hann kynni framar

íþróttir, enn konungr. Markvarbr hét hinn þribi, mjök

líkr Vígvarbi bróbur sínum bæbi at yfirlitum ok skap-

lyndi; hann var 12 vetra. Enn fjórbi hét Abalvarbr;

hann var níu vetra; hann var í mörgu samlíkr Rögn-

valdi, bæbi at
1
) skalplyndi ok yfirlitum. Dóttir jarls hét

Matthildr; hún var þá fjórtán vetra gömul; hún varhverri

konu vænni, þeirri er á Saxlandi var fœdd; þar meb var

hennar athœfi annat, þat sem röskva ok mikils háttar mey 2
)

má prýba, svo at hún gekk næst drottningu at öllum

kvennmannligum listum. Ulfr heíir heitit rábgjaíi kon-

ungs; hann var vitr ok vinsæll, ok hafbi mikil metorb af

konungi, en meiri af drottningu. Rögnyaldr jarlsson var í

miklum kærleikum vib drottningu, ok svo vib Ulf ráb-

gjafa, ok mælti hann |)at opt, þó at Ulfr þyrfti nokkurs

vib, at hann skyldi hans fyrr leita, enn annars inanns.

2
) tætt iim í eptir B, C, D. x

) bætt inn í; menn, C.
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Tveir brœÖr eru nefndir til sögunnar ; hét annarr Sveinn,

en annarr Helgi; þeir voru kertisveinar konungs, ok virti

hann þá mikils, en þó báru þeir þat fyrir konung löngum,

at þá var verr enn áör, ok bæöi gegndi illa konungi ok

mönnum af út; en ei síÖr vildu þeir sitja um Ulf, enn

um aöra, ok því heldr, sem þeir vissu, at hann var met-

inn, ok síöar mun sagt veröa; en svo gat hann viÖ sét

þeirra prettum, at þeir gátu eigi svig á honum unnit.

Jarl sá er nefndr til sögunnar, er Ubbi hét, ok réö fyrir

Spíransborg í Saxlandi; hann hafÖi fóstrat konung, en nú

var Karl son hans löngum at fóstri meÖ honum; hann

var auöigr at fé, en snauör at vinsældum ; hann var lyginn

ok undirfóruli hvat manni, sem kunni skyn á honum, en

ei því síör var hann vitr til ráöagjörÖar, ok slœgr í

umstilli, þó hann heföi lítt til góös sína vitsmuni. Sonu

átti hann tvo ; hét annarr Erlingr, en annarr Erlendr;

var Erlingr mjök í hátt ok lyndi sem faÖir hans ; hann

var ellri þeirra brœÖra. Erlendr var hraustr maör ok vel

mannaör, ok var mjök feÖrbetringr.

14. Jarl þann skal nefna til sögunnar, er réö fyrir

Stransborg; hann hefir heitit Mágus. Hann var vitr ok

vinsæll; hann var kallaör jafn at öllum íþróttum viö

Rögnvald jaiisson; en eina í|)rótt haföi hann um fram

aöra menn í Saxlandi, sú kallast nígrómantía, því at svo

kunni hann mikit í rúnum ok kuklaraskap, at hann

gjörÖi margs konar sjónhverfingar, svo at öngvir undir-

stóöu hans leika. Hann var ókvæntr. Einarr hét maör;

hann var frændi Mágus ; hann var mjök kærr jarli, ok réö

öiörgu meö honum; hann var góögjarn ok djarfmæltr viÖ

hoföingja. þat var einn dag, at jarl drakk meÖ allri sinni

mr& glaör ok kátr. Jarl mælti til sinna manna: hvar

s.)áit þér mér kvonarefni, þat er efla megi mína virÖing?

Fleatir þögöu, en sumir svöruÖu, at ])at mundi eigi

auöfundit. því þegir þú, Einarr? segir jarl. Einarr
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mælti: ek skai nu ei þegja lengr, sífean þú kvefer mik

at þessu. Ámundi heitir jarl, ok ræfer fyrir Buslaraborg.

Hann á sér dóttur, er Matthildr heitir; hun er kvenna

vænst, ok þar eptir ferr önnur hennar list ok athœíi , ok

mundi þá í hvern stafe vaxa yfeur virfeing, ef þu fengir

hennar, því at engi kvennlíostr er betri í öllu Saxlandi.

.íarl mælti: vel hefir þú" til fundit, ok skaltu nú þegar í

stafe velja fjögr hundrufe manna ór hirfe minni til þessarrar

ferfear. Einarr kvafe svo vera skyldu. En er þetta life

var búit, stígr jarl á hesta vife öllu þessu föruneyti. Rifeu

|)eir þar til, er þeir kvomu til Buslaraborgar, þar nær.

Jarl bafe þá stöfeva hesta sína, ok mælti : nú vil ek birta

fyrir yfer mína ráfeagjörfe; ek vil senda þik, Einarr frændi,

mefe 60 manna; þú skalt rífea til Buslaraborgar, ok finna

Amunda jarl, ok bifeja mér til handa dóttur hans
;

fyrir

því ferr ek þessa eyrindis svo, ef mér er synjat kon-

unnar, þá mun ek þat illa standast, ok ei móti von, at ek

berjumst vife jarl, en mér þikkir þat þó illt annars kostar.

Einarr bafe jarl ráfea. Rífer Einarr nú þar til er hann

kemr til borgar; en Mágus mefe sínu foruneyti skyldi þar

bífea mefean í skóginum. Einarr kom þann tíma til borg-

arinnar, er Amundi jarl ok hans synir voru gengnir til

náttverfeardrykkju. Hann gekk inn í höllina mefe öllu lifei

sínu, ok kvaddi jarl. Hann tók því vel; hann baufe þeim

öllum þar at vera. Einarr þakkafei honum mefe mörgum

fögrum orfeum. Um morgininn er menn voru komnir

undir dagdrykkju, þá sátu allír Amundasynir inni, ok svo

Matthildr systir þeirra. Einarr vekr þá til um eyrindi

sín. Jarl tók vel þessu máli, ok skaut því til atkvæfea

Rögnvalds ok þeirra brœöra. Heyrt heíi ek getit Mágus

jarls, sagfei Rögnvaldr; þikki mér sem vera' muni gófe

mágsemd at honum, en skilja vil ek hér til nokkut, áfei\

enn þessi ráfe takist. Einarr spyrr, hvat þat væri. Rögn-

valdr mælti: ek vil at life hans sé oss heimilt hvert sinn



er vér brœ&r þyrfírn, skip hans ok hestar, vistir ok eykir

ok allt þat, er vér kunnum hans meb at |)urfa; þótt

hann sé eigi í nánd, þá viljuni vér at frjálsu mega hafa

fé hans. Vili hann ei þessum máldaga játa, þá þarf

hann ei þessarra rába at leita. Einarr snýr í brutt, ok

liittir Mágus jarl, ok segir honum sín eyrindislok. Jarl

ínælti: mjök er sá mabr okabr ok þrælkabr undir Rögn-

vald, er þetta gjörir, ok allvandliga þikkist liann hafa fyrir

skilit, en allmjök skýtr þessu í tvau horn fyrir mér, því

at sá mundi þikkja mikill mabr fyrir sér, er þetta lyki

vel af hendi, ok skal ek at vísu at þessu rába. Ríba mí

heiin tii borgar. Var þeim |)ar vel fagnat. Ok er Mágus

hefir ei lengi þar dvalizt, vekr hann bönorb vib jarls-

dóttur. Amundi ok synir hans taka þessu vel; eiga þeir

at þessu nokkrar stefnur, ok verba þær málalyktir, at

Mágus jarl skal fá Matthildar. Var nú á kvebinn brúb-

laupstími. Eptir þetta ríbr Mágus heim til Stransborgar.

Sitr nú heima þar til er hann býr sik meb sínum viidar-

mönnum at sœkja sitt kvonarelni. Sem þeir kvoma til

Buslaraborgar, hafbi Amundi ok synir hans fyrir búit

sœmiliga veizlu meb öllum nógum fríbum kosti matar ok

drykkjar. Var þetta brúbkaup veitt vib mikilli rausn.

Luktist sjá veizla meb mörgum stórmannligum gjölum.

Ríbr Mágus jarl heim í Stransborg ok meb honum hans

kona Matthildr, ok tókust meb þeim góbar ástir. Stendr

þeirri ríki nú meb frib ok góbum nábum.

15. Nu skal þar til taka, er Lobvíkus konungr sitr

í ríki sínu eptir öll vibskipti þeirra drottningar, þau er

ábr voru ritut. Ok á einum liátíbisdegi , sem konungr

hafbi kallat í sitt bob marga ríka sína landrábamenn, þá sem

af honum héldu stjórn, var drukkit fast; ok sem kvelda

ttík, gekk konungr í fyrra lagi til svefns meb sínum

vildarinönnum, en þeir sátu ok drukku, sem þjönat höfbu:

Sveinn ok Helgi ok Ulfr rábgjaíi ok margir starfsmenn
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abrir. þeim varb mart talat, sem opt verbr vifc drykk.

þeir brœör tölubu um, at engi mundi þjóna jamágætum

konungi sem þeir. Ulfr mælti: fátt er eitt þat, er stund-

ligt er, at örvænt sé, at fáist annat slíkt. þeir mæltu:

hyggr þií at fái annan slíkan íþróttamann , sem konung,

ok mun öllum firrst fara um tafl vib hann. Ulfr mælti:

hvat er örvænt, at sá mabr fáist her í landi, at nokkur

áhöld gjöri konungi í taílinu. þeir svara: at heldr muni

fást hér í landi, at hann mun hvergi fást í heimi svo at

vér höfum spurn af; en vita þikkjumt ek, segir Sveinn,

at þér þikkir Rögnvaldr eigi verr tefla. þat segi ek eigi,

segir Uifr, og hygg ek þó at hann teíii vel. Sveinn

mælti: þarfleysa er þér at draga Rögnvald fram fyrir

konung, hvortki um þá íþrott ne abra, enda skalkonungr

víss verba, hverja smán er þu gjörir hans tign. Ulfr

mælti: flyt þú rétt mín orb fyrir konung, ok mun ek þá

vib ganga. Sveinn mælti: ei þarf verr at flytja, enn þú

talar. Skildust þeir vib þetta, ok leib af nóttin. Sem

morginn kom, ok menn voru komnir undir drykkjuborb,

lét konungr kalla Ulf til sín, ok mæltí til hans af mikilli

reibi: þú hefir gjört til vor mikla hábung, ok fyrirsmát

vort athœfi*, er oss svo flutt, at þú segir at Rögnvaldr

jarlsson sé fremri at öllum íþrottum, enn vér, ok eink-

anliga í tafli. Ulfr mælti: herra, þetta eru ekki sönn

orb til mín, því at ek þikkjumst víst vita, at bæbi mun
hann vanta til vib ybr tafl ok abrar íþr<5ttir , en opt legg

ek ei í minni, hvat ek tala drukkinn. þetta hefir þú

mælt, segir konungr, þó at þú þorir ei vib at ganga, ok

þetta skaltu mælt háfa. Drottning mælti: þat mun bæbi,

at Ulfr mun þetta ei mælt hafa. enda er líkligt, at Rögn-

vald vanti bæbi tafl ok annat vib konung, ef þreyta skal.

Konungr mælti: skilja þikkjumst ek, drottning, ybvarn

þykkjurlrátt, ok þú elskar hann ei óframar 1
) enn oss, ok

l
)
þannig D; framar, A, B.

»
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því er makligt, at vér þreytum þetta okkar í millum,

hvorr okkar er fremri. Drottning gjörbi þá sem jafnan,

þá er hún fann styggb á konungi, at hún gaf ser fátt at.

Konungr mælti til Ulfs: nú munu tveir kostir boonir; sá

er annarr kostr, attii kom Rögnvaldi til tafls vib mik;

hinn er annarr, at ek mun láta drepa þik. Ulfr mælti:

"frekr er hverr til fjörsins"; síban ek veit, af þú gefr mer

þetta fyrir daubasök, þá mun ek freista, ef ek get komit

Rögnvaldi til tafls vib þik. Konungr bibr Ulf þegar í

stab fara ok freista , ef Rögnvaldr treystist at tefla vib

konung. Ok ei miklu síbar ferr Ulfr leiðar sinnar vib

tvo sveina, ok léttir ei sinni ferb, fyrr enn hann kemr til

Buslaraborger. Hann fann Amunda jarl brábliga, en jarl

fagnabi honum, ok spyrr hvat at eyrindum væri, er hann

fór svo fálibabr. Ulfr sagbi af hit sannasta af vibrtali

þeirra konungs. Amundi mælti: ekki er mér um, at

Rögnvaldr reyni íþróttir vib konung, því at hann er mjök

brábr af kappi, ef hann vinnr ei abra; en ek veit ei, ef

Rögnvaldr vili þreyta tafl ebr annat, hvárt konungr fær

nokkurn ávinning í þeirra vibskiptum. Nú þlkk! mer

muni bezt at hætta, ok mun ek hann hvergi láta fara,

ef ek skal jrába. Ulfr gekk þá til mó'ts vib Rögnvald,

því at honum þötti þá vandast' málit, ok sagbi honum í

hvert efni komit var, ok bab hann leysa líf sitt, ok sagbi

Ulfr, at drottning hcfbi bebit, at RÖgnvaldr gjÖrbi þetta

fyrir hennar skuld, ok hermdi öll orb milli konungs ok

drottningar. Rögnvaldr mælti: mundi ei œrin naubsyn á

at hjálpa líli þínu, þótt þar væri á meiri torvcldi. enn

teíla kyrr í sessi sínum, en allra hclzt ef drottning heíir

lagit sín orb til, ok þikki mér allgott at láta tafl fyrir

konungi
, ef þess verbr aubit, ok vil ek utanborgar tefla

;

því ef konungr gjörir oss nokkur vandhœli í taflinu
, þá

vil ek ei at ek so luktr í stabnum, ok þó* ei nær borginni

enn á þeim völlum , er riddarar eru vanir at hafa sína



burtreib
;

|)ar jliggr einn þröngr skógr í nánd. Úlfr

)>akkabi honum allan þennan utveg, ok þóttist hann úr

heimtr, er hann hafbi fengit |)ctta jáyrbi. Ferr Ulfr heim.

þeir gjörbu stefnudag meb sér, nær þeir skyldu teíla.

RÖgnvaldr fann brátt föour sinn. Jarl spurbi: hvat kom

ykkr Ulfi til samans, frændi? Rögnvaidr kvao hann

hafa komit ser tii móts vib konung. Mundi hann þik

beiba, sagbi jarl, til tafls? Svo er víst, sagbi Rögnvaldr.

Hézt þú ferbinni? segir jarl. þat gjörba ekj fabir, segir

Rögnvaldr. Amunda jarli fékk ])á mikils, því at hann

var þá mjök gamall. RÖgnvaldr mælti: hví fær þér.

fabir, |)etta svo imikils? því at ek veit, at þetta er

upphaf ógiptu ybar allra brœbra, ok her fyrir munut þér

fá miklar hrjár ok ónábir fyrir þau tilfelli, er af þessu

munu hljótast.

16. þat var einn dag^ at Rögnvaldr var snemma á

fótum ; hann vekr upp brœbr sína ok spyrr, ef þeir vilja

fara meb honura. þeir sögbust víst fara vilja. Hann

spyrr föbr sinn, hvárt hann vill nokkut fara; en hann

kvezt ekki mundu fara. Mun ek svo at eins sjá ybr

brœbr héban af, at mör niun þat verba iítil skemmtan.

Var karl þá fullr af harmi. Skilja ])eir nú at því. Ríba

])eir brœbr leib sína ok sveinar |)eirra meb þeim, þar til

er þeir korna fram á þá völlu, er þeir skyldu íirmast.

])eir stigu þar af baki. Rögnvaldr mælti þá til sveina

sinna: nú skulut þér láta liesta vora á gras, þar til er

hálfunnit er taílit; þá skulut ])ér leggja vib beizl ok setja

á söbla, ok láta alla hesta vora horfa heim, ok standa

jafnframt, ok vera vib biínir at öllu sem v£r |)yrftum

skjótt til at taka; vera albúnir at nóni. Síban fóru þeir

brœbr fram á völlinn. Var ])ar fyrir konungr ok drottn-
v

ing ok mart riddaralib. Konungr sat á stóli, en drottn-

ing á öbrum. þar stób stóll ok dýna í, ok silkiver um.

Rögnvaldr ok brœbr hans ganga fyrir konung ok drottn-

i
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ingu; þeir kvöddu þau. Drottning tók vel kvebju þeirra,

en lét sem heyrfti eigi konungr. Rögnvaldr settist á þann

stól, sem aubr var, ok brœbr hans. Konungr Iiafbí

taflborb í knjám sér. Konungr tók svo til orbs: hvort er

þat satt, Rögnvaldr, at þú hafir bobit at tefla vib mik,

ok þú kallast betr teíla enn ek? Rögnvaldr mælti: þat

hefi ek ei mælt, en mér var s\o flutt, at þú bæbir, at ek

skyldi koma hér í dag til tafls vib ybr; ok nú þó at ek

kunni lítit í taíli, þá vilda ek gjöra þetta at þínum vilja

at tefla vib ybr, því at ek hirði ei, þótt ek fái mát af

ybr. Konungr mælti: vesalliga gengr þú vib þínum

ummælum, en ei því síbr skaltu nú tefla; ebr hvar er

taflfé þitt? Rögnvaldr mælti: ekki taflfé hefi ek, því at

ek ætla kapplaust at tefla. Konungr mælti: hér hanga á

stólnum í hjá þér 3 gullhringar
; þá skal ek vib leggja;

en ef þú heíir hér ei abra gullhringa
, þá skaltu leggja

vib höfub þitt; þikki mér þá milril von, attú sparir ei af

um taflit. Rögnvaldr mælti: eigi tek ek glens ybart fyrir

alvöru, herra, ok mun ek ei höfub mitt vib taflit láta,

því at mér er þat ekki falt. Konungr mælti: heyr til

endima, at þú vilt eigi leggja vib taíl svo oss líki!

Drottning mælti: [geymit þér at orbruín ybrum 1
), at

þeim beri at gjöra þér hlýbni
,

þat er þinn sómi. Kon-

ungr mælti: ))egi þú drottning, ok legg ekki til þessa

máls; því at fyrir löngu vissa ek , attú annt betr Rögn-

valdi, enn mér, ok væri hann fyrir þat verbr at
2
) láta

8itt höfub. Rögnvaldr mælti: tala þá hluti til drottningar,

er ykkr sómi vel bábum; en þótt ek Iegba höfub mitt

vib taflit. þá þœtti mér allvel komit, þótt í ybri forsjá

væri; ok þar sem vér erum þínir menn, þá mun oss vel

gegna at gjöra ybvart bob, ok viljum vér tefla á hverja

lcib, er ybr vel líkar. Síban reisa þeir taílit. Konungr

1
) frá [þannig A, B, C; herra, geyni at þú bjubir svo þínum

undirinöniium, D. *) bœtt inn í eptir D.
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vildi hafa þat fyrir ríkis mun at draga fram fyrri. þeir tóku

at teíla at dagmálum, en þat var ilti at hádegi, ok varb

enn litli munr, ok hlaut Rögnvaldr. Hann stób þá upp

ok mælti: nú hefi ek hlotit taíl þetta, ok er þetta af

öngvu, ngma athugaleysi konungs, því at hann hefir engi

taflbrögb sín meiri frammi haft; mun ek ekki heimta

þetta taflfé, því at mér þikkir allvel komit, þótt hann

haíi. Siban settist Rögnvaldr nibr, ok settu þeir annat

taíl, ok var því lokit fyrir nón ; fékk konungr hróksmát 1
).

Rögnvaldr stób þá upp meb sama hætti ok fyrr, ok þarf

þat eigi optar at greina. Konuugr varb nú harbla reibr.

Settu þeir taflit þribja; var þat lokit þá skammt var af

nóni , ok fékk konungr pebsmát. Konungr svarfar þá

taflinu, ok berr f punginn. Allir menn voru þar vopn-

lausir, nema Vígvarbr; hann gek meb öxi mikla. Hann

stób jafnan á baki konungs, meban þeir tefldu, vib reidda

öxina. Markvarbr sat á abra hönd Rögnvaldi , en Abal-

varbr á abra. Rögnvaldr stób þá upp ok mælti: nú mun
vita vib öbruvís, enn menn mundu ætla; ek heíi teílt vib

konung, en hann hefir teflt af kappi , ok lagt fram öll

taflbrögb, þau er hann þikkist kunna, ok heíir liann nú

látit þessi þrjú töfl ok þrjá gullhringa, er hann hefir vib

lagt, ok svo vesalliga yíirkominn í síbasta tafli, at hann

fékk af mér hit fúlasta pebsmát. Nú kann ek ei þat sjá

á mínu rábi, at þreyta þuríi vib hann fleiri íþróttir, því

at ek þikkjumst vita, at hann kunni allar verr, en þá

munu vit at því skilja, ok mun ek hafa hringa þessa, en

hann mun hafa spott af öllum fyrir sína heimsku ok

kappgirni. Konungr hafbi þá í borit taílit í punginn.

Hann mæltí : ekki skulum vér at þessu skiljast. Sprettr

hann á fœtr reibr, ok slær meb punginum framan á nasir

Rögnvaldi, svo at blób léll um hann. Konungr mælti:

haf nú þetta meb taflfénu, þar til vér miblum þÍT meirj

A
) í A virbist stanriu lirotsniát.
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svívirbing, sem þú hefir til unnit. RÖgnvaldr mælti : herra,

ekki brego ek mer svo mjök vib slíkt at smni; finn ek,

at þetta mun vera glens ybvart. Gekk Rögnvaldr þá í

brutt ok tveir brœbr hans meb hánum, ok til hesta sinna.

Rögnvaldr mælti þá: seinn er Vígvarbr bróbir vor, ebr

hvat mun hann dvelja? ok skulum vér eigi ríba undan

honum. Áftalvarbr mælti : ek veit ei , hvort hans mun

langt at bíba, ok ætla ek, at hann hafi reibzt vib pungs-

höggit fyrir þína hönd, þóttú reiddist eigi, því at ek sé
?

at öx hans er blóbug. Síban kom Vígvarbr, ok hefir

reidda öxina. Rögnvaldr heilsar honum, ok spyrr, hví

öx hans væri blóbug. Hann svarar: ek er ei jafnþykkjulauss,

sem þú, ok reiddumst ek, er þú vart lostinn, ok gjörba

ek at höfubverk konungs. Rögnvaldr mælti: veginn segir

þú hann þá? Ekki berr ek völd af höndum mér um þat,

sagbi Vígvarbr. Rögnvaldr mælti: þik heíir hent mikla

ógiptu, ok ei munum vér nú mega kyrru fyrir halda.

Síban stíga þeir nú á bak, ok ríba til Buslaraborgar. Nú
verbr þat síbar at segja, sem fyrr bar vib, at þá er kon-

ungr hafbj lostit Rögnvald meb punginum, ok hann gekk

brutt meb tveimr brœbrum sínum, þá stófe Vígvarbr at

baki konungs, ok eirbi honum illa svívirbing bróbur síns.

Hann heíir upp öxina, ok höggr í höfub konungi, svo í

heila stób: hann kippir skjótt at sér öxinni, ok hleypr

þar til er hann kemr til brœbra sinna; en konungr i'éll

áfram, ok var þegar daubr. Menn spruttu upp ok hlupu

eptir honum; þeir voru allir vopnlausir. Drottning kallabi,

ok bab þá ei eptir renna: mun oss engi fengr í því at

láta svo íleiri inenn; þikki mér því ólíkligra til hefnda,

þar sem þér erut allir vopnlausir; ann ek ok syni mínum
bezt hefnda eptir föbur sinn, en hann er nú hvergi í

nánd, því at hann er í Spíransborg meb Ubba jarli ; mun
oss aubvelt at taka alla sonu Amunda í þann tíma, er

ver hofum styrk ok ráb Ubba jarls. Vil ek, at þér allir
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saman búit Iíkferb konung3 sem vegligast. Ok eptir bœn
ok rábi drottningar var þetta allt gjört. Engi mabr fann

styggbarsvip af drottningu; hugsubu sumir menn þat, at

henni mundi nú dælla þikja um at vélast, enn áor, því

at henni haffei verit ábr it mesta óttabob, sem fleirum

ábr, at ofbeldi konungs; var hann ok því ei svo mjök

harmdauöi, sem elligar mundi, at menn höfou meir þjónat

honum fyrir ríkdóms sakir ok hræzlu, enn góbvilja ebr

eptirlæti. Drottning lætr nu búa um lík konungs virbuliga

sem sómdi ; var hann fluttr heim í Vernizuborg. Hun lét

senda orb Karli syni sínum , ok þar meb Ubba jarli ok

mörgum öorum ríkismönnum. Var útför konungs gjör

meb mikilli virbing ok fagrar sálugjaíir bæbi kirkjum ok

ölmusum. Sem hans útferb var öll gjör meb vegsemd,

býr drottning fagra veizlu, ok býbr öllum þeim, er meb

góbvilja höfbu sótt eptir hann þangat. Sem þessi dýri

safnabr sat meb prís ok glebi í hennar bobi , kvaddi

drottning sér hljóbs, ok mælti svo: öllum mönntim viljum

vér meb blíbu þakka þessa hingatkvomu, er þér hafít nú

enn sem fyrr sýnt oss sannan góbvilja ; en ybr má nú

kunnigt vera þat it mikla tilfelli í fráfalli konungs, bónda

vors. Nú bib ek ybr alla saman meb góbfýsi á líta ok

um hugsa þá hluti, sem oss má mestu varba Öllum, svo

sem til heyrir ríkisstjórn ok umsjá ríkis þessa; vitit þér,

at vér höfum getit til arfs vib konungi einn son vænan;

ok þó hann sé lítt reyndr vib ríkisstjórn, þá væntum vér

þess, þegar aldr fœrist yfir hann, at þessi hinn ungi mabr

verbi fyrir sér mikils háttar höfbingi ; meb allra ybar

umsjá er þat minn bœnastabr til allra ybar, at þér gefit

honum keisaranafn, svo sem hans forellrar hafa haft. Ok
er hún lauk sínu máli, gjörbu þeir allir góban róm at

hennar máli, ok var á þeirri stefnu Karli geíit keisaranafn

eptir bœn ok vilja drottningar. þá tók drottning í annat

sinn til orba: þú minn góbi son er orbinn keisari sem nú

r

\
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vita allir menn, ok tekit alla þá erfb, sem þinn fabir

leí fbi eptir sik, nd skyldast þú til at hefna föbur þíns á

þeim manni, er gjörbi þat hit illa verk, ok gjör þat meb

því hófi, at ei gjaldi abrir þessa óhapps, þeir sem ei voru

þess verks valdandi; bind ek fyrir þenna þinn vanda til

allrar rábagjörbar Ubba jarl, fóstra þinn. Jarl mælti: frú,

sagbi hann, eigi skulut þér þurfa at eggja mik til þessa

verks, því at svo em ek ríkr ok hraustr* á allan herskap,

at ek skal meb sjálfs míns sverbi drepa állá Amundasonu,

ok launa þeim svo þetta verk. Ðrottning mælti: ei sé ek

fyrir mun um þat, at þú orkir þí, enda þikki mér vel 1

)

yfir at láta, þóttu drepir þann af þeim, er þetta verk

vann, þótt hinir gangi undan, sem saklausir eru. Ubbi

mælti: alla skal ek drepa þá, ok er þ<5 ei hefnt konungs.

þú munt nú fyrir sjá, segir drottning. Karl lagbi fátt til.

Eptir þetta var slitit þessu samsæti , ok ferr hverr heim,

er buinn er. Karl keisari stýrir nu ríki sínu, ok gjörbist

vinsæll ; hann var góbr ok blíbr vib alla, en Ubbi var nú

meb honum.

17. Nú er þar til at taka, er þeir Rögnvaldr komu

til Buslaraborgar á fund Amunda jarls. Hann fagnabi

ekki sonum sínum, en þó frétti hann þá tíbinda. Rögn-

valdr sagbi slík sem voru. Jarli fékk þetta mikils. Víg-

varbr mælti : meir þurfum vér nú góbra rába, fabir, enn

hörmungar. Jarl talar þá af móbi miklum: dragist þér í

brutt sem skjótast, fyrir því at engi ráb mun ek leggja á

meb ybr, því at fyrsta tíma, er ek kom hingat til lands.

gaf konungr mér þetta jarlsdœmi; sór ek honum triinab-

areiba, at ek skyldi hans hefna, ef honum væri mein

gjört, ok hugba ek ei at þctta mundi mér svo nær bera,

sem nd er orbit, ok ek skyldi öngurn manni nokkra

hjálp gjöra, þeim er hans mótstöbumenn væri; þá hiini

sömu eiba sór hann mér um þau míil, er mik varbabi;

l
) bætt iim í eptir B, C, D.
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cr því engi von héban af at ek veiti ybr nokkra ásjá;

en ríba máttu Rögnvaldr á skóg eptir mér ef þú vilt.

Vígvarbr mælti: þann ætla ek verr hafa, er rekst á skóg

eptir karli þessum. Rögnvaldr mælti : tölum fátt vib föbur

vorn, því at nú heíir hann sem hann má bera. Jarl þreif

þá eitt snæri langt, er lá á borgarvegginum
;
hleypir langt

á skóginn, sem hestrinn mátti fara. Markvarbr mælti:

hvort mun fabir# vor ætla at hengja sik á skóginum.

Rögnvaldr mælti : annat mun ek getahann ætlaat at hafast;

en þó skulum vér nú halda eptir honum. Vígvarbr

mælti: aldri í'err ek eptir honum, því at ek hirfei aldri

hvat af honum verbr, síban hann vill oss ekki gagn

gjöra. Rögnvaldr reb þó, ok fáru þeir eptir jarli, allt þar

til er hann kemr þar sem 4 eikr voru. Hann mælti þá

vib eikrnar: þat man ek, segir hann, at þá er ek var

ungr, ok kom hingat í skóg þenna, at hann var svo

|)ykkr umliverfis ybr, sem þá er menn standa sem

þykkast um herra sinn, ok laut allr skógrinn ok hneigbi

vbr til eptirlætis, en nú liiit þér mjök minnkunarliga; nú

erut þér orbnar fyrir reibi skógarins, svo át engi vibr né

.skógr vill ybr lúta né þjóna, ok því at þessi óhamingja

er á ybr fallin sakir illrar mebferbar einnar ybar, ok er

ybr engi vegr né virbing at standa hér lengr, at allr

skógvibr vill ybr upp taka af þeim rótum, sem þér hafit

á stabit, ok ætla at segja ybr allar úgildar. Síban gekk

hann at þeiryji eikinni, sem mest var ok bezt var vaxin,

ok mælti: ráb mun ek þér rába, |)ví at mér þikkir þú

líkust Rögnvaldi at hafa oaínar tillögur, en ek þikkjumst

vita, at hinar þrjár munu þar fylgja. Vígvarbr mælti:

hvárt mun karlinn fabir vor at gjalti 1

) orbinn, er hann

er svo skynlauss , at hann talar vib fauska þessa , sem vib

inenn. Rögnvaldr mælti: Iátum föbur vorn rausa slíkt er

honum líkar, en getum þá slíks er oss líkar, til hvers

J

)
gabbi, B.
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þetta mun koma, þá er hann þagnar. þeir voru ei allnœr

honum, cn þó skildu þeir fullvel, þat er haiin talabi.

þeir gjörbu nií sem Rögnvaldr beiddi, ok hlýddu til oroa

jarls. pá mælti jarl: nú meb því at ybr mun ei vanta

hesta, hvert er þér vilit fara, er þat mitt ráb, at þér

ríbit fram á götustíg þenna eptir skóginum, ok at á þeirri,

er hér fellr skammt frá ybr; þer skulut fara ofan meb

ánni, þar til er þer finnit standa steinboga, ok ríbit þar

yfir; þá skulut þér ríba upp meb ánni, þar til er þér

munut íinna jarbhus
;

þar mun ybr fjórum einum þriggja

vetra fœba ok drykkr, ok hestum ybrum fóbr. Ok þá

sá tími er úti, mætti vera at skógarvíbinum væri þá

runnin reibi vib ybr. Haíit nú þetta, ef þér vilít, en

ekki mun ek fleira leggja til meb ybr. Snýr jarl aptr,

ok hleypir sem hann má. Vígvarbr mælti: sjáit þér, hvar

nú hleypir karlinn fabir vor, ok er nú œrr orbinn, því

at hann ætlar at eikrnar muni gjöra þat sem hann mælir

vib þær; leitum nu á brutt ok forbum oss. Rögnvaldr

mælti: þessi ráb rébi fabir vor oss, er hann mælti vib

eikrnar, en hann þóttist því síbr rjúfa eiba sína vib

konung, er hann nefndi oss eigi. Vígvarbr mælti: eigi

veit ek um vitleysi hans, ok ætla ek þann verr hafa, er

gaum gefr at skjali hans. Rögnvaldr mælti : at vísu skulu

vér fara svo sem hann lagbi ráb til, ok sjá fyrst hvat

þar er fyrir, því at vísu veit fabir vorr, at eikr þessar eru

kyrrar. Síban fóru þeir eptir því sem fabir þcirra hai"bi

þeirn vísat, ok fundu jarbhusit; var þar fyrir búit eptir

því sem hann vísabi cikunum til. þarf þat ei meb orbum

at lengja, at þeir voru þar þessa 3 vetr at fárra manna
1

vitorbi. í %. 'þv- i \j^ );
7,
í p- í\* J^Sð-

18. Nu er þar til at taka , er Karl var gjörr keisari

yfir öllu Saxlandi ok svo víba sem fabir hans hafbi ríki

ylir háft; hann var þá 18 vetra gamall. Hann var

Stjórnsamr, ok vildi hverjum manni gott irjöra. cr í'vrir

Mágus saga. d.
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honum kærbi sín mál, hvort sem hann var ríkr eba

fátœkr. Hann var vel kristinn, ok let svo vera alla sína

menn; hann lagbi þat víti á viö hirb sína ok alla |)á, er

ekki áttu at starfa, ef þeir gengu úr kirkju um tíbir

naubsynjalaust , at hverr sá skyldi gjalda 6 silfrpenninga;

skyldi þat sá taka, er fyrst yrbi varr um þetta. Níí af

því at fuss var hverr til fjárins, þá sat hverr um annan.

Ubbi stjórnabi mest ríki meb Karli, ok þótti öllum, sem

var, at hann spillti utn fyrir stjórn keisara. Ubbi mælti

|)á er úti var gröptr konungs ok svo veizlan, er stabit

hafbi : herra, segir hann, þat er mitt ráb, attu ríbir ei

meb færri menn, enn 100 riddara, ok fínnir Amunda jarl,

pk heimtir þu at honum son hans, en föburbana þinn,

lyrir þat at hann mun hafa forsjá ok ráb fyrir þeim.

Konungr kvab vfst líkligt, at þeir heffei |)ar til hjálpar

ætlat, er fabir þeirra var. Eptir þetta fara þeir heiman,

er þeir voru bunir, ok var Ubbi í íör ineb þeím ; ríba

alla sína leib til Buslaraborgar. Amundi jarl fagnar þeim

vel, Karli ok hans föruneyti. Konungr tók því lieldr fáliga.

Jarl mælti: hvat skal fjÖhneuni þetta, eba hvert ætlit þi r

at ríbaV Ubbi mselti : ek má vel segja þér þat, því vi r

ætlum, ai þil skulir fram selja óhappamennina sonuþína;

en ef þu vilt ei ])at, ))á muntu verba rannsakabr sem

óræbismabr, ok muntu þá verba naubigr fram at selja.

þdttd vilir eí -lostigr. Jarl mæltí: engri naubung þarftu

mér at heita, Ubbi, ])ví at ek vænti, ef svo prdiat er.

attii skulir at öllum trunabi verr reynast, enn ek, vib konung;

befir ek ok aldri rannsakabr verit sem þjdfr, ok þess

vamti ek, at Karl konungr ælti mer ekki þá odyggb, al

ek muni geyma föburbana hans, því at þar til heldr mik

öll skylda meb vináttu vib Hlöbver konung, at hefnda

ek hans, ef vib sonu mína væri ei at eiga, enn ek

styrkta þá, er þetta it illa verk hal'a unnit, ok heldr vilda

ek hala lálit alla sonu mína meb nokkrum sœiniligum
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atburbum , enn þeir hefbi þetta it illa verk unnit, því at

af þeim mun ek hvortki hafa gaman nís nytsemd meban

ek liíi. En þat vil ek, Karl konungr
,

segja þér ineb

sönnu, at þegar ek frétti þetta verk, rak ek þá í brutt

sem hina verstu ódábamenn
j

ok bab ek þá aldri koma í

mína augsýn, því at ek vildi engi ráb leggja tii meb

þcim. Fckk Amunda jarli þetta svo mikils, at hann

inátti eigi vatni halda. Konungr þagoi ok hlýddi til er

þeir tölubust vib. Amundi hafbi fjölda manna hcima,

ök lézt ei rannsakast mundu fyrir Ubba. Konungi þótti

sem af því mundi verba vandræbi, ef þeir þreytti þetta

.sín í milli. Karl konungr mælti: þat lieyrba ek föbur

minn segja, at hann heí'bi aldri reynt hi'góma ebr skvök

atAmunda, ok skal ek eigi sá föourverringr l

), at ek gruni

sögu hans; sc ek, at honum fær þetta svo mikils, at

hann mun satt segja. Ubbi niælti: tjá þlfcki mcr jarli

at gráta fyrir augum |nr, [ef þji vilt fyrir þessu

óbœttan") hafa föbur þinn; muntu þetta gjöra at vilja

móbur þinnar at elska Rögnvald ok þá bro'.br fyrir þetta

verk, enda skal ek ok aldri af láta, fyrr enn ek hefi

drepit þá alla, þótt ek haíi öngvan styrk af þer til þessa

verks. Amundi mælti: illt niun þar illan at hyllast, er

þil ert Ubbi, því at þil munt þeim verstr, er þinn söma

gjörir sem mestan. Yæri konungi ok mikil þaríleysa at

þola hröp þín, hvortki fyrir sik né menn sína. Konungr

mælti : vel mun fóstri minn oss vilja; en ek skal nu rába

at sinni, ok skulum vér shtía heim, ok gjöra Amunria

öngva óvísu, því at hann mun þessa verks ósakabr.

•Sneri konungr þá heimleibis. Ubbi inælti þá, at njósnir

skyldi fyrir hafa, hvar þeir brœbr mundi komnir: en þat

þikkí mer líkast, at þeir muni vera í Stransborg hjá

*) f>annig A, C; föðrverstningr , B; verrfebrungr , D. 2
) frá

I þannig D; er þú vilt fyrir þessu bœttan, A, B; þú vilt fyrir þessu

bœttan,

4*
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Mágus jarli. Konungr mælti : þar n
) vilda ek at þeir væri

sízt; en ekki mun Mágus halda þá á laun fyrir oss.

Ubbi lá um þá síb ok snemma, ok gat þá ekki upp

frett, ok líba nú svo fram nokkrar stundir.

19. Aki er mabr nefndr; hann var auöigr at fe, en

heimskr var hann ok grunnúbigr. Jlann var maor þjóbhagi.

Hverr mabr, er hann átti kaup vib, galt honum bæbi

seint ok illa. Hann átti fe at hverjum manni , er hann

átti kaup vib, ok kunni ekki at hafa, þótt hann fengi ei

sem honum var lofat. Honum fór sem fleirum öbrum,

at honum þótti þat líkast, at konungr mundi rétta hluí

hans. Fór hann síban á fund konungs, ok flutti sitt mál.

en konungr lezt skyldu gjöra honum lög sem öbrum þeim,

sem þess þyrfti. Hann gjörbi þeim manni orb, er Áki

átti at fe [, ok fekk konungr svo um stillt, at Áki fékk

alla sína penninga, þá er hann átti at heimta 1
). Var Áki

þá aubigr. Hann brá þá rábinu, ok bab sér konu einnar,

ríks manns dóttur. Var þetta at rábi gjÖrt, því at mikill

slœgr þótti til penninga Aka. þessi kvinna hét Helga;

hún var ung ok fríb yfirlits. IIún var mjök leikin ok

ógáfull a
); en þegar er hún talabi vib abra menn, þá

þótti Áka sem hún væri fííld fyrir honum. Ei bar til

betr enn svo, at hirbmabr einn slóst á tal vib hana. Áka

þótti þat illa, er hún vandist á þat. lézt eigi þat

mundu varast at tala vib menn. þat var eitt sinn, er

hann kom at máli vib hirbmanninn, þá er þau höfbu talat.

Hann segir, at hann kann ekki at varast slíkt. Áki mælti:

þrjótliga horlir fyrir ykkr um þetta mál; ek hefi talat vi^

hana, en hún vill ekki at gjöra. Nú vil ek heldr gefa

þér til fé, en þit látit af ykkru tali, því at mer er.þetta

mikil raun. IJirbmabrinn mælti: þat rná vel vera, þótí

ek vili ei gjöra fyrir þinn bœnarstab , at ek viB gjÖra

x
) þat, A. 2

) frá [ bætt inn f eptir D, og virbist þessari

grein vera sieppt í hinuin handritunum af ógáti. 8
)
gáfull, B.
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þetta at skapi þínu, ef þú gefr mér penninga, en ekki

mun ek mútu eina til taka. Áki mælti : ek skal þér sýna

^íst, at mér þikkir þetta miklu varba, ok mun ek gefa

þér þribjung fjár míns. Mabrinn mælti: þat mun ek

taka, ok þiki mér þá mikil von, at ek geri þer öngva

raun at mínu tali, ef þú greibir þetta vel. Aki mælti:

þat eina skal ek játa þér um þetta, at ek ætla at halda.

Ok þessu kaupa þeir, ok lýkr Áki vel féit sér af hendi.

Nú kemr Aki at máli vib Helgu, ok mælti: þikkist þú

ei vesul, at ek verb at bera út fé mitt fyrir þínaT sakir?

Hún svarar: þikkistú ei fól mikit, er þú ætlar at banna

mér tal vib menn; nú skal þik kosta nokkut, ef þú ætlar

vib þat at keppast. Áki kvezt ei af skyldu láta at vanda

um hennar fíflsku. þessi hirbniabr segir, hversu meb þeim

hafbi farit; ok þegar er abrir urbu þessa varir, hvat

hann hafbi grœtt, þikkir þeim lítit fyrir at afla ser svo

fjár, ok verbr til hirbmabr annarr at tala vib Helgu. Aki

talar enn um vib hann , ok þeir skiljast at því, at hann

gefr honum annan þribjung
;

greiÖir Aki þetta ólatliga, ok

er allt sem samt segi. Til ferr hinn þribi, ok gefr Aki

honum þat sem eptir er, svo nú er hann fclauss. Enn

verbr til hinn fjorbi at tala vib Helgu. J>á mælti Áki

:

þau vandræbi leibir mér af þér, at ek þikkist trautt mega

um þik tæla ; nú ,er uppi allt fé , ok lætr þú ei af heimsku

þinni; nú verb ek enn at sjá nokkut ráb fyrir þér. Hann

fœrir hana langt í skóg á brutt frá öbrum mönnum í

einn myrkvib, ok gjörir henni þar skála. Hann var þar

ura nætr, en fór í hérab um daga, ok smíbabi þeira

til matar. þeir Ubbi ok Karl konungr leggja tvær merkr

gulls til höfubs þeirra brœbra, ok skyldi sá eiga, er þeim

vísabi til þeirra. Áki hafbi sett skála sinn skammt frá

jarbhúsi þeirra brœbra, ok vissi hann ei , at þeir væri

þar í nánd. n

20. Nú er frá því at segja, at ei miklu síbar tekr
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Amundi jarl sótt. Hann sendir eptir Mágus jarli. Ok er
/

hann er kominn til móts vib Amunda, þá bifev javl, at

Mágus veitti nokkurn styrk sonum hans, ok segir honum

hvav þeir voru; þikkjumst ek vita, segir hann, at úr

þessarri ánaub komast þeir aldvi, nema þeir njóti vib

þinna vitsmuna. Mágus heitir góbu um þetta, sem hann

beiddi. Ok því at Amundi var þá mjök gamall, þá fcllr

honum þetta allt svo nærri, ok þat stríÖ, er hann bar

fyrir misferli sona sinna, at ei K ttir bonnm *) fyvr sótt mefe

barmi, enn hann fær bana. Mágus jarl lét vegliga gjöra

hans útferfe. Ok þá er hann hefiv á enda fœrt allar

naubsynjav ok beizlur Amunda, ríor hann meb sínu

fÖruneyti heim í Stransborg, ok sezt um kyrrt at ríki

sínu. Ok er Karl konungr frettir lát Arnunda jarls, vill

hann fá nokkurn stjórnarmann fyrir þat ríki , er hann

hafbi haft; en því at menn vissu, at þeir brœbr voru í\

lífi . \)á ti eystist engi at halda þetta ríki, at öllum þótti

vísar þeirra ónábir vib hvern þann, er at óvilja þeirra

tœki þessa ríkis stjórn. þá mælti Kari konungr: veit ek

þann mann, er vcl mun hlýba at taka þetta ríki. Hverr

er sá? segir Ubbi. Ulfr rábgjafi vorr, segir konungr:

bann er góbr vin þeirra brœbva. Ubbi bab hann honum

skipa; kvab þav hvoriga þurfa at spava, þótt þeir ætti

illt saman. Gekk þetta sem annat eptir tillögum Ubba.

Tekr Ulfr þetta ríki til forrába, ok er þó tregr til, því

at hann vildi ei svo gjöra, at þeim brœbrum mislíkabi.

21. Nú er þar frá at segja, at þeir brœbr hafa

verit í jarbhúsinu, at mjök gjörbist á förum kostr sá,

er þeir höfbu. Vígvarbr spurbi þá Rögnvald, hvat þá

skal til rába taka. Rögnvaldr mælti: vit skulum reyna

hvat Mágus mágr vorr vill muna af því, sein haim helir

oss játat, ok ek skilda á þá er hann f<
v,

kk systur vora.

Vígvarbr svarar: vera má at hann dugi oss vel héban

') hann , A , B.
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frá, en alllítinn gaum hefir hann at oss gefit hingat til,

enda skaltu þessa ferb fara. Rögnvaldr kvab svo vera

skyldu. Rögnvaldr átti vopn betri, enn nokkurr mabr

annarr í Saxlandi ; hann átti hest alhvítan, hann het Flugarr,

ok barbist í vígi meÖ hinum firrum 1
)

fótum, en stób á

hinum eptrum ; hann hljóp á hvetvetna upp, hvat sem

fyrir var. Einn morgin snemma, er Rögnvaldr klæddi

sik ok leiddi ut hest sinn, bar þat saman , at þá er

Rögnvaldr var á bak kominn úti fyrir jarbhúsinu ok sólin

skein á vopnin, at Aki hinn heimski var úti fyrir skála

sínum, ok kenndi Rögnvald |)egar. Nu skal fyrst segja

frá Rögnvaldi. Hann ríbr nu þar til er hann kemr til

Stransborgar. Mágus jarl fagnar honum ágæta vel. þeir

gengu í hallina, ok settust til drykkju, ok var Mágus

hinn kátasti. Rögnvaldr spurbi . livat til tíbinda hafbi

gjörzt meban þeir höfbu verit í jarbhusinu. Mágus sagbi

mikil tíbendi væri at segja: lát Amunda jarls; hefir hann

látizt at 2
) því er flestir menn hugbu af stríbi því, er þér

haíit verit útlægbir. Rögnvaldr mælti : hverír stjórna nú

ríki voru brœbra? Mágus segir, at Ulfr stjórnabi. Hvert

ráb leggr þú nú til meb oss brœbrum ? segir Rögnvaldr;

helir þú lítinn kostnab fyrir oss haft hingat til. Mágus

segir: ybr þikkir sem ek hafi Öngvan kostnab haft fyrir

ybr hingat til, en mer þikkir eigi svo; ek hefi annazt

allan þenna tíma 80 smiba ok þrjú hundrub verkmanna,

ok hal'a allir ybr unnit. Rögnvaldr brosti at, ok spurbi,

hve svo mætti verba. Mágus scgir: ek let þessa menn

alla gjöra kastala einn til handa ybr; |)ar er í komin vist

ok drykkr svo nö*gr, þútt þér sitit þar vib marga menn svo

at vetrum skipti; hann er skammt á brutt frá borg vorri,

svo at heyrir gjörla, ef hvellt er blásit í lúbr. þar ætla

ek, at þcr skulit vera ok verjast þaban síban; má hann

meb öngu vinna, utan meb því, sem ybr er sjálfrátt, at þér

iTfyrrum, A, B, G, rangt. af, A, B, C.
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sét ginntir á burt. Ek á einn Iúbr, sem þú munt heyra;

honum veit ek 'óngvan samhljóban, því at hann er dverga-

smíbi; honum mun ek því at eins blása, nema ek þurfi,

libs vib, ok trtíi ek ybr vel, at þér munit veita mvr þá

Hb. Skal ek nú fara at sœkja brœbr þína, en þú skalt

dveljast hér á meban hjá systur þinni. Rögnvaldr lézt

sjálfr vilja sœkja broebr sína. Mágus mælti: þú munt

rába vilja, en hitt mundi þó* eigi verr til vegar fara, at

ek fœri. Rögnvaldr ríbr nú þar til er hann linnr

brœbr sína.

22. Nú er at segja frá Aka, at hann kcmr inn í

skála sinn, ok mælti: mikill munr verbr her, Helga,

tveggja manna, er vib eigum í hlut, er þú starfar at

síbr, né gjörir neitt gott, en ek lieli mikit fé orbit at

leggja fyrir ergi þína ok ííílsku; heíi ek enn mikils íjár

aflat um litla stund, því at ek veit nú hvar þeir brœbr

eru nibr komnir. Skal ek nú fara sem hvatligast, ok segja

konungi, ok eignast þær þrjár merkr, er lagbar hafa verit

til ') fundar 2
). Helga mælti: annat mundir þú nú lil

rábs taka, ef þú vildir minn vilja gjöra; þœtti mér þat

ei óráWgt at segja ei til þeirra, ok mundi Rögnvaldr þér

þat gúbu launa. Aki rnælti: vib mundir þú leita at eyöa

þessu sem öllu Öbru
,

því seni invr berr í hendr. Sé ek

nú, hversu farit hefir. Rögnvaldr heíir glœpt þik ok lagizt

meb þér, ok vildir þú en versta kerling liggja lengr til

þessa úrábs, en þat skal nú ei vera. ok þikki m&r því

betr, sem þeir brœbr eru fyrr drepnir. Helga m:olti

:

löngu vissa ek þat, at ek var mannskræfu gefin, enda

muntu nú þat birta, er þú vílt at hinir frœgustu menn

st! drepnir fyrir fleipr þitt ok tilvísun; cnda skal ek segja

Rögnvaldi til ef ek má. Akimælti: opinbert er þat fyrir

mér, at þú herir gjört þik at pútu, enda skal ek nú þát

launa þér; ok sld hana kinnhest, ok skelldi aptr skála-

T) bætt inn í eptir C. *T"til fundingar þeirra, I>.
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hurbinni, ok læsti hana þar inni, svo hún mátti hvergi

brutt komast. Aki ferr nú allt til þess, er hann kemr til

Vernizuborgar ; Ubbi jarl var ))ar. Ok er Aki kom fyrir

konung, spur&i konungr, hvar hann hef&i verit: því at

ek heíi eigi sét þik á löngum tíma. Aki mælti: þér

vissut, herra, at ek fékk fé mitt, en nú skal ek þat

launa þér nokkru, en þat er ei örvænt, at ek fái nokkur

laun af ybr. Konungr spurbi, hvat hann kynni at segja.

þat er hann hugbi til svo mikils. Aki segir: ek veit hvar

þeir Amundasynir eru nibr komnir, sökudólgar þínir
;
þeir

eru í jarbhúsi skammt frá steinboga þeim , er á ánni er

:

hafa |)eir þar verit allan þenna tíma; nun ek þar vel á

hitta, því at ek hefi þat ábr markat. Ubbi jarl mælti

:

þetta er sú þjóblygi, sein mest má vera; heii ek þar svo

kannat, at hér er ekki satt í; værir þú ills fyrir þetta

ínakligr. Konungr mælti: þó mun honum gott hafa til

gmgit, ok skal fá honuin hálfa mörk gulls. Svo gat

Ubbi um talat, at Aki varb því feginn, er hann komst í

brutt mebþat, er hann fékk; ok er hans eigi lengr getit

vib þessa sögu. Ubbi mælti tii konungs: þetta mun allt

satt, er Aki heiir sagt. Konungr mælti : illa gjörbir þú

nú, ef þetta er satt, er þú fékkt honum ekki þær þrjár

merkr silfrs, er vér höfum lagt til höíúbs þeim brœbruni.

Ubbi mælti: litla hríb mundi hann því eytt hafa, ok hefir

meira eybzt honum á skammri stundu; för þetta sem von

var skræfusamliga, er hann sagbi til þeirra, ok vii ek

aldri at hann grípi fé upp. því at þetta þikki mér betr

komit hjá þér. Nú skal safna libi sem skjótast, ok fara

til jarbhússins
,
sagbi Ubbi. Konungr bab hann rába. Ríba

þeir nú vib hundrab manna af borginni; létta eigi sinni

ferb, fyrr enn þeir koma til jarbhiissins. ^ann sama morgin

höl'bu þeir brœbr þaban á burt ribit; en er þeir komu

þar. fundu þeir jarbhúsit autt. Ubbi mælti: menn hafa

héban nýribit. Konungr mælti : þá munu þeir í morgin
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Stransborgar , ok ríbum vér eptir þeim, sem vér megum.

þeir ribu þá |)ar til er þeir sáu,' hvar þeir ribu. Konungr

mælti: nú skal herba eptir þeim , sem vér megum. Ubbi

mælti: vér skulum taka ráb annat, því at þcir eiga hesta

svo góba, at þeir komast undan; nú skal velja 12 menn

af lioi voru, þá er i'rœknastir eru , ok skal ck vera þar

meb; skal hverr hafa tvo hesta, þá erbeztireru, ok skal

sprengja hestana undir þeim. Svo var gjört. Kögnvaldr

mælti vib brœbr sína: hér ríbr konungr eptir oss. Ubbi

ríbr fram fyrir vib ]2 menn, ok hafa þeir hesta hálfu

fleiri, ok mun þat duga mínum hesti, en ek kvíbi ybrum

hesturn ; ebr hvat er nú til rábs? Vígvarbr svarar: þat at

snúast vib , ok taka í mdth RÖgnvaldr mælti : þat mun
vera úlíkligt ráb , eru þeir svo margir, þegar þeir koma

allir saman; vér skulum víkja af götunni lram fyrir h<5l

einn, er hor stendr oss hjá, ok mætti verba, at þeir ribi

um hjá oss. þeir gjöra nú svo. Ok er Ubbi kom fram

um hólinn, mælti hann: nú hafa þeir mikit ribit undan,

er þeir hafa horíit oss, er ek fær ei sét þá. Konungr

rnéelti: nú heíir RÖgnvaldr orbit oss slœgr, því at ek

hygg, at þeir haíi vikit af götunni; mun hann hafa numit

hér stabar vib holinn, én Ubbi mun hafa ribit fram um;

skulum vcr víkja hér af göturmi. Og er Rögnvaldr sér

þetta, mælti hann: hér ríbr konungr at oss , ok mun

ekki tjá at vera hér; munum vér snúa undan konungi,

því at hann heíir fátt manna hjá sér. Ubbi verbr brátt

víss, at hann er urn fram ribinn
;

snýr hann þá aptr í

mót þeim. Rögnvaldr sér þetta. Hann mælti: mt eruin

vér komnir milli stcins ok sleggju; skulum vér þó* heldr

at Ubba snúa; niun ek ríba fyrst, þá Abalvarbr. þá

Markvarbr, þá Vígvarbr; skulum vér þess mest gæta, at

láta aldri slíta ferb vora í sundr, en cf einhverr vorr

verbr fráskila, þá er sá þegar drepirm. Rögnvaldr ríbr
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nú á fylkinguna, þar sem hann kemr at; hestr hans barbi

mei) hinum firrum fótum , svo at ekki stób vib. Rögnvaldr

sat ei kyrr á hestinum. Rögnvaldr reib í'ram at libi Ubba,

ok drap 10 menn; hann veik þá aptr hestinum; var þá

Vígvarbr ok Markvarbr þar komnir, en Abalvarbr varb

handtekinn, ok fœrbr konungi; hann lét setja hann upp á

einn hest; varbveitti Ubbi jarl hann, ok mœlti: förum

vér enn eptir þeim. f>eir gjörbu svo. Rögnvaldr sir

þetta. Víkr þann þá af götunni, svo Ubbi gat ei sét

hann, því at hestar þeirra brœbra voru mjok þreyttir.

Ubbi reib enn um fram. Konungr gat sét, hvar þeir fóru,

ok fó*r þegar þann veg. Rögnvaldr mælti: ekki mún os.s

tjá hér at vera, ok verbr nú cnn at ríba fram eptir

Ubba. þeir gjörbu svo. Ubbi snýr enn snarliga aptr.

Rögnvaldr mælti : hvat er nú til rába? Vígvarbr mælti:

at verjast karlmannliga, ok snúa í móti. Rögnvaldr niælti

:

þat man ek einn tíma, at ek reib þessa götu meb febr

mínum; ek sá þá at haglkorn hraut af augum honum.

Ek spurba, hví honum fengi svo mikils. Uann sagbi, at

hann sá fyrir ógiptu vora, ok munu þér ríba götu þessa

ttndan óvinum ybrum ; hSr liggr af út götustígr lítill, hann

mun þá forntrobinn mjök ; hér er skógr skammt í brutt;

hann er þykkr, at þar má ei ríba meir enn 2 merin

jafnfram; hann munu þér ríÖa þar til er fyrir ybr verbr

myrkvibr; |>ess get ek, at óvinir ybrir sœki ei þangat.

Skulum vér nú ríba, sem hann lagfei ráb á. þeir gjörbu

svo, ok fundu götustíginn; ríba hann þar til er þeir komu

í myrkvibarskóginn; hann var svo þykkr ok þröngr, at

limar Itikust saman yíir þeim. Konungr mælti: engi er

mér minna manna svo falr, at ek vil\ at líf sitt eigi vmdir

vopnum þeirra brœbra, þar sem vcr vitum aldri hvar ]>eir

eru í skóginum; en þat skal Rögnvaldr heyra mega, at

ek skal Abalvarb pína láta öllura píslum, ok síban drepa.

Rögnvaldr svarar öngvu. Síban reib konungr brutt. Ubbi
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eggjabi , at þeir skyldi rífea á Mágus, ok drepa hann ; kvab

hann vera ráb ok styrkr þeirra brœora, er hann var.

Konnngr lézt ei þat mundu gjöra: því at ek veit, at

hann mundi skjótt víss verba af sínurn vísindum, þó* at
•

engi gjöri honum vissu af vorri íyrirætlan. Snúa þeir

nú heim. Amælti konungr mjök, hversu þeir brœor

höffeu farit undan, ok kvab hann slyttumannliga hafa eptir

sótt. Nú er at segja frá þeim brœferum
;

þeir ríba þar til

er þeir koma fram úr skóginum, ok letta ei fyrr sinni

ferb, enn þeir koma til Stransborgar. Tók Mágus vib

þeim hit bezta, ok mundi enn glabligar, ef Abalvarbr

hefbi þar verit: ok mundi ei svo farit hafa, ef ek heffei

þessa ferfe farit. Bafe Mágus þá brœfer fara í kastalann.

Fær Mágus þeim bæfei þjónustumenn ok marga vaska menn

til í'ylgdar, ef þess þyrfti vife. Ok er Rögnvaldr hinn

ókátasti, því at hann var rnjök hugsi, hvat gjört mundi.

Nú er frá því at segja, at konungr kemr til Vernizu-

borgar , at Ubbi jarl beiddi , at konungr gæíi Afealvarfe upp

í sitt vald , ok lezt hann rnundu pína hann. Drottning

Ermenga mælti : Ubbi
, þú talar ódrengiliga, er þú vilt

pína saklausan marui , en þú haffeir eigi þorat til at rífea

ok drepa þann, er vegit liaffei herra þinn; vænti ek, at

konungr geri þetta eptir makligleikum , ok geri vel vife

Afealvarfe, því at hann er saklauss af drápi bdnda míns,

ok bífei svo, ef sá maítti nást, er þetta illa verk gjörfei.

Konungr mælti: ei vil ek |)eirri bleyfei
1

) upp hefja í

vora i'öburhefnd, at níbast á þeini, er saklausir eru, en

koma |)ar engu til vegar, er |)essi hefnd ætti nifer at

koma. Ubbi mælti : gera muntu í því vilja drottningar

at elska alla brœfer Högnvalds, en drepa skal ek hvern

sem ek nái. Konungr mælti; mikil von þikki mer, attii

ríbir eigi dhræddari fyrir þeim, enn þeir fyrir þer, ok

þuríir þú ekki um þat at berkja. Skildu þá at þessu

l
) þannig D; óhlýbni, A, B, C.
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sitt tal. Litlu sífear hverfr Abalvarbr svo á brutt, at

enginn vissi, hvat af honum varb. Vígvarbr ok Markvarbr

voru kátir í kastalanum. Rögnvaldr var löngum hljóbr,

því at hann vissi eigi, hvat leib um Abalvarb bróbur sinn.

Hann kemr at máli vib Matthildi systur sína, ok kvezt

|>at á öngvan veg nýta mega, at hann viti ei hvat orbit

er af bróbur sínum.

23. Níí kastar Matthildr fæb á Mágus, ok fann

hann þat brátt, ok fréttir hana, hvat hún gefi honum at

sök. Hun svarar: því spyrr þú at þessu, þar sem þií

hcldr engan skildaga, sem þú heíir brœbrum mínum

heitit. ' Mágus segir: allan þikkist ekhalda; þeirværunu

allir hér komnir, cf ek hefba rábit, ók skylda ek þá halda

sem sjálfan mik; en nú vildu þeir sín ráb hafa; sýnist

raér þetta vera mesta vandamál, en þar muh þikkja, sem

npt verbi óvænt at hætta, ábr vér komumst úr þessum

vanda, sem vér erum nú í komnir; mun ek annars útvegar

fyrr leita, enn berjast um Abalvarb, ef mín ráb skal at

nokkru hafa, því at oss mun þungt veita, því brœbr þínir

hafa ill málefni ; en ef þú vilt nokkurt gagn gera brœbrum

þínum, þá mun fleira vib þurfa, enn kapp þeirra eitt saman

ok ])verúb þína. Er nú enn sem fyrr, at annathvort sé

at mínum farit, elligar legg ek ekki til þessa máls; ok

er þat mitt ráb, attú kallir hingat alla brrebr þína, ok

vil ek vita allá þeirra rábaætlan. Hún gjörbi sem Mágus

mælti. Ok er þeir komu þar, mælti Mágus: þat var

næstum, Rögnvaldr, attú vildir ei, at ek fœri at sœkja

brœbr þína, ok vildir þu fara, ok dugbi þat illa ; en nú

skal vera annathvort, at þér skulut fylgja mínu rábi, ella

mun ek ekki til leggja, ok kjösit þér allir saman. RÖgn-

valdr mælti: því skjötara skal kjósa, sem kostr er ójafnari,

at vér viljum öllurn vanda bjába ybr á hendi. Mágus
kvab þikkja vel vert. Skulut þér þá fara heim í kastala
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yovarn, ok bíoa svo þess, er at hendi kemr. þeir gjörbu

sem Mágus baub.

24. Ok ei miklu síbar fara þeir heiman Mágus ok

Einarr frændi hans; þeir hafa þrjá hesta. Ríba þeir leib

sína, þá sem vissu at skemmst var til Vernizuborgar. Ok
einn dag talar Mágus vib Einar frænda sinn: nú vil ek

birta fyrir þer mína rábagjörb : ek ætla einn saman at fara

til Vernizuborgar, en ek ætla at þií skyldir bíba mín utan-

borgar í skögi þessum, er skammt er frá borginni; komi

ek ei aptr til þín, þá er þrjár nætr eru úti, þá skaltu

fara heimleibis; mun ek annathvort koma öngu til leibar.

[ebr ok mun verba einn um at leika
1
), ok þó meb nokkr-

um brögbum. Einarr bab hann rába, ok lét hann til

nokkurs vinnings líkast, ef hans ráb væri höfb. Ríba þeir

nú, þar til er þeir koma nær borginni, svo at þangat var

ei lengra enn 2 mílur; þeir voru þá komnir í skóg einn.

Mágus bibr þá stíga af hestum sínum, ok svo gjöra þeir.

Jarl bíbr Einar ofan taka töskur þær, er á voru þeim

hesti. er hann reib. Höfoii þeir í annarri tösku vistir

sínar. pá mælti jarl: þér mun forvitni á, Einarr, hvat ei

A annarri töskunni. Jarl í?engr til ok lyptir upp, ok dreg<

þar út úr mikla ílegsu
2
); þat skrapabi allt utan afskeljum

ok kufungum. þá sá Einarr, at þetta var gjört svo sem

ein hekla; hún var svo síb, ok hvergi opin, nema taka

mátti út höndunum tveim megin. Hattr var upp af bæbi

mikill ok síbr fyrir; gríman hattarins var gjör ásjóna.

hún var mjök ellilig, meb löngu ok síbu skeggi; þat var

hvítt af hærum sem dúí'a; þessi ásjóna var sköllótt, ok

haí'bi hrukkur margar á enni. Einarr mælti: herra, hví

berit þér meb ybr þenna ófagnab? Jari mælti: ei má

vita, hvat til gagns má koma; en eí* þú vilt vita, þá ætla

ek í þessu klæbí at ganga fyrir konung, því at ek vil ei

J
) frá [þarinigD; ebr mun verba einum at leika, A, B, C.

-) flœksu, D.



63 9

vera kenndr. Sfóan leggr hann af sér vopnin ok tignar-

klœbi þat, er hann bar dagliga, ok fékk Einari til varb-

veizlu. Síban vafbi hann sína avma allt á hendr fram

mebr fornum ok óvendiligum rakningum *) ; síban steypir

hann yfir sik þessum biiningi, en þat var honum hældrep,

svo ekki sá fœtr hans
;

þessi hekla var svo um biikinn

allt ntör í f'ald, at hón var gjör á mynd sem ólpa eba

lobkápa, þá er önnur rögg féll ofan yíir abra, en þessar

röggvar vom af skeljum, önnurhver rögg var af kúskeljum,

en önnurhver ai' hörpuskeljum, svo þykkt sett, at hver tók

abra, enum hettuna var gjör rögg af kufungum, en önnur

af krákuskqljum ; framan um andlitit á hettuuni voru

skillingar ok olbogaskeljar, en á striitnum var hlabit }ium-

arklóm, ok skrapabi þat einna mest, er hann veik sér

nokkur; höfubbiinabr hans var svo þungr, at trautt mundu

óstyrkir menn ganga meb. Ok er jarl var kominn í

þetta klæbi, var liann allókenniligr, því at hann var ábr

hinn tiguligasti í vibbragbi, en nu leizt hann hinn förumann-

ligasti. Eptir þat tekr hann tvo staíi í hendr sér. Karl

var heldr raubeygr til at sjá. Síban er hann þóttist biiinn

sem hann vildi, bibr hann Einar vel lifa, ok stefnir svo

sem leib liggr til Vernizuborgar
;

þat var á einn hátíbar-

aptan ; hann kom svo í borgina, sem konungr ok hirb var

til kirkju gengin. Konuugr haí'bi í hjá sér marga ríka

bobsmenn. Ubbi jarl var meb konungi. Nii sem at

aptanssong var verit, heyrbu þeir mikla hundgá, svo at

hverr geystist fram fyrir annan hundaiína. Hirbmönnuni

var mikil forvitni á, at hverju hundarnir inundu geyja,

en engi vildi brjóta bob konungs, en liverr sat um annáh,

ef út gengi. En þegar er sunginn var aptansongr, hljóp

hverr út, cr vib komsr, ok þóttust þó allir of seinir. En

er þeir komu lit, sáu þeir .í mibri hundaþrönginni sem

væri ein skeljahniga míkiK Er aptansólin skein á þetta
;

') ræmum, D.

j
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þótti þeim undarligt, ok fóru svo nær, at þeir sáu, at

þat var karl einn gamall, meí) allmiklu skeggi. Karl studdi

bakinu vib strætinu, en hann hafbi á lopti stah'na, ok

barbi til hundanna; en þegar hann vildi upp standa, ok

hann hrœrbi sik nokkur, þá hlóbust hundarnir svo þykkl

á hann, at hann gat meb öngu móti upp stabit. Hirbmönn-

um þótti þetta mjök mikit gaman, ok sigufcu fast hundun-

um. Konungr kom í því út á strætit. Hann sér karl,

hvar hann húkir, ok gerir ýmist, at hann berr meb stöfun-

um, stundum grfpr hann upp hundana, ok kastar svo á

brutt, at víst fjarri komu nibr. Meiddi hann suma, en suma

deyddi hann meb öllu. Konungi þótti gaman at karli,

ok hló at sem abrir. Ok er karl var í þessi umvésun,

getr hann at líta, hvar konungr var. Hann mælti þá: þat

er þó satt, sem mælt er, at „fár er vamma varr" ; eba hvort

mun frá þessum konungi mest logit? Mér var sagt, at

hann væri svo hugagóbr, at hann mætti ekki aumt sjá,

ok rákumst ek hingat af því, at ek ætlaba at hann mundi

vib hjálpa eymd minni ok elli, ok hefi ek þolat mikit vos,

ok farit margar langar torfœrur, en nu angrar hann svo

hug minn, at hann hlær at þí, er hundar vilja rífa mik í

sundr, svo sem abrir angrgapar, en þat líkast, at ek fái

af honum hrakning fyrir hjálp, ok rhegi ek þetta flytja.

þá er ek kem fyrir kdh öbrum liöfbingjum, ef hann lætr

ei meb öllu deyba mik. Nú er konungr heyrbi orb hans,

hvat hann talabi, mælti hann: þetta er víst illa gjört at v

erta karl, ok takit þér hundana af honum, ok vitit þá, ef

karl komist á fœtr. þeir gjörbu svo; ok fœrir karl undir

sik stafina. ok getr þá stirtlat
1
) sör á fœtr. ok var orbinn

mjök móbr af þessi róstu. Hann gengr fyrir konung, ok

kvaddi hann vel ok kurteisliga, svo sem hann hefbi vana

til ríkismenn at kvebja. Konungr tók vel kvebju hans,

ok s|)urbi hann at nafni. Kárl mæltis þir spyrit ófrób-

J

) stritat,"D]
'
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liga, er þer spyrit nafns míns, því at svo em ek gamall

mabr, at ek man alls ekki til, hvert nafn ek hafba, en

þess þurlit ))ér ekki at spyrja, hvat mitt nafn er nii kallai,

því at þat máttu gjörla skynja, þegar þér sjáit minn búnaí),

])ví at ek heiti ok Skeljakarl. Konungr mælti: þií munt

vera mabr gamall, ok munt kunna margar frásagnir; eba

meb hverjum ríkismönnum heiir þú verit? Karl mælti:

herra, hvar námut þér þann sib at spyrja mann tíoinda,

lyrr enn at bjóba mönnum mat ok drykk? nu mun ek

segja ybr, herra, at engar frásagnir mun ek fyrir ybr tjá,

fyrr enn ek fæ mat ok drykk, en færra munut þér kunna

at spyrja, enn ek kann at leysa ur ; hefi ek ok opt talat

vib ríkismenn, en stundum Íeikit fyrir þcim einstaka

gamanleika. Nu eru, herra, tveir kostir af minni hendi

:

vilit þér leyfa mér, at ek fari inn í hall ybra, þá megit

])ér spyrja þess, er þér villtj ef ybr þikkir mikit gaman

at sináleikum mínum, þá skulu þeir til reibu, en elligar

mun ek ieita burt af borginni, ok ílytja þá þat sem satt

er, at öngvan fann ek svo vesalan, at mér synja&i vetrvistar.

Ubbi mælti: aldri heyrba ék fyrr jafnkyndugan karl í orbum

.sínum, sem þenna, ok mun því betr,at hann ferr lengra á brutt.

Skeljakarl niælti : hvat heitir þessi mabr, er mér sneibir svo í

orbum ? okverit mundi hafa minna daga, at öll þín atköst

hefbi ek launat þér ótæpiliga. Ubbi svarar : ek vil eigi leyna

])ik nafni mínu, ok heiti ek Ubbi; ek em einn jarl, ok

ræb ek fyrir Spíransborg, hingat kominn at bobi konungs,

ok em ek hans fóstri, ok held ek öll ráb meb honum.

Skeljakarl mælti : þör mun meir gefit ragspeki, enn risna.

ok þat inun mœlt, at sá festi sitt ráb mjök vib hunds-

hala, er þangat leitar rába, sem ])ií ert, því at þií múnt

þau ein ráb til leggja, at þá mun verr enn ábr. Jarl

mœlti: heyr hér til endima, attú smár oss í orbum, ok

skaltu fyrir þat hafa gilda refsing. Skcljakarl mælti:

Mágus saga. 5 ,
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greypiliga 1
) lætr grcyit jafnan, ok er þat þó illt at

reyna. Konungr mælti : þat sé ek, at þér mun lítill vinn-

ingr at skattyroast "vife karl þenna, því at hann vægir lítt

valdinu, ok er þat mín tillaga, at karl í hall meö oss

fari, ok sýni oss svo gamanlcika sína. Ok er karl heyrbi

þetta, féll hann fast á sínar hœkjur; hann var bjugr

mjök í lendum, en keikr í hálsi ; hann stumrar þegar til

hallar. HirÖ öll hló at honum ok at búnaöi hans. Ok er

hann kemr í höllina, kastar hann ser nibr í hálm, þar

sem abrir stafkarlar voru. Konungr gekk til hallar meb

hirb sína. Síban voru borÖ sett frain, ok vist á borin. Ok

er menn höfÖu nokkra stund etit ok drukkit, tekr skeljakarl

staíi sína, ok berr á tvær hendr aÖra stafkarla. þeir

taka nú í móti honum, ok verbr nú mikit hark í höllinni.

Hlaupa mi tii borÖsveinar, þeir sem þjónubu, at skilja

þá. Skeljakarl í'ór á hœkjur sínar, ok ferr innar fyrir

hásæti konungs. IJann mælti þá: litla glebi fæ ek af því,

þótt ek sé kominn í þína hall, því at ek fæ hvortki mat

né drykk, en stafkarlar hafa stolit frá mér þí enu litla

silfri, er ek átti, en barit sjálfan mik. Konungr mælti:

er ei^ri hitt, karl, attii berir á öbrum, ok þú valdir þessi

róstuV Skeljakarl mœlti: verit mundi þat hafa minna

daga, at ek mundi láta þeim verba gaman lítit at stela

frá mér, ebr gjöra mör abrar ónábir, en nii geld ek þess

jafnan, at niik gjörir hruman af elli ; verb ek nú þat

þola, þat er ek munda ei, ef ek væri yngri, ok vilda ek

nú, herra, ei vera hjá þessum þorpörum; vil ck því bibja

þik, attú leyfbir at ek lægi í hálmi hér fyrir knjám þér,

því at ek má ei vera hjá leibum staí'körlum fyrir |)eirra

ódyggbum. Konungr mælti: róstumabr mlkill þikki mér

þú vera, cn hví skaltu k&r ei vera, ef \m er hér belr

sibabr. Sezt karl þá nibr. Litlu síbar tók karl í skikkju-

skaut konungs ok togabi. Hann mælti þá: litla rausn

') greppiliga, A, B #

i
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má sjá í hall ybvarri, er þú lætr gamla vcslinga Hggja

hungraba í hall þinni fyrir knjám þér, ok ei gjörbu svo

hinir fyrri konungar, at þeir léti ínik þurfa at sníkja svo

lengi eptir þeirri ölmusu, er ek skyldi hafa. Konungr

mælti: hafa þjónustumenn vorir ekki geíit þér at eta?

Skcljakarl mælti: yörir borösveinar gjöra mér illt, en eigi

gott; þeir hlæja ok gabba at mér ok mínum búnabi, ok

þat sé ek gjörla, at ek fæ hér ekki gott, utan þú geíir

mér af |)eim krásum, sem yor eru matbúnar. Konungr

mælti : framfœrinn karl ertu, ok skal ek svo gjöra, sem

þú bior. Skeljakarl mælti: 'sá verbr at biöja, er bjóbendr

á fá'.
1

) Konungr tók einn silfrdisk meb fríoum matbún-

abi, ok réttir at karli. Hann iók vib bábum höndum,

ok hélt upp yfir höfuo sér, ok sczt síoan til uiatar, [ok

f6r at vcl ok kurteisliga. Konungr mælti: sí't muntu fyrr

hafa ríka menn, svo ferr þú meb þínu athœli. Skutil-

sveinn 2
) bar eitt stórt ker mcb gúlli gjört at keisara.

Skeljakarl mælti : lítinn hátt muntu kunna at þjóna, er

þú gefr konungi fyrr at drekka, enn mér, þar scm hann

hefir ábr drukkit í kvcld mörg ker, en ek ekki'; hverr

kcnndi þcr þcssa hœvesku,8
) |)ar scm hann hefir tekit mik

í sitt mötuneyti, svo at vit erum tveir at einum diski;

hugba ck þat, ef þú kynnir nokkut at þjúna, attú ættir

fyrst at gcfa mér jafnmörg kér at drekká einum saman.

sem konungr hcíir ábr drukkit, en æ sitt kcr hvorum

okkrum þabán frá, svo lcngi scm hann vildi sitja, ok þikki

niér þá mrkil von, at ek gangi þá óþyrstr af þcssu husi.

Konungr brosti at orbum karls ok mælti : skil ek þat,

karl, attú munt hafa vcrit nokkurn tíma at borbi meb
dýrum höfoingjum, ok skulu vit drekka [kvcldlangt scm

J
) þánnig D; í stabinn fyrir: á fá hafa hin handritin : fær.

) frá [ þannig D; hin handritin liafa einungis: ok skutils vein n,
;<

) óhœversku, D.

5^



þú skipar.
1
) Hann bab skutilsveininn ía karli kerit. Hann

gjörbi svo. Karl drakk af í einu, ok gekk þat langa

stund. Karl tók þá til orba: nu gjörumst ek vel mettr

ok drukkinn, ok nú eí' þér vilit nokkurra hluta af oss

frétta, þá megit þér íneb glebi ok góbu samsæti skemmtan

af fá, því at nu em ek buinn at leysa yorar spurnir meb

kátligum keskimálum.

25. Konungr tók þá til orba: þu munt vera mabr

gamall, ok muna margar frásagnir. Karl mælti: þat sagbi

ek þiT, herra, at ek var til reibu at svara orbum ybrum

ei sem einn þorpari liggjandi á gólíi, heldr hafa höfoingjar

þeir, sem mik hafa vísinda frett, ok af mér viljat fá ebr

heyra fréttir, sett mik á stól, ok búit um mik hœgliga2
),

svo at ek mætti vel líta á bába bekki, ok skynja yfirbragb

manna. Konungi þótti gaman at hverju orbi, því er karl

mælti, ok lét öllu haga sem hann vildi. Var nií drukkit

fast, ok kneyfbi skeljakarl hvert ker, sem at honum kom.

Konungr mælti : þil munt verit hafa drykkjumabr, þá er

þú vart ungr. Karl mælti : rétt segi þér þat, herra, en

þeir einir eru hér inni, at vel mundi mér þat endast at

þreyta bæbi þat ok annat vib þá, er mér var sem léttast

um, en nú er ekki eptir [rainna náttúrubragba 3
), utan

orbaskrap ok augabragb, ef ek hugsa dyggleika manna.

svo heíir ellin fyrirkomit mér. Konungr mælti : ertu

spámabr, skeljakarl ? Hann mælti: engan spádóm kalla ek

þat, þó at ek geti nærri hreysti manna ebr drengskap,

því at slíka hluti má ek marka af líkamsvexti ebr ásjónu,

hvem veg sem er. Hirbmenn hlupu upp meb hhítri, ol:

talabi hverr vib annan: hvat mun karl segja uin mína

hreysti ebr vaskleik? Nú var mikill hlátv í höllinni, er

hverr gabbabi á annan. Konungr var ungr, ok þótti

J
) i'rá [ þannig D; í kveld svo lengi sera þú vilt, o k þú

skipar, A, B, C.
2

) hógliga, D. frá [ þannig D; nera.i

náttúrubragb á, A, B, C.
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honum þetta hit mesta gaman. Skeljakarl gjörbist nú"

drukkinn ok ólatari til orba, ok hirti ei, þótt hlegit væri.

Konungr mælti : þú munt víba hafa farit ríkja
1
) í milli,

ok fyrir margan göfgan mann hafa komit, ebr frá hverjum

höfbingjum kanntu oss at segja, eba hverir hafa mest tal

haldit af þínum vísindum? Skeljakarl klökk 2
) þá, ok

strauk ennit ok augun meb hendi sér, ok mælti: mikinn

harm vekit þer m&r, er þér talit til hinna fyrri öldunga,

þeirra er ek heíi til komit, því at þat má rétt segja, at

þeir sem nu bera tignarnöfn, mega at réttu svínfœtr

kallast hjá hinum fyrrum höfbingjum, ok er grátligt á at

minnast [alla saman hörfana
)
heimsins, einna mest á þat,

er fyrst voru valdir til stjórnar hraustir menn ok hugprúbir,

vitrir ok vel sibugir, en nú er hver skræfa tekin til valds-

manna, þegar er ríkr at fé, svo sem þér, herra, skipit

sumum jarlsstétt, sumum riddarastétt, ebr ýmsar þjónustur,

þeir sem at réttu mættu þorparar heita, ok öngvan fiignab

kunna *, en þar sem þú spurbir, hvort nokkurr hefbi mark

hent*) at mínum frásögnum, þá má ck þat ei á lítilli

stundu greina, því at ek heíi náliga kannat öll Norbrlönd

hingat ok norbrálfu heimsins, ok prófat liirb ok kempur

margar. Ek fann Hrólf konung kraka ábr hann fór til

Svíþjóbar, ok þar hafbi hann ei fleiri menn meb sér til

Uppsala, er hann sótti heim Abils konung mág sinn, enn

berserki sína, at ek sagbi honum, at annat lib hans mundi

illt í raun at fœra. Ek prófaba ok lib
5

) Haralds hilditannar,

ábr hann barbist á Brávelli, ok fór þar sem mik varbi, at

hann hafbi fáeina fullhuga meb sér, enda var þar vib

illan at eiga, því at Obinn6) slóst í lib meb Hringi kon-

') ríkra, A, B, C.
2

) klaukk (= klökk == klökknabi),

D; blauk, A, 1$; C sleppir því.
3
) frá [ D; alla höfbingja,

A, B, C. 4
) D; raarkat heit, A, B; markat hátt, C. 5

) D;
til, A, B, C. 6

) D; margr, A, B; í C er eyba fyrir 1 ek&

2 orb.
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ungi. Ek kom í herbúbir Agúlandus konungs ok Jámunds

sonar hans, ok sagba ek þeim báÖum, at þeir mundu bábir

falla; ok því at þeir bábir voru afburÖar hreystimenn,

þótti þeim ólíkligt, at nokkurr mundi þá sigra; urÖu þeir

ok meir yfirstignir, at því sem ek ætla, meb gubs iáni/)

en ei fyrir þann mun, at ei væri þeir yfir flesta menn at

hug ok hreysti. Ek kom ok síÖan í höll Karlamagnús

keisara, ok leit ek hans liirb alla, ok mætti mér af slíku

gjöra miklar frásagnir, því at hann hafÖi valdari kempur

meb sér, enn abrir menn, en sjálfr styrktr af gubi, ok

þar hefi ek svo komit, at ek sá hirblib prúbast, ok mér

leizt at þat væri ðsigranda, ef við jafnliÖa ætti at berjast.

En þat fór, sem ek sagbi konungi, at hans hiröprýbi

mundi aldri sigrast, utan meb svikum. Ok því at ek

þikkjumst hann fremstan konung sét hafa, ok hans hirbsibu,

því berr ek þetta hvíta skegg í minning þess skeggs, er

hann bar, ok man ek svo orbi á lúka, at hans yfirbragb

var langt um fram abra höfbingja. Nú fór þat at getu

rríinni, at Rollant, systurson hans, varb unninn ok margir

abrir jafningjar meb vél ok prettum. En nú vil ek segja

ybr, herra, at marga konunga ok þeirra ríki hefi ek sét

ok kannat, ok vil ek ekki mœÖa tungu mína at sesrja frá

þeim, er mér þikkir öngrar frásagnar verÖir, en nú er til

reiöu, sem ek hefi ábr sagt, at ek renni augum yfir hirÖ

þína, ok má ek yÖr meÖ sönnu segja, hvert traust er |)ú

mátt á þinni hirö hafa; en þat vil ek, attú skipir í öndvegi

á báÖa bekki, þeim er þú trúir bezt ok þér þikkja mest

háttar, ok skipa svo Öörum síÖan at mannvirÖingu þar út

í frá. Konungr lézt svo gjöra mundu, ok mælti: þú,

Ubbi jarl, skalt sitja annat Öndvegi, en annat þeir Sveinn

ok Helgi, því at þeim trúi ek öllum vel; vil ek þat nú

kunnigt gjöra öllum, at ek vil, at allir taki meÖ gamni

l
) af (meö, C) guÖs boöi, C, D.
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orb karls, þó at hann tali nokkut tvíslœtt,
1
)
því at rjaér

gengr meir til þessa leikr, enn ck trdi sv,o mjök á spá-

sögur lians. Karl mælti: ek skal gera raun orba minna,

ok má þá vera, at þér leggit meiri triínab á. Margir voru

fusir at heyra, hvat karl hefbi í leikum, ok vildu gjarna

sjá; þótti hverjum gott at heyra, ef öbrum væri ámælt.2
)

26. Sem hirbin var öll í sæti komin, þeir sem kon-

ungr baub, stendr skeljakarl upp, studdr á hœkjur, en

íi'lamrabi mjök búnabi sínuin: hann leggr nibr stafina fyrir

fœtr sér; hann strýkr tveim liöndum skalla sinn, síban

greibir hann skegg sitt ok strýkr þat, ok lætr þat falla

um alla bringu sít, eptir þat hristir hann höfubit nokkrum

sinnum, ok varb af því mikit skrap. þá tók konungr at

hlæja ok öll hirbin. Hann gaf sér ekki at því. Síban

tók karl annan staf í hönd ser, en annarri hendi hélt

hann fyrir augu sér; hann stiklar 3
) nú sem köttr meb

öbrum bekk utar, en öbrum innar; hann veifbi stafnum

annat skeib yíir liöfub inönnum, ok kvab lágt lýrir munni

sér:
Ek hefl vísindi

víst í brjósti

meiri miklu,

erm meim vita.

' Se ek, livar liúkir

hirb á bekkjum,

hjartadeigir,

ef lierja skal.

At þessu varb mikill hlátr. Enn gengr karl í annat sinn

meb sama hætti um höllina, ok kvebr enn lágt fyrir

munni sér:

Sé ek hvar sitja

Sveiim ok Helgi;

þeir eru rógberar,

rekka á millum :

') tvíslétt, D. 2
) D ; varb nokkut á, A, B, 0, í stabinn

fyrir 2 síðustu orbin. a
)
stillir, 0, D.
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j)ykjast garpar

í gamanmálum,

[eru löskvir tveir

lymsku drengir. 1
)

Nií er hlegit hálfu meir. Enn gengr karl í þriÖja sinni

fyrir hvern mann í hollinni, ok kveör enn lágt fyrir munni

sér

:

Veít ek í öndvegi

öÖru sitja,

sá er í ráoum

reyndr at illu:

rigar þú í rúmi 2
)

ragr ertu, Ubbi;

þer er verst geílt

þat þik varÖar mestu.

Nu var ei hlegit at eins, því at náliga mátti svo at kveÖa, at

öll hiröin œpti meÖ hlátri langa stund. Var karl þá kominn

fyrir hásæti konungs. Ubbi vildi taka til vopna, ok mælti

:

mikil skömm er þetta, ef vér skulum þola karli þessum

hróp ok ámæli, ok skulum vit báÖir ekki lengr í höllinni.

Konungr mælti: ekki þurfi ])ér at erta karl þenna, því

at friö skal hann hafa í höll vorri, ok er þat ódrengiligt

at gjöra honum nokkra svíviröu, svo gamall sem hann

er. Karl mælti: ei þarftu Ubbi viÖ mik at hcitast, því

at hér munu allir illa raun gefa, ef konungr þarf nokk-

urrar fylgdar, en öngvir verr, enn Sveinn ok Iíelgi, ok

þtíj Ubbi, munt þó* verst duga, sem þér er vandast um,

ok konungr hefir mest traust á þinni fylgd. ubbi mælti:

ek vildi at nu í staö mætti reyna mína fylgd viÖ konung, ok

skylda ek leggja mitt líf í hættu fyrir konung. Karl mælti:

n cr-at hlunns vant, kvaÖ refr, [dró* hörpu at fsi.
w ð

) Kon-

l
j frá [ þannigD; en eiu lostugir, ok lymsku drjúgir, A, B, p.

*) í staöinn fyrTr f rúmi hefur A og B: Irung. 8
) frá [ D;

um hörpu missi, A, B, C, rangt.
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ungr mælti: ómæt látum vér ómagaorc, þar sem skclja-

karl er. Ubbi mælti: má skítkarl þinn gjöra nokkra til-

rauti vors trunaoar, þá gjör þú, ef þii þorir. Karl mœlti:

ei er örvænt, cf konungr lofar, at ek mega gjöra eina

litla tilraun. Konur.gr mælti: þat er mín tiliaga, Ubbi,

at ekki bibir þii þessa svo mjÖk, því at þat er satt sem

mælt cr, at „margt er þat í húsi karls, er ci er í konungs

ranni" ; má ok vcra, at karl þcssi hafir fleiri brögo, enn

vér ætlum, en illt, er illa raun at sýna. Ubbi mælt.i: sé

ek nú, herra, at þii leggr næsta átrúnao viö karl þcnna,

ok hans hrópan, ok vilda ek því nú gjarna gefa mér

raun. Skeljakarl mælti : „skömm hundum, skitu refar í

[brunn karls 1
)". Konungr mælti : aldri mun þér, jarl,

verba vinningr í þessu, ok vil ek samþykkja at karl freisti,

ef þér þikkir cinsætt. Ubbi kvazt þat gjarna vilja;

hirbin bab ok öll, at skeljakarl sýndi þeim nokkra leika.

Ok at fengnu orloíi af konungi, ferr skeljakarl á mitfc

hallargólf, ok lieykist þar nibr, ok fœrir kncn upp hjá

eyrunum, ok þylr í gaupnir sér. þá mælti Ubbi : illr karl

ertu, ok kannt, ckki at lcika, ok hefír þil gabbat alla |)á,

er inni eru, ok skal þik lit reka skjött, því at þii vildir

nú at öngvu veroa fyrir þá lygi, er þú heíir at konungi

logit. Konungr mælti : bíb þú enn vel, Ubbi, þíns hlutar,

þótt karl so cigi jafnskjött búiíin, eör svo fljótr í lcikum,

sem þá hann var ungr. Skeljakarl l&t sem hann heyroi

ekki livat talat var, ok þuldi niör í gaupnir sér.

27. Ok er minnst varir, sprettr karl á fœtr sem

hann væri ungr oroinn. Hann vindr undan heklu sinni

einum tálknsprota svo skjótt, at varla mátti auga á festa.

Hann hlcypr framan at öndvcginu, þar sem Ubbi sat, ok

lýstr sprotanum á hallarvegginn at baki honum ; var þetta

Inigg svo ^kjjdjt, at öllum þótti undr, þeim sem heyrbu.

Ok |)cgar í stao skýzt karl um þvert gölfit, ok lýstr

x
) frá [ D; brunna, A, B, C.
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sprotanum á hallarvegginn at baki þeim Sveini og Iielga;

varo þat hogg at öngu óskjallara. Urbu þeir jjegar felms-

fullir, því at hér bar til undarliga, at hvorutveggi hailar-

veggrinn i'ell inn í höllina um margar álnir, þar sern karl

hafbi á lostit; því fylgdi undarligr hlutr
,
því at í hvorum-

tveggja stab féll ok geystist inn ógurligr foss meb stríbu

vatnsfalli , svo at skjótt fyllti höllina: hér meb fylgdi

fáheyrbr hlutr, því at inn um hvorutveggja forsinn renndu

mörg herskip; þeir menn, sem á voru, höfbu bjarta

hjáhna, brugbin sverb ok stinna skjöidu; hér fara hvenr

í mót öbrum
;

þeir helja sinn bardaga meb störum höggum

ok sterkum atlögum, svo at- hér af varb mikit glamm.

Ok er Ubbi jarl sér þetta, kallar hann hárri roddu: ek

bib alla menn undan ílýja. þat sér hann, at skeljakarl

er kominn upp í hásætit at baki konungi
,
og lieldr bábum

liönduin um herbar honum , ok bibr at konungr hjálpi

honum fyrir gubs sakir. Svo er skeljakarl hræddr, at

honum sýnist konungr skjálfa á beinum. Konungr mátti

hvergi hrœra sik fyrir þessum sama þunga, er skeljakarl

lá á herbum honum. Konungr kallar nú hátt á Ubba

jarl ok Svein ok Helga, ok bab þá til fara ok duga sér:

ok takit af mér meinvætti þessa, er ek má mik hvergi

hrœra fyrir. Ubbi mælti ok þeir brœbr bábirsem einni tungu:

hvat munu vér, herra, þér duga, er vér getum ei borgit

oss sjálfum ; er þat ok ekki at borgnara, þött vér deyjum

hér aliir í þessum háska. Síban kailar Ubbi jarl á þá

brœbr ok mælti: gjÖrum vér fyrir gubs sakir, ok leggjumst

á brutt, okvitum, ef vér náum hallardyrum, ok hjálpuin

svo lííi voru. Kastar Ubbi sér nu fyrst til sunds, ok

leggst á brutt, ok þeir broabr þegar eptir honum , ok þar

eptir hverr at öbruin hirbmanna. Ubbi jaii, ok allir sem

honum fylgdu, hlupu upp í þau herbergi, er voru í hæstum

turnum borgarinnar, því at |>eim sýndist allr stabrinn fullr af

vatni, ok hvert þat hús, er í borginni var, ok ei voru á
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hinum hæstum turnum, þá sýndist þeim allt í kafi
;
þat fylgdi

ok her meb, at þann sama skipaher, er þeir sáu í höllinni,

þá sýndist þeim því meiri þessi bardagi, sem rúmit var

meira í borginni; er nú miklu meiri skipafjoldi, enn ábr.

þar máttu þeir sjá mörg stór högg, er hverr klauf annan

í heroar ni&r; sumir hálshjuggust , svo at höfubin hrutu

langt í brutt. Eitt þótti þeim þó undarligast, at þeir

börbust ákafliga ok hjuggu sem einná mest, sem höl'ub-

lausir voru; engi var svo klofinn í heroar nibr, eba meb

hverju móti er hann var særbr, at þá börbust allir sem

hraustligast. Ubbi jarlmælti: etmá [ekskynja 1
),
hverjum

kynjum sœtir*) ])essi bardagi , en ])at veit ek , at aldri á

œíi minni heíi ek orbit svo óttafullr, ok er |)at mitt ráb,

at vér lúkum aptr þessi herbergi öll, svo at engi mabr

sjái út, þar til er dagr er Ijóss, ok vita þá, ef' þessi

ódœmi ð
) væri þá horíin. þetta þótti öllum þjóbráb, ok

gerbu svo sem jarl beiddi, ok voru nú mjök óttafengnir.

28. Nú er at segja frá konungi, at hann ser, at

allir menn eru í bruttu úr höllinni frá honum, nema

skeljakarl einn. Hann tekr til orba: hvat er nú til rába?

Skeljakarl mælti: þat þikki mér, herra, rábligast, attú

standir á hrygg mér, en ek mun standa á knjám ok á

höndum, ok [ munu þer þó votir 4
) verba, en ei skiptir,

hvat illt er ek þoli, því at ek hefi opt verit í mikluvosi;

munu þeir Ubbi jarl, Sveinn ok Ilelgi skjótt koma at

hjálpa þér til sængr þinnar. Konungr mælti: þat ætla

ek, karl, at mér verbi sein þeirra þjónusta í kveld.

Karl mælti: hví mun |)at sæta, ebr er nokkut sem mér

sýnist, at þeir sé á bruttu ? en svo em ek óskyggn , at ei

má marka, hversu mér sýnisfc Konungr mælti : víst lízt

|ht ])á rétt, at þeir eru á bruttu, ok hvert mannsbarn

l
) frá [ D; enn skýra, A, B, C. 2

) 0, D; hér er, A, B.

;l

) D; ódaunn. A, B, C.
4
) frá [ 1); mun þér þetta léttir

verba, A, B; mun þer þá, og svo kemur lítil eyba, C.



76

annat, svo at vit erum tveir einir cptir í höllinni, en

hana fyllir alla mcö vatni, því at báÖir hafa fallit hallar-

veggirnir. Skeljakarl mælti: rnikit er at bíÖa ellina, er

maÖr skal svo dskyggn vera, at hann sér ei, hvat um er

at. vera 1
); hefi ek einatt ætlat, at reykr mundi í höllinni.

en j)ar mun reyndar þetta hit mikla vatn, er þér segit

frá; hugöa ek, at því munda ck öngvan mann sjá, at

þykkr reykr mundi valda. Konungr mælti : iíttu ekki á

þat, karl minn, ok mun skjótt þurfa til ráoa at taka, ef

hlýba skal. Karl mælti: þá þikki mer líkast, at vit

tökum tii suncls, ok tökum þat ráÖ sem aörir, ok vita,

ef vit komumst meÖ sundi á burt, ok í þessa höll heföi

ek aldri komit, ef ek hcföi þat vitat, at þér vildut

drekkja mér; mun ek nii svo þungr á mér, bæöi af elli

ok þungum búnaöi, at ek veit, at héÖan kcm ek aldri

lifandi , nema þér hjálpit mér. Konungr mælti: til sunds

mun ek Jeifca, ok bvo baÖ hann skcljakarl gjöra; en ekki

kvikindi þöttist konungr hafa sét fara óh'mligar at sundi,

enn skeljakarl, því aí hann baröi bæÖi höndum ok iotum,

svo at konungi þdtti allt hvítfyssa, er í nánd var, en

honum kleif hvergi áfram; stundtim hrauÖ upp úr honum

miklu vatni, er hann haföi drukkit, at honum þdtti þá

fádœmi , er hann haföi eigi sprungit. Einn hlut undraÖi

konung mjök, at hann haföi aldri svá á sundi verit, at

[ honum hefÖi jafneríitt veitt
s
) , því at æ jafnan, er hann

[ dreiföi vátninu ð
) meÖ höndunum ok fdtum, þóttist

hann kenna. at urÖ var undir knjám honum ok olbogum;

þat fylgdi ok, at hann fann cigi dyrr á höllinni, ok kom

ávallt niÖr innar fyrir hásæti, ok veitti honum mjök eríitt

sundit. Skcljakarl var jaíhan skammt frá konungi; hans

sund var því líkast sem |)á liundr er vitlauss, ok hann er

!
) þessum tveimur orÖum er bætt inií í eptir D. 2

) frá [ D

;

hann heföi jafnvotr verit, A, B, C, rangt. 3
) frá [ drap

v ö r r i n n , D.
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kaffœrbr. Hann mælti: herra minn, hvat veldr, at vit

komumst hvergi úr höllinni? Konungr mælti: ei má ek

þat skilja, hvat því veldr, en hitt veit ek, at aldri hefir

mér sund veitt jameríitt, því at ek sé gjörla, at þetta

má mér litlá stund hlýba. Skeljakarl mælti: ei mun þat

skipta, herra, þótt þér veroit nokkut móbir, þar sem

Ubbi jarl fylgir ybr svo vel, ok þeir brœbr. Konungr

mælti: gabba mik ei , karl, því at enga hjálp fæ ek aí"

þeim í þetta sinn. Karl mælti: mun ei svo fara, herra.

sem ek sagba, at þá mundi þeir verst duga, er mest

lægi á, ok þat munu fáir ætla, at ek fátœkr ok ellibjugr

ölmusa 1

) mundi þér betr fylgja enn þeir. þvf at mÖr

sýnist sem skræfur þær sé brutt skribnar, ok er illt

ódreng at elska. Konungr mælti : hvat má mér at þér

gagn vera, þar sem þú getr eigi borgit sjálfum þér. Karl

m ælti : vant er slíkt at sjá. Konungr mælti: fyrir gubs

sakir, gjör at, ef þii mátt, því at þrotin von er, at

nokkrir dugi mer aorir í þessum háska. Ok ei miklu

síbar scr konungr at karl er komipn þar, sem mest er

fossí'allit, ok lýstr nibr sprotanum á vatnit. Nii sýnist

konungi undarliga, því þegar ríss upp veggrinn þar sem

fallinn var, ok svo skjótt ferr hann í lag, sem hann hefbi

aldri sprungit, ok svo fór hann vib hvorntvcggja vegginn.

Litlu síbar sá konungr, at höllin var þur, en skeljakarl

stób á mibju gólíi, ok mælti : herra, hvat vilit þér nú

at hafast? Konungr mælti: til svefns viljum vér nú

ganga; eba muntu nokkurn hressleika til hafa at fylgja

mér? Karl lezt á þat hætta mundu ; heíi ek opt verit

meb ríkum mönnum
, þá er ci hefir annarra kostr 'verit.

Gengr síban konungr til skemmu þeirrar, er hann var

vanr at sofa í, ok varb hann vib öngva sína menn varr,

því at allir höfbu svo orbit fclmsfullir, at enginn treystist

út at ganga, síoan þeir komust tit lir höllinni. Sein kon-

') ölmusi, D.
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ungr var kominn í þat herbergi, sem hann var vanr at

sofa í, ok skeljakarl meb honum, mælti konungr: muntu

nokkut kunna at þjóna oss tii sængr? Karl mælti: á þat

munum vit nú hætta, [vib þat er Ubbi er ei *) kominn.

Konungr mælti: gettu hans at engu. Afklæbist konungr

nú, ok dr<5 karl klæbi af honum, ok svo þjónabi liann at

ollu , sem hann hefbi þat æfinliga gjört at þjóna ríkum

mönnum. Konungr mælti: þj(5nat muntu fyrr hafa ríkum

mönnum? Karl svarar: langt hefir nu síban verit, ok nýt

ek at þessu, herra, þíns lítilætis. Konungr sté þá upp í

hvíluna; hann var í silkiskyrtu, ok hafbi einn linda um
sik, ok var þar á einn lykill

;
þat þúttist hann vita, at

hann mundi þann Iykil leyniliga varbveita. Hann vildi fá

karli lykilinnj en hann vildi eigi vib taka, ok mælti: drukkinn

ertu nú j herra, ok skulut þér varbveita þenna lykil, því at

hann mun nokkut þat eiga atgeyma, er þér vilít einir varb-

veita. Konungr mælti: þu munt vera trúlyndr karl. Sfóan

kastabi hann lindanum á hofbalag sér ok sofnabi brátt.

29. Skeljakarl gengr nu innar um herbergit; þar

kemr bann, at hurb er felld í stokk , ok var hún læst.

Ilann bregbr enu sama tálkni undan heklu sinni, ok vindr

í lokit, ok hraut þegar upp Jásinn. Hann gengr í hiis

þetta ; var þat af steini gjört, ok vel um búit. þar var

gjört eitt hásæti
;
þar hrkk uppi eitt tafl ágætt; þat hafbi

átt fabir konungs. jþar sá hann eina hvílu vel búna ok

at öngu óvirbuligri, enn sú, er konnngr svaf í. Hann brá

upp forfalli
2
) ok sá, at þar lá mabr; hann var sofnabr.

Hann brá þá af sér heklunni, ok var Mágus jarl þá aub-

kenndr; hann kenndi þann mann, er svaf, at þat var

Abalvarbr. Mílgns tók þá bendi sinni á honum. Hann

vaknabi ok mælli: hvat viltu nú , fústri núnn, ebr heíir

þú nokkur tíbindi at segja? Mágtis mælti: hér er koininn

J
) frá [D; fyrst U. er ei, C; svo er U., A, B. 8

) út k

spássímini stKiidur í D: fortjaldi.
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Mágus, mágr þinn, en ei konungr. Abalvarbr spurbi:

meb hverjum hætti komtu hingat? Mágus scgir honum af

Wt Ijósasta. Abalvarbr þakkaoi honum, er hann hafoi

ekki mcin gjört konungi, þótt hann hefbi kost á átt.

Mágus segir: ei vilda ek honum heldr gjöra mein, enn

sjálfum mér. Uve gott þikkí þer í þessuhúsi? Abalvarbr

svavav: fyrir allra hluta sakir má mér hev gott þikkja,

því at konungr sitr her löngum á daginn, ok teflir vib

mik jafnan, er hann hefir tóm ti\ , ok segir mcr allt þat,

er í nýjungu verbr; kvezt hann öngvan vorn brœora eiga

meins at kunna, utan Vígvarb. Mágus mælti: hvárt

viltu nú heldr vera hér hjá konungi, ebr fara heim til

Rögnvalds bróbur þíns? Abalvarbr mælti: heldr vil ek

fara til Rögnvalds, því at ek ann honum allra mest. þá
skultim vit nú búast, ok verba á bruttu. þeirgjörbu svo

Bjó Mágus um húsít sem ábr. Fava þeír ])egav um
nóttina út af borginni, ailt þar til er þeir komu til móts

vio Einar; hann fagnar þeim vel. Síban stíga þeir á

hesta sína. Ríba nú þar til er þeir komu til Strans-

borgar. Fór Abalvarbr í kastalann til brœbra sinna.

þeir fögnubu honum vel, ok kvábu Mágus bafa velfarit, ok

voru nú hinir kátustu. Matthildr hófupp alla blíðu vib Mágus.

30. Nú er þav ti! at taka, at konungr vaknar um
morguninn , ok hugsar nú, at hanii heíbi marga keski at

segja fóstra sínum. Hann stendr upp, ok ferr til stein-

hússins; hann gengr inn í húsit ok at hvílunni ; en cr

hann sá, at Abalvarbr var í bruttu, þóttist hann nú vita,

at þetta mundi verit hafa Mágus ok hans ráb. Hann lét

vera kyrrt, ok gerbi ekki um, ok gekk til ktrkjti, ok var

þar fátt nianna. Níi er at segja frá því, at Ubbi jarl

vaknar, ok þeir Sveinn ok Helgi, ok þóttust skammliga

haí'a oíbit svívivbiv af skeljákarli. Ubbi mælti: vév

skulum fara allir saman, ok taka þenna karl, ábr konungr

verbr varr vib^ ok drepa hann, svo at sú fýla gabbi aldri
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dugandi menn. þeir ganga nú um borgina, ok leita at,

karli, ok íinna hann ei. þetta þótti þeim enn undariigt,

því at þeir þóttust vita, at hann inundi skammt á brutt

skriöinn sakir ófrœkleika; en þ<5 finna þeir hann hvergi.

Ubbi mælti: vér skulum fara allir til móts vib konung,

ok skulum vér allir falla til fóta honum, ok biÖja af oss

reiÖi. þeir taka nú þetta ráb , ok falla allir fram fyrir

konung. Hann var mjök reibr, ok var búit, at þeir

mundu alllr skemmdir, en öngum var hann þó reiÖari,

enn Ubba; sagbi, at sá mundi sannast frá honum herma,

er verst talabi vib liann. Ubbi lézt betr mundu reynast.

En þar kom þó, at konungr gaf þeim upp þessa sök.

Er nú allt kyrrt. Ferr Ubbi jarl heim í Spíransborg.

Litlu síbar kemr sú frett til Ubba, at þeir brœbr eru

komnir í þenna sterka kastala, er Mágus hafbi gjöralátit:

þat fréttir hann ok , at Abalvarbr er þar komirm heill til

brœÖra sinna, ok þar meÖ, at þeir skyldu aldrl ganga eÖr

ríba út af kastalanum, nema þeir heyrÖi blasit í lúbr þann.

er Mágus átti. Ubbi liggr nú löngttm andvaka um þat.

hversu hann skyldi lokka þá af kastalanum'.

31. pat var eitt kveld 1
), er liann reib heim at borg

sinni af skógi einn saman, er hann fór aí" dýraveibum, sér

hann fram fyrir sik einn dverg, er hann gekk frá steini

eptir vatni. Sem Ubbi leit hann, hleypr hann af hesti

sínum , ok fyrir steininn , svo at dvergrínn nábi eigi sínu

herbergi. Hann tekr dverginn höndum, pk mælti: þat er

vel, er ek hefi þik tekit; þú skalt fava meb mer heim í

borgina Spíram. ,
Dvcrgrinn mælti : ekki hœli ek þí,

þóttú halir fengit vald á mér, ok ekki mun þér þat til

vinnings verÖa at flytja mik frá heimili inmu, því at mikil

von þikki mér, at lítit smíbi ek þér, ebr gjöri ek |>ér

annat til gagns, ef ek má ei vib hjálpa hyski mínu; en

ef þú vilt, at ek nái heimili mínu, þá má vera, at ek

1) í stafcinn fyrir eitt kvold liel'ur D: á síÖkveldi.
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verbi þér at nokkru lifci
1

) í mínum handaverkum. Ubbi

mælti: heldr vil ek gefa þer upp þín hýbýli, ok smíbir

þú vib góban hug þat sem ek beibi. Dvergrinn mælti:

hvers beibist þu? Ubbi segir: ek vil attú gjörir mér einn

lúbr samhljóba vib þann, er Mágus á. Dvergrinn mælti:

þat má ek vel gjöra, því at ek helir hans lúbr gjörvan ; ok

skaltu vitja þessa smíbis er þrjár nætr eru libnar.

Síban let Ubbi lausan dverginn, ok ferr nú heim.

Ðvergrinn varb þessu allfeginn. Ok er þessar þrjár nætr

eru libnar, ferr Ubbi at íinna dverg. Ok er hann kemr

at steininum, verbr hann ekki varr vib dverginn. Hann

klappar á steininn ; ok ei miklu síbar opnast steinninn , ok

gengr dvergr at dyrum. Hann mælti: ei þarftu, jarl, at

berja á hýbýli mín, ok hræba svo börn mín, því at þar

at eins munum vit koma , at ek mun betr halda minn

trúnab , enn þú ; en nú mun ek ei optar út ganga í greipr

þér'
2
), ok mun ek héban fyrir mælast; en nú muntu taka

vib lúbri þessum, er ek hefi gjört. Hann rétti þá at

honum lubrinn, ok mælti: nú máttu blása í lúbr þenna,

ok prdfa rödd hans. Ubbi gjorbi svo , ok mælti

:

aldri sá ek líkari lúbra. Dvergrinn mælti: nú munum
vit skilja, ok lifi ek aldri [svo lengi

8
), at þú skulir

fá vald á mér. Síban lýkst aptr steinninn ; en Ubbi

ríbr nú heim, ok þikkist vel leikit hafa. Hann ferr ntf

til móts vib konung ok segir honum, hvat hann hafbi at

árnat: ok skaltu safna mönnum ei færum, enn þrim

hundrubum, en ek skal fá önnur 3 hundrub meb okkr;

skulu fara bábir synir mínir, Erlingr ok Erlendr. Konungr

lét svo gjöra sem Ubbi sagbi. En þat skulum vSr raest

varast, at Mágus verbi ei varr vib, ok skulum vér hvata

ferbinni. þeir fara þar til er þeir koma 4
) í nánd kastala

1) getgáta; leiti, A, B, C ; at þer verbi nokkurr léttir at

m. h., D. 2
) þessuni þrem síbustu orbum er bætt inn í eptir D.

') frá [sá vesalingi, D. 4
)
þannig, C, D; eru, B; vantar í A.

Múgus aagív. 6
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þeirra brœbra. Konungr mælti þá: nú skal skipa 1
) libi,

ok skaltu Ubbi fara á veginn milli kastalans ok Strans-

borgar meb þrjú hundrub manna; ok ef þeir brœbr ríoa

ilt af kastalanum, ok verbi varir vib lib ybvart, ok ætli

aptr í kastalann
,
þá skal ek meb mínu libi koma á milli

þeirra ok kastalans 2
), svo at þeir nái eigi þessu vígi.

Ubbi jarl lézt svo gjöra mundn. Mun ek, segir jarl,

blása lúbrinum svo at á leib heyri til Stransborgar þessi

lúbrblástr; er þá líkara, at þeir gruni síbr, ef þangat heyrir

þetta hljób.

32. f>eir brœbr eru nú glabir í sínnm kastala, ok

ugga nú ekki at sfer. þeir lögbust nibr á þessu kveldi

mjök drukknir, ok soíhubu fast. Sem morgna tók,

vöknubu þeir vib þat, at lúbr gall hátt. Vígvarbr mælti

:

stönduni upp hvatliga, því at nú þarf Mágus manna vib;

er hann þess makligr, at vér dugum honum vel. Rögn-

valdr mælti: víst var í lúbr blásit, en þó blés Mágus

eigi í þetta sinn, ok ef ek skyldi geta til, þá þeytti Ubbi

lúbr þenna. Vígvarbr mælti : aldri hefi ek íundit hugleysi

á þér fyrr enn nú; skal ek fara, þóttú þorir ei. Vígvarbr

tók vopn sín ok hest ok allar Iierfórur; bjóst sem til

bardaga. Reib hann þá út af kastalanum, ok Markvarbr

bróbir hans; en Abalvarbr var eptir hjá Rögnvaldi. J>eir

ribu alls út hálft annat hundrab, en helmingr libs var

eptir í kastalanum meb Rögnvaldi. En er Vígvarbr var

skammt kominn meb libi sínu , þá kom fram merki Ubba.

Vígvarbr mælti: nær hefir bróbir vorr getit, en þó mun

ekki til saka, ok snúuni aptr í kastalann. Ok er þeir

snéru aptr, kemr í mót þeim merki keisara. Vígvarbr

mælti: dugi nú hverr sem drengiligast, ok sœkjum þar at

sein konimgr er fyrir, ok mun hér vcrba skjótt umskipli

annathvort. Tekst þar bardagi. Konungr írekk vel fram,

ok kvazt þá skyldu hefna fobur sfns : því at hér munu

) skipta, D. *) D; stabarins, A, B, C.
'
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verba skjót umskipti, ef Rögnvaldr kemr ei til. þeir

ríbast at konungr ok Markvarbr. Konungr lagbi svo fast

til hans, at hann feli þegar af baki. Lét konungr þegar

taka hann ok varbveita.

33. Nú er at segja frá Rögnvaldi, |)á er þeir brœbr

voru rionjr ut af kastalanum mefe SÍnu lifei, bafe hann alla

taka vopn sín ok hesta ut at rífea, ok fylgja bróbur sínum:

ei fyrir þann mun, at Mágus muni þurfa libs vib, en illt

þikki mðr þat at heyra, at ek þori ei at fylgja brœbrum •

mínum, ef þeir þurfa libs vib, ok má vera, at Ubbi haíi

gjört nokkurn prett, ok vili svo sitja um líf þeirra, ok

mun þá betra til umrába, ef ver erum allir saman. þeir

gjörbu svo. Ok er þeir höfbu skamma stund ribit, sáu

þeir þenna bardaga. Koma þeir konungi mjök í opna

skjöldu. Rögnvaldr ríbr fram af mikilli hreysti , ok þar

at, sem fyrir var Erlendr son Ubba, ok lagbi til hans

svo fast, at Erlendr féll þegar af baki. Ilann lætr þegar

taka hann ok varbveita. Síban höggr Rögnvaldr á tvær

hendr, ok fellir marga menn; slíkt hit sama Vígvarbr

bróbir hans. Ok er konungr sér ])etta, kallar hann á sína

menn, ok bibr þá ei berjnst: ok vil ek ei at lib mitt

drepist nibr; en þat skal Rögnvaldr heyra mega ok Víg-

varbr, at ek skal alla vega pína Abalvarb, sem mér kemr

í hug. Rögnvaldr segir: vér raunum kunna at gjöra svo

vib Erlend. Ok skildu þeir at því. Fór konungr nu heim

til Vernizuborgar, en þeir brœbr fara í kastala sinn.

Mágus ávítabi þá brœbr mjök fyrir þetta: sagbi at

aubvelt mundi at drepa þá, ef þeir léti Ubba ghma sik

ur kastalanum. Líba nú stundir, ok er nú kyrrt allt.

Ermenga drottning spurbi konung, hve farizt hefbi. Kon-

ungr lét ilia yfir: Rögnvaldr heíir drepit nibr margt lib

mitt, en lamdi Erlend Ubba son ok tók liann , enda fékk

ek nát í móti Markvarbi. En drottning mælti: þér munut

gjöra vei til hans eptir makligleikum ; er hann einkis at
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kunna 1
), því at þú átt allar sakir vib Vígvarb. Konungr

gaf sér fátt
2

) at orbum hennar, ok gekk á brutt vib svo

búit. Litlu síbar hverfr Markvarbr á brutt, svo at engi

vissi, hvat af honum varb. þat var einn dag eptir

bardagann, at Vígvarbr mælti: nú mun oss vel til gefa

at skemmta oss í dag; mun mik ei skorta ráb til at pína

Erlend á marga vega. Rögnvaldr mælti : annars stabar

muntu verba at reyna rábspeki þína, því at vib Erlend

skal ek at öllu vel gjöra, svo sem ek vil at konungr gjöri

vib Markvarb. Vígvarbr mælti: illa mun vib hann gjört.

Víss skal ek þess ábr verba, enn Erlendr fái nokkut illt

af mér, ok skal svo sitja ok standa sem hann vill.

Vígvarbi líkabi þetta illa, en allir vildu svo gjöra, sem

Rögnvaldr vildi. Erlendr kunni sér þat vel í nyt at fœra,

ok sitr hann nu þar í góbu yfirlæti.

34. þat var einn tíma, at Vígvarbr kom at máli vib

Matthildi systur sína, ok kvezt einkis njóta mega, í'yrir

því at hann vissi ei, hvat orbit var af Markvarbi bróbur

hans: þikki mér Mágus engi heit efna vib oss brœbr.

Matlhildr kastar enn fæb á Mágus. Hann fann þat brátt,

því at lengstum var blítt meb þeim. Hann frétti, hví

hún hefbi fæb á honum. Hún svarar: því attú efnir

engi heit vib brœbr mína, þau er þú hézt þeim, er þú

leitar ekki eptir Markvarbi. Mágus svarar: allt enda ek

betr vib brœbr þína, enn ek hefi lofat, en mér ekki

jamhœgt sem fyrr, því at konungr heíir áskynja orbit alls

þess kyndugskapar, er ek gjörba, þá er ek sótta Abalvarb.

ok þarf ek ei þat at mér taka, at mér gangi þat optar,

en ek vildi, at engi manndráp leibi af mér , ok em ek því

tregr at safna Hbi , enda ætla ek , at oss veiti öll skipti

vib konung þungliga 3
),

þau ervér skulum hamingju reyna,

því at brœbr þíiiir hafa ill málefni. Hún mælti: ei þyrfti

1) D; A, B, 0, kenna.

eptir B.

2
) bætt irin í.

3
) bætt inn í
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þeir þín at þessu, ef þetta lægi laust fyrir. Mágusmælti:

' rajök sœkir þú þetta; se ek at þú sparir raik ei til

hrakfara. Hún mælti: ei er þat, lierra, at ek vilda ybr

týna, en ef |)reyta skal, þikki mer þú líkastr til hamingju.

Má*gus jarl mælti: nú mun enn fara sem fyrr, at ekmun
vi& leita, at ek nái bró&ur þínum, ok þikki mer lítilvon.

at ek komi því til leibar; mun ek nú fara, ok Einarr

frændi, at safna li&i, en ek vil attú segir brœ&rum þínum.

at þeir siti kyrrir, þar til ek gjöri þeim nokkur or&.

Matthildr lezt svo gjöra mundu. Skilja þau nú tal sitt,

ok var hún nú en kátasta, ok vænti at Mágus mundi

,

þessu fram koma.

35. Nú er at segja frá Mágus ok Einari; þeir rí&a

tveir saman út af Stransborg, ok ríba svo sem leib liggr

til Vernizuborgar. Ok er þeir áttu þangat ei dagreib,

mælti Einarr: ekki þikki mer ])ú safna li&i , sem þú lezt,

en ek vildi ei, attú sæir þat *) þínu rábi, attú rí&ir í

hendr úvinum þínura. Mágus mælti: ei vilda ek gjöra

konungi illt; nú ætla ek, at í þessu þorpi, er fyrir oss er,

skulir þú bíba, ok gjöra ei vart vib þik, hvat manna þú

ert, en ek ætla at leita heim til borgarinnar
,
því at ^tveir

eru í hættu hverri"; mun ek ekki á dag [kveba, nær ek

kem 2
) á móts vib þik, en ei mun ek skemr vera enn

mánub. Nú ferr Mágus leibar sinnar, ok er ekki getit, at

hann skipti búningi sínum. Hann kom í þann tíma, er

konungr vib hirb sína var til borbs genginn ; en þeir er

úti voru, sáu mann ganga at höliinni
;
þessi mabr var svo

mikill vexti, at þeir þófcfcust engan slíkan'
1
) sht hafa;

þessi mabr var mjök gamall , ok þó hraustr til at líta.

jfkm Hann gekk at hallardyrum, ok beibbi orblofs til inngöngu.

Honum var þat lofat. Hann gekk fyrir konung, ok kvaddi

hann kurteisliga. Konungr tók því vel, ok spurbi hverr

i) at, C, D. 2) frá [D; koma, A, B, C. 3
) bœtt inn

í eptir D.



86

hann væri. Hann sagbist Víbförull heita. Konungr mælti:

þú ert maor hraustligr, ok muntu þó vera mjök gamall.

Víbförull svarar: herra, rétt segir þú þat, at ek em víst

mjök gamall, en þó hefi ek verit rniklu ellri, ok enn

mætti þat skjótt til bera, at mér væri ekki ellin at meini.

Konungr mælti: hversu má þat vera, at þú haíir ellri

verit, enn nú, eoa svo hit sama, attú verbir yngri, enn

nú ertuV Víbförull mælti: þat má ek vel fyrir ybr greina;

ek hefi tysvar kastat ellibelg, ok orbit ungr í hvort sinn.

Hirbin hljóp öll upp meb hlátri, ok kvábu öngvan mann

mundu svo djarfan, at slíkt mundi þora at tala meb

alvöru, ok segja svo dýrum höfbingja, sem konungr var.

þá tók konungr til orba: segir þú þat, attú liaíir tysvar

ellibelg kastat? þat segi ek satt, herra, sagbi Víbförull.

Konungr mælti: ætlar þú enn at þat muni verba hit
1
)

þribja sinn? VíbfÖrull mælti: víss em ek í því, at á

þessum mánabi, er nú er kominn, mun ek ellibelg kasta,

ok munu fáir einir dagar þar til. Konungr mælti : hve

gamall mabr crtu vanr at verba, ábr þér berr þetta til

handa? Víbförull mælti: ei heíir þat vib eina fjöl fellt

verit; enn fyrsta tíma, er ek lét minn ellibelg, hafbi ek

ábr lifat þrjú hundrub ára ok 30, ok þá, eptir er mér

hafbi þetta til handa borit, var ek ei ellri enn þrítugr;

voru mér allir íimleikar, þeir sem ek hafbi í œsku

numit, þá svo hœgir sem ek hefbi ekki gamall orbit. A
þessum aldri mínum bar margt til tíbinda, þat er nú

mundi þikkja vert mikillar frásagnar. Nú, herra, ef yor

er forvitni á at líta œsku mína, ok at sjá þat, er ek kasta

ellibelgnum, þá megut þér vísa mér til sætis, ok mun

ek bíba meb hirb ybarri þá eina fá daga, er þar til eru,

því at þat hefi ek jafnan gjört, þá er ek heli fundit á

mik, at þetta mundi til bera, þá hefi ek gjört sem nú, at

ek hefir farit margar torfœrur til þeirra höfbingja, er ek

i) D; í, hinar.
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hefir spurn af at fræ'gastir eru, ])ví at þat byrjar, at slík

eöa önnur fáheyrö œííntýr sýnist í þeiin stööum, sem

ílestir sœkja til. ok mestr orÖrömr má af fara. Konungr

mælti: þat mun mikil skemmtan at heyra þær frásagnir,

er þ&r heíir fyrir augu borit. VíÖförull mælti: engar

frásagnir mun ek segja, hvortki þer nö öörum, fyrr enn

mér er fenginn sess, ok ek hefi setit þrjár nætr, því at

þat hcfir verit siör hinna fyrri konunga at henda lítit tal

af standanda stafkarli. Konungr mælti : vel segir þií, at

þat er siör vitra manna at hugsa ser viÖrkvæmilig orö

ok urlausnir þeirra hluta, scm fyrir ríkum mönnuni skal

segjast. Nú vil ck, attú sitir þar sem mœti3t hirömenn

ok gestir. VíÖförull mælti: vera skal ek hér heldr öngva

nótt, enn ek hafi þorpara sess; vil ek ei utar sitja, enn

hjá yörum öndvegisinanni, ella geng ek veg minn. HirÖin

hljóp upp öll meö hlátri, ok báöu allir, at VíÖförull heföi

þann sess, er honum líkaöi. Konungr baö þáráöa. Gekk

Víöförull þá til öndvegis.

36. Vilhjálmr er nefndr öndvegismaör konungs , ok

var einn fremstr í ráÖi raeÖ konungi, annarr enn Ubbi,

síöan er Ulfr fór burt. Vilhjálmr fretti margs, ók svo

hiröin. Víöförull mælti: aldri befi ek verit þræll þrælsins,

ok skal enn svo vera; segi ek yör engin frœÖi, ok skulit

þor þess gjalda, at þér haíit minna numit enn ek. Vil-

hjálmr segir: [þóttd sért svo stoitr
1
), attd vilír mer ekki

segja, þá muntu segja vilja
8
)

konungi. Víöförull mælti:

ei þikki mér [þat at sé eitt
3
) at eiga spakrœÖu viö hann,

[eöa þá aÖra 4
), sem lítils eru veröir. En er Víöförull

haföi dvalizt þar meÖ hirÖinni nokkrar nætr, lét konungr

kalla hann fyrir sik. Sera hann var kominn fyrir hásæti

konimgs, kvaddi hann konung vel, en konungr tdk honuni

i/ í'rá [D; hvort ertu svo stolz, A, B, C. 2
) bætt inu í

cptir D. frá [D; illt, A, B, 0. 4
) frá [D ; heldr enn þá,

A, B, C.
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mjök vel. Konungr mælti: nu forvitnar oss af þér at

heyra fróoligar frásagnir, ok at sjá nokkra þína leika;

eba ertu gamall mabr? Vífeförull mælti : þar verbi þér

grein úr taka, sem ek sagbi, at þér máttut heyra ena

fyrstu elli mína; en ei nú heldr enn þá segi ek ybr fleira

standandi ; hefi ek ok fyrr meir setit hit næsta slíkum

höfbingjum, sem þil ert, einkanliga þá er ek var vísinda

fréttr. Konungr brosti at, ok kvab svo vera skyldu.

Hann bab þá þoka, er næst honum sátu, ok bab Víb-

förul nibr setjast. Hann gjÖrbi svo. Hann þurfti rúm

tveggja manna, svo var hann digr. Hann var 7 álna hár,

ok mjök ellibjúgr, ok þó" hinn þrifmannligsti. Víbförull

mælti: ei er ellin jáfnill í sínu lagi, sem margr kallar.

því at víba má þat sýnast,' at henni fylgir manvit ok

athugi ; nú em ek settr á abra hönd konungi þessum , ok

ætlar hann at heyra af mer nokkrar skemmtiligar frá-

sagnir; nú er hann svo ungr, [ok hann heldr 1
), at ek

gamall mabr haíi brjó*stmegin til at hefja upp langar frá-

sagnir, svá at mer sé ei ábr geíit at drekka; vil ek nú,

herra, ef þér vilit spakmæli af mér heimta, at þér gefit

mér at drekka þat eitt hit sterkasta horn, er þér eigit, ok

vil ek þar meb yppa mínu máli 2
), svo at vel megi heyra

hinn yzti sem hinn innsti mínar frásagnir. Konungr

brosti at orbum hans. Var nú fœrt Víbförli eitt stórt

horn, fullt af hinu bezta víhi; hann drekkr af í einu.

Síban lætr hann af hendi hornit. Hann hreykist 3
) þá í

rúmi ok hristir sik, ok mælti: nú tekr vel at at fara;

þikki mér ok mikil von , at nú vanti ei úrlausnir hverra

frásagna, sem þfer vilit nú frétta. Mun ek ei optar segja

ybr frá því, er ek kastaba ellibelgnum hit fyrsta sinni.

Eptir þat varb ek at lifa 200 ára ok hálfari þribja tug

ára, ok þá er ek fann meb sjálfum rnér, at ek mundi
_jk

,

i) frá [bætt inh í eptir D. 2
) yppta inínu málróíi, 1).

3
) hreygifit,

A, B, C; hreiibist, D.
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ellibelg kasta, sótta ek um langan veg til Rómaborgar.

þar reö þá fyrir ríkr konungr, er hét Ermenrekr; hann

var ríkr ok mikill höföingi, ef hann hefbi ei oröit svo

tældr ok svikinn af sínnm ráÖgjafa, þeim er Sifka hét,

því at fyrir hans vélræÖi 3
) missti Ermenrekr þriggja sona

sinna. Konungr mælti: á hvern hátt bar þat til, er þti

kastaÖir éllibelgnum. VíÖförull mælti : hinn fyrsta tíma

bar þat til heldr undarliga; ek var þá maÖr iniklu

hráustari, þótt ek heföi þá lengr lifat, ok kom þat þá til,

at mannsaldrar voru méiri enn nií, ok hrörnuöu menn

seinna, ok þótt ek heföi 300 ára, var ek maör hraustr ok

vel herfœrr, ok reiÖ ek opt á dýraveiÖar einn saman; ok

sem ek elta mjök einn dag til nætr einn vísund, er ek

vildi veiöa, varö ek þyrstr mjök, ok lögöumst ek niÖr at

vatni, ok ætlaÖi at drekka . en þá íló yfir mik einn dreki,

ok gleypti mik allt upp at höndum; hann íló meö mik í

eina bratta íjallshlíö, þar sem hann átti bœli, okþvíatek

var þá mjök þroskabetri sakir aíls ok vaxtar, varÖ honum

um megn at bera ínik langa leiö ; ok er hann kemr at

bœlinu, slær á hann nokkurri kligju, ok því næst spýr

hann mér brutt meÖ miklu eitri, ok valt ek ofan fyrir

hlíÖina á einn fagran völl ; ok því at mer var þat lagit
2

)

at bera eigi lengr þunga ellinnar, þá raknaÖa ek viö af

ómegni, er ek haföi fengit af ])essu volki
;
ok þar fór af

mer enn fyrsti ellibelgr; litlu síöar styrknaÖa ek, ok var

ek á afl ok allan þroska sem þeir er þrítugir voru, en þó

veitti mer mjök eríitt |)etta volk , en lotti mjök af mer

þunga ellinnar. En af hinum fyrsta aldri mínum mun ek

yÖr ekki íleira segja, því at yör, herra, mun þikkja

ótruligt ok mjök meÖ býsnum ganga, þótt þar væri satt

frá sagt, ok mun ek því heldr segja frá þeim atburöum

æfi minnar, er yör má vera skiljanligra.

37. Níí skal segja yör frá því, er ek kastaÖi annat

i) D; vandræÖi, A, B, C. 2
) C; lagat, A., B; tegat, D.
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I

6inn ellibelgnum, ok ek hafbi litla hríb dvalizt í Róma-

borg, þá var mér þat tját í svefni, at ek munda aptr

taka œsku mína; var ek þá nokkrum t.veim álnum hærri

enn ábr, enn nú þar eptir munabi ok um digrleik , at

ek var þá at
l
) öllu meiri , enn nú ; hafbi ok ábr at

því hóíi þorrit minn þroski hit fyrra sinn
, þá er ek var

ungr; ok því at konunginum 2
)

þótti ek þroskamikill á*

vöxt, þá þótti honum sem þar mundi eptir iara abrar

mínar íþróttir. þá lét hann sínar kempur freista at leika

vib mik íþróttir þær, sem þeir þóttust kunna, ok þótt

ek vævi mjök gamall, þá voru öngvir þeir í hans hirfe,

at til jafns gengi vib mik. At lyktum vildi liann at vér

freistubum sunds, ok var ek þess ófiíss , því at ek þótt-

umst vita, at þat mundi mer verba ofbobit, en þó vilda

ek gera bob ok vilja konungs, ok fór ek á sund; ok því

at langt hafbi verit síban ek fór á vatn ,. en allir þeir

sem á sundi voru vildu mér fyrirkoma, lögbust 4**) margir

at mér, ok fyrst meban ek var órnóbr, fœrbi ek hvcrn í

kaf; ok því at ek mœddist skjótt, þá báru þeir mik

ofrlibi, ok fœrbu mik opt í kaf, at ek mátta eigi sunds

orka, ok sökk ek því til grunna, ok þar lá ek nær allan

dag. Ok því at mér var [tegat, at.elli hyrfi rnér 4
), þá

vaknaba ek vib þat, at mik rak at landi; þá var því

líkast sem þá mabr skolar klæbi, ok varb ek þá ungr í

annat sinn, ok var ek þá sem þrítugr, ok at öllu var

mér þá léttlíft sem öbrum œksumönnum , ok gekk ek

þá fyrir konung, ok dvÖldumst ek meb honum nokkra

liríb. Keisarinn mælti: þú munt marga muna hina fyrri

menn? Víbförull mælti: marga víst, segir liann; ek man

þibrek konung ok alla kappa hans, Gunnar konung ok

J
) bætt imi í eptir D. 2

) þannig 0, I); kynjum, A, B.

íl

)
lögbu, A, B, C. *> frá [D; tefat af elli, A, B, 0, meb

öllu rangt. Sögnin tega flnnst annars einungis í skáldskap (sbr.

jartegn).

• - /

I
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Högna bróbur hans, Isung konung ok alla sonu hans.

þú munt vígt vera gamall nia&r ? segir konungr; eor sáttu

nokkut Hálf konung? Margan dag sá ek hann, sagbi

Víbförull. Konungr mælti: hvernig var Gunnarr kon-

ungr at sjá? Víbförull segir: hann var ljóss á hár, ok

hrökkvel, breibleitr ok ljóst skcgg ok Ijóslitabr, herbibreibr

ok hár, kurteiss í öllum vexti, sterkr ok allgóbr riddari,

ok vel kunni hann vib skjöld ok sverb, fréttinn ok forsjáll

og grimmr, en glabr í máli, ágjarn ok harbr vib óvini

sína; hann hafbi vopnapróf þat: örn var markabr á skildi

hans, ok hafbi kórónu á höfbi. Högni bróbir hans hafbi 1

hár svart og sítt ok sveip í, auglettr 1
) ok nefmikill,

brúnsíbr ok dökkt skeggit, ok allr er hann dökklitabr;

bæbi er hann mikill ok sterkr, ok gott hjarta hefír hann;

hann er hugprúbr; liann heíir sama vopnapróf -) ok Gunnarr

bróbir hans á skildinum, [nema hans örn er ei kórónabr'1 ),

af því at hann var eigi konungr. Konungr mælti: hvat

kanntu at segja mer af þibi eki konungi, ebrVirga 4
) hinum

sterka. Víbförull mælti: ekki mun ek segja ybr svo

margt af serhverjum höfbingja; cn cf þér geymit minna

orba, þá máttu meb vísu skynja, hversu tiguligir þessir

menn voru.

38. J>ibrekr konungr af Bern var mikill vexti , svo

varla fannst hans jafningi
, þess er hann var þó ei risi;

hann var langleitr ok rottleitr, eygbr manna bezt ok nokkut

skolbrúnn; hár mikit ok fagrt ok libabist í lokka; á

honum var ekki skegg, svo gamall sem hann var; hans

herbar voru svo miklar, at tveggja álna var yiir atmæla;

hans armar voru svá digrir sem mikill stokkr, en harbir

scm stcinn; fagra hönd ok fót hafbihann; [um mibjan sik

var hann mjór, ok vel vaxiim 5
); kálfar hans voru svo

rniklir sem á risa; aíl hans var svo mikit, at engi mabr

»)C; baugleitr (= langleitr?) A, B; léttr D. 2
) D; nafn,A,B, C.

:J

) frá [D; ok or ei giptr, A, B, C. 4
)
Vibga, D. 5

) frá [ D.
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veit, því at hvergi heíir honum aflfátt oröit, svo menn

viti; glaör ok lítilátr, mildr ok stórgjöfull af gulli oksilfri

viö vini sína, ok heíir leó kórónaÖan á sínum skildi.

39. Virga, son Vélenz, var á þá leio sýnum:

hvítr á hár sem gras þat, er lilja heitir; þat var þykkt

ok liöaÖist í lokka; bjart andlit haföi hann, ok allan líkam

bjartan sem snjá; hans augu voru svo snör, at varla

mátti sjá í móti, ef hann var reiÖr; engi maÖr mátti kalla

hann breiÖleitan né langleitan, því at allr var hann viö

sik; hans andlit var þó mikit ok fagrt, ok haröligt þá

hann var reiÖr ok rautt sem blóÖ ok grimmligt; allra

manna [var hann hæstr þeirra er ei voru risar kallaöir
1
);

hann var herÖimikill ok þykkr, miömjór ok allra manna

bezt lirnaör, réttvaxinn, ok engan þóttust menn sét hafa

kurteisara mann; hann var kyrrlátr ok spakmálugr, er

hann var í fjölmenni, en optast glaÖr ok málreitinn. þegar

hann kom í vopn sín, ok liann var meÖ her, þá varhann

svo grimmr, at engi þorÖi honum í gegn; at ílestri atgerii

var hann fyrir íiestum mörínum. Virga hafÖi alla hvíta

herneskju ; hann haföi á sínum herfórum 2
) hamar ok tong

ok þrjá karbunklssteina; ])at var hans vopnapróf. Kon-

ungr rnælti: vel ok fróÖIiga segir þrí a,f þessum mönnum,

ok þat líkara , at þú hafir alla þá sét, því at svo hefir

oss áÖr af þeim sagt verit af þeim spekingum, sem vér

höfúm áÖr heyrÖa. En nú vil ek attú greinir. hvorr þér

þótti meiri háttar, þiörekr konungr eÖr Isungr. Víöförull

mælti: herra, þar megit þér grein úr taka; annarr þeirra

valdi náliga sinn mann af hverju landi, er hann fékk

frœknastan, en annarr tók einn mann annan enn sonu

sína, ok mundu hinir þó allir hafa skömm beÖit, efMimm-
ungr, sverö Virga, hefði dugat þeim. Konungr kvaÖ

þat satt, ok mundr þat vera mikil skemmtan at sjá nokkra

mynd gerva eptir þeim. VíÖfÖrull strauk ))á ennit, ok

i) frá [ bætt irin í eptir D. 2
)
herfœruru, D.
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hreifist í rúminu, ok mælti: verit mundi þat hafa um
skeib, herra, þá er ek haffci kastat ellibelgnum um sinn,

at mér mundi lítit fyrir at gjöra nokkra líking 1

) þeirra

Ieika, svo at þér mættut nokkut af rába, hverir hreysti-

menn slíkir hafa verit: en nú meoan ek bera slíkan

þunga ellinnar, at mér verbr um allt torvelt, þat er ek

skal at hafast, þá mun ek ekki svo búit vib þetta leita;

en þá síban, er ek hefi aptr tekit œsku mína, þá má

verba, at nokkurra bragba verbi at leitat. En öll hirbin

hljóp upp meb hlátri, ok bábu konung gefa orblof til,

at Víbförull dveldist þar, til þess er þeir mætti sjá hann

ungan, ok þeir mætti sjá nokkut af hans athœfi ok hinna

fyrri manna. Konungr bab hirbmenn rába; var hann

þeim jafnan cptirlátr; þótti honum at mörgu gaman, ])ví

at hann var ungr. Dvelst Víbíörull þar nú nokkrar nætr.

Konungr lætr gjöra eptir Ubba jarli bob ok mörgum öbrum.

þeim sem hann vildi ()essa forvitni sýna. Ok ei miklu

síbar hverfr Víbförull brutt svo at engi vissi, hvat af

honum var orbit. Ubbi mælti : hvert mun sjá horfinn ?

en þat er líkast, at hann sjái sik at lygi sinni, ok hafi

ei þorat at bíba, því at hann mun vita þikkjast, at þetta

gabb hans ok lygi rnundi opinbert verba [skamms bragbs 2
).

Konungr mælti: þat er öbruvís, enn vér ætlum; hann

mun aptr koma, ef hann ætlar oss at finna.

40. Nú hefir konungr stofnat veizlu mikla, ok víba

til bobit ríkum mönnum. þetta var einn hátíbisdag um
morgun, sem konungr vib hirb sína gekk til kirkju, sá

hann, at eitt stort tré var komit undir hallarvegginn

;

þar í hjá sá hann at VíbfÖrull var aptr kominn, ok gekk

íyrir konung ok kvaddi harm, ok var svo kátr, at hann

iék vib fingr scr. Konungr mælti: hvat er nú í brögbum,

Víbförull, er þú ert svo kátr? Víbförull mælti : herra, ei

raun nú ybr þat undarligt þikkja, ef þér vissut þat, er ek

1) D; minning, A, B, C i
) f'rá [ bætt inn í eptir D.



veit, því at nií er sá dagr kominn, er ek mun ellibelg

kasta; vil ek nú attú, herra, ok öll þín hirb sjái á þetta

æfintýr, meb hverjum atburo at þetta verbr. Hiroin varb

nll glob vio þetta, ok hlú sem mest mátti. Konungr

brosti at ok mælti: til kirkju munu vfcr fyrst ganga, ok

heyra tíbir, ok mun oss þá síor missýnast þetta tilíelli.

Víbförvill kvaoþatvel, þótt þeir gjörbi svo. Ok er öllum

tíbum var lokit, hljó*p (511 hirbin út úr kirkju ; var ok

öllum mikíl forvitni at sjá þenna atburo. Konungr gekk

út sem abrir, ok heim til hallar sinnar, ok þar meb Öll

hirbin. Ok er hann kom at höllínni, gekk Víbförull fyrir

hann, ok féll á kné; hannmælti: nú vilda ek, herra minn,

attú næmir stabar ok öll hirbin, og sæir upp á þat, at

aptr kœmi œska mín, því at nú hefi ek svo lengi bebit

enn um sinn þunga eliinnar, at ek vilda gjarna verba

ungr, ef þér vildut gefa mér orblof til, at þetta maítti

verba, eptir því ebli , er ek heíi ábr haft. Konungr mælti:

vel má ek sjá, Jrversu til berr um þenna hlut Víbförull

spratt þá á fœtr ok mælti: mikit er elli at bíba ok

hrörnan heims þessa, ok Iienni mundi margr feginn líasta,

ef kosti ætti, ok svo skal ek; tekr þá allt af höföi sínu,

ok strýkr armana ok allan kvibinn ok svo búkinn ok Öll

sín bein ;
síban bregbr hann feldi þeim, er hann var í,

at höfbi sfer , ok leggst nibr fyrir trésendann , ok mælir

lágt fyrir munni sér: íirrist mik elli, en ek fái œsku.

Nú hlær öll hirbin sem mest má, en hann liggr nolckra

stund, svo at hann hrœrir hvergi á sér. Ok er minnst

varir, dregr 1
) hann at trcnu, ok því næst inn í tréit

at höfbinu , ok eigí lýkr 2
) fyrr vib , enn Iiann er

horfinn inn í tréit, ok þat lýkst aptr fyrir neban fœtr

honum. Konungr gekk þá til ok öll hirbin oic Jiugbi at,

ok var tréit hcilt sem ábr. þeir tölubu þá um, hvat af

honum mundi orbit. Ubbi jarl mælti: þetta mun tröll

i) dragnar, A, B. 2
) D; lýkst, A, B, C.
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verit hafa, ok mun horfinn í jörb nibr. því næst heyrbu

þeir braukun mikla í tréit. þat þótti þeim undarligt, af;

treit var stundum miklu digrara, enn stundum. Ok er

þessu hafoi gengit um stund, sáu þeir, at úr hinum trus-

endanum komu út mannsfœtr ok svo mabrinn upp til

mibs. þat sáu þeir, at tréit dró stundum saman, því

líkast 1
) tii at jafna, þá kona heíir jóbverk, ok at lyktum

dró svo trMt saman í einn knút
; þá skaut Víbförli langt

á braut frá trénti; hann lá þá sem daubr vœri; ok er

minnst varir von, sprettr hann upp ok bregbr feldinum

af höfbi sér, gekk fyrir konung ok kvaddi hann. J>á brá

undarliga vib; þeir sáu þá, at hann var eigi ellri, enn

honum var sprottin grön, og fríbr sýnum. Víbförull

mælti: herra, nu hefi ek sótt mikla heill til ybar , er þessi

hin þunga elli er frá mér horiin, en nií vil ek prófa.

hvárt mér helir at vanda farit um vöxt, því at þar eptir

mun fara um annan minn þroska ok atierb. Konungr

let þá prófa, ok var hann þá íimm álna hár. Hann

mælti þá svo sem af liarmi: mikil frásögn mundi m&v

þótt hafa hit fyrsta sinn, er ek var fullþroskabr , ef

nokkurr hefbi mér meb sönnu sagt, at ek skyldi eigi hærri

vera, enn 5 álna/ þar sem ek var þá á þessum aldri vel

mæltra 12") álna; má ek nú, herra, meb vísu segja þér,

at nu hefi ek vetr 20. Nu hafit þér sM ok skynjat,

at þat er satt, er ek sagba ybr um niitt aldra skipti; er

mer ok nu nokkru líkara til, at ek mega sýna ybr nokkra

mynd þeirra höfbingja, er fyrrnin voru. Konungr mælti:

nú meb því at ek ok allir vorir menn hafa sét þenna at-

burb, þá þikki mér meiri líkindi, at þát sé efanarlaust,

attú sýnJr oss hina fyrri konunga meb |)eirri mynd, sem

þeir hafa verit. Víbforuli mælti : herra , ei skulut |)ér þat

þurfa heldr at jnistrúa, enn þetta, er þér haíit nú set á;

nú skulut þér, herra , ganga í dag út af borg ybarri , ok

i) bætt Inn í eptir D. 2
) 9, D.
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hirb þín; vil ek ok ganga meb ybr, ok líta á landsleg;

berr ek nú svá léttan lfkam fyrir œsku sakir, at ek má
vel göngu þreyta vib hvern ybvarn mann. Konungr kvab

svá vera skyldu. þeir gengu þar til er þeir kvomu at

dal einuin djúpum
;

þar var þykkr sko'gr umhveríis, en

slcttr völlr ok grœnn, Víbförull mælti: ekki munum vér

fara víbara, því at á þenna dal lízt mér ekki utan vel.

Konungr snýr þá heim mcb sínu föruneyti.

41. því næst hverfr Víbförull, svo at engi vissi

hvat af honum varb, ok er í bruttu eigi skemr enn 3

vikur, ok hugsubu allir, at hann mundi eigi aptr koma.

En er sá tímí var úti, kemr hann til hirbarinnar. Kon-

ungr spurbi, hvar hann hefbi verit, en hann lézt þat

ei í einu orbi segja mega: heíi ek nú nokkut hngsat um
þat, sem þér bábut. Konungr mælti: ertu kominn nú

at sýna oss þat', er vér bábum. Lítil mynd mun á

verba, hcrra, en þó skulut þér fara meb mér í dag, ok

ybrir menn, þeir sem þérvilit til þessa kalla , ok semmtan

þikkir þetta at líta, því at mér þikkir því betr, sem íieiri

sjá þetta. ÖU hirbin fagnabi þessu gamni. Konungr

sjálfr gekk þá til steinhússins, þess er Markvarbr var í.

Hann fagnabi vel konungi ok spurbi, hvat hann vildi.

Konungr mælti: ek vil þér kunnigt gjöra, at einn ví«inda-

mabr skal leika fyrir oss í dag. Markvarbr mælti: ek

vildi vera meb ybr til leiks þessa. Konungr mælti: ek

vilda, at þú fœrir, ok hagabim vit svá til, at sæi þik

eigi þínir óvinir, svo sem er Ubbi, og skaltu ganga undir

mínu skikkjuskauti. Markvarbr bab hann r^ba Nú ferr

konungr ok Öll hirbin meb honum. Ví^förull ferr fyrir.

þar til er þeir koma at þessum djúpa dal; þar var þá

orbin nokkur nýbreytni
;

ylir þenna dal var kominn þunnr

glerhiminn. J^etta undrar konung, ok alla þá, er þar

höfbu komit. þar var kominn múgr manns, því at þetta

hafbi víba frétzt; þar var Ubbi. Undir þessum glerhimni
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stóöu fimm stólpar upp úr dalnum; þat þóttist konungr

skilja, at þessir stólpar allir mundi holir innan. VíÖfÖrull

sat þá kyrr, ok hafÖist ekki at. Konungr mælti: þessi

dalr hefir tekit mikla skipan sem þá ver vorum hér.

Víöförull mælti: herra, ei má þat undrast, þótt jafn-

frægir menn, sem þiörekr konungr, Gunnarr, ísungr, Hálfr

ok allir hans kappar yili eigi á berri jörö ríÖa ok mœtast,

ok gera moldugar þær dýru herfórur, er þeir báru um
alla sína daga, því at ef svá ferr, sem ek vilda, þá

koma þessir menn allir yÖr í augsýn, ef ek mætti ráÖa,

ok þat lítit, sem þér megit sjá af þeirra hreysti, þá

samir betr, at þeir mœtist á þessum glerhimni, heldr enn

á óhreinni jörÖu, þar sem mold ok leir má saurga þeirra

hlífar. því næst heyrÖu þeir braukun mikla í þann stólpa,

er til austrs var í dalnum. Víöförull mælti: hvaöahávaÖa

heyrit þér, eör man nokkut fara? Konungr mælti:
,

eigi

veit ok þat, segir hann, en þó þikki mer líkast til at

heyra, sem ríÖi ei allfáir menn á svelli hestum járnuöum.

VíÖl'Örull mælti: ok þar ríÖa þeir nú ok ei allfáir saman.

Konungr leit þat; hann sá menn ríÖa upp á glerliimininn

:

þeir höfÖu bjarta hjálma ok stinna skjöldu, hvítar 1
)

brynjur ok bitrlig sverÖ ; tveir menn voru hér miklu víg-

ligastir ok tiguligastir. þessir tveir höföu þat vopnapróf,

at örn var á skildi hvorstveggja þeirra, ok haföi annarr

orninn kórónu á höíÖi. þeir stíga af baki, ok binda

saman hesta sína; þeir settust niör allir, ok sat sá í miö,

er kórónaÖan örn hafÖi á skildi. VíÖförull mælti : herra,

hverir munu þessir menn, eör berit þér nokkut kennsl á

þá? Konungr mælti: kenna þikkjumst ek þessa menn

at frásögn
;
hyggek, at hér sé komnir Niflungar: Gunnarr

ok Högni bróÖirhans, ok er þat mikil undr, at svá þunnt

gler skal halda þeim upp. Víöförull mælti: þess mundi

þurfa, at glerhiminn þessi héldi enn meira þunga, áÖr þeir

') LarÖar, D.

Mágus saga. 7
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slíti þetta mót. því næst heyrbu þeir braukun miklu

meiri enn fyrr í þann stólpa, er í vestr var í dalnum.

Víbförull mælti: til hvers mun nú heyra? Konungr mælti

:

svo heyrist mér, sem ríbi menn eigi fcíir, ok heyrir gný

til vopna þeirra. VíbloruH mælti: eigi ætla þeir at verba

of seinir, er þar ríba. Konungr lftr nú til, ok sér upp úr

þeim stólpa rífca 12 menn upp á glerhimininn, ok sátu

hvorir móti öfcrum, ok létu hit yppimannligasta. Tveir af

þessum mönnum voru þó langt fram yfir Iiina á allan

vöxt ok vopnabúnab ; annarr hafbi vopnapróf á skildi

sínum sem einn dreki dökkblár lægi um þveran skjöldinn;

þessi mabr var meiri ok sterkligri , enn hverr annarr

;

annarr 1

) þessi mabr hafbi allan konungligan búnab, ok

var bæbi mikill ok sterkligr. Víbförull mælti: herra,

megit þér nokkut kenna þessa menn? líonungr svarar:

þá má ek vel kenna at frásögn, ok mun vera isungr

konungr, ok synir hans allir ; en sá enn mikli mabr , er

drekann berr f skildinum, mun vera Sigurbr sveinn. Vífe-

fÖrull mælti: svo er herra, sem þér segit. því næst

kemr braukun svo mikii, at ei hafbi fyrr slík verit, svo

at Ubba þótti œrit um. Hann mælti: sýnist ybr, herra,

ei betra at vær farim heim aptr frá þessum dlátum

?

Konungr mælti: sjá munum vér ábr,' hvat þessir menii

hafast at. Víbförull mælti : hvat mun hark þetta vera?

Konungr mælti : enn heyrist mér mannareib í þann stólpa,

sem í subr er. Víbförull mælti: allvel væri, þótt þessir

kœmi eigi eptir þenna leik, er |>aban er at von, enda

hleypir þar nú hverr fram fyrir annan. Konungr sí r nú, at

upp á glerhimininn hleypa 12 menn , allir gráir fyrir járnum;

þeir stíga af baki , ok setjast nior í subrætt. þessir voru

allir stórir ok sterkligír, en þó báru enn tveir langt af

Öllum þessum. Annarr þeirra hafbi á sínum skildi fyrir

vopnapróf einn leó mefe kórónubu nöfbi; annarr heíir hamar,

l
) bætt inn í eptir D.
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stebja ok töng í sínum skildi . ok 3 karbunkulussteina.

Víbförull mælti: herra, kunnit þfcr nokkra grein á þessum

mönnum ? Konungr niælti : gjörla kenni ek at frásögn

þessa menn; þetta er Juorekr af Bern, ok á aora hönd

honum Virga hinn sterki, ok er þat satt atsegja, ataldri

sá ek slíka kappa, sem þessar 3 sveitir. Víbförull mælti:

víst voru þeir vígligir mcnn. því næst kom ógurligt brak

meb stórum brestum í ])ann stólpa, er í norbr var. VíÖ-

förull mælti : til hvers mun ntí heyra , er svo lætr gríbu-

liga? Konungr mælti: enn hygg ek at til manna heyri,

ok miklu fleiri enn ábr hafi heyrt. Víbförull m ælti : vel

væri, þó þessir kœmi eigi eptir þenna leik, því at gaman

mun at þeim vcra, ef þeir neytast eptir þroska; ok þar

hleypir hverr í'ram fyrir annan. Konungr ser nú , at úr

þessum stólpa, er í norbr stcndr, ríba upp á glerhimininn

60 manna. Víbförull mælti: vel er nu orbit, at þer erut

her allir konmir. þessir menn stíga af baki , ok setjast

nibr í norbrætt. þessir menn eru allir gráir fyrir járnum.

Einn mabr sitr sjá í mibjan flokk; er miklu er meiri enn

abrir, ok þá eru abrir tveir menn stórir á sína hönd

hvárr. Víbförull mælti: herra, kennit [)Öf nokkut þessa

menn? Konungr mælti: kenna þikkjunst ek at annarra

frásögn; jjetta mun vera Hálfr konungr ok rekkar hans,

ok mun á sína hond hvorr Innsteinn ok Utsteinn. Víbf(*)rull

mælti: rétt er enn, herra, ok er mikil ybar glöggþeklcni.

Konungr mælti: ei þikki mer ofsögum mega segja frá

þessum mönnum, hversu sterkligir þeir eru. Víbförull

ma'lti: þat mundi ybr þikkja nukit gaman, ef þeir sýndi

ybr nokkur högg meb |)essum hinum hvössum sverbum,

er þeir hafa á Iinda? Konungr mælti: þat mundi víst

frásagnarvert, ef þat bæri vib. Víbförull mælti : herra,

þess get ek, at ybr þikki þat verba harbr róstuleikr, er

þeir höggvast til, enda veit ek ei, at sólin gangi svo hátt

í dag héban frá, at þeim þikki nó"g ljós bera á þeirra

7*
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hlífar. Konungr lítr til sólarinnar, ok þeir allir. Ok er

þeir líta aptr, sjá þeir at VíbfÖrull er bruttu. þeir sjá at

hann er koininn upp á glerhimininn. Ei ferr hann nú

góbmannliga : róg berr hann nú millum Gunnars konungs

ok Isungs konungs; svo ferr hann um allt, at þeir taka

til vopna ok berjast; slær þar í bardaga svo mikinn, at

braka tekr í glerhimninum. Skýtr nú skelk í bringu öllum

þeim, sem minnst voru hugabir. Svo gjörbist nú braukun

mikil, at Ubbi jarl flýr ok margt lib meb honum. Kon-

ungr sitr eptir , ok horfir á bardagann. Hann sér þat,

at þótt Isungr konungr hefbi lib minna, at Gunnarr

konungr ok hans menn hrukku undan ok þangat eptir

glerhimninum , er þibrekr sitr. Ok er hann sér þetta,

bibr hann upp standa alla sína menn, ok veita lib

Gunnari konungi. þeir gjÖra svo. Nú gerist eigi

all-lítit um; lætr Isungr konungr undan vib sína sveit.

Hann hörfar þangat eptir glerhimninum , er sat Hálfr kon-

ungr. Hálfr mælti: Hrókr hinn svarti, segir hann, Ut-

steinn ok Innsteinn ok allt lib mitt, stöndum upp ok veitum

lib Isungi konungi. þeir gjörbu svo. Nú tóku þar til

.svo stór högg ok ákaflig, at ábr, þat er var, þótti ekki

hjá þessu vert; ok nú ætlar konungr at þá ok þá muni

glerhiminninn nibr brotna. En er þessibardagi gekk sem

liarbast, þá kemr þat er yfir bregzt um allt þat, sem

ábr hafbi verit. Hann sér þá, at úr mibstólpanum koma

upp fjórir risar; þar ))óttist hann kenna at frásögn fyrstan

Aspilían risa ok Aventrob, síbast Vibólf mittumstanga,

ok hafbi stöng sína í hendi, ok allir hans brœbr slógust

í leikinn. þeir köllubu svo meb ógurligri röddu, at kon-

ungr ])óttist aldrei fyrr slíkt heyrt hafa. Ok nú er þat

jafnsnemma, at konungr tekr hlaup á hönd sér, því at

þá voru allir hans menn á bruttu, ok Vibólfr lýstr stöng-

inni á glerit svo fast, at svo mikill brestr varb af þessu,

at konungi hMt vi«b, hvort hann mundi standast ebr ei.
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þat sér hann, at ofan fellr glerhiminninn, ok allir brotna

stólparnir; minnkar konungr eigi ferfeina vib slíkt. Ekki

geymir hann at um Markvarb. Verbr hann nú þar eptir

einn saman, en konungr meb öllu sínu libi skundar til

Vernizuborgar.

42. þá er konungr var í brottu, sér Markvarbr

hvar gengr einn mabr; hann kennir, at þat er Mágus.

Hann gengr til móts vib jarl. ok fagnar honum vel. Mágus

mælti: nu skaltu vera í ferb meb mér heim til brœbra

þinna. Markvarbr kvab svo vera skyldu. þeir fara nú

þar til er þeir koma heim til Stransborgar. Líkar þeim

brœbrura nú vel vib Mágus ok Matthildi. Ferr Markvarbr

nú í kastalann til brœbra sinna. Nú er í annan stab at

segja frá konungi, at hann heíir skammt farit, ábr hann

saknar, at Markvarbr var eptir orbirm ; hann snýr þá aptr.

Ok er hann kemr þar sem leikrinn hafbi verit, sér

hann ekki líkindi til, at þar hafi nokkurr leikr ebr nýbreytni

verit. Markvarbr er ok þaban í bruttu. þikkist kbnungr

nú enn skynja, at þetta mun verit hafa af rábum Mágus

jarls. Ferr konungr nú heim, ok lætr sem ekki sé at

orbit, ok er um þetta, sem margt annat, heldr fátalabr.

Nú er mjök fjölrœtt af mörgum mönnum, hversu þessi

Víbförull muni verit hafa. Ubbi jarl þikkist nú vita, at

þetta heíir verit Mágus jarl, ok allra helzt, er hann spyrr,

at Markvarbr er kominn heim til brœbra sinna. Libu nú

nokkrir vetr, ok er nú alltkyrrt milli þeirra ok tíbindalaust.

43. þrim vetrum síbar kemr sú frétt til Karls kon-

ungs, at Mágus jarl hefir tekit sótt mikla, ok þat meb,

at hann væri banvænn. Ubbi jarl varb glabr vib þetta,

en konungr heldr fár. Ubbi mælti : verit ei óglabir, herra,

því at ef Mágus deyr af sótt þessi, þá er sem unnir sé

allir Amundasynir. Konungr hafbi fátt um. Rögnvaldr

ok brœbr hans voru í Stransborg allir, ok sátu yfir Mágus

mági sínum. Matthildr berst lftt af, ok grét mjök. þat
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var einn dag, er Rögnvaldr sat yfir Mágus, at hann tók

til orba ok spurbi: hvar er Einarr frændi minn? Rögn-

valdr lét kalla hann til máls. Hann spyrr, hvathann vill

honum. Mágus svarar: ek vil senda þik til Vernizu-

borgar vib tólfta mann, ok seg Karli keisara orb mín,

at hann komi hingat, ok heyri tilskipan mína, er ek gjöri

fyrir mér ok Matthildi húsfreyju minni ; vænti ek góbs af

honum, at hann muni ei undir höfub leggjast þessa ferb.

Einarr lézt þetta ok annat vilja gjöra, sem Mágus baub.

Ok sem hann var búinn, fór hann leib sína, þar til hann

kemr til Vernizuborgar. Hann gengr fyrir konung, ok

kvebr hann kurteisliga. Konungr tók því vel. ok spyrr

hann eyrinda. Einarr segir vanmátt Mágus ok þat, at

hann bab ybr at koma á sinn fund, ábr enn hann andab-

ist, því at honuin þikkir víss sinn daubi. Konungr mælti:

er Mágus svo viti borinn, at mikil líkindi eru á því, at

hann geti nærri sínum dauba, ok er mannskabi mikill um
slíka höfbingja, ef skammæir skulu verba. Ubbi mælti:

þat er mitt ráb, at þér farit ei þessa ferb; þikki mér þat

meiri von, at Mágus sé þat meir undir ferb |)essi, at hann

vilí attú játir gribum Amundasonum, heldr, enn hann hafi

þá sótt, at banvæn sé; máttu ok sjá, liversu hann ætlar

at ginna þik til þessa, ok þú gengr sjálfr í hendr honum.

En þó er þat tiliaga mín, attú sendir mann á fund hans,

ok vitir, hvárt þetta er nokkut nema hégómi. Ok ei lauk

hann fyrr sinni rœbu, enn konungi þótti þat rábligast. þat

mun vera rábligast, sagbi konungr, at Ulfr fari; hann er

vin allra þeirra, en hann mun oss þó satt af segja um
mátt Mágus. Litlu síbar lætr konungr kalla Einar á tal

vib sik, ok mælti: þú heíir hcrmt mér orbsending Mágus,

at vær skyldim hann hitta, ef vér vildim hans vilja gjöra.

Nú því at vér höfum annat at staría, J)á munum vér

senda Uif, er verit hefir rábgjaíi vorr ábr, at heyra þá
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hluti, sem hann vill oss gj'óra í
1
) kunnleika. Einarr fór

/

nú í brutt, ok kemr til móts vib Ulf; hann segir honum

tilskipan konungs, en Úlfr bregor vib skjótt, ok ferr meo

Einari í Stransborg, ok koma síb dags. þeir ganga til
/

þess hííss, er Mágus lá í. Ulfr gekk inn í húsit; þar sat

Rögnvaldr ok brœbr hans. Matthildr var þar ok gvét.
/

þau heilsa vel Ulíi. Hann mælti til Rögnvalds: hvovt er

Mágus mjök fram kominn ? Rögnvaldv mælti : mer lízt

stundarbib eitt-at
2

) um hans mátt, en þð máttu vel ganga

til, ok tala vib hann, því at hann hefir haft mál sitt til

þessa. Ulfr gekk at sænginni, ok spurbi : ertu máttlítill,

Mágus ? Rögnvaldr mælti : \ní verbr miklu hærra at tala

vib hann, því at hann er máttlítili ok daufr, svo at
/

drjúgum verbr þú at œpa at honum. Ulfr mælti þá sem

hann mátti næsta hæst 3
): Mágus

;
hvort er máttr þinn

lítill? þá hraut upp orb vib hixta: „lítill.
tt

tílfr mælti:

hvort muntu úr sótt þessi stíga fram ?
4
) þá hraut upp

orb vib hixta: „fram." Eptir þetta andast hann. f>etta

fekk drottningu sáran harm meb miklum gráti. RÖgn-

valdr mælti: nú heíir systir mín fengit þann óbœtanligan

skaba, at aldri mun hún bœtr bíba. Nú er þat minn

bœnastabr, at þú Ulfr gangir aí' þessu herbergi ok allir

þínir menn ok systir vor ; bib ek, at þit Einarr talit um
fyrir henni, at hún berist af sem bezt, úr því sem nú er

afc rába, en ver brœbr skulum allir eptir vera, ok búa um
líkam hans, því at vér viljum hans útferb gera sem virb-

/

uligast. Ulfr gerbi sem Rögnvaldr beiddi, ok gengu þau

öll saman í þá höllj er Mágus hafbi átta. þar mátti

heyra mikinn harm um alla borgina, er allir hönnubu

íráfall Mágus. Ok er nöttin leib, en dagrinn kom, var

Kkaminn jarlsins borinn til kirkju meb fögrum yfirsöngum.

J

) til, A, B;C. 2
)
D, o: eitt þat, ab sínu leyti eins og lítt-

at; eitt, hinar. 3
) C, D

;
hátt, hinar. 4

) bætt inn í eptir

C, D.



Ulfr gekk til drottningar, oK mælti: frú, segir hann, ek

vil taka orblof af ybr til heimferbar, ok segja þessi tíbindi,

því at ek þikkjumst vita, at [þu munt Mágus jarl láta

flytja til Vernizuborgar. 1
)

Drottning mælti : eigi vil ek þat,

en vita þikkjumst ek, at konungr mun vel gera hans út- .

ferb, en ei vil ek, at Ubbi jarl ebr abrar mannskræfur,

þær sem ábr hafa hrópat hann vib konung, hafi yfirgang

um hans leibi. Ulfr mælti : viltu þá at hann se hér graf-

inn í Stransborg? Drottning mælti: fjarrí ferr .þat; kemr

þat mest til, at ek hefi unnat svo mikit Mágus, at [ek

má ei sjá dagliga upp á hans leibi
2
) fyrir gráti.

3
) Ulfr

mælti: hvert ráb hefir þú þá helzt fyr'vr ætlat? Matthildr

svarar: skip vil ek bua iáta, mikit ok skrautligt; þat skal

hlaba af öngvu nema gulli ok silfri, ok skal Mágus ílytja

til heilagra staba í útlönd, ok gefa
i þar fe til graptrar

honum eptir útlendum sib 5 en gjarna viljum vér gefa þer

gott orblof til heimferbar, svo at konungr frétli fyrr enn

síbar þessi tíbindi. Var nú gör kista at líkinu, ok valdir

menn til úr ríkinu at fara þessa ferb; en ei er stabr

greindr, hvert drottning l&t fara meb líkam Mágus, en hitt

er sagt, at þeim fórst vel ok greibliga, ok eptir bobi drottn-

ingar; komu meb heilu aptr í Stransborg eptir svo langan

tíma, sem þeir máttu vel fá þessu orkat. Nú þessu jafn-

fram býst Ulfr til heimferbar meb sínum mönnum, ok

lettir ei sinni ferb, fyrr enn hann kemr til Vernizuborgar.

Konungr fagnar honum vel, ok spyrr hann tíbinda. Hann

segir honum andlát Mágus. Konungr mælti: þar varb

mikill höí'bingjaskabi ; ebr hverja tilskipan líafbi hann fyrir

sér, ábr hann andabist? Ulfr mælti: þat. fór öbruvís, enn

margr mundi ætla, því,at hann gjörbi fyrir öngu ráb, ábr

l
) frá [ D; konungr mun vel ok sœmiliga gjöra hans

útferb, A, B, C, og bafa afskrifarar þessara handrita audsjáanlega

hlaupið yflr svo sem liálfa lfnu. *) leg, D. 3
) frá [ ek græt

m r a 1 1 r i , e f e k k e m t i 1 J e i b i k li a n s , E.
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hann ste fram, ok sögbu þat vinir hans, at þat olli, at

hann vænti, herra, ybar þangatkvomu, en nú leio svo

skjótt at honum. 1
) Sagbi hann þá konungi allan atburb

um hans dauba. Ubbi mælti: hann mun eigi daubr, ok

mun þetta sem annat hans prettr, enda skal ek þat prdfa,

ef hann er hingat íluttr, hvárt þetta er hans líkami. Kon-

ungr mælti : lcngi heldr þú á öftmd þinni, en þ(5 er mér

nú mikil von, at hann elti þik eigi optar svo hræddan

sem fyrr. Ubbi mælti: eigi mun langt bíba, ábr enn þú

munt sjálfr at raun komast, ok muntu þá ei hræzlu minni

þurfa um at kenna. Konungr spurbi, hvar Mágus mundi

grafinn. Uli'r segir hversu fór meb þeim Matthildi ok

honum. Konungr varb fár vib þetta* Ermenga drottning

kvab þat von, þótt Matthildi væri hugstœbr þessi harmr.

þ<5 at Mágus væri langt á brutt fœrbr, ok kvab slíkt gjört

vitrliga. Líba nú langar stundir. Ubbi jarl eggjabi opt

konung at fara at Amundasonum, ok drepa þá alla; kvab

nú mundu lítil ráb þeirra. Konungr lézt kyrru mundu

fyrir halda. t

44. Nú ei miklu síbar lætr Matthildr búa eitt skip

á laun. Ok er þat skip var búit, fær hún til mikinn

fjárhlut ok frítt mannval, ok skal Einarr vera formabr

skipsins. A þessu skipi fór mabr, mjök mikill, ok líkr á

vöxt vib Mágus. Sá mabr tók upp einn bubk, ok þar

tó*k hann ur því líkast sem væri smyrsl nokkur, ok rýbr

þvf á annat sitt auga ok á allt sitt andlit Öbru megin.

þessi mabr vcrbr undarligr vib |)etta yíirlits. Ok er hann

hafbi á sik borit, var liann raubr ok Uliligr þeim megin,

sem þetta kom á, Hann mælti til marma sinna: þér skulut

kalla mik Ilálílita-mann/2 ) ok skal ek vera formabr ybarr,

en þú Einarr skalt nefnast Brynjarr. Síban láta þeir í

haf, ok sigla til Danmerkr. þar réb fyrir sá konungr,

cr Eysteinn hét, ok var mjök vib aldr; hann var vinsæll

r
j bætt inn í uptir D. *) víba ritab: Hálfi-mabr.
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ok stjórnsamr. Hann átti ser eina dóttur, er Helga het;

hun var væn ok vinsæl. þat er sagt, at einum vetri fyrr

höfbu þar komit tveir berserkir; het annarr Gyrbir en

annarr Atli. þeir voru svo miklir kappar, at öngvir vík-

ingar reistu rond vib þeim. þeir höfbu gert Eysteini kon-

ungi tvo kosti: at hann skyldi ganga á hólm vib Atla,

ebr gipta honum ddttur sína. En meb því at konungr

var mabr gamall, ok varla vopnfœrr, þá rebu þat vinir

hans, at hann skyldi ei berjast. Beiddi konungr á þriggja

vetra frest, ef hann iengi nokkurn mann fyrir sik, ok

|)essu játar berserkrinn, meb því mdti, at þeir skyldi koma
hvert haust til Danmerkr, ok skal konungr leysast af

þrim mörkum gulls til kostar þeim á hverju hausti. þetta

hefir frett hinn Hálfliti-mabr. Eysteinn konungr fekk

öngvan til móts vib Atla; ok at lyktum kom því máli

svo, at hann heitir at gipta þeim manni dóttur sína, er

þetta leysir 1
) fyrir hann. Nú spyrr konungr, at skip er

komit vib land, er mikils háttar menn stýra, ok eru þó

fribmenn. Konungr sendir menn til skips, ok lætr bjóba

þeim til veizlu. Ok er þeim koma þessi orb, fara þeir

á konungs fund. Tók konungr vel vib þeim. Ok er þeir

höfbu þar skamma hríb verit, gekk hinn Hálfliti-mabr

fyrir konung meb sína sveitunga, ok kvaddi hann. Kon-

ungr tók honum vel, ok spur&i, hverh* menn ]>eir væri.

þeir segja, at annarr Iieiti Brynjarr, en annarr Hálíiiti-

mabr. Brynjarr inælti: her vildum ver, herra, þiggja

vetrsetu meb ybr fyrir fulla penninga, því at fe skortir

okkr ei. Konungr mælti : lítit er mer urn ókunna menn 2
);

en ef þer vilU frelsa ríki mitt
;
ok berjast \íb berserki þá,

er fá vilja dóttur mína fyrir utan minn yilja, |)á mun ek

játa ykkr hirbvist. Brynjarr lézt því játa mundu, at ann-

arrhvorr þeirra reyndi vib Atla, hversu sem til tœkist.

Fara þeir nú til konungshirbar, ok voru þar um vetrinn.

l
) D j

gjörbi, A, B; leysti, C. -) kynjamenn, L).
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Var hinn Hálfliti-maör löngum hljóör, ok lengstum skapillr,

en Brynjarr viröist vel jafnan. Spuröi konungr at Amunda-

sonum, en Brynjarr sagöi frá þeim margt, ok flest frá

Rognvaldi. Konungr mælti: hví mun hinn Hálfliti-maör

vera svo ókátr? Brynjarr svarar: honum líkar þat illa,

at aörir leiÖa illum getum um hagi hans, at hann þikki

undarligr; en vera má", konungr, at hann segi yör, hvat

honum býr í skapi, þótt hann vili eigi öörum segja, ef

þu spyrr at. Konungr kvezt þafc pr<5fa skyldu. þafc var

einn veördag góöan, at konungr haföi látit leika fyrir ser

títi; þá var hinn Hálfliti-maör svo kátr, at hann lék viö

iingr sér. Konungr fann þat brátt, ok kallaöi á hann ok

mælti : hversu líkar þér hinn Hálfliti-maör hérvistin ? Vel,

segir hann. Konungr mælti : en hvat veldr fáleikum þín-

um ? Ilálíliti-maÖr svarar : þat hafÖa ek öngvum manni

ætlat at segja, ef leynast mætti; en fyrir þat þér haiit vel

gjört til mín, þá skal ek segja yÖr; eör er þér nokkut

kunnigt af sonum Amunda jarls? Konungr lézt marga

merkiliga hluti af þeim hafaheyröa, en þó mest afRögn-

valdi. Hálfliti-maÖr svarar þá skjótt: þat munu öngvir

tala, nema öfundarmenn Vígvarös, því at hann er langt

fyrir alla \>á, en víst er Rögnvaldr fríöastr sýnum, en

VígvarÖr styrkr, ok um flest atgervimaör. HafÖi hann

ok spiirt, at þeir Gyröir ok Atli gjörÖu þér naubungarkosti

um dóttur þína; hafÖi hann ætlat hingat í Danmörk at ráÖa

þetta kvonfang í hendr sér, en drepa berserkina. Ok er ek

spuröa þetta, fyrirmunaöa ek Vígvaröi þessakostar; fór ek

til Saxlands ok skoraÖa ek VígvarÖ á hólm; þóttist ek

hafa ráö hans í hendi mér, en þat var ööruvís, því at í

fyrsta hó'ggi veitti hann mér þat slag, er ek varÖ óvígr;

varÖ ek meÖ því at leysa mik afhólmi, at ek skyldi fara

liingat til Danmerkr, ok ganga á hólm viö Atla, ok taka

festar af þér, herra, til lianda Vígvaröi, um dóttur þína.
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Konungr mælti: verit mundi þat hafa, meban Vígvarbr var

sáttr vib konung, at ek mundi ei hafa rnóti mælt at gipta

honum ddttur mína; en vel líkar mér þóttú beríst vib

berserkinn. Hálfliti-mabr mælti: meb því at þií ert mabr

gamall, þá skal Vígvarbr fara hingat, ef mægbir takast,

ok styrkja svá ybvart ríki, ok er hann þá <5r höndum

konungs, því at ei sœkir hann Vígvarb hingat vib harb-

fengi hans; en ekki þikki mér of ætlat til vib Gyrbi, þótt

ybr þikki hann mikill firi sér. En því, herra, hefi ek verit

hljóbr, at ek vissa ei, nema þér vildut sjálíir þetta einvígi

heyja. Vil ek nu þegar taka festar af ybr, ef þú vill,

at ek gangi á hdlm vib berserkina. Konungr kvab svá

vera skyldu: þikki mér betra at gipta röskum manni

dóttur mína, þdtt hann hafi unnit eitt verk illt, enn at

hin verstu illmenni fái hennar firi utan minn vilja. Hálfliti-

mabr kvab hann rétt á líta. Nu líbr á sumarit, ok er

hausta t(5k, koma berserkir eptir vana. Ok er hinn Ilálíliti-

mabr spyrr þetta. mælti hann: þat er mitt ráb, at vit

Brynjarr frændi minn séum eigi firi augum þeim, er þeir

koma*, man þeim þá minna þikkja at leggja hólmstefnu

vib þik. Konungr kvezt |)at vel líka. Fám dögum síbar

koma þeir Gyrbir ok Atli, ok ganga íiri konung, ok heilsa

á hann. Konungr tók þeim heldr fáliga. Gyrbir mælti:

nú munu þér vilja festa mér konuna, því at engi er sá

mabr meb ybr, at vib rnik þurli at berjast. Konungr

svarar: ei mun verri minn kostr, enn sá, at ek gangi á

hólm, ok ef ek fell firi vopnum þínum, þá er mér engi

raun, at ddttir mín fái þetta gjaforb, en aldri skal hún at

mér lifanda vera gipt slíku illmenni, sem þú ert; en fá

mun ek mann fyrir mik. Gyrbir reiddist þá, ok kvezt

leiba skyldu sm^^konungum at draga dul á sik, ok berjast

í mó'ti mér. Snúa berserkirnir þá í braut; en hdlmstefna

var þegar iögb um morguninn eptir. þeir búast snemma
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um morguninn, Brynjarr ok Hálfliti-inabr. Konungr ferr

ok at sjá upp á þeirra vibskipti.

45. þegar um morguninn er Ijóst var orfeit, buasl

þeir Gyrbir ok Atli til hólmstefnu. Ok þegar sem þeir

litu enn Hálílita-mann, mælti Gyrbir: hér hefba ek aldri

komit, eí' ek hefbi vitat, at þetta hit illa skrípahöfub

skyldi vib mik berjast, því at aldri fyrr sá ek jafnleibin-

ligan mann. Hálfliti-mabr mælti: gjörla íinn ek nú, attú

ert hræddr, en ei at heldr skaltu nú undan hvika, því at

nú skal ek verja konungsdóttur, svo þú skalt aldri hana

fá. þeir kasta nú* feldi undir fœtr ser. Segir Gyrbir upp

hólmgöngulög. Hann hafbi sverb svo gott, at hvergi nam

í höggi stab. Brynjarr hélt skildi fyrir Hálflita-mann, en

Atli tiri Gyrbi. Hálfliti-inabr hoggr til Gyrbis ok reibir

hátt. Atli bregbr upp skildinum, ok vill hlífa bróbur

sínum. Hálíliti-mabr lætr síga sverbit skjótt, ok slæmir

undan Atla bába fœtrna. Gyrbir reiddist nú, ok höggr

til Hálílita-manns, ok klýfr skjöld hans í tvau. Hálfliti-

raabr hrindr Brynjar frá sér, vebr frara ok höggr meb

tveim höndum. Gyrbir hafbi öngvan hjálin, ok atti fram

skallanunu Höggit kom í höfub Gyrbis, ok beit ekki á, en

sverbit stökk á öxlina ok beit brynjuna ok búkinn, svo

at sér féll hvorr hlutrinn. Konungr varb glabr vib þetta,

ok sagbi hinn Hálílita-mann afreksmann. Hálfliti-mabr

kvab sik ei minna skorta vib Vígvarb, enn Gyrbi vib sik.

Konungr kvab hann þá um fram alla menn abra. þeir

drápu Atla ok flest fólk þeirra annat, þat er meb þeim

liafbi farit, ok ]^eir nábu. Fara nu heim meb mikit fengi.

ok heíir hinn Hálfliti-mabr tekit firi hond Vígvarbs festar.

Síban búa þeir skip sitt, ok ætla aptr til Saxlands. þeim

gaf vel byri, ok þóttust vel vegit hafa.

46. þat var einn vebrdag góban, at þeir Brynjarr

sigldu frara meb eyju nokkurri. þeir sáu at lágu iiri þeim

tvö skip vib eyna. þeir sáu þat ok, at flestir menn af
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skipunum voru uppi á landi ok léku, ok gáfu eigi gaum

at skipunum. Hálfliti-mabr mælti: ekki þikkjast þessir

Iitlir firi sér, er gefa ekki gaum at siglingu vorri;

ok skal hér at leggja. þeir gjörbu svo. Ok er þeir

höfbu land tekit, þá taka hinir vopn sín, ok fara at

engu hart; gengu síban til skipa sinna. þeir fundust, ok

spurbust tíbinda, ok hvat forinenn skipanna héti. þeir

Brynjarr sögbu til sín, ok spurbu, hvat hinir hétu, er af

landi fóru. Annarr þeirra nefndist Tosti, en annarr Ingi-

marr. Tosti spurbi, livar þeir hefbi fengit skip þau hinu

göbu, er þeir Gyrbir ok Atli höfbu átt. Brynjarr segir

allt sem til hafbi gengit. Ingimarr mælti: hér mun vel

til bera; þér munut vilja berjast vib oss. Hálfliti-mabr

lézt vib öngan bila mundu; en hvcrt haíit þit ætlat? Ingi-

marr kvazt þá hafa ætlat til Saxlands. Ilöfum Vér frétt,

at Amundasynir sé svo frœknir, at engvir sé þeim jafnir
7

ok ætlum vit brœbr at reyna vib þá brœbr, Vígvarb ok

Rögnvald ; eba hvert ætlit þit? Brynjarr mælti: vit ætlum

til Saxlands, ok reyna vib þá Amundasonu, ok er því

vel, at vér reynum meb oss, ok fari þeir, sem sigrast.

Eptir þat buast þeir til bardaga. Skulu formenn skipanna

reyna tveir meb sí;r í hvorum stab. En frá vibskiptum

formanna er flest sagt. Berjast þeir Tosti ok Brynjarr;

er þar vel á komit, því at þar sparir hvorrgi annan. í

annan stab berjast þeir Ingimarr ok Ilálfliti-mabr ; mátti

þar sjá harban atgang, er hvorr veitti öbrum. Enn Hálf-

liti-mabr hafbi vopn gób, en ei þotti mönnum sem Ingimar

skortabi atsókn ok harbfengi. þeir börbust til kvelds, ok

var ei þá vísara, hvorir at sigrast mundu, en fallnir voru

nokkrir menn af hvorumtvegíijum ; var þá brugbit upp

fribskildi. Fóru nií hvorir til skipa sinna. Börbust þeir

annan dag til nætr. þá mælti Hálíliti-mabr til Ingimars:

hér er vcl á komit meb hvorumtvcggjum. Nú þikki mér

mikill mannskabi, ef lib vort drepst nibr, ebr vilit þit
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brœbr taka sáttum? Ingimarr kvezt þess buinn, ef þeír

sverbist í fóstbrœbralag, ok fœri sí&an til Saxlands ok

reyndi sik vib Amundasonu. Eptir þetta binda þeir saman

lag sitt, ok sverjast í fóstbrœbralag eptir fornnm víkinga-

lögum. Sigla síoan meb öllum þessum skipum til Sax-

lands, ok létu þrjií skip sín í leyni. Héidu þeir til Vern-

izuborgar, ok vildu fyrst finna konung. Skal nú hér

fyrst standa.

47. Heinrekr hét konungr, er réo íiri Englandi ; hann

var son Aoalrábs konungs Vilhjálmssonar ; hann er ríkr

ok stórlátr. Hann á tvö börn ; son hans hét Lais, 1

) er

vér köllum Löburr. þdra hét ddttir hans. Lais var

grimmr ok harbr, ok ekki má hann heima vera í ríki

lobur síns sakir óeirbar. Konungr helir sent hann út í

Franz til biskups þess, er Trajanus heitir. Hann er ágætr

klerkr, ok hinn mesti meistari á alla hluti, því at hann vissi

firi af náttúrubragbi sínu marga óorbna hluti, ok af honum

verba allir meistarar, þeir sem í hans skdla nema. Ok

þá er Lais hefir verit íimm vetr meb Trajanó biskupi.

þá sagbi hann, at hann vill íinna föbur sinn ok vita, ef

hann vill fá honum herskip. Biskup sagbi, at honum væri

betra at fara hvergi ; en Lais vill fara, ok býr skip sitt,

ok siglir til Englands; gengr heim til hallar tii föbur síns,

ok kvebr hann, ok sagbi honum kvebju Trajanus biskups.

Konungr tók því vel, ok bab hann þar vera meb sér.

Lais mælti: þat vilda ek, attu fengir mtr herskip nokkur,

ok vilda ek vita, hve þat veitir. Konun'gr mœltl: ekki

mun ek þik fyrr efla, enn ek veit, hvcrr mabr þu vilt

vera. Lais mælti: þá mun ek aptr hvcrfa til fóvStra míns,

ok má vera, at hann styrki mik ebr frændr mínir, þóttií

vilir ekki gott mér gjöra. Lais gikk brutt, ok fann féhirbi

föbur síns, þann er Björn h6t. Hann beiddi BjÖrn fá sér

fé nokkut. BjÖrn svarar: þá er allilla, ef ek kasta svo

l
) víba ritab Laus.
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í eld gulli eba silfri föbur þíns, altú hafir nokkut af því,

ok mun þat allt at illu verba, ok gjör þik aldri svo djarfan,

attú talir þetta. Lais reiddist, ok brá sveroinu, ok hjó á

hálsinn svo af tók höfubir, ok mælti: far þú fyrr fagnab-

arlauss, enn ])ú rábir mínu lengr. Nú svá sem konungr

varb |)essa varr, kvebr hann þings, ok leggr 'Lais útlaga

um allt England firi dráp Bjarnar. Siglir Lais nú til

Frakklands, ok íinnr fóstra sinn, ok segir honum, hversu

íarit hafi. Biskup svarar : þat hefir þú ei vel gjört, er þú

drapt Björn, ok gerbir ])ik útlægan frá öllu gózi þínu;

en þó skal ek fá þér þrjú skip, ok prófa, hversu þér

tekst. Lais þakkar honum sem harin kann, ok býst nú í

hernab vib þessu föruneyti, ok liggr hann í hernabi um
sumarit, ok verbr illt til fjár; eybist honum féit, en lét

skipin í stórvebrum, ok mennina; kemr aptr um haustit

til biskups, ok var þar um vetrinn. Um sumarit býst

hann í víking, ok fékk biskup honum enn þrjú skip, ok

fór sem samt væri. þribja sumar fékk biskup honum 3

skip, ok meb stórfé. Týndi hann enn 2 skipum, en let

féit. Lais þikkist nú ekki vita, hvat hann skal til taka;

hugsar, at þetta er mikil sneypa, er svo vill at farast.

þat var eitt kveld, at hann gengr einn samt á land frá

skipi sínu. Hann finnr cinn mann firi sér; hann hafbi

girzkan hatt á höfbi. Hann kvaddi Lais meb nafni.

Hann tók því vel, ok spurbi, hverr liann væri. Ek eni

einp gybingr, ok heiti ek Barus, ok ræb ek her firi

Lais spyrr: ertu mjök ríkr? Hann svarar: ek em svá

i-íkr, at mik mun aldri fé skorta, því at ek á Uo gripi

þá, er mér verbr aldri féfátt, meban ek held |)eiin : þat

er einn sjóbv, en annat liella. Lais mælti: viltu selja

annanhvárn gripinn V Hann svarar: þat spari ek ei, ef

þat er til unnit, sem ek vil. Lais mælti : mun ek nokkut

þat liafa, sem þú vilt móti taka? Barus mælti : ekki

skaltu kaupa dýrra, enn koma til mín at ákvebnum de^i,
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ok vinna þat litla stund, sem ek vil, ok vera kyrr, þá er

ek vil. Lais mælti: þessu sknlum vit kaupa. Lais gekk

nú meb honura, ok þar til er þeir koma til húss eins

lítils. Barus gekk inn, ok Lais eptir. Hann sér þar alls

konar dýrgripi. Barus tók upp einn silkidúk; þar var í

vafin ein hella af gulli, lófavío. Barus mælti: tak nú

vib hellu þessi, en því játa ek þer, at þik skal aldri fé

skorta, meban þú hcíir hana ; henni fylgir þat nafn, at

hún heitir Fégæfa, en ekki hiroi ek, at Trajanus sjái

hana; mun hún þér at öngu haldi koma, ef hann má
rába, því at alls mun illa njóta þess, cr hann heíir meb

höndum. Síban fór Lais til skips, ok hafbi helluna, svo

at engi vissi. Aldri gekk Lais svo á torg ebr kaupstabi,

at eigi hefbi hann helming ágóba. Varb hann nú svo

aubigr, at varla kunni hann at telja, ok siglir heim til

biskups at hausti
;
þikkir nú allvel gengit hafa. Nú var

eigi sem fyrr, at biskup gekk nú ekki í móti honum, en

hann var vanr hvern tíma at ganga í móti honum meb

fagnabi. Lais gekk heim til hallar biskups, ok kvaddi

hann. Biskup var heldr fár, ok spurbi at ferbum hans.

Lais lét vel yfir. Biskup mælti : ei mun vera sem þú

lætr; en sjá skal ek fjárhluti ])ína. G-ckk biskup þá til

skips, ok sá yfir, ok þótti ekki ofsögum mega segja frá

fjárvöxtum hans. Ok þá er Trajanus biskup hafbi allar

hirzluf kannatj sér biskup eina forna kistu litla. Biskup

spyrnir til ok mælti: hvat er í þessarri kistu, er svo lítt

er varbveitt? Lais svarar: aldri veit ek hvar lykill er.

Biskup mælti: ek veit lykilinn;. vindr öxi undan kápu

sinni, ok höggr á vættit, ok beit ekki á, firi því at stálslár

voru um alla þvcra kistuna. Biskup mælti: rammliga er

licr um búit, en ])ó skal upp ganga. Biskup blessar yfir

kistuna, ok gekk hún þegar upp. Hann kannar hana, en

þar var ckki í fémætt. Lais mælti: nú hefir þú allt

Uannat. Biskup tók upp dúkinn, ok mælti: nú hcfi ek

Rtágua Riiga. G
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fundit, þat er ek leitaba at, en ek veit, hverju þú hefir

keypt vib Barus gybing; skaltu nií gefa guÖi helluna til

kaleiks, ok haf síban ráfe mín, ok inun þér þá duga, ok

er nú lokit úgæfu þinni ; en allt skaltu halda vib Barum,

utan þú hlaup sem þú mátt, þá er hann bibr þik bíoa;

vit þá hversu ferr síban. Eptir þat skaltu fara til mín,

ok mun ek þá sjá um meb þér. Er Lais þar nú um
vetrinn meb biskupi.

48. Nú er frá því at segja at líba nokkrir vetr, at

þat bar til meb nokkru móti, at skip kom vib Vernizu-

borg, sem vant var, en því var nú meir at orbi gjört,

enn ábr, at mönnum þótti mikít undarliga. Keisari fór

til skips vib hirb sína. Ok er þeir höfbu skammt gengit,

gekk í móti þeim mikill flokkr manna frá skipi. I þeim

flokki sáu þeir mann, er nokkut var undarligr. þat þóttist

keisari skilja, at sá mundi vera formabr þeirra, því at

hann var aubkenndr frá öbrum. Auga hans var annat

blátt ok svart, ok at öllu vel fallit, en annat auga var

mórautt sem í ketti, ok at öllu illiligt Onnur kinn hans

var hvít sem snjór, ok hafbi fagran roba; hálft hans nef

ok enni ok haka hafbi fagran hörundslit. Onnur hans

kinn ok allr öbrum megin var hann móraubr, ok svo

mátti at kveba, at þeim megin var hans andlit ljótt ok

leibiligt, ok allr hans líkamr, en öbrum megin var hann

ljóss ok fagr, sem kjósa mátti. þessi mabr gekk fyrir

Ubba jarl, ok kvaddi hann meb keisaranafni. Jarl mælti:

þú munt vera mabr ekki mjök glöggr, er þú ætlar mik

keisara, því at ek em jarl einn, en þat er keisari, er stendr

þar hjá mer. Enn komni mabr rnælti: mér sýnist þú

svá tiguligr, at í þessum flokki sé ek öngvan þinn maka,

ok þœtti mér, sem þú mættir vel bera tignarnafn; en þat

verbr mér stundum, at ek lít enu mórauba auganu fyrr

til, en ek sé þá ei jafngjörla tignarbragb manna, ok má

vera, at þat haíi ntí tii borit. En sá mun þó betr hafa,

er þik sœmir í orbum; ertu svá virbuligr mabr. þessi
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mabr gekk síban firi konung, ok kvaddi hann vel ok kurt-

eisliga. Konungr tók því vel, ok spurbi hann at nafni.

Hann svarar: aubset er nafn mitt, ek heiti Hálfliti-

mabr; hefi ek aldri annat nafn haft á æfi minni; en

skjót eru vár erindi til ybar: ek vil, herra, bibja ybr

hirbvistar, ok dveljast meb ybr nokkra stund; hefi ek

langan veg sótt á ybvarn fund, ok er mikit af sagt yÖarri

frægb. Konungr tók því heldr seinliga: hafa mer illa

gefizt allir kynjamenn. Enn Hálfiiti-mabr svarar: engi

skapar sik sjálfr; eru mér úsjálfráb mín yfirlit, ok má þá

ekki kyn kalla, því at náliga er engi öbrum líkr í ásjónu,

cn prófa megit þér mitt athœfi, hvárt ybr sýnist þat meb

, nokkrum kynjum. Hefi ek ok mínir sveitungar þjónat

mörgum tignum manni; væri mér þat helzt hent at stjórna

því ríki, sem ekki þœtti öbrum aldæla, ebr vinna nokkur

þau þrekvirki, annathvárt í rábum ebr mannaaftekturn,

sem abrir gæti ei til vegar komit. Hefi ek ok alla mína

æfi vanizt í stríbi, í burtreibum ok einvígum, ok drepit

nibr illvirkja ok sem utlaga hafa gervir verit. ok enn,

herra, vil ek til þess bjóbast at hreinsa ybr ríki, því at

aíl ok áræbi bilar mik ekki ; svo ok ef nokkrir kastalar

eba borgir eru undan gengnar ybru valdi, þá má ek vel

aptr vinna ybr til handa. Konungr mælti : þú munt ganga

fyrst til hallar meb oss, ok munum ver þá tala slíka

hiuti. Hálfiiti-mabr kvab svá vera skyldu. Fóru ntí heim

allir saman. Var Hálfiiti-mabr settr í öndvegi. Fann

konungr þat brátt, at hann var vitr mabr ok rábugr.

Ubbi javl mælti til konungs: þessi mabr mun vera rábugr,

er kominn er til ybar, ok væri þat mfn tillaga, attu skipabir

honum ríki þat, er Amundi jarl heíir átt; þikki mér þar

hvoriga þurfa at spara, at þeir eigist vib. Ynni þessi

mabr þer mikinn sórna, ef hann drepr alla Amundasonu.

Nú er |)at mín tillaga, attú geíir honum Buslaraborg, því

at ef jafnöruggr mabr sitr þar, þá má bann veiba alla

8*
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Amundasonu; fara þeir ok jafnan ðvarliga 1
). Síöan

lætr hann kalla Hálflita-mann á tal vio sik. Konungr

mælti: ef þat er satt, sem þú sagoir. attií haíir hreinsat

lönd ok ríki al' útlögum ok ofstopamönnum, þá vii ek

skipa þér til yfirsjónar þat ríki, er átt hefir Amundi jarl,

því at þat ríki hefir engi treyzt at halda fyrir sonum

Amunda. Enn Hálfliri-mabr mælti: hbi hafa meim þó*

verit huglausir, er allir hafa gengit'2 ) hræddir fyrir brœbr-

um þeim; skal mér ok þat ei vera; en þess vil ek bibja

ybr, at þér geíit mér Buslaraborg, en ek heiti þér því í

móti, at koma Rögnvaldi á ybvarn fund, ok er sem þeir

brœbr sé þá allir unnir. Ermenga drottning rnælti: því

skaltu ei, son minn, Ubba jarl láta rába þessu; heíir

hann þá af veg ok vanda, hversu sem til tekst. Konungr

mælti: ilri ráb Ubba jarls ok tillögur möbur minnar, gef

ek þér hinn IJálíliti-mabr Buslarabor^ meb þeim skilmála,

attú skalt koma Rögnvaldi einum saman oss í augsýn.

Enn Ilálfliti-mabr þakkar konungi, ok hét því í inóti.

Ferr nú hinn Hálíliti-mabr til Buslaraborgar, ok allir hans

menn. Tekr nú borgina undir sik. Tveir ricldarar eru

nefndir meb Hálílita-rnanni: hét annarr Ingimarr, en annarr

Tosti. þeir voru bábir burtreibarmenn rniklir, ok ribu

hvern mann af baki í landinu, þann sem vib þá reib.

I^etta spyrja þeir brœbr. Vígvarbr mælti: hér cr mikit

af sagt af burtreib þessarra manna, ok er forvitiligt at

reyna, hvort þetta er svo mikils vert. Abalvarbr ma^lti:

ek skal fara fyrst, ok reyna mik. Hann ríbr mi, þar til

er hann kemr til Buslaraborgar. Sem hann er þar kominn,

kallar hann hárri rÖddus ef nokkurir menn eru þar inn-

anborgar, at vana hafi til burtreibar, ríbi hann út vib

rnik, ok próír hvorr annan ríbr af baki. Enn Hálíliti-inabr

gengr í vígskörb vib sína riddara. Hann spyrr: hvat ridd-

ara er þetta, er oss býbr burtreib? Hann segir: ei vil

') D; ójaínaðarliga, A, B, 0. *) vorit, A, B, C.



ck leyna nafni mínu: ek heiti Abalvarbr; ek em son

Amunda jarls, er þessa borg átti. Nú ef þér kallist eiga

borg þessa, þá ríbi einhverr út vib mik. Hálfliti-maÖr

mælti : efanarlaust kalla ek borg þessa mína eign, því at

konungr sjálfr gaf liana í mitt vald, ok allt þat ríki, er

fabir þinn átti, ok ætla ek þessa borg firi öngum manni

upp at gefa, hvortki þ&r né þínum brœbrum; en ef þú

vill reyna þik í burtreib, þá skaltu víst vita, at ek skal

fá einn riddara þðr í mdti, ei sem til einvígis, heldr sem

til skemmtanar, ok at sá leysi sik þrim mörkum silfrs,

sem af baki feilr, utan hann ríbi annan riddara af baki,

þá skal þat jafnt. Vil ek, attu játir af hendi brœbra

þinna, at þeir komi allir í þessa burtreiÖ, ábr lýkr, því

at ver erum útlendir, ok viljum annathvárt orka oss

penninga, ebr týna. Abalvarbr kvab svá vera skyldu: ok

skulum vér þá saman reikna, er vér liöfum út riÖir, hvárir

þá eiga útlausnir at öbrum. Enn Hálfliti-mabr kvab svá

vera skyldu. Kvaddi hann þá til útreibar þann mann,

er Tosti hét, mót Abalvarbi. Ok er þeir mœttust, ríÖr

Abalvarbr svo fast at Tosta, at hann fellr af sínum hesti.

Ok er þetta sér Ingimarr, tekr hann vopn sín, ok hleypr

á bak hesti sínum. Ríbr nú at Abalvarbi. Ok er þeir

ríbast at, íellr Abaivarbr af baki. Eptir þat skiljast þeir.

Ríbr Abalvarbr heim til kastalans, ok segir sína ci slétta.

Markvarbr svarar: ek skal ríba þangat á morgun, ok

freista, hversu mér tekst. Líbr nú af nóttin. Ok er hann

kemr til Buslaraborgar vib sína menn, kallar hann hátt,

ok bibr Ingimar út ríba: því at ek ætla at hefna brobur

míns, ok ríba á burt vib þik. Ingimarr lczt þess albúinn.

Tekr sín vopn ok hest, ríbr nú út ok mælti: sagt mun
bróbir þinn þér hafa, at 3 merkr silfrs liggr vib burtreibina.

Markvarbr mælti: ekki vil ek þat minnka, ok veit ek allan

b'kilniála ybvarn. Nú ríbast þeir at, ok kemr hvorrgi

öÖrum af baki. Ingiinarr mælti : þetta er mikil skömm,

i



118

at ek skal svo lengi þurfa hest minn at mœba af þessarri

reib, ok sjá þú svo vib, at annarrhvorr okkarr skal nu af

baki falla. Síban spennir hann sín hjálmbönd, ok ríbr

at Markvarbi meb miklu aíli, ok bar hann langt af hesti

sínum. Hlj<5p síban af baki, tók hann ok mælti : á þenna

hátt afla konungsmenn sér penninga. Nu geri ek þik

libugan heim at ríba til brdbur þíns, ok reiknit bábir meb

drengskap ykkrar útlausnir. Markvarbr mælti: ei þarftu

at hœlast; korna mun sá á morgin, attu munt þurfa

bábar hendr í mdti at rétta, ok er þó ei víst, hversu þat

veitir. Ingimarr lézt þess mundu bíba. Eptir þetta ríbr

Markvarbr til kastalans, ok segir brœbrum sínum Öll þeirra

vibskipti. Vígvarbr mælti: ek skal ríba á morgin, ok

finna þenna riddara. Hann býst snemma, ok ferr til

Buslaraborgar. Iiann fann Ingimar, ok býbr honum

burtreib. Hann játar því. þeir ríbast nú at, ok lýkr

svo þeirra vibskiptum, at Vígvarbr ríbr Ingimar af baki.

þetta sér Hálfliti-mabr, ok eirir honum illa. Bibr nú

taka vopn sín ok hest, ok bleypr á bak; ríbr síban út á

völlinn. Hefir hvorrgi orb vib annan. Ríbast at af miklu

kappi, svo fast, at hvorr brýtr annars stöng. Hálfliti-

mabr mælti: þetta er mikil skömm, er ek skal kveljast

svá Iengí vib einn mann; ebr Iivat má ek hreinsa ríki

konungs, ef ek skal þetta lengi þola? Ríbr at meb miklu

kappi; ok er hestamir hlaupa hvorr fram hjá öbrum,

hefr hinn Hálfliti-mabr upp hnefann, ok Iýstr vib eyra

Vígvarbi svo fast, at hann tumbar út af hestinum Öbrum

megin, en Hálfliti-mabr hleypr af hesti sínum, og grípr

Vígvarb, ábr hann kemst á fœtr. Lítíliga hefir þú þinna

brœbra hefnt, er þú lætr sjálfr hrekjast. Vígvarbr mælti

:

koma mun sá á morgin, er þér mun þetta dtorvelliga
1
)

launa. Hálflití-mabr mælti: búínn mun ek bíða. Síban

skilja þeir. Ríbr Vígvarbr nú til kastalans, ok segir RÖgn-
J

)
ótæpiliga, D.
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valdi sínar herfarar. Hann svarar: ei má mér verr far-

ast, ok skal ek nú freista ens Hálflita-manns, hvorr okkarr

má meira orka. Snemma um morguninn ríor Rögnvaldr

til Buslaraborgar. Sem Hálfiiti-mabr sá hann þar kominn,

mælti hann: svá er mér sagt, attu sért fremstr af ybr

brœbrum á allan riddaraskap, ok því vil ek bjóba þér til

einvígis, at sá okkarr hafi sigr sem verba má. Rögnvaldr

svarar: œrin naubsyn skyldar mik þar til at bila ei, sakir

brœbra minna, ef ek mœtta þeirra hefna. þeir ríbast nú

at íengi. Rögnvaldr reib Flugar hesti sínum, þeim er bæbi

var fimr, íljótr ok sterkr. Leggr nú hvorr til annars af

miklu aíli, en bábir sátu þeir svá fast á baki, at hvárrgi

gekk úr söblinum, en hestr ens Hálílita-manns féll á eptri

fœtr, en söbulgjarbir hvárstveggja gengu í sundr, ok renndu

svá bábir aptr af hestunum. Hálfliti-mabr mælti: úþökk

haíi sá mabr, er mér fékk slíkan hest, því firi þat lét ek

minn sóma. Rögnvaldr hleypr þá at honum, því at hann

varb þá íljótari á fœtr, at hestr hans hafbi eigi fallit, en

þó hafbi liann [reikat í saur. 1
) Hann þrífr í hjálminn

tveim hönduni svá fast, at sundr gengu hjálmböndin.

Hálíliti-mabr mælti: ei þarftu at kippa svá fast; allan

tíma höfum vit ábr jafnir kallabir verit. £á bar hjálminn

frá andliti honum. Kenndi Rögnvaldr, at þar var Mágus.

Enn Hálíliti-mabr gefst þá upp, ok leysir sik miklu fé.

Síban talast þeir vib, svo at öngvir heyrbu. Ek vil,

Rögnvaldr, segir Mágus, attú komir hér á morgun, ok

leikir hér á vellinum, því at ek heíi játat konungi, at

koma þér í augsýn honum. Rögnvaldr kvab svá vera

skyldu. Mágus menn höfbu farit at sjá reib þessa. þeir

skiljast nú. Ríbr Rögnvaldr aptr í kastalann, en Hálfliti-

mabr ferr inn í borgina. J>eir spurbu hinn Hálílita-mann,

hví hann gæfist svo snemma upp. Hann svarar: ek sá

at Rögnvaldr mátti þegar drepa mik, er hann vildi, því

l
) frá [ fongit tvö sár, D.
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at hann hafbi af mer hjálminn, en ek prettaoa hann þó

beldr, ok het hann mör at koina hor á morgin. Skal ek

nú senda eptir konungi, at hann koini hér ok taki hann.

þeir kváou þat hit rábligsta. Fara nu sendimenn ok segja

konungi, hvat títt er. Hann bregbr vio skjótt, ok Ubbi

meb honum, ok höfbu alls 200 manna.

49. Nu er at segja i'rá Rögnvaldi , at um morgininn

tékr hann vopn sín, ríbr nu leib sína til Buslaraborgar,

ok býbr sik til burtreibar , eí' nokkurr treysti vib hann at

ríba; en engiyar svá djarfr, at treystist vib hann at |)reyta.

Hann hrósar sínum íþróttum, ok leikr þar marga íim-

leika. En er hann varir minnst, sér hann at hringr er

sleginn um hann. Var þar kominn konungr ok Ubbi jarl

meb Öllu libi sínu. þar var ok Erlendr 1
) Ubbason, ok

enn Hálíliti-mabr mcb 100 manna. þeir höfbu slegit

hring um Rögnvald. Hann mælti þá: þar ertu Karl keisari,

ok man ek ekki þar at ríba; þar ertu liálfiiti-mabr , ok

mun ek ekki þar at ríba; þar ertu Ubbi jarl, ok bu þú

þik vib vel, því at þar mun ek at ríba. Nú höggr hann

Flugar sporum , en FJugarr barbi svo meb liinum firrum

fótuin, at allt stÖkk undan. Rögnvaldr hjÖ á bábar hendr,

ok lýkr svo, at Rögnvaldr kemst í brott; hann hafbi þá

drepit ok hestr hans 12 menn. Ubbi jarl mælti: þar-)

strauk Rögnvaldr oss nu , ok þikkist hann kominn úr

hönduni oss; en honum skal ekki at því verba. Ek skal

nú ríba eptir honum, ok Eiiendr son minn, ok lOmenn,

þeir er frœknastir eru; hverr vor skal hafa tvo hesta, ok

sprengja svo Flugar undir honum. þeir gera nti svo

[seni Ubbi gjörir ráb íiri. Mabr a
) er nefndr Framarr;

hann var bróburson Ubba jarls. Hann var vin mikill

Rögnvalds. liann sér nú, at þeír ríba eptir; Erléndr son

Ubba jarls, hafbi skjótasran hest, ok reib hannmest; þar

') i ýmsum handritiím or hattn kallabr Erlingr. -) D; þvf,

A, B, C. 3
) frá [ Firimabr, A, B, C.
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næst Ubbi jarl, ok var þó hríÖ löng í milli þéirra. þá

bar hæo nokkra á milli þeirra Erlends. Röngvaldr sér, at

maör gengr í móti honum; hann kennir, at þar er Fram-

arr. Rögnvaldr heilsar honum ok mælti: þu þikkist opt

haí'a vel til mín gjört, en ek hefi þér þat engu launat.

Nú vil ek gefa þér Flugar ok öll mín herklæoi, ok skaltu

nú ríba aptr í móti þeim, og seg attú haiir ginnt af mht

hestinn ok vopn, ok mun þeim þú þá þikkja meiri mafer

enn ábr. Framarr þakkar honura gjöíina. Herklæddist

hann skjótt, ok hleypr á hestinn, en RÖgnvaldr snýr í

mörkina, er skammt vav frá honum; en Framarr ríor

liougr aptr í móti Erlendi ; hefir hjálminn á höfoi sér,

en skjöld á hlio. Erlendr ríðr í móti honum , ok sýnist

sem Rögnvaldr ríöi. Hanh mælti: nú mun Rögnvaldr

feigr, er hann ríor einn í móti oss. Hann höggr hestinn

sporum, leggr sitt spjót til lags, ok ríör at Framar;

en hann vissi ser engis ótta vonir, ok þóttist ei vita,

hví Erlendr lét svá vígliga. Ok þegar er Erlendr kemr at

honum, rekr hann spjótit í gegnum ,hann, ok kastar

honum dauoum á viHliun. Nú þóttist hann Rögnvald

drepit hafa; hleypr af baki, ok tekr skjöld Rögnvalds,

sem tíöast hlaupandi upp á Flugar, ok ríor í mót fcbur

sínum, ok þikkist eiga at hrósa miklum sigri. Ubbi jarl

ríör nú móti honum. Hann þikkist kenna Rögnvald,

ok hyggr at hann mun drepit hafa Erlend son sinn.

Hann reifeir upp sverbit, ok vill ei seinniveroa, ok höggr

Ubbi Erlend til baua, svo at af tók höfubít. Ubbi snýr

])egar aptr, ok lirósar sigri sínum, ok þikkir vel hafa

at farit Konnngr kom þá eptir, ok allt libit. Ubbimælti:

nú mun enn reynt, herra, "hverr yör hefir bezta fylgd

veitt. Nú liggr RÖgnvaldr hér daubr á þcssum velli, ok

heti ck nú nokkut at unnit at hcíha föbur þíns, ok skal

» ek nú ei fyrr vib skiljast, enn Anuindasynir eru allir

drcpnir, því at lítilsvcrt þikki mér at vinna þá scm cptir
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eru. Lagbist nú ok lítit firi Rögnvald, þegar ek nábi

sverbi mínu til hans. Konungr mœlti: ekki þakka ek þér

þetta verk, ok allt hefir þetta farit Öoruvís, enn mik

varir, ef þú einn skalt Rögnvald drepit hafa; eor hvar

er Erlendr sonr þinn? Ubbi mælti: ei veit ek þat, en

þikki at þikki mér líkast, at hann hafi rioit fram lengra.

Konungr mælti: ríbit þer þá eptir honum, ok má vera, at

hann þurfi manna vib. þeir gjörbu svá. Ríba nú, ok

finna mann firi ser lagban í gegnum. þar þikkjast þeir

kenna Rögnvald. þetta þikkir undarligt. þeir taka þenna

mann upp, ok reiba þar til er konungr var, ok segja

honum svo búit. Konungr mælíi: má enn vera, at vér

séum enn vib brögbum beittir , ok gangit til ok skobit *),

hversu þetta má vera. J>eir taka af þessum manni skjöld-

inn, er Ubbi hafbi drepit, ok jafnskjótt sem af honum

var skjöldrinn, kenndu þeir Erlend. þeir fœra hinn úr

brynjunni, ok kenna þeir þar Framar. þeir segja nú

konungi. Hann mælti: nú fór at getu minni, at nokkur

Önnur brögb mundu vib vera, enn Ubbi hefbi Rögnvald

drepit, ok kallit mér Ubba jarl, ok skal hann nú sjálfr

sjá, hvert frægbarverk hann hefir unnit. Sem Ubbi kom,

mælti konungr: kennir þú nokkut þenna mann, er þú

hefir hálshöggvit. Jarl mælti: ei veit ek, hvat hér skal at

marki hafa, en mér sýnist nú, sem þetta sé Erlendr son

minn. Konungr rnælti: þikki mér mikil von, at nú sýnist

þér rétt, því at vísu er hann þetta, en hér í hjá honum

er Framarr, frændi þinn. Nú er sem ek þóttist vita,

at ei mundir þú -Rögnvald drepit hafa; hefir þú gert

mikinn glœp meb fullri svívirbing, er þú hefir drepit son

þinn. Sem Ubbi sá, hvat hann liaffei gjört, varb hann

mjök hryggr, ok vildi drjúgum at öngu verba firi sitt slys,

er hann hafbi hent. Konungr bab þá aptr snúa. þeir

gjora svo. Ekki verba þeir varir vib hinn Hálflita-mann.

*) 0, D
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Ok er þeir höfbu ei lengi ribit, sjáþeirfram komamerki;

þar fylgir ei færra Iib, enn 500. Fram kemr annat merki, i

ok ei færra lib meb, ok hit þribja kemr í mót þeim;

þessu merki fylgir ei færra lib, enn hinum báoum. þessar

fylkingar voru grár firi járnum. J>eir fara mikinn. Kon-

ungr spyrr, hvaban herr þessi mundi kominn: hefi ek

ei spurt hersogu neina. þeir létust ei vita. Ok er þessi

herr nálgabist, sló á þá miklum ótta, því at þeir þóttust

þar kenna sína úvini. Einn mikiil mabr var í þessarri

ferb, er í mó^ fór konungi. þótti þeim sá líkr Mágus

jarli. I annarri fylking þóttust þeir kenna Kögnvald.

þessi mabr, sem þeim þótti Mágus mundi vera, ríbr firi

framan libit, ok stöbvar , ok svá bibr hann allar fylkingar

stabar nema. Keisari vib Öllum sínum mönnum hljóp af

baki, ok bab sem bezt vib taka, ef þessir menn vilja oss

á hendr. f>eir gjörbu svá. Sem sá hinn mikli mabr

hafbi stöbvat allar þessar fylkingar , ríbr hann einn

fram frá sínum mönnum. Ok er hann kemr mjök

at fylking konungs
,

stígr hann af hesti sínum ; hann

tekr af ser vopnin, gengr firi konung, fellr á kné

firi honum, ok mælti: allt ybvart ríki, herra, í fribi

ok nábum af öllum vorum mönnum ; ek gef mik í

ybvarfc vald, sem abrir ybrir trúir þjónustumenn. Kon-

ungr bab hann vel kominn; ebr hverjum eigum vér hér

at fagna? Hanu svarar: gjörla megit þér kenna, at hér

er kominn Mágus jarl af Stransborg
,
ybvarr þjónn trúlyndr.

Konungr brosti ok mælti : hversu máttu þat sanna, því

at nú hafa libit vel 4 vetr, síban mér var sagbr þinn

daubi? Mágus mælti: aldri heíi ek dáit til þessa, ok aldri

sjúkr verit, en annarr mabr lézt í því lierbergi, sem minn

daubi var sagbr, ok lagba ek málstein undir höfub honum,

en þat er þess steins náttúra , at hann svarar méb dverg-

mála hverju hinu síbasta orbi , ef svá liátt er talat, at

rómr verbi at, ok þat hugbj Uifr rábgjaíi ybarr, at ek
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hefÖi þessum orÖum svarat, sem dvergmálinn lét í stein-

inum. Konungr mælti: mer sýnist sem Rögnvaldr so í

liöi þínu, enda leizt sumum vorum mönnum, sem hann

lægi bter dauör á vellinum, eör því mátti svo sýnast?

Mágus mælti: í vörum flokki er Rögnvaldr, en því sýndist

svá, at þér heföit hann drepit, at ek reist rúnir á hans

skjöld þær
?

at hverr skyldi meÖ hans mynd lítasr, er hans

vopn hærí, ok þat til marks, þött þér leggit nú* skjöldinn

á hinu dauÖu aptr, þá munu yör enn svo sýnast, ok vitit

þér þá, at Rögnvaldr er lifandi í vorum fiokki. Konungr

lét þetta prófa, ok sýndist svo sem Mágus sagÖi. Síöan

skóf Mágus af skildinum þetta letr, ok missýndi öngum

þaÖan af, hvar sem sá skjöldr var yfir JagÖr. í annat

sinn féll Mágus á kné íiri konung, ok baÖ af sér reiöi

liri þat, er hann haföi haldit Anumdasonu íiri utan orlof

konungs: ok ek vil, Iierra, yÖr þat kunnugt gjöra, at ek

var sá skeljakarl, er lék í hall yÖvarri, þá er ek sótta

AöalvarÖ ; svá ok hit sama var ek sá Víöiörull, er yÖr

sýndi bardaga millí hinna fornu konunga, ok var þetta

leikit meö list ok kuklaraskap ; ok allt þat, herra, sem

yör þikkir hér of írj<>rt í, vil ek eiga undir þínu umdœmi.

Ek var ok sá HáhTiti-maör , er þér gáfut Buslaraborg.

Nií vil ek, herra, gjöra yÖvarn soma í öllu því, er ek

orka; höfom vér ok þetta liÖ ekki saman dregit, at vér

ætlum viÖ yör at stríÖa, heldr til þess, at vér viljum, at

þeir Amundasynir, er þér þikkist sakir viö eiga, fari á

brutt \\r þlnu ríki, því at ver viljum þá ei lengr halda

íiri után þinn vilja. Konungr mælti: þat er þó" satt at

segja, atttí ert mikill bragÖamaÖr, ok þú ert fám mönnum

líkr ; má oss ok verÖa mikiU styrkr at yÖr til ráöaírjöröar,

ef þér vilit oss trúliga þjóna. Nú vil ek þik meö |)ví í

friö taká, attú sverír oss trúnaÖareiö. Mágus mælti:

þát vilda ek, at íleiri festi þér þenna trúnaÖareiö, ok

vilda ek, at vér gcngum allir jafnsneinma til át trúToíá

yör iylgd. Nú er yör at segja, hvern hlut þer gerit
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Ámundasonum, en svo er sem ek þikkist þat vita. Kon-

ungr mælti: vel má ek heyra, hvers þú getr til.

50. pá'tók Mágus til orba: þér munut gefa Rögn-

valcli Buslaraborg, ok allt þat ríki, er fabir hans heíir

átt; her meb muntu gefa honum drottninguna, móbur

þína, því at þú fær henni cngan frægara mann í þínu

ríki. Markvarbi muntu gefa Spírambo rg ok þat ríki, scm

þar fylgir, ok fá honum kvonfang sœmiligt, ok er ríkit

þá betr komit, enn ábr. Abalvarb muntu gera þinn

landvarnarmann ok rábgjafa, ok fá hánum sœmiligt kvon-

l'ang; má ybru ríki, herra, verba mikill styrkr at ])eim

brœbruin, ef þú breytir svá; ebr Jiversu líkar þér þessi

útvegr? Konungr mælti: hvat ætlar þú Vígvarbi. Mágus

mælti: hvat mun hann, nema fára útlægr af landi brutt.

ok vcra dræpr ok til tœkr, hvar sem hann verbr staddr

í þínu ríki. Konungr kvab svo vera kyldu; vil ek ei, at

brœbr hans gjaldi þess úhapps, er Vígvarbr gjörbi, eí

þeir vilja mer trúnab veita; en hvat ráb skulum ver gjóra

iirí Ubba jarli? Mágus svarar: fíri sakir fóstrs þess, er

hann heiir veitt þc:r, rauntu ei nenna at láta drepa hann.

ok skal hann vera á bruttu úr þínu ríki, en ek veit, al

hann mun fara at rœeja þik vib móburbrœbr þína, Ilrúlí

ok Hálfdan. Eptir þetta lætr Mágus Rögnvald ganga til

sættar vtö konung, ok segir houum ailan sanvning þessa

máls. Rögnvaldr tók því vcl; gengr firi konung, ok

sverja þeir Mágus trúnabareiba meb því sáttmáli, sem

Mágus hafbi ábr upp sagt. En Ubbi jarl var rekinn úr

landi, ok varb því feginn, er hann komst á brutt. Eptir

þetta fór Mágus heini til Stransborgar , ok segir þeiin

brœbrum Markvarb ok Abalvarb alla þá sátt, sem gjör

var. Líkabi þeim þetta mjök vel. Vígvarbr mælti : en

hverjum sættum tóktu íiri mik? Mágus mælti : þat var

bæbi, at ek tók engin grib íiri þína hönd, ok ek kunni

engra griba at bibja firi þín illvirki ; sá ek at þat mundi
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ekki tjá. Vígvarbr mælti : þat þóttumst ek vita þegar í

fyrstu, er ek frfetti til þín, at ek mundi þar illan mág

eiga, er þú ert, ok haf þu allsvesall 1
) ráb firi mér gert;

skaltu ok þess von vita, at þegar ek kemst í brutt, skal

ek saína libi ok drepa þik, ef mér gefst fœri á; skal ek

ok jamnan 2
)

herja á þitt ríki. Mágus mælti: slíks var

mér at þér von; en nú mun ek segja þér, at þá tvo vetr,

er ek var ur mínu ríki , var ek í Danmörk; þar bab ek

dóttur Eysteins konungs til handa þcr, ok hún er þín

heitkona, ef þú vilt hana eiga, ok þar meb skaltu taka

konungdóm í Danmörk, því at Eysteinn konungr er nú

mjök gamall maor. Nú ætla ek, attú skulir meb því

hcban brutt fara, attú sœkir þessa veizlu til Dana, er konungr

giptir þér ddttur sína; ætla ek þessa ferb at fara meb

fríbu föruneyti, ok ei vib þik skiljast, fyrr enn þú ert

orbinn konungr í Danmörk. Vígvarbr mælti: satt er hit

fornkvebna, at „gott er at eiga tvo hvopta, ok flytja sitt

meb hvárum"; vissa ek jafnan, at ek var vel inægbr, en

þat vissa ek aldri, at þú værir slíkr afrcksmabr, attú

hefbir hugsat mér þennan sóma allan , ok af öngum ráb

til tekit, utan sjálfs þíns vizku. Síban lætr Mágus búa 3

skip meb vegligu fÖruneyti
;
þeim sigla þeir Vígvarbr til

Danmerkr. Sem Eysteinn konungr fréttir þat, lætr hann

búa eitt liit sterkasta festaröl, og at þessarri veizlu gengr

Vígvarbr at eiga Helgu, dottur Danakonungs. Fór þessi

veizla vel fram; ok sem hún var endub, gefr Eysteinn

konungr Vígvarbi allt sitt ríki, og er hann til konungs

tekinn meb rábi Mágus um alla Danmörk. Vígvarbr

konungr bibr Mágus þar dveljast meb sér; hann gefr

honum eina borg firi at rába, og heldr hann þar alla

menn, er honum höfbu þangat fylgt. [ Karli keisara a
)

þútti mikill skabi, at Mágus ferr í brutt.

J
) D; allvesall, hinar. *) einart, D. 8

) frá [ D;

Konungi, hinar.
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51. Nú er þar til at taka, at Ubbi jarl ferr á brutt

úr Saxlandi meb einu skipi, ok 12 menn meo honum,

ok bættir ei fyrr sinni ferb, enn hann kemr til Mikla-

garbs. þar er tekit vib honum vel, ok þó ómakliga. þá

var Húgon konungr daubr, en þeir brœbr, synir hans,

voru konungar. þeir spurbu, hvárt Karl konungr heföi

hefnt föbur síns, ok drepit Amundasonu? Ubbi jarl

svarar: ei var þann veg meb öllu
;
þeir brœbr eru þar nú

stjórnarmenn ríkis hans, ok setr hann þá yfir hvern mann

fram. Hefi ek þat til sanns frfettj at þeir brœbr ætla at

vinna Saxland , en drepa konung; er þetta allt ráb Míígus.

Konungr hefir ok gipt drottningu, móbur sína, systur ybra,

Rögnvaldi, ok kann ek ei annat at ætla, enn þat se

þvers í móti hennar vilja at eiga þann mann, er var at

drápi bónda hennar, ok mun þessarrar svívirbu aldri hefnt

verba, nema þit farit meb her manns, ok takit Amunda

sonu höndum ok drepit þá. Er nú frá þeim hinn mesti

styrkr, því at Mágus jarl er nú úr landi farinn. þikki

mér ok mikil líkindi , at systir ykkar þikkist fulllengi gráta,

ef þit dvelít vib þessarri ferb. Vib þetta verba þeir

brœbr reibir úkaíliga
,

og svo gat 1
) Ubbi jarl talat firi

þeim, at þeir safna libi, ok setja fram skip sín. Ok er

þeir eru bilnir, fara þeir leib sína, þar til er þeir koma

vib Saxland, svo at engi frett fór
2

) af þeim. Konungr

verbr ei varr vib
,

fyrr enn þeir eru komnir vib land

nær borginni. Ubbi jarl var í ferb meb þeim. Var þeim

kunnigt til allra hafna, og ganga þcgar á land, því at

Ubbi gjörbí svo ráð fyrir, at þeir skyldi þegar veita

atgöngu, ábr konungi kœnii lib. Ok er þeir mœtast, ma^lli

Hrólfr: til þess erum vér komnir á þínn fund, herra, at reka

þinnar svívirbu, ok clrepa Rögnvald ok brœbr hans aila.

Konungr mælti: vitit þit þat, brœbr, at ek hefi sætzt vib

alla Amundasonu, nema Vígvarb, því ;it ])eir voru abrir

l
) bætt inn í eptir C; getr, 1). 2

) bætt inn í.
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saklausir af drápi föbur míns; mun nú ok eitt ganga

yfir oss alla, en því betr þikki 1
) inér, sem þit skapit

Vígvarbi þyngra hlut, en bruttu er hann nú úr voru ríki;

er mér sagt, at hann sé orbinn konungr í Ðanmbrk.

þeir brœbr inæltu: tveir eru kostir af okkarri hendi : attú

geíir upp í okkart vald Rögnvald ok brœbr hans þessa

tvo, er meb þer eru*, hinn er annarr kostr, attú búir þik

ok þína menn, ok ver þessa útlaga, er þú heíir nú á

hendr tekizt, en vér munum at sœkja, ok ekki vib skilj-

ast, fyrr enn bæbi eru þeir drepnir ok allir þeir, er

þeim fylgja. Konungr svarar: þótt vér hafim lib fátt, þá

skal þá ei upp gefa iyrr enn mik. Síban buast hvárir-

iveggja vib 2
)
bardaga. Konungr hafbi ei meira lib, enn

100 manna sinna, sem hann haf&i dagliga. Rögnvaldr

hafbi ok 100 manna, en Markvarbr annat hundrab. þeir

brcebr höfbu mikit lib, svá at ekki var færra enn 6 um

einn landsmanna. Tókst þá bardagi meb þ'eim, ok hallast

brátt á konung, en þó" gengu þeir allir vel frain *, Amunda-

synir drápu margan maini. Ok er kvelda t<5k, voru grib

sett. þeir brœbr bj(5ba konungi hinn sama kost, en hann

víll þat meb engu móti, ok kvezt heldr skyldi falla meí

sœmd 3
), enn selja menn sína til dauba meb svívirbu.

Ok verbr þar nú fyst stabar nema.

52. þar cr nú til máls at taka, at Mágus jarl eflir

til mikillar veizlu í Danmörk. liann býbr þangat a1

upphafl Vígvarbi ok mlirguui ríkuin stjórnarmöimum. Sem

þessi veizla var saman sett, ok allir komnir, þeir sem

kallabir voru, krefr Mágus jaii sér hljöbs ok mælti : ek

vil ybr þat kunnigt gjöra öllum saman, at ek liefi dvalizt

hér í þessu ríki um stundar sakir eptir bobi ok skipan

konungs, svo sem haldandi af honurn eitt jarlsdœmi mér

til styrktar ok mínum mönnum tii kostar; vil ek þat

l
) bætt inn í.

a
) til, D. ;l

) óskírt í A, B
;
frægb, C;

vantar í D.
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þakka fyrst at upphaíi konunginum sjálfum, ok öllum

hans viklarmönnum þann sóma, ex þér haíit viö oss sýnt

í þessarri vörri hérvist. Vil ek yÖr kunnigt gjöra, at ek

viÖ Öllum mínum mönnum ætlar á brutt héöan, ok hcim

í Saxland, til ríkja vorra, því at svá býör mér í lund.

at í því landi muni vcra mikill <5rói af rógi ok illkyimgi

Ubba jarlSj því at ek þikkist vita, at frændr konungs

munu herja á ríki hans, synir Hvigons konungs, ok því

ila ek, attú, herra, skulir safna liÖi, ei minna enn 90

riddara, ok um fram fjölmenni almúga. Vil ek attú veitir

konungi meÖ öllu þínu liÖl, ©k bevvst þú í móti óvinum

hanSj ef hann þarf viö, en ek vil i'ara fyri á einu skipi

viö mínu lioi. þú skalt koma þar tih hafnar, sem ek

kveö áj ok heldr síö dags, svo attú ætlir, at ei se barist

þaÖan frá. þú skalt ganga ú land viÖ öllu fylktu liÖi

þínu, ok má þá vera, at ek gjöra nokkra vissu, hvat

þú skalt til ráös taka, er þar er komit. Vígvarör mælti:

mikit þikki mér firi at veita konungi nokkurn styrk, þar

ek veit áÖr meÖ sönnu, at hann vill mik feigan, en þ<5

hafa mér vel dugat Öll þín ráö, ok mun ek svo gjöra

sem þú beiöir. SíÖan lætr Míigus jarl í haf, ok léttir ei

sinni ferÖj fyrr enn hann kemr þar til hafnar, sem kon-

ungr var firí viö HÖi sínu. þetta var síÖ dags, svo sem

konungr var kominn í herbiiÖir, ok menn voru at binda

sár sín. Hann gengr meö öllu liöi sínu firi konung, er

hann var í sínu landtjaldi. Ok er hann kemr þar, beiöir

hann orÖlofs , ok konungr leyíir þat. Mágus gengr liri

konung, ok fellr á kné ok kvaddi hánn meö blíÖm Kon-

ungr tók því vel. Mágus mælti: ek em svá kominn á

yövarn fund, at veita yÖr styrk og fylgd meÖ öllum

mínum mönnum, segir Ma*gus jarl. Keisarinn mælti

:

þér megit þat skynja, at þér hafit nú lítinn liökost, svo

at vér megum sigra þetta fjölm enni, er oss vill í möti,

') bætt inn í eptir C, D.

Múgus snga.
\)
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ok at þat byrjar ei vorri tign at ílýj;i ebr renna firi

óvinum vorum, þá viljum ver heldr, at þér farit heim í

þitt ríki, ok eílist þaban at libi, ok far þá til at hefna

vorra ófara, því at þá munu orbin vor umskipti 1

); þikki

mér og engi mabr vitrari ok líkari til at taka ríki þetta,

enn þú, ef ek komumst ekki ábruttúV2
)
þessum bardaga.

Jarl mælti: skjótt erþat at segja, at vib þik skil ekaldri,

fyrr enn þessi styrjöld er af ybr rekin, ella skal ek hér

meb ybr falla, ef svá vill til takast. Margir tölubu nú

til, at Mágus liefbi lítil vísindi vib haft, at hann hefbi

svo fámennr siglt til þessa bardaga. Mágus kvab þat

jafnan verba, ef mönnum dregr til mikils um, at lítt

mætti þá vísindum treysta, en kvab enn vel verba nvundu,

ef hans ráb væri höfb. Konungr bab hann nú fyrir sjá

öllu því sem hann varbabi. Líbr nú náttin.

53. Sem morginn kom, ok sólin birti'
1

) veröldina,

biía hvárirheggja sik til baniaga. Ok er þeir konui í

þann stab, sem þeir skyldu berjast , ríbr Mágus fram firi

libi konungs; ok sem hann leit þá brœbr, mælti hann

:

þit erut komnir í ríki frænda ykkars meb meira stríbi.

enn ybvarri frændsemi hœfbi , ok því er þat mín tillaga,

at þér gjörbit annan útveg þessa máls, enn fella svo

göigan ykkara frænda, ok þar meb marga saklausa hans

þegna. Iírólfr svarar: ei unu vit því, at þessir útlagar.

föburbanar konungs. sití í rábum í ])ví ríki, er þeir drápu

frá konunginn rnág vorn. Ubbi jarl mælti: svo mun

vitrum mönnura sýnast, at þeir gjöri Karli konungi sóma

í því, þdtt þeir reki þeirrar svívirbu, er liann sjálfr hefir

ei þroska til athefna. Mágus jarl mælti : ei muntu, Ubbi,

jrarfa þessa at eggja, því at þér mun koma, ok mun ei

langt at bíba, attú munt fá úr þessu máli illan kost, ok

þó
4
J makligan. En ef þit brœbr vilit þetta meb kappi

j
) öll urnskipti vor í milli, D. 2

) bætt inn í eptir C
;
af, D.

3
) lýsti , D. A

) þér, D.

/
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þreyta, [þá mun einsætt *) at þér rcynit sjálfír ybar í

millum, ok haíi þeir sigr, er þat verbr aubit. þetta tíkaoi

þeim brœÖrum vel, Hrólíi ok Hálfdani. Nú búa þeir

sik til burtreioar, Markvarbr ok Abalvarbr, at ríba mó*t

þeim Hrólfi ok Hálfdani. Er ei sagt frá þeirra lögum

ebr höggum, en meb því liíkast þeirra samskipti, at Mark-

varbr ok Abalvarbr féllu af sínum hestum, ok voru bábir

handteknir. ok íluttir til herbúba ITrólfs. þóttust þeir nú

vel hafa orkat. Ubbi jarl bab þegar drepa ])á. þeir

brœbr vildu áfer reyna annan dag, hversu fœri milli þeirra

Rögnvalds, ef þeir reyndi meb ser. Skyldu þeir annan

dag reyna vib Rögnvald ok Mágus jarl. Fara nú hvárir-

tveggja til herbúba sinna. Ok er konungr var mettr at

náttverbarmáli, sáu þeir mikinn skipaflota fara at landi.

Konungr mælti: herr þessi er mikill, er her ferr at landi,

ok væri oss nú munr undir, hvárn ílökk þeir vildu fylla.

Mágus mælti: svo dreymdi mik í nótt, sem ek vilda sízt

at væri, at hér vib land væri kominn konungr úr Dan-

mörk. Vígvarbr son Amunda. Konungr mælti: víst mun
hann þá eiga alls kosti vib mik, ok má vera, at hann

vinni á skammri stundu þetta ríki, því at ver höfum lítinn

libkost til varna móti svá miklum her, sem mik varir

at á þessum skipum síi. Mágus mælti : herra, mikil von

þikki mér, at vc.r munum undir hans valdi allir komnir,

sakir þessa mikla hers, ok því vil ek ei, at menn veri

tjaldit firi þeim, sem til koma, því at þá munu öngvir fá

mein eba skaba af þeirra vopnum, nema þeir þikkist

fullan fjandskap launa eiga. Konungr bab svo öllu haga

sem Mágus vildi.

54. Nú er þar til at taka, at þessi skip verba land-

föst. Verbr þar eigi von at lygi, at firi þessum her réb

Danakonungr. Hann gengr á land meb öllu libi sínu

l

) frá [ bætt inn í eptir D ; en þess berab geta, ab í þessari bók

stendur einrœtt, og kef eg gert úr því einsætt.

9*
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fylktu, ok til landtjalds þessj er konungr var inni. Víg-

varfer gekk inn í tjaldit. Konungi þótti nú undarliga vib

víkja. Vígvarbr tok hjálminn af höffei sér, ok gekk fyri

konung, ok leggr höfub sitt í kné honum, ok mælti : misk-

unnar þarf jafnan illr tilverki ; nú vil ek ganga á yfera

myskun. ok fœra ybr sjálfan mik undir d<5m þann, sem

þú" vilt um mik dœma okkar í millum, eptir þínum vilja.

Konungr þagnabi vib orb hans, ok mælti : ei haía libit

langir tímar, er ek mundi þfer hafa launat at makligleikum

allan þinn tilverka, ef ek hefbi fengit vald á þér; en nu,

þar sein þú ert sjálfvaldi genginn á mína myskun, þá

vil ek ei gjöra þœr ódyggbir at níbast á þér, ok vil ek

gefa aptr í þitt vald höfub þitt, því at ek þikkist vita,

at þetta er ráb Mágus, ok ei mundir þií á mitt vald

kominn utan hans forsjá. Vígvarbr kvab þat satt vera.

Konungr mælti: nú skal hans 1

) dómi Jilíta okkar í niillum

um þetta mál, sem vib abra brœbr þína. Vígvarbr lét

svá vera sem konungr baub. Mágus mælti: þat vil ek

at uþphaf sé sættar ykkarrar, attú sverir konungi trúnab-

areib at fylgja Jionum meb söminm gobvilja vií) hverja

sem honum eru í mdti, meb allan þinn styrk, sem þú

kannt. fá, bæbi nú ok jafnan, þá er hann vill þess kosta,

svo sem abrir hans ))jonustumenn, en um gjöld munu vit

tala í tómi. Vígvarbr Iht sér þetta vei líka, sem Mágus

vildi vera láta, ok gekk nú tii sáttar vib konung, játandi

alla hluti, þá er Mágus skildi íiri í þeirra sáttmáli, ok

heldu þetta vel sín í millum, meban þeir lifbu, ok segir

ekki íleira í þessi sögu frá þeirra missætti.

55. Nú er at segja frá þeim 2
) brœbrum, sonum

Húgons konungs, at þeir frétta, at Vígvarbr er kom'mn

meb miklu libi. Ok sem Ubbi jarl fréttir þetta, mælti

hann: nú ferr svo Vígvarbi, at hann mun ætla at vinna

sigr míkinn; hann mun fyrst ætla at snúast at meb oss,

l

) D; hann, A, B, 0. 2
) bætt inn í eptir D.
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ok drepa konung, ok síban mun hann snúast oss í móti,

ok drepa hvert mannsbarn, ok vinna svá undir sik bæbi

Saxland ok Miklagarb, ok því er þat mitt ráb, at hann

drepi oss ei saklausa, ok vil ek, at þér látit ábr drepa

bába brœbr hans, þar sem þeir sitja nú áfer í voru vaidi.

Hrólfr mæltí: þat þikki mcr miki] von, ef Vígvarbr ebr

abrir Ámundasynir fá vald á þ&r, attu fáir nokkurn

hæbiligan dauba ; en því at vit brœbr erum formenn þess-

arrar ferbar, þá þikki mer okkr meir von griba, ef vit

komum í þeirra vald, ef vit gefum grib þessum niönnum,

ok munu vit ei láta drepa þá at sinni. Ok nd er Ubbi

jarl fréttir sætt Vígvarbar ok konungs, þikkir honuin sitt

mál úvænkast. Líbr nú af nóttin, ok bua hvárir um
kyrrt vib abra. Ok er morgunn kom, biia hvorirtveggja

sik til bardaga, ok hefir konungr nú lib miklu fleira.

Nú slær þar í mikinn bardaga; ríba nú Iivárirtveggja fram

af miklu kappi. FMl ntí á lítiili síundu mikill libsljöldi,

ok þo miklu lleira af þeim bríebrum, sonum Húgons kon-

ungs. Konungr ríbr nú hart fram, ok í mot honum ríbr

llrólfr nióburbróbir hans, ok er ei sagt frá þeirra vib-

skiptum, fyrr enn Hrólfr fell af baki fyrir konungi. Var

hann þegar handtekinn, bundinn ok íluttr til herbúba kon-

ungs. Mágus jarl reib móti Hálfdáni, ok var þeirra vib-

skipti bæbi hart ok langt, en svo skilja þeir sína atreib,

at Hálfdann fell af hesti sínum, en Mágus greip hann

þegar, ok lét binda hann ok flytja til herbúba konungs.

Vígvarbr reib at þeim riddara,, er Skjálgr hét ; hann var

féhirbir Ubba jarls. Ok er þeir mœtast, grípr Vígvarbr

annarri sinni hendi um háls lionum, ok hefr hann upp

úr söblinum; annarri hendi tók hann undir fœtr honum,

ok keyrbi hann at höfbinu nibr vib jörbu til bana. RÖgn-

valdr ríbr nú fram; hann hafbi burtstöng 10 álna langa

ok lítit járn í framan. Hann reib at Ubba, ok leggr í

skjöld hans, ok í gegnum, ok festi í brynjunni stöngina;

i
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þá lyptir hann honum upp úr söblinum, ok setr stöngina

á kné sér, en Ubbi sprauklabi 1
) á oddinum ; hann reib

þá um allan vígvöllinn meb Ubba. At þessu œptu ok

hlógu allir. Konungr bab þá upp gefa bardaganíi. Var

fátt eptir lifes þeirra brœbra, ok lýkr vií) þat þessum

bardaga.

56. Keisari ferr nu til borgar sinnar meb fengnum

sigri, ok bafbi meb sér þá er herteknir voru. Eptir þetta

ifet konungr stefna þing íjölmennt, ok tjáir íiri alþýbu öll

vibskipti þeirra brœbra, Hrólfs ok Hálfdanar, ok svo

sættargjörb vib sonu Amunda. Vil ek nú þat kunnugt

gjöra, þótt móburbrœbr mínir hafi gjört mér mikinn skafea

ok ríki mínu, þá vil ek gefa þeim grib firi vora frænd-

semi; þar meb vil ek at þeir þiggi hér meb oss fagra

veizlu, því at ek vii veita brubkaup drottningarinnar,

móbur minnar, því at ek þikkist vita, at ]>etta herhlaup

hafa þeir meir gjört firi eggjan Ubba jarls, enn firi ill-

vilja vib oss. Ubbi jarl skal sitja í höptum, þar til er

þessi veizla er úti, en síban vil ek, at þér dœmit honum

þann dóm, sem ybr þikkir vibrkvæmligr, því at ek vil ei

þann dóm dœma, því at lengi var hann mér eptirlátr.

Nú lætr konungr búa hit sterkasta festaröl, ok at þeirri

veizlu gengr Rögnvaldr at eiga drottningu Ermenga, ok

er ekki þess vib getit, at hún gjörbi í því neinar tregbur.

Ok er þessi veizla hafbi stabit liálfan míínub meb öllum

nógum íongum, skiljast þeir allir meb kærleika ok mikilli

vináttu, út leystir meb mörgum stórgjöfum. Ok ábr þessi

veizla var endub, kallar konungr saman alla ríkismenn,

at þejr um dœmi, livern dóm Ubbi skal hafa iiri sín

velræbi ok svik. Var þat eitt umdœmi allra, at hann

hefbi hæbiligan dauba. Síban voru tekin tvö ótamin hross,

ok voru þar bundnar vib fœtr hans, sinn fótr vib livort,

ok drógu þau hann svo víba um Saxland, ok urbu þau

l

)
spraunklabi, D.
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hans æfilok. j>eir Hrólfr ok Ilálfdann fóru nú heimleiois,

ok leiddi konungr þá út meb mikilli rausn, ok skildu

meb blíbu, ok héldu þat alla daga síban. Vígvarbr kon-

ungr fór heim til Danmerkr. Skíldust þeir konungr vel

ok sœmiliga. Svo sem allt lib var á bruttu, er langt var

at komit, talar konungr vib Mágus, ok mælti: hverju

skulu vit nú því fram fara, at vorn sóma mætti nú mest

í auka ? Mágus svarar: þat legg ek til, herra, at þér meb

öllum þínum mönnum farit meb her ybvarn til Frakk-

lands; þar ræbr íiri sá konungr, er Konrábr heitir; hann

er vitr konungr ok mjök gamall. Hann á sér eina dóttur,

er Konstantía heitir; hún er ung at aldri; allra kvenna

er hún fríbust, ok allar kvennligar listir hefir hún numit.

Hennar skalfcu fá, ef ek má rába, ok stýra ríki í Frakk-

landi, ok vera þar konungr; er þat ríki miklu frægra.

Rögnvaldr skal stýra Vernizuborg, Abalvarbr Spíransborg,

Markvaror Buslaraborg, Ingimarr Stransborg, en ek vil

þiggja af ybr Parisborg, ok þjóna ybr meban ek lifi.

Konungr lézt hans rábum niundu fram fara.

57. Eptir þetta býr Karl keisari ferb sína, ok Mágus

meb honum, ok Amundasynir, þeir sem eptir voru. þeim

gaf vel byri, ok kvomu vib Reimsborg; gengu á land upp,

ok settu herbúbir sínar. Mágus mælti : ek skal fara heim

til borgarinnar at finna konunginn, ok segja honum, hverra

eyrinda er vær íorum. Síban íor Mágus til hallarinnar,

ok kom þann tíma, er konungr var klaiddr, ok kvaddi

hann virbuliga. Konungr tók vel kvebju hans ok spurbi,

hverr hann væri. Hann sagbi til sín, ok þat meb
?

at

herr var kominn í landit, ok þar réb íiri Karl keisari,

ok ætlar hann at gjö'ra y&r tvo kosti: annan þann, at

])ér gelit upp ríki, ok vill hann þá meo heibri ok sóma

ganga at eiga dóttur þína, elligar attú haldir upp bardaga,

því at hann ætlar þetta ríki at vinna. Konungr mælti

:

mart er mér sagt af Míígus jarli, ok þat, at vel muni þín
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rSb dugá. Nú vil ek ráSá undir þik leita, hvat mðr er

Ifkast upp at tyka; ér mér þat meb sönnu sagt, at kon-

ungi heí'bi verit betra at hafa fyrr þín ráS. Mágus mælti:

þess em ek sk ldr, scm hverr annarra dugandi manna,

at rába þeim heilt, sem mín ráb vilja haf'a, ok því er

|)at mín tillaga, herra, at ei haldir þú stríb vií) konung,

því at mér sýnist sem hann bjöbi þer i'ulla sœmd í því,

er hann vill eiga döttur ybra, því at aldri muntu henni

fá frægara maim, þött þú kjösir, um alla ríkisstjörn ok

menn norbr hingat, en mér þikkir þer vfsar öfarir, ef þú

heldr stríb honum í möti, en þér erut nú mj(jk gamlir,

ok er yör iiií mesta heiííabragb í því. at slfkr ma&r taíd

ríkisstjörn eptir ybvarn dag, sem konungr er. Ivonungrinn

kvab svá vera skyldu, sem Mágus lágSi ráb á. Síban

stefnir hann eitt húsþing,1
) ok tjár öllum mönnum ocb-

sending konungs. Allir fýstu hann at gjöra vilja kon-

ungs, ok gefa honum döttur sínaj sögbu, sem satt var,

at fáir voru hans jafningjár. Konungr bibr alla sína

menn búast sem bezt, ok gengr í möti konungi moÖ öllu

því hoíTölki, er í var stabnum, glebjandi meb mörgum

fásénum leikum ok söngum, þeiin cr klerkar gjörbu, ok

meb öllum þcim ríkum rábsmönnum, cr meb honum föru.

Sem konungr hitti keisarann, býbr hann honum til hinnar

beztu veizlu, sem hann mátti honum bezt meb lagna.

Konungr þiggr þat meb göbu. Nú sem allir voru sem

kátastir, vekr konungr vib Konráb konung um Konstantfa.

Mágus jarl sat í hjá tali þeirra, ok drö saman þeirra sátt

meb göb vilja. Konrábr konungr kvezt ei mundu níkvæba

vilja, ok lct sem ei mundi fremri mabr vib hann mægjast,

enn svo sem konungr var. Nú sem þeir urbu á allt

sáttir sín í millum, lætr konungr til sín kalla 2
)

drottningú

sína ok döttur. Sem þeim komu orb konungsins, búast

þær meb miklu skarti; gengu síban til konungs hallar.

) D; út herþing, hinar.
l
) bætt inn í.



137

AJlir glöddust vib þeirra innkomu. Heilsubu þær vel ok

hœveskliga á konung ok á allt hans föruneyti. Ei hirÖum

vér at greina yiirlit cbr klæbabúnao konungsdóttur. en

hitt viljum vér segja, at \\ú\\ bar list ok kurteisi um fram

abrar konur ok mcyjar, þær sein í landinu voru. Kon-

ungr tók vel kvebju konungsdóttur, ok setti hana í kné

sér, ok sagbi henni allt mál, sem faliit var, ok bab hana

gefa til þessa gott samþykki. Húnsvarar: skýldi ékmanri

elska eptir bobi ok samþykki föbur míns, þá munda ek

niér slíkan mann helzt kjósa, sem þér erut, flri alls sakir,

ei' ek kynna svo gjöra sem ybr mætti vel líka. Var nú

aukin veizlan, ok bobit til öllum dýrustum mönnum. J>ar

var Trajanus biskup ok Lais Hcinreksson, er fyrr var

getit. Margir voru þar jarlar ok barúnar, hertogar ok

allt stórmenni, þat er ríki hélt í Frakklandi. þessi veizla

stób tvo mánafei ; ok er hún var at enda, stefnir Konrábr

konungr þing, ok á því þingi stendr hann upp ok mælti:

ék vil þat kunnugt gjöra ölium stjórnarmömmm ríkis

þessa, ok þar meb allri alþýbu, at ek hefi lengi stjórnat

ríki þessu; eru margir konungar skattgildir undir mik,

þó at ek haíi ei viljat kcisari heita; vil ek öllum ybr

þakka mikilliga góbvilja ybvarn. Hefir ck nú gipt dóttur

mína einum ágætum konungi, Karli keisara. Nú vil ek

gefa honum ríkisstjórn yfir öllu Frakklandi meb öllum

þeim ríkjum, er ek lieíi átt. Skal hann nú hér vera til

konungs tekinn. Var nú svá gjört, sem konungr baub.

Eptir þat var slitit veizluhni. Gaf Karl konungr öllum

góbar gjafir. Mágus jarli gaf hann Parisborg, en Konrábr

konungr fór til Tifursborgar, *) en Karl konungr settist í

Reimsborg. Rögnvaldr fór til Saxlands, ok settist í Vern-

izuborg, en Vígvarbr í Danmörk. Settust nú allir um
.kyrrt. W^^^^B: 1

íí^'v '

58. Nú or þar til máls at taka, at þá er Trajanus

') Tif risborgar, D, og út á spássíunni : Cí prisb orgar.
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biskup haffei ráfe á lagit mefe Lais, at hit næsta sumar

eptir bjósi Lais til fundar 1
) viö Barum sinn kaupunaut

at ákvefenum degi. Lais kom snemma um morgun einn

saman. Barus heilsar á hann, ok kvafe hann nú vel hafa

gjörfe þat sem hann hafbi honum heitit. Lais mælti: nú

em ek kominn á þinn fund, ok em ek nú búinn at vinna

hvat er þú vilt. Barus fór fyrst til borfes. Barus mælti:

Iitla hrífe af degi þarf hér til at vinna, þat er ek ætla at

starfa láta. Lífer nú á daginn. Lais mælti : nú í stafe

vil ek vinna, þat er ek skal, ok bífea ei til nætr. Barus

mælti: nú skultu brátfc vinna, en ei em ek enn búinn.

Nú lífer enn stund. Lais mælti : nú mun ek fara til skips.

Barus mælti: vit skulum nú fara. Nú ganga þeir þar til

er dimmir; þeir eru þá komnir á eitt nes. Barus mælti:

hvat moldborg er hér iiri okkr? Lais svarar: dys nokkur

er þetta. Barus mælti: hversu nýlií? er hún ? Lais mælti

:

víst er hún forn. Baru3 mælti: fara skulu vit lengra.

Ok enn gengu þeir um stund. |)á mælti Barus : hvat

moldhrúgu er þar fyrir þér? Lais mælti þetfca er dys,

ok er ei forn. Barus mælti: fara skuluni vifc enn á

framanvert nesit. Barus mælti: hvat hrúgu er þar? Lais

mælti: þetta er ný dys. Barus mælti: hér skulu vit

til grafa. Nú fekk hann Lais pál ok reku, ok bafe

hann af moka moldinni, ok þar undir fann Lais mann

mikinn nýgraíinn. Barus mælti: nú skaltu kryfja mann

'

þenna, ok taka úr honum öll iferin. Sífean skaltu stinga

höffeinu upp undir bringubein hins daufea, ok vita, hvártú

sér nokkut íleiri menn. Lais gjörfei sem Barus mælti.

Sífean las Barus yfir honum frœfei sín. Ok er hann haffei

litla stund legit, spurfei Barus: sér þú nokkut fleira? Lais

mælti: sé ek víst vífea, því at ek sé um allan Jieiminn.

Barus mælti sér þú nokkut fyrir óorfena hluti? Lais

svarar: mart sé ek fyrir; efer at hverju viltu mikspyrjaV

haiidritiii haía: ferfear.
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Barus mælti: hversu lengi mun faöir þinn lifa? Lais

svarar: nítján vetr, segir hann. Barus mælti: en þóra

systir þín? 10 vetr, segir Lais. Skamma stund skal þat

hit fagra hold frœvast *) ; eör hversu lengi skal hinn vondi

hornahöttr lifa, Trajanus biskup ? Lais mælti : 7 vetr ok

20. Barus mælti: of lengi liíir sá bannsetti hornaskálkr,

svo óþarfr sem hann mun Öllum vera. Ilversu lengi

skaltu lifa? 5 vetr, segir Lais. Barus mælti: hve lengi

skal ek lifa? Lais svarar: ei til morguns. BíÖ þú nu

lítt-at. þá hugsar Lais þat er biskup sagoi honum
;

ok

hleypr ór skrokknum sem íljótast mátti hann. Nú befir

Barus reitt upp sveröit, ok höggr í skrokkinn, ok fellr

áfram í gröíina; svo vannst honum at mikit, at hann

braut sik á háls, ok var þegar daubr. Sífcán mokar Lais

moldu yíir hann, ok gengr síÖan til skipa sinna, ok siglir

um sumarit til Danmerkr, ok finnr VígvarÖ, ok var honum

þá gefit Valdimars 3
) nafn, ok sat, þár í góÖu yíirlæti.

59 þegar er Lais var farinn til fundar yii) Barum,

býr Trajanus biskup skip úr iand) ; hann velr þar á menn.

Nú sem hann var biiinn, siglir harin til Skotlands. þar

sem hann kom vib land, refti fyrir sá jarl, er Sergíus hét.

Hann átti s^r eina dóttur, er Flórentía er nefnd; sá þótti

þar beztr kostr. Var þat ei undarligt, því at jarl var

bæbi vitr ok ríkr. Trajanus biskup bifcr þessarrar meyjar

til handa Lais, ok sagbi, at hann skyldi ei vanta gull né

silfr ne ríki : á hann ok scr marga ágæta menn til fylgdar

;

þar er fyrstr Rögnvaldr ok Mágus jarl , Valdimar

konungr af DanmÖrk, Abalvarör ok Markvarör af Sax-

landi
; þá er Heinrekr konungr faÖir hans, þó at nieö

þeim se lítil biíöa. Mun Lais her at draga, ef honum

er synjat konunnar. Ok er jarl heyrÖi |)essi orö biskups,

vissi hann, at þetta var allt satt, er biskupsagÖi; þikkist

ei víst vita, hvárt honum býzt fremri maör til mágs.
]

)
trega firrast, D. 2

) 0, D; valdsmanns
,
A, B.
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Heitir hann konunni, ok greibir fé mikit meí> hcnni.

Siglir biskup lieim á leib. En þá er bausta tók, vendir

Lais ok heimlei&is, ok kcmr undir ey eina, þá sem Traj-

anus biskup haí'bi komit vib, ok tjaldat á landi. Lais

talar nú til sinna manna: hér munu vér at landi leggja

ok vita, hverír hér háfa tjaldát. Lcggja þeir nú at, ok

getr Lais at líta c'ma fríba konu úti hjá tjaldinu. Hann

mælti þá: hér mun vel til bcra, því at hér skal ek líí' á

leggja, at ek fái þessa konu, því at öngva hefi ek sét

þá fyrr, er mcr heírr svá í skap fallit. Nú skulu vér

taka herkUcbi vpr, ok vita hvat firi er. þeir gjörbu svo.

Gengu herkla;ddir inn í tjaldit. Biskup sat þá yfir borbi

ok kona þessi hjá honum. Sem biskup sér Lais, stób

hann með fagna&i upp í móti honum, ok bab hann setjast

ni&r hjá ser ok konu þessi. Lais þekkist þetta, ok varb

feginn Trajanó biskupi. Ilann spyrr Lais, hversu farizt

heí'bi. Hann sagbi allt sem farit liafbi. Lais spurbi hann,

bvaðan hann hcfbi at kómit ; en biskup segir lionum, at

þcssa konu hcfbi hann i'engit til handa Lais. Hjinn þakk-

abi houum þcnna góbvilja mcb mörgum logrum orbum.

jþeir sváí'u af um nóttiua. Um morgin snemma kvomu

þeir vib Frakkland, er þeirviidu heizt. Síban lætr biskup

bira veizlu fagra, og gekk Lais at eiga Flórcntíu. þau

unnust mikit. þcgar tímr var til at FJórentía mætíi barn

eiga, ói hún fagrt svcirrbarn. Houum var nafn gefit, ok

höt hann Vilhjalmr. Hann vóx upp, og scndi Trajanus

hann til Mágus jarls. Var hann þar lengi, og nam alls

konav listir af Mágus jarli.

60. Lais býst nú burt af Frakklandi, ok siglir um
sumarit , ok ætlar til Danmcrkr. Flórentía er meb honum.

Lais kemr vib Danmörk, ok Ircfir fimm skip. Ok sem

hann hefir verit þar þrjár nætr, sér hann einn morgin,

hvar sigla 7 skip, ok lcggja at landi skammt frá þeim.

Lais scr þetta. I flokki |>eirra séf hann einn mikinn
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manji ; hann hafbi frœkiligt lib. þeir gcngu á land meb

Öllu sínu libi. Lais gekk til fundar in& þessa menn, ok

kvaddi þá ok spurbi, hverír þéir væri. Ilinn rnikli mabr

svarar: ek heiti Ingjaldr; ek á byggÖ í Noregi þar sem á

Skugga heitir, ok lígg ek í víking hvert sumar; ebr

hvat heitir |)ií? Lais sagbi tii sín. Ingjaldr svarar: þii

munt eiga dóttur Sergíus jarls, ok heíir fóstri þinn Traj-

anus biskup þat vel gjÖrt ok vitrliga, sem annat; en

bjóba mun ek þér tvo kosti: haf hVorn er ])ií kýss: sá

er annarr, attií svcrist vib mik í ('óstbrœbralag, ok eigum

allt i'é bábir saman, eba hald vib mik bardaga, utan þíi

vilir af vit skiljuin vib svo búit. Lais mœlti : vel býbr þú

okvaskliga; vil ek ok skjótt kjósa: skulu vit saman leggja

alla okkra fjárhluti. þeir bundu þetta meb fastmælum.

Fóru nú í víking um sumarit, ok varb þeim gott til fjár.

Var hverjum daubinn víss, er ekki gaí'st upp firi þeim.

Sigldu heim um haustit til Frakklands, ok höf&u |)á 12

skip, ok voru meb biskupi um vetrinn. Hit fjórba sumar

lét Lais eptir hinn inesta hluta lausaljár hjá biskupi.

þeir höfbu þá 30 skipa ok velbúin. Flórentía íor meb

þeim. Sigldu um sumarit til Rúbulands1
). þar rébu fyrir

jarlar 2; hbi annarr Haraldr, en aimarr Tóki. þeir

voru hermenn miklir ok illir vibreignar. þegar þeir urbu

varir vib herinn, slógu þeir eldi í vita 2
); var þegar á

þrim nóttum víst um allt ])etta ríki, ef herrvar kominn,

hvaban sem at kom. þeir höfou meb sér 12 blámenn,

digra sem naut ok bláir sem hel, en sterkir sem tröll.

A þeim voru járnvibjur, en þegar þeir voru lausir látnir,

þá brutu þeir bæbi lierskip. en bitu menn sem hundar.

þegar sem þeir Lais komu v'ib land, þá slógu landsmenn

lausum blámönnum. IIlupu n
) þeir beljandi til skipanna

meb gapanda gini. þeir höíbu tenn sem geltir. þeir

voru biiuir svo, at þeir höfbu stórar jámkylfur. þeir

') Rúbu, D. -) D; víba, A, B. 3
) hljópu, D.
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gengu þegar á þat skip, er næst þeim var, ok lömdu

allt í sundr, en drápu menn alla. Varb þar engi mót-

staba, því at þeir kvomu á úvart [ um nótt á skipitf).

þeir Ingjaldr ok Lais urou varir vib, ok herklæddust,

og lögbu saman skipunum; báru firi borb bæbi grjót ok

stórvibu, ok lömdu svo alla blámennina. Síban hjuggu

þeir ok lögbu, ok létu þá ei ná upp á skipin, ok drápu

þá svo alla. þó höfbu þeir lamit íiri þeim tvö skip.

Eptir þat ganga þeir á land upp. Sáu þeir óvígan her

fara í móti sér 2
) meb herópi. þeir Lais ok Ingjaldr

fylkja libi sínu, ok slær þar í ákafan bardaga. Ganga

þeir vel fram. Lais gekk í móti Tóka, ok var þeirra

atgangr harbr ok langr. Lais reibir upp sverbit, ok höggr

í hjillm Tóka, ok klauf höfubit ok búkinn allt til beltis.

í því var Lais lagbr í gegnum meb spjóti, því at hann

geymdi ei at hlífa sér, ok féll hann daubr til jarbar.

þetta ser Ingjaldr; kastar hann frá ser skiidinum, ok hjó

meb bábum höndum. Aldri var sá
a

) skjöldr, hjálmr nd

brynja, er ei varb at klofna fyrir þeim stórhöggum, er

Ingjaldr veitti
;
drap ok svo margan mann , at varla mátti

telja. Hann gat át sjá Harald. Ingjaldr vebr at honum

meb miklu kappi. Hann hefr sik upp yfir mannaþröngina

ok stiklar yfir mennina, ok kom standandi nibr, þrífr í

hjálmbandit á Haraldi annarri hendi, en annarri hendi

höggr hann í sundr í tvo hluti 4
) merkismann jarls.

Síban tók hann jarl bábum höndum , ok braut hann á

háls. Var nú þegar slegit upp herópi ; loll nú hverr um
þveran annan. Er nú rekinn flóttinn. þágu allir grib,

þeir er vildu; en hinir voru allir drepnir. Fékk Ingjaldr

þar of fjár ok alls kyns góbgripi. Hann segir nú Flór-

entíu , at hann vill fara til Noregs, ok láta af herferbum,

ok spyrr, hvat hún vill nú til rábs taka. Hún segist

') frá [bætt inn í eptir D. 2
) D; þeim, A, B, C. ð

) bætt

inn í eptir D. 4
) í tvau, D.



143

vilja fara til Skotlands ; • fýsti hana at finna föfcur sinn.

Ingjaldr skiptir öllu fé og skipum, og sendir helming

Trajand biskupi. Ok er biskup frettir þetta, harmar hann

mjök lát fóstra síns, ok veitir honum virbuligan gröpt,

því at Ingjaldr hafci honum hann sendan. Eptir þetta

lætr Ingjaldr í haf; ok þá er hann haffc-i litla hríb í hafi

verit, varb Fldrentía léttari, ok fœddi meybarn; var þat

skírt, ok hét þóra. Ok þegar er hun hafoi meyna fœtt,

andast Flórentía. þeim gefr nú vel byri til þess at Ingj-

aldr kemr vib Noreg, ok settist at eignum sínum á

Skugga. þóra fœddist þar upp
,

þar til er hún var 12

vetra. Síban gengr Ingjaldr at eiga hana. Ok er þau

höfbu litla hríb ásamt verit, áttu þau son, er Hrólfr hét.

Hann óx upp meb febr sínum á Skugga. Ok þegar sem hann

er íimm vetra, lagbist hann í eldaskála, ok gjÖrbist mikill

ok sterkr, en ógurligr glópr, ok var hann kallabr skuggafífl.

Látum hér nu standa, en segjum frá Karli keisara ok

Amundasonum.

61. þá er Rögnvaldr hafbi stýrt Saxlandi 20 vetr,

kemr herr óvígr af Gallicía. þar réb firi konungr sá, er

Osanctrix hét. Hann var móburbróbir Hlöbvers konungs,

föbur Karls konungs. Hann var allra manna mestr ok

sterkastr, ok heibinn sem hundr, ok þó hafbi hann prim-

signabr verit, ok svo mikill hermabr, at hverr er í móti

honum vildi
, þá seldi hann lííit firi lítir. Hann hafbi

fyrir löngu frétt víg frænda síns, ok þat meb, at Mágus

jarli var ekki ómáttugt. Rögnvaldr ok þeir brœbr voru

öruggir til bardaga, ok fólk allt í Saxlandi þeim velviljat,

en Karl konungr mestr vinr þeirra brœbra. Hafbi kon-

ungrinn btfit sinn her 20 vetr, ok er nii kominn vib Sax-

land skammt frá Vernizuborg. Rögnvaldr hcfir frétt þessa

hersögu; sendir bob um allt Saxland. Hann gerbi bob

Vígvarbi konungi, Mágus jarli, Karli keisara, Heinreki

konungi móburbróbur sínum. þá var Vilhjálmr Laisson
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13 vetra, ok fór hann þá meb Mágus jarli. Ok þar kom
Abalvarbr ok Markvaror, Ingimarr ok Tosti, Hrólí'r ok

Hálfdann synir Húgons keisara; þeir höí'bu hundrab mnnna.

Osanctrix haf'bi valit 10 menn, ))á er hann fékk frœkn-

asta; þeir höfbu svo 1
) mikit numit í fjölkynngi, at þeir

gjörbu alls kyns sjónhverfingar. Osanctrix var ok svo

mikill galdramabr, at ekki mátti vib honum standa; brást

hann í ýmsi kvikinda líki. þeir höföu svo mart skipa,

at ei sá út yfir, en allir vellir voru þaktir af herbúbum.

þeir Ifetu bera merki fyrir sér, er fremstir voru. Einn

hU Erkúlis 2
) hinn sterki, annarr Líkaon, þxi&J Sörkvir3

),

ijórbi Sóti , íhnmti Svartr , sétti Hauknefr
,

sjÖundi

Herjólfr, átti Stígandi, níundi BröbmóÖr, tíundi Tanni.

Var hverr öbrum verri vibreignar. Nú er þessi herr allr

saman kominn af hvorratveggja hendi, þvf at Rögnvaldr

haí'bi mikinn vibbúnab aí' öllúm þessum ríkjum, sem ábr

var getit. Slær nú meb þeim í mikinn bardaga. Œpa
hvorirtveggja heróp , ok geysist hverr fram fyrir annan.

Mágus jarl skipar libi í móti til fraingöngu: skal Rögn-

valdr bera sitt merki móti hinum sterka Erkúlis, en Karl

móti Líkaon, Vígvarbr móti Sörkvi, Abalvarbr móti Sóta,

Markvarbr móti Svarti, Ilrólír móti Hauknef, Hálfdann

móti Herjólli, Ingimarr móti Stíganda, Vilhjálmr Laisson

móti Böbmób, Heinrekr móti Tanna. Mágus jarl móti

Osanctrix, því at þav kenndi sik enginn annarr 4
)

mann til.

Nú er at segja frá vibskiptum þessarrar orrustu ok

endilyktum, því er ye'r megum ei greina alla atburbi

|>essarra vibskipta, því at í l^cssum mikla her voru margir

ágætir kappar, bœbi at hug ok harbfengi, ))á sein vit

kunnum ei at nefna. Gengu svo hvorirtveggja gegnum

x
) bætt inn í eptir D.

'l
) C, D

;
A, B : Kúlus, en síbau alltaí'

lOrkúIus. 3
) vantar í A, B; sbr. íylkingaskipunina. 4

)
annarra,

A, B, C.
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fylkingar, at þeirra framgangi ok afrekum mátti ei skakka í

höggum efcr mannadrápum, mefcan er sjálfir höfbingjar

reyndu ei sín í milli. Nú er at segja frá Erkúlis hinum

sterka, at hann höggr á bá&ar hendr, ok drepr mefc sínu

sverbi svo margan mann, at 1
) ei mátti telja. Nú meb

því at Rögnvaldr átti lfóit at verja, gengr hann fram

djarfliga móti honum, ok höggr í skjöld hans svo mikit

högg, at nær tók þrifejung skjaldarins. Ok er hann sér

Rögnvald veita sér tilræfci, leggr hann spjóti til hans, ok

í gegnum skjöldinn Rögnvaldar af svo miklu afli, at

spjótit sökk í völlinn upp at höndum honum. Hann laut

mjök eptir laginu. Rögnvaldr sðr nú höggstab á honum,

ok slæmdi sverbinu á hrygg honum, svo at Erkúlis t<5k

sundr í mifcju. Nú varí) mikit óp í her Saxa, er þeir

sjá þenna atburí); sóttu margir nú fram betr enn ábr,

því at Erkúlis hafíii áí>r margan gjört óttafenginn af sinni

framgöngu. Nú svo sem Rögnvaldr haffei yfirkomit þeim 2
),

sem mestr var af köppum Osanctrix, vefer hann herinn

svo ákafr, at hann geymir sín ei. Líkaon höggr til Karls,

en Rögnvaldr var þar nær kominn, ok bregfcr firi skild-

inum, ok bar af konungi höggit. Konungr snýst vií),

ok höggr til Líkaons, ok beit ei á. Rögnvaldr sér þat,

ok höggr til hans í höfubit, en Líkaon bregbr fyrir skild-

inum, en Rögnvaldr slæmir undan honum bába fœtrna,

ok fellr Líkaon dauftr til jarbar. Nú ser Rögnvaldr, at

Vilhjálmr er fallinn, ok ei daubr, en Böbmóbr höggr nú

til hans. Rögnvaldr skundar þangat, ok leggr sverbinu

gegnum Böbmób. f>á eru fallnir báfeir brœbr Ingimarr ok

Tosti. Hrólfr son Húgons felldi Herjólf, ok féll sfóan

dauðr. þetta sér Hálfdann brófcir hans, ok vill heldr

falla daubr, enn Iíauknefr standi lengr. Hann tók öxina

tveim höndum, ok höggr til hans, enHauknefr tókmann,

ok bar fyrir sik, ok tók hann í sundr, ok fótinn undan

*) er, A, B, 0.
a

) J>ann, D.

Mágus saga. 10
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Hauknef. Síban hj<5 Hauknefr Hálfdan banahögg. þetta

sér Vígvarbr. Hefir hann þá drepit Sörkvi. Grípr til

Hauknefs, ok vindr hann á lopt svo sterkliga, at hann

rekr 1
) hann nibr at höfbinu í mannþröngina , svo at aldri

síban sá hann sól. Enn dóu þar 4 menn abrir. þá er

Markvarbr fallinn ok Abalvarbr; daubir voru ok þeir

bábir, er vib þá höfbu barizt. Nú er Vilhjálmr Laisson

kominn til Heinreks keisara, ok drepa þeir nú bábir

saman skjótt Tanna, því at þeir voru tveir um einn.

Nú slá þeir ser allir saman: Karl keisari, Rögnvaldr ok

Vígvarbr, Vilhjálmr Laisson ok Ileinrekr konungr, ok

drepa menn alla, þá sem firi þeim urbu. Varb nú lítil

móttaka, síban allir kappar Osanctrix voru fallnir. Gjörbu

þeir svo stóra valköstu íiri sér, at varla mátti vega firi.

Nú skal segja frá Osanctrix ok Mágus jarli. þeir mœtast

í öndverbum bardaga. Höggr livorr til annars, ok beit

aldri á, hvorr sem til hjó. þeir hörfubu frá bardaganum

í eina lægb. Konungrinn hjó svo títt, at Mágas gat varla

varit sik. Konungr mælti 2
): þú ert mikill afreksmabr, svo

öngvan veit
n
) ek þinn maka á alla slœgb ok prettvísi,

því at ek veit, at hér mun hvorr okkarr lítit vinna á

öbrum. Vil ek, at vit förum aptr til bardagans, ok vituni

hvat þar ferr fram. Mágus bab hann því rába. En er

hann leit frá s&r, sá hann, at þar sem hann hafbi verit,

var einn villigöltr svo mikill, at slíkan sá hann aldri.

Hann sœkir svo útt at Mágus, at hann scr, at þetta mun
honum litla stund endast. 011 hans vísindi voru nú

brostin 4
), svo hann kom öngvu tii vegar móti þeim ófaghabi;

svo var hann ok yfirkominn af mœbi. Nú er at segja

frá Rögnvaldi, at hann sér hvergi Mágus jarl. Ferr hann

nú brutt úr bardaganum, ok kemr nú í þessa sömu lægb,

ok sér nú hvar Mágus verr sik. í því höggr Rögnvaldr

x
)
hrekr, D. bætt inri í eptir C, D. 3

) bætt ínn íeptir

B, C-, fann, D. 4
) C, D

•,
brottu, A, B.
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til galtarins. þá brást Osanctrix í drekalíki, ok náir

sverfe Rögnvalds ei til drekans. þetta it illa kvikindi flýgr

þar til er þat kemr yfir Vígvarfe, ok í þessu lítr hann

upp yfir sik, en drekinn spýryfir hann því eitri, er hann

haffei mefeferfear. í því kemr Rögnvaldr ok Mágus at, ok

höggva báfeir senn til drekans, ok í því steypist Osanctrix

í jörfeina, ok er ei getit hans lengr í þessi sögu, en þó

kemr hann vífea vife aferar frásagnir. Nú stafenar
1
) þessi

orrusta mefe því móti, at náliga var drepinn allr sá herr,

er kominn var af Gallicía. Vígvarfer liffei ei um eitt

dœgr þafean frá. Rögnvaldr, Mágus, Karl keisari taka

þar of fjár í gulli ok silfri , ok mörg skip ok margar

gófear gersimav. J>at er sagt, at Rögiwaldr valdi enu

beztu gripi, ok gaf Karli konungi at skilnafei. Sigldi

Heinrekr konungr til Englands, ok Vilhjálmr mefe honum,

en Karl ok Mágus til Frakklands. Segir hör ekki af því,

at þeir Rögnvaldr fyndist sífean. Rögnvaldr átti sör þann

son, er Hlöfeverr hét, ok varfe hann ekki langlífr. þat

er sagt, at Rögnvaldr varfe sóttdaufer, ok Ermenga drottn-

ing, ok þótti hún en vænsta kona, mefean hún liffei.

Mágus kom heim í Frakkland, ok settist um kyrrt at

ríki sínu , ok þótti hinn mesti spekingr. Ok er hann haffei

lengi setit í París, sagfei hann Matthildi drottningu sinni,

at hann mundi ekki lengi ríkisstjórn hafa, því at hann

þóttist kenna þyngd á sik. Let hann kalla saman vini

sína, ok gjörfei skipan á því öllu, er honum varfeafei, ok

þakkafei öllum mönnum sína velgjörninga. Eptir þetta

libu ei langar stundir, áfer enn sótt fœrfei 8
) hann til bana.

Var hann drottningu mjök harmdaufei, ok svo öllum af

út. Hann átti sér einn son, er Hávarfer h5t; hann var

lítill mafer ok kurteiss. Hann óx upp í hirfe Karls keisara.

Ok eptir andlát Mágus jarls, gefr Karl keisari honum

jarlsnafn mefe ríki því, er fafeir hans haffei átt. Matthildr

*) stöfevast, D. 2
) nálgast, A, B, C.

10*
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lifbi litlu lengr, enn Mágus, því at hana angrabi mjök

daubi hans. Karl átti sér eina dóttur, er Elinborg hét

Hún var allra kvenna fríbust sýnum; hun var löngum

meb Hávarbi jarli. Látum hér nu fyrst standa þessa

frásögn, en segjum nú fyrst frá því, er jafnfram gjörbist.

63. Hrólfr skuggafífl stób upp einn morgun ok strýkr

handleggina , ok var heldr mikill
;
gengr fyrir föour sinn

ok segir, at hann vill á brutt at leita sfcr frægbar: ok vil

ek, attú fáir mér penninga. íngjaldr mælti: ekki hefir

þú haft mín ráb her til ; skal ek þér ok ekki fé fá,

fyrr enn ek veit hvat manna þú verbr: Hann fékk

honum einn fésjób
?

ok voru í 9 merkr silfrs, ok mælti:

verbi þér þetta at öngu, þá er vel attú haíir ei meira.

Hann gekk þá til móbur sinnar, ok beiddi hana fjár.

Hún svarar: hér eru fimm merkr silfrs, ok skaltu þessu

ei lóga, fyrr enn þú veizt at hverju gagni þér verbr þat

er fabir þinn fékk þér. Nú ferr hann á brutt, ok kemr

til sjóvar. par voru fyrir herskip, ok bab hann mennina

at taka vib sér. J>eir kvábu þat gott mundu at þrælka

hann , er hann var svo sterkligr. Taka þeir vib honum.

En þegar hann kemr í haf, liggr hann í húbfati sínu,

svo at hann kemr aldri á brutt, ok þat hyggja þeir, at

hann gjöri þar allar sínar naubsynjar. Nú sem þeir koma

vib England, þá ganga þeir á torg, en Hrólfr liggr sem

ábr. pe'ir finna hermenn, er nýkomnir voru þar. þeir

hafa lypting tjaldat meb silki yfir skipi sínu. þeir spyrja

kaupmepn, hvat þeir vilja kaupa, en þeir sögbu, at mabr

var sá á skipi þeirra, er konu vildi l

)
kaupa. þeir bábu

hann þá þangat koma. þeir sögbust hafa ungar herteknar

konur ok meyjar. Kaupmenn gengu til móts vib Hrólf

ok spurbu, hvárt hann vill konu kaupa. Hrólfr spurbi,

hversu dýrar skyldi'vera. þeir sögbu, at sumar skyldu

vera fyrir 3 merkr ok 5 merkr, en sumar firi 10 merkr

J
) í A, B stendur: vilja.
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silfrs. Hrólfr mælti: þá skal ek kaupa, er dýrst er.

þeir fœrfeu honum þá konu, en hann gaf í móti henni

10 merkr silfrs. Hrólfr leggr þá konu í húfcfatit hjá s&r,

ok bröltir á henni, ok lét ailheimsliga. Ok er náttar,

sofnar hann aptr, ok þau bæbi. En um morguninn, er

þau vakna, þá ,er á brutt skipit, en þau liggja tvö ein á

landi. þikkjast þau nú illa komin. Standa upp, ok ganga

á land. Ok er þau höi'fcu skammt farit, finna þau firi

sér mann. Hann heilsar þeim, ok mælti: ertu Hrólfr?

Hann svarar: kalla máttu svo, ef þú vilt. þessi mabr

mælti: hvert ætlar þú nú? Hann svarar: ek ætla til

kastalans. Maörinn svarar: ek á rá& kastalans, ok skaltu

ekki þar koma kauplaust. Hrólfr mælti: ek hefi 5 merkr

silfrs* Mabrinn svarar: viltu gefa mér þat íiri ykkr í

vetr? J>at vil ek, segir Hrólfr, heldr enn vit göngum

yfir ; má enn vel verba, þá þessu er lokit. Ferr Hrólfr

nú heim meb kastalamanni. þikkir honum þar allgott.

Ok er sumar kom, þá talar kastalamabr til vií) Hrólf,

at hann megi nú fara brutt á morgin. Nú líbr af nóttin,

ok um morguninn, er þau vakna, liggr þar hjá þeim eitt

klæfci gott. Hrólfr segir , at hann skal taka til sín klæfcit.

Kastalamafer segir, at hann skal hafa þat á torg, ok selja

íiri 10 merkr; en ef enn sami 1
) falar optar, þá mettu

fyrir 20 merkr. Nú ferrHrólfr þar til er hann fann einn

mann. Hann spyrr: frá hverjum heíir þú stolit klæöinu?

Hrólfr mælti: borit var til mín, ok veit ek ei, hverju

ek skal til svara. Aldri kaupi ek at sfór, hversu sem

þat er til komit, ok met hve dýrt vera skal. Firi 10

merkr, segir Hrólfr. Mabrinn mælti: sjá má þat, attú

hefir aldri neitt átt, ok er snápligt at tala slfkt. Hrólfr

mælti: kaup firi 20 raerkr, ef þér þikkir þat betra. Ilinn

rnælti: nú þikki mér þú hálfu meira fól, enn ábr, ok gjör

þik ei svo heimskan, ok met svá sem þú vilt ódýrst selja.

l
) D; einn saint, A, B, C.
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Hrólfr mælti: þú fær þat ekki <5dýrra, enn fyrir 10 merkr,

ok kunna þo þökk fyrir. Nú greibir hinn honuin fóit,

ok ferr Hrólfr nu heim, ok er nu á bruttu konan, ok

þikkir honum nú illa at fara, er hann finnr hana ekki.

Nú kom húsherra heim, ok mælti: ekki er undarligt, þó*

svo verbi; ek fann öngvan heimskara mann, enn þik;

ebr hvat ætlar þú nú bezt ráb? Hrólfr kvezt þat ei vita.

Hinn mælti: á húsganginn ertu bezt fallinn, því at þú
ert mikill ok ósinniligr. Hrólfr mælti: vilda ek enn hér

vera meb ybr, ok tœkir þú silfrit. Hinn mælti: betra

þœtti mér at taka jafnmikit fé, þá er konan fylgdi þer,

en ei spari ek, attú eybir þessu, ok gangir síban á volab.

Hrólfr mælti: nokkut gott mun þá enn fyrir liggja, ok

mun ek þat af ybr hljóta. Hinn mælti: nú talar þú

mikla fólsku, því at nú máttu sjá, at nú eybir þú öllu

þínu gózi, en misst konuna 1
). Var Hrólfr þar nú abra

12 mánabi. «

64. Nú kemr sumarsdagr hinn fyrsti. Mælir kastala-

mabr: nú skaltu fara brutt, Hrólfr, ok skal ek svo fylgja

þér, at aldri gangir þú eptir. 8íban hrindr hann honum

út úr kastalanum. þeir fara til strandar. þar sér Hrólfr

íijóta knör einn, hlabinn meb allri gœzku ok mönnum.

þeir gengu út á knörinn, ok sá Hrólfr yíir allr. Kast-

alamabr mælti: þikki þér ei sá mabr vel ríkr, en ei

snaubr, er knörinn á? Hrólfr mælti: ei ætla ek at gagn

verbi at meira fé, ef þetta verbr at öngu. Kastalamabr

mælti: þenna knör gef ek þér meb mönnum ok öllum

farmi, ,ok skaltu 2
) til segja, hvar er þér þikkir á vanta.

Hrólfr mælti: fyrir löngu þóttumst ek vita, at þú mundir

vel vib mik gjöra; en stýrimann þikki mér vanta, ok kýs

ek þar til sjálfan þik. Hann mælti : nú má vera, at þér

dugi héban af, því at nú varb þér ei heimskliga. Nú

skulum vit sigla til Vallands; skal ek heita Kaupahrói,

J

) D; konunnar, A, B, C.
a

) bætt inn í eptir B.
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en þú Helgi, bróbir minn; en þú skalt vita, at ek em

Vilhjálmr Laisson, inóburbróbir þinn. Man ek nú fylgja

þér heban af, þar til er nokkut batnar um hag þinn.

Sigla þeir nú til Vallands. Hrói bab bera gull ok ger-

simar á þat boro, er á land horfir, ok vita, ef nokkrir

menn kœmi þeir, er þá vildi finna. þegar sem konungs-

menn sjá þetta, gengu þeir til strandar. Hrói mælti: hér

skulum ver at landi leggja, því at Sigurbr konungsson

er heima í ríkinu. þeir lögbu at landi, ok áttu kaup viö

landsmenn. Konunginum var sagt, at þeir brœbr væri

komnir, Helgi ok Kaupahrói. Konungrinn baub þeim til

veizlu, ok þat þiggja þeir. Konungr gaf þeim gófear

gjafir. Hrói mælti: ybvart lítilæti vil ek prófa, herra;

bib ek, at þér ljáit mér þrjá daga hall ybra, ok þiggit

þar bob at okkr brœbrum vib hundrab manna hvern

dag. Konungr sagbi, at þeir skyldi rába. Nú búast þeir

um, ok kemr hinn fyrsti dagr. Er konungrinn ekki kátr,

ok öngvir hans vildarmenn, ok vildu allir heldr hafa kon-

ungs kost, firi þat, at hallin hafbi fornan búnab, ok allr

borbbúnabr var mjök forn. Ok þá er kvclda tók, mælti

konungr: veizla þessi, er þit hafit veitt, þœtti mér til

heyra óríkum mönnum, en ekki höfbingjum; nú þó skulut

þit hafa þökk firi. Hrói mælti: vel gjörbut þér, er þér

sögbut mér, hversu ybr líkabi, ok skal um l

) bœta á

morgin, svo at vel sé. Konungr gekk þá at sofa. Um
morguninn gekk konungr til veizlunnar, ok sá, at nú var

höllin búin sœmiliga. Slíkt hit sama borbbúnabr, vist ok

drykkr var nú sœmligt. Var konungr nú ok kátr. Hrói

mælti: hversu líkar ybr, herra? Konungr mœlti: þetta

væri en sœmiligsta veizla jörlum ok hertugum ebr lendum

mönnum. Hrói þakkar konungi sitt lítilæti, ok sagbi, at

betr skyldi um morguninn. Konungr fór þá til at sofa.

Nú kemr morgunn. Gengr konungr til kirkju , ok síban

i) þannig C, D; skulum, A, B.

4

\



152

til hallar; ok er konungr kom í höllina, sá hann, at

hallin hafbi svá góban búnab, at aldri hafbi hann slíkan

sét; at slíku hóíi var borbbúnabr, drykkr ok vist, at ei

mátti betri vera. Voru nú aliir kátir, en konungrinn

kátastr. Hrói spurbi konunginn, hversu honum líkabi.

Hann svarar: aldri væri sá keisari, at ei væri vel veitt,

svo ekki má at finna. Hrói mælti: drekki þér nú þá

höfbingliga. þeir brœbr skenktu bábir meb ákafa, ok féll

hverr sofandi nibr, fflir sem sat, svo konungrinn ok allir

svófu. SíÖan gengu þeir brœbr út at einum stöpli. Hrói

mælti til Helga: far hér inn, ok tak þat sem þú finnr

hér inni, en lát eptir 10 merkr silfrs, þat er í sjóbnum

er. Hrólfr gekk nú inn, ok sá, at þar var kona hans.

Hann varb henni feginn, og tók hana í fang sér, ok bar

hana til skips. Var þar kominn Vilhjálmr meb allan

hallarbúna&inn. Hann talar vib Hrólf: þú skalt sigla til

Englands, ok stýra kastalanum þar til at vit íinnumst,

en ek skal hér eptir vera, ok munu vit nú verfca at

reyha meb okkr, Sigurfer konungsson ok ek, því at hann

hefir tekit mik sér til jafnabarmanns, ok er þat vel.

Hrólfr siglir nú til Englands, ok Sigrí&r kona hans meb

honum, dóttir Hrings konungs, en Vilhjálmr tók sér nú

stafkarlsgjörvi, ok ferr nú þar til, er hann kemr fram í

eina borg, er Marsil 1
) heitir. þar réí) fyrir jarl einn,

er Ulfr hét. þar bar svo til, at þar var þá komhm
Sigurbr konungsson, ok átti þar at þiggja veizlu. þess

skal nú geta, at Hringr konungr vaknar í hallinni, ok

S(V at á bruttu er allr hallarumbúnabrinn. Lágu þar sumir

menn í hálmi, en sumir í spýju sinni. Ekki fundust þeir

Kaupahrói, ok á bruttu var skip þeirra. þikkist konungr

nú vita, at þetta heíir Vilhjálmr ok Hrólfr verit, frændi

hans, meb því at Sigríbr dóttir hans var á bruttu. Hann

*) Morsis, D; Mors, E.

t
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gerir nu bréf til Siguroar sonar síns, ok tjár honum

þenna atburb sem til bar.

65. Nú er Sigurbr kom til Ulfs, ok á þessu kveldi

settust þeir til drykkju. þar kemr gangandi fram einn

stafkarl; hann lætr svangliga. Stundum hleypr hann í

eldaskála, en stundum í höllina, sjaldan hljóbr, ok mælti:

undarliga er Siguroi konungssyni farit: hann gefr oss

fátœkum stafkörlum öngvar gjafir ölmusu , en hann gefr

þeim fullfengi, er ekki þarf. Her ef ok ekki til gamans

haft, utan hellt í sik drykk. Jarlinum var þetta sagt ok

konungssyni, hvat karlinn sagbi. Satt er þetta, sagbi

Sigurbr, ok er þat gaman, at menn strengi nokkur heit

Jarl mælti: þá skulut þer þessa skemmtan upp hefja.

Sigurbr mælti: þer skulut fyrst heitstrengja. þá mælti

jarl: þess strengi ek heit, at ek skal aldri nokkrum þjóna,

utan ykkr febgum, ok aldri undir höfub leggjast ybvarn

vilja. Konungsson mælti: þess strengi ek heit, at ek skal

hverfc mál rétt dœma, ef rétt er undir ílutt. Stafkarl

mælti: ei dugir, at ek þegja nú, meb því at ek \akta

til um glebi þessa: þess strengi ek heit, at ek skal hvert

mál rétt undir d<5m flytja, ef dómr er réttr. Nu mælti

síban hverr um, þat sem líkabi, ok varb þat mikil glebi.

Nu bab konungsson, at srafkarlinn skyldi taka, ok í því

slokknubu ljósin öll, en karl fannst eklri. Sigurbr mælti:

nú skal læsa öll hlib borgarinnar , svo at engi mabr komist

úr borginni. þetta var nú gjort, ok um nóttina kom

karl til eins borgarhlibs, ok mælti: ek var sendr atkaupa

urtir, ok skylda ek skjótt aptr koma. þeir svorubu: þú

skalt hvergi fara, hvat sem þú segir. Karl mælti: þér

skulut þiggja af mer fe, ok drekkit þat á raeban. þeir

raæltu: þú ert enn bezti karl, ok vorr vin. Karl fór nú

leibar sinnar, ok þar til er hann hitti varbmann; hann

hét Hermóbr. Karl mælti: haroa úfivist hefir þú, Her-

móbr, ok se ek, attú ert allmjök syfjabr, ok því kom ek
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hér, ok vil ek betr gjöra vio þik, enn abrir. Hefi ek

hér nokkut af víni, at þú drekkir, en ek mun nú halda

vörb á meban, en þú sofna, þó at lítt sé; ek verb í

borgina ábr lýsir. Nú sezt Hermóbr nibr ok drekkr,

ok þakkar karli. Karl tekr tvo diska meb alls kyns

krásum; er Hermóbr mjök lystugr til matar, ok etr þrif-

liga, ok drekkr þar til hann fellr soíinn nibr. Síban drepr

hann Hermób á þann hátt, at hann kyrkir hann, ok

tekr hans klæbi, ok^ferr í, en fœrir hann í sín. Stígr

síban á hest sinn, ok ríbr um vörbinn, ok kemr til port-

anna. þeir leita, en hann fröttir, at hverju þeir leita;

en þeir sögbiist leita at karli einum fátœkum, er fór úr

borginni í þat mund , er borginni skyldi aptr læsa. þenna

karl fann ek; svarabi hann mér illa, en ek drap hann,

ok liggr hann hér nú daubr, ok farit nú til, ok þekkit

hann. þeir fóru ok sögbu, at sá hinn sami væri* Sigurbr

þakkar Hermóbi , ok sagbi , at hann var jafnan heppnastr.

Eptir þat ríbr Sigurbr heim, ok ætlar nú at safna libi,

ok vill drepa Hrólf skuggafífl. þikkist nú hafa ráb hans,

er ábr var drepinn Vilhjálmr, þar sem karlinn var.

Nú heíir Sigurbr rábagjörb vib Hermób. þá mælti Ilermdbr:

þikkist þú nokkut þat eiga, er þu herjar til. Sigurbr

mælti: þat þikkist ek eiga sem fóburarf minn. En ef þú

kaupir at hermönnum, ok gefr þitt fyrir frjálst? Sigurbr

svarar : einn veg á ek þat , ok hitt ; en þat er rétt , at ek

herí eptir mínu, hvar sem komit er, ok ek hefni mín.

Hermóbr svarar: ei hefndir þú þín, þóttú ræntir annan

kaupi sínu. Sigurbr svarar: satt er þat; en þó vil ek

rába, hversu ek leita eptir systur minni. Nú kalla ek

rétt dœmt ok rétt undir flutt; skaltu nú vita, at þetta er

Vilhjálmr Laisson, ok hugsa þat aldri, attú vinnir mik í

nokkru. Lætr Vilhjálmr kveba vib lúbra sína* þusti nú

fram mikill mannfjöldi lír skóginum til móts vib Vilhjálm.

') C, D; þrællinn, A, B.
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Hann býbr nií Sigurbi tvo kosti: þann annan, at berjast,

[ok skeiki at sköpubu 1
), hinn annan, at vit sverjumst í

fóstbrœbralag, ok taki ek Vilbjálmr konungdóm eptir föbur

þinn , en þíí sért jarl minn. Sigurbr mælti : skjótt mun

ek kjósa, at ek þikkist enn bezta mann yfir mér hafa ok

hinn vitrasta þar sem þúert, ok skal ek þér gjarna þjóna.

Síban fóru allir heim til hallar, ok er búin virbulig veizla.

Gefr Hringr konungr Vilhjálmi konungsnafn , en Sigurbi syni

sínum jarlsríki, en Hrólfr gekk at eiga Sigríbi dóttur Hrings

konungs, ok gjörbist hann konungr yíir Englandi. Takast

góbar ástir meb þcim, ok þótti Hrólfr hinn mesti mabr.

66. Nú þikkir Vilhjálmi þat eitt á vanta sína ríkis-

stjórn, at hann á sér öngva konu. Hann segir Hringi

konungi, hvat honumkœmi í skap. Hann mælti: ek heíi

spurn af, at fyrir Smálöndum rába jarlar tveir; heitir

annarr Robulgeirr, en annarr Galifreyr. Hann er allra

manna vitrastr ok hinn mesti hermabr. Hann á tvo sonu

;

heitir annarr Frankus, en annarr. Níceta; þcir eru stórir

ok sterkir. Robulgeirr er harbr ok ekki mjök vitr. Hann

á sér dóttur, er Oktavía heitir, allra kvenna vænst, ok

svo vitr, at engi mabr stendr henni á sporbi. Hennar

vil ek bibja, og skaltui Sigurbr, fara ok ílytja mín eyrindi.

Hann kvab svá vera skyldu. Lætr hann nú í haf, ok kom

vib Smálönd. Gekk á land vib 300 manna, ok til hallar

Robulgcirs. Tók hann vib honum vel. Sigurbr ílytr sitt

eyrindi vel. Robulgcirr sendir eptir Galifrey bróbur sínum.

Ok sem hann kom, frétti Robulgeirr, hvat honum þœtti

ráb; en Galifreyr mælti: ekki er þat mitt ráb at gipta

hana ci Vilhjálrni, því at lítit verbr honum firi at vinna

Smálönd, þar sem hann vann einn samt Valland meb

rábum sínum ok vitrleik. Robulgeirr mælti : þar þikki mér

mikil skömm til vor gjör, at hann þikkist of góbr at

fara ferb þessa sjálir, ok svo lengi sem hann lilir, skal

l
) frá [D; vib mik, A, B, C.
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hann aldri fá mína dóttur. Galifreyr mælti: því mun ek

fylgja, sem þú ferr fram um þetta mál, en ei kemr mér

þat á óvart, þdtt hann fái dóttur þína firi utan þinn vilja,

ok fáir þu þar af meiri skömm, enn þótt hann fœri ei

at sinni þessa ferfe , en ekki mun ek berjast vife Vilhjálm.

Oktavía mælti: vel mun sú gipt, er Vilhjálm fær, en þó,

fabir, mun ek þínu rábi fylgja. Robulgeirr aflar sér smfta,

ok lætr smífea eina sterka borg meb mörgum listum. Okt-

avía fékk Sigurbi eitt lítit eski. ok bab hann fœra Vilhjálmi,

jOk veit hann þá minn vilja. Sigurbr sigldi heim, ok hitti

Vilhjálm; fœrbi honum eskit. Hann lauk upp, ok sá at

þar var eitt mannlíkan; þat var fagrt ok frítt, en þ<5 var

þat nokkut undarliga: ásjónan horfbi á bak aptr. Vil-

hjálmr mælti: fögr ok fríb er þessi kona, er líkneskjan

er eptir gjör, og þat s6 ek, at hún vill íylgja rábum

föbur síns, en ei vill hún oss níta; heíir hún hér sýnt

sinn vilja, ok þess strengi ek heit: annathvort skal ek

hana eiga, eba láta lífit.

67. Vilhjálmr gjÖrir nú orb Hrólíi Ingjaldssyni

;

búast þeir nú, ok hafa 20 skip vel skiput. Sigla nú til

Smálanda. Ganga á land til borgarinnar. þeir sáu, at

þar var vel um búit ok sterkliga. Skipa nú til atgöngu,

ok verbr ekki at gjort, því at mannmart var í borginni.

A ein stór féll í gegnum borgina rneb flugafossum. Sléttr

jarbvegr var allt inn at borginni, ok hvergi braut at.

Eikr stóbu 10, ok var langt millum hverrar; þær stóbust

á allar. þeir settu herbúbir sínar öllum megin borgar-

innar. Vilhjálmr talar |)á vib Sigurb ok Hrólf, at þeir

mundi halda vörb; mun ek oss bezt til trúa. þeir sögbu

svo vera skyldu. Vilhjálmi verbr nú víba reikat, ok gengr

langt frá borginni einn saman, en þcir Sigurbr ok Hrólfr

halda vörbinn. Vilhjálmr sá eina stóra þjóbbraut, at vel

máttu tíu senn eykir aka jafhfram. þessi vegr lá til

eikrinnar, ok þar var undir jarbhús sterkliga læst. því

i
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næst heyrfci hann mannamál. Vilhjálmr bjð sik nú ,

undarliga, ok tók ser stafkarlsgjörvi , ok batt sér geitar-

skegg; var hann þeim líkr í máli, sem hann vildi, ok hafti

hann þat numit at Mágus fóstra sínum. Gekk hann nú

vife hœkjur tvær fram at jarfehúsinu, ok fagnaoi þeim ok

mælti: ílýtum vér oss heim í borgina, svo at varomenn

Vilhjálms ver&i eigi varir við oss. þeir svöruðu: fyrri

muntu þrífast aldri, enn þú farir í borgina. Karl mælti:

verit þér mér ei reibir, því ek kann mart at segja yðr

meo sönnu frá Vilhjálmi; var ek þar firi skömmu hjá

honum, ok lét hann kúga mik til sagna, en ek var rá<b-

inn í at svíkja ei minn herra. þeir svöru&u: mart máttu

segja, ok trúum vér því alls ekki. þeir fóru meo 100

eykja, ok luku upp jarfchúsinu , ok óku inn köstinum , ok

ætlubu aptr at læsa. Karl fiœktist þá fyrir, og nábu þeir

ei aptr at læsa. Hann mælti: þrííist sá aldri, er ei skal

segja Vilhjálmi allt þat er ek er víss orbinn, ef ek skal

ei inn komast í borgina, at sœkja Ölmusu þá, er drottning

vill gefa mer, ok munut þér sjálfir þessa gjalda. Karl

tekr stafi sína, ok stumrar á brutt. þeir hlaupa nú eptir

honum, ok biðja hann heldr fara inn í borgina. Karl

mælti: hitt væri betr, at ek kœmi þar aldri, því at af

því mundut þér fá mesta sneypu, ef ek fœra til herbú&a,

ok segöa ek Vilhjálmi y&vart athœfi. þeir báfeu hann

nú mefr sér fara. Hann ferr nú í borgina meí) þeim.

Karl sá, at þar var svo rammliga læst, at engi von var

at inn mætti komast. Karl fór til steikarahúss ok beiti

hvert bein, er hann fekk, ok drakk soí), ok lagbist síban'

sobfullr nibr á branda. Drottning Oktavía gekk hvert

kveld at kanna borgina, ok sjálf at læsa hennar port öll.

Hún sá þenna karl ok mælti: hví vartu svo djarfr, attú

komt í borgina, ok væri þat makligt, attú værir drepinn.

ok leggst þá lítit fyrir þik. Karl mælti: mikit illt kemr

vií) um hagi þína, er þú hrekr mik einn, enda má vera,
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attú látir mjök, þóttú fáir Vilhjálm Laisson, því at hann

er nú frægastr at íþróttum; mun honum ekki þokk á,

attú hrekir mik. Mun þér heldr hjálpvænligra at gefa

mér ölmusu, því at ek heíi nú ekki haft í kveldi annat,

enn drukkit sob, en etit lítit bein. Drottning gekk þá til

skemmu sinnar, en hann hrökklaoi þar eptir, ok kom at

skemmunni ok bao sér ölmusu. Karl mælti: þvíkommér
þat í hug, at drottning mundi ei vilja deyfea mik úti í

hrakviferi þessu; væri þat ok mikit sálutjón; eru mér ok

öll herbergi læst í stafenum, svo ek kemst hérhvergi inn;

vænta ek af drottningu mestrar myskunar, en mér verfer

þat at illu einu. Mærin segir drottningu hvat karl mælti.

Drottning tók svo til orÖa : hvat mun vife liggja, þótt karl

liggi hér inni ? F<5r hann nú inn, ok leggst nifer á skemmu-

gólíit, ok lætr sem hann soii. Sem þær voru sofnaoar,

þá tekr Vilhjálmr alla lykla borgarinnar, ok ferr svo til

manna sinna, ok bifer allan herinn vopnast. Drottning

vaknar, ok veror vör vio, at lyklarnir eru bruttu. þikkist

nú vita, hverr þessi staflcarl muni verit hafa. Stendr

upp skjdtt, ok læsir meb nýjum lásum öll hlið borgarinnar,

ok meb stórum járnslám. Hún leggst nibr síban, ok lætr

sem ekki haíi at orfeit. Nú kemr Vilhjálmr konungr at

jarfehúsinu mefe herinn, ok linnr, at þat er læst svo sterk-

liga, at þeir fá ekki at gjört. Sátu nú um borgina hálfan

mánufe. Ok einn tíma nokkurn dag ebr nótt heldr Vil-

hjálmr vörb. Hann gengr upp meb ánni, ok sðr at

margir stokkar flutu í ánni, ok rak fyrir straumi. Vil-

hjálmr tekr einn stokkinn, ok sér at holr var innan, ok

var þar í matr ok drykkr. Sér hann at svo mun um
alla stokkana búit. Berr nú straumrinn stokkana undir

borgina, ok í ibukastinu fyrir norban borgina voru allir

upp undnir. Vilhjálmr segir þetta Sigurbi ok Hrólli , ok

bab þá búa sik vib 200 manna meb þeim, er frœkn-

astir voru.
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68. Nú 'sem nóttin kom, ganga þeir undir borgina

ok meb ánni, taka stokkana alla, ok voru þeir nær 100.

þeir tóku ur stokkunum , ok létu í mann í hvern stokk

meb vopnum ok klæbum. Veltu ser síban á móbuna,

ok rekr undir borgina, ok eru þeir upp dregnir ok var

þá vib skilit. Vilhjálmr spyrndi botnunum úr stokkunum,

ok svá hverr at öbrum; stóbu upp ok herklæddust.

Gengu nú í borgina. Var þetta snemma, svo at engvir

voru klíeddir, nema þiónustumenn. Vantar nú ei vopna-

brak. Var nú Robulgeírr jarl handtekinn. Gengu nú allir

á hönd Vilhjálmi. Oktavía var nú leidd til Vilhjálms,

ok mælti hann: þat þikkist ek sjá, at þetta eru ráb febr

þíns, en ekki þín.. Vissa ek þat, þegar ek sá mannlík-

anit. Skal fabir þinn nú leystr vera, ef ek skal fá þín.

Var nú svo gjört, ok gaf jarl gott samþykki tii at Vil-

hjálmr fengi Oktavíu. Var nú búit til veizlu, ok fékk

Vilhjálmr Oktavíu. Greiddi jarl út svo mikit gull ok

silfr ok lausa aura, at þat var ótal. Siglir Vilhjálmr nú

heim til Vallands. Voru þeirra samfarar góbar, ok brátt

var Oktavía hafandi at barni, ok fœddi eitt sveinbarn eptir

settum tíma. þessi sveinn var skírbr meb Lais nafni, en

fermdr meb Geirarbs nafni, ok volli því Robulgeirr jarl,

því at þat var hans ættnafn. Hann baub sveininum til

sín, ok þat vildi Vilhjálmr, því at jarli þótti miklu varba

Geirarbs nafnit. Vex hann þar upp, ok er hann svo

mikili ok vænn, at engi fékkst hans jafningi. Hann nam
allar íþróttir. Hann var svo sterkr, at hvergi varb honum

áflafáttj þar sem hann tók til. Ok er hann gjörist htí

þroskabr, tekr jarl sótt. llann kallar Geirarb til sín, ok

gefr honum öll Smálönd, ok þar meb jarlsnafn, mikit gull

ok lausafé, og bab honum virkta vib alla sína vini. Ok
er hann hafbi ráb gjört um þat, sem honum þótti varba,

leibir sjá sótt hann til 'bana. Tekr Geirarbr þarvib ríkis-

stjórn. þeir Frankus ok Níceta voru hans skósveinar,

9
"

f
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ok þjónu&u Iionum vel ok truliga, ok vildu aldri við hann

skiljast. Geirarfer unni þeim mikit, og vildi ekki þeirra

mein vita. Líba nú stundir.

69. Nd er at segja frá því, at Karl konungr haffci

stýrt Frakklandi sfóan Mágus andaöist ok Amundasynir.

Hávarðr Mágusson var þá orftinn jarl konungs, en Elin-

borg, dóttir konungs, var þá fullvaxin. Hun var bæfci

vitr, væn, kurteis ok at öllu vel skapi fallin sem maíir

mundi kjósa. Höfím margir hennar bebit, ok vildi kon-

ungr öngum þeirra gipta hana. Ok þá er Karl konungr

hafði lengi stjórnat Frakklandi meS miklumsóma, tókhann

sótt. Ok er hann fann, at sóttin t<5k mjök at mœða hann,

kallar hann til sín vini sfna, og tjábi þeim, at hann gaf

dóttur sinni ríkisstjórn eptir sik, ok bab henni virkta vií)

vini sína. Hann skipafei Hávarfe jarl til létta vib hana.

Nú sem konungr haffei talat þat, sem honum þótti varfea,

leibir sú sótt hann til bana. Var hann mjök harmdaubi,

því at hann haíbi verit blíí>r ok stjórnsamr ok ástsæll af

öllum. Nú tekr Elinborg drottning vib ríkinu, ok Hávarbr

jarl meb henni. Er þar nú allt kyrrt í Frakklandi eptir

fráfall keisarans.

70. þat er nú at segja, at einn tíma talar Geirarftr

vi& Galifrey frænda sinn: svo er komit, at ék vil sigla

til Frakklands, ok finna drottning EHnborg, ok biftja hennar

mér til handa til eiginkonu, Búast þeir, ok sigla fyrst

til Frakklands. Ganga á land ok heim til hallar. Er þar

vel vií) þeim tekit, ok þó ei meb mikilli blífcu. Allir

undrast vöxt ok fríðleik ok kurteisi Geirar&s jarls. Um
morgun gekk jarl á tal viÖ hana, ok berr upp eyrindi

sín. Sem hún heyrfci hans orfc, mælti hún: hverr dirf&i

yftr at tala til vor slíka hábung, þar sem þér erut lítils

háttar jarl, þótt þfcr eigit hit tæpiligasta bjargaura at íirra

yfer húsgangi, ok sért ei meí> öllu stafkarl, ok þar sem

ek er einberni sjálf, ok tekit allan ríkdóm eptir fööur
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minn, ok stýri ek ein Frakklandi öllu; ok þarftu ei þessa

máls at leita. Geirarbr mælti: þat er mín ætlan, fru ^ at

ei lfói langir tímar, þó ek sé ei ríkr, attú vildir þetta

ómælt hafa. Ok þó at þú vilir, þá er ei víst, hvárt

þess er kostr, sem nú bib ek; en hugsa svá íiri þér,

attú munt svá bjóðast mér, sem nú bib ek. Drottning

mælti: ok engi er sá stafkarl, at ek vil ei heldr enn þik,

ok far ei lengr meb slíku gabbi. Jarl kvaddi drottningu,

ok bab hana vel lifa, ok gekk nú til skipa sinna. Gali-

freyr mælti: hví skulu vér ei taka drottningu meí) nauftung?

Geirarbr mælti: gjörthefba ek, þá er konungr liffei, ef ek

hefbi þat viljat, ok var þá vaskligra, ok aldri hefir þú

jafnilla talat. Ferr Geirarftr nú heim í Smálönd, ok

lagÖist í hernab, ok gáfust allir í hans vald þeir er hann

áttu vií). Elinborg stýrir Frakklandi, ok bibja hennar

margir konungar ok konungasynir, ok vill hún engan

eiga; þótti henni Geirarbr þeim Öllum fremri. Ibrast nú,

er hún hefir svo sneypiliga svarat, en spyrr alls kyns

frægb ok frama af honum.

71. Fyrir utan hafit hefir einn frægr konungr spurn

til Elinborgar, at hún stýrir Frakklandi , en ríkit höf&ingja-

laust. Hugsar nú, at þessa frú vill hann fá, ella deyja.

Hann heitir Príams, svo mikill ok sterkr hermabr, at engi

mabr stó& vib honum í öllu Afríka, bæbi at illsku ok

frœkleik. Hann stýrir Serklandi, heibinn sem hundr.

Hvern drepr hann kristinn mann sem hann náir.. Vinnr

hann klaustr ok kirkjur, ok vinnr Öll ódáfcaverk. Drottn--

ingar ok konungadœtr lætr hann leggja nifer hjá sér viku

, ok hálfan mánuí), ok so lengi hverja sem honum fellst í

þokka; sfóan sendir hann þær heim aptr, sumar meí)

barni, en sumar meí) annarri há&ung; allar fóru þær brutt

meb harmi nógum, því at engi vildi á hans vald hafa

komit; þikkir öllum ok nóg svívir&a, þeim sem þeirra forráí)

eiga. þikkir honum sín frægb sem mest, at þær sýti sem
Mágus aaga. \\
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llestar. Margt hefir hann hraustra manna, ok semja þeir

sik eptir honum. Hinn fremsti heitir Baldvini sterki, annarr

Baldvini frægi
1

); þeir eru báÖir brœor Príams konungs.

Blankandín heitir merkismaor konungs
,
Osvipr merkismaor

Baldvina sterka, en Kabinn merkismabr Baldvina fræga 3
).

þeir vpru illir vifereignar. Nú kemr Príams meb allan sinn

her til Frakklands. Drepr hvern er hann náir, ok neyddi

til blóta, brýtr borgir ok brennir kirkjur. Ok sem nann

er kominn tíu mílur frá Reimsborg, setr hann sínar her-

búfeir, ok talar vib sína menn: þú Baldvini, brófeir minn,

far til Reimsborgar, ok seg drottningu, at ek ætla skjótt

til borgarinnar. Skal hún búa veizlu oss* á mó*ti. Skal

ek hana fá, ok stýra Frakklandi, ef hún vili trúa á þór

ok Óbin. Skulut þit, brœbr mínir, þá rába Serklandi.

Vill hún ei þetta, þá gjörum vær henni mánabar stefnu

at safna libi ok berjast. Skal ek taka þá ríkit, en gipta

hana þrælum vorum, ok skal hún þ<5 hafa vora trú.

Baldvini reib vib tíunda mann til Reimsborgar, ok sté af

hestum sínum ok gengr í hallina firi drottningu. Hún
kvaddi Baldvina, ok baub þeim þar at vera svo lengi

þeim líkabi. Baldvini svarar: Príams konungr sendi mik

til þín, at segja þér þá kosti, at hann býbr þér at búa

virbuiiga veizlu, ok vill hann fá'þín. þar meb vill hann

at þú trúir á gub hans þór ok Ofein. Ella skyldir þú

safna libi, og vildi hann þá bíba mánub, ok berjast síban.

Drottning mælti: heyrt hefi ek getit Príams konungs ok

hans frægbar, og seg honum svá, at ek vil honum ei

verja, en þ<5 vil ek rábast um vib mína vini. Vil ek at

konungr gefi míir tveggja mánaba frest at búast vib veizlu,

en þer skulut hafa nógan kost mefean, sem horrinn þarf

at hafa. Honuin þótti drottning vel svara ok vitrliga.

Stigu síban á hesta sína ok ribu á fund Príams konungs,

) bætt inn í samkvæmt því sem sífear segir. 2
) þannig, bábar.
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ok sög&u honum ansvör drottningar ; en Príams bab fœra

tjöld sín nær borginni: ok skulu allir hlutir í fri&i svo

sem drottning ba&, því ek vænti hun geri minn vilja.

72. Nú stefnir drottning þing, ok sag&i sínum mönnum

sem komit var. Allir svara á einn hátt: hef&it þér viljat

eiga Geirar&, þá mundi Príams y&r öngva kosti gjöra; en

nu sjáit þér sjálfar firi y&rum hlut. Hávarör mælti:

heldr viljum vér falla, enn gipta þik hei&num manni.

Ðrottning mælti: sjá þikkjumst ek þat, at órá&ligt er at

berjast; en þó skulut þer rá&a. Var nú slitit þinginu, ok

haft upp herbob um allt ríkit. þat var einn dag, sem

Hávar&r sat hjá drottningu , athúnmælti: ekvilsenda þik,

jarl, á fund Geirar&s jarls, ok me& brcf þau, er ek.hefí

skrifa látit. Hávar&r mælti : makligav ferr þer at, drottning,

at þú vilt hafa hans styrk, sem þú hefir á&r firismát hann.

Drottning mælti: þat skal ek aldri hir&a; sé ek at mer

hefir þat óvitrliga or&it. Vil ek nú, attú farir ok segir

honum, at ek vil hans lib ok fylgi móti þessum illvirkja,

er oss vil sneypa, ok fœr honum þetta bréf. Skipist

hann ekki vib þat, þá fœr þú honum annat. Meb því

at þá játar hann ei
1
)

ferfeinni, þá sýn honum hit þribja,

ok skal þar íiri innsigli, vígslugull föbur míns. Máttu

þá ei meira at gjöra. Mun hann þá svara einhverju.

Ríbr Hávarbr nú vib 12. mann þar til hann finnr Geirarb.

Hann ríbr hvern dag í turníment vi& sína sveina. Ok
sem Hávar&r kemr á hans fund, berr hann fram bréf

drottningar. ok kvebr jarl hœveskliga. Geirarbr vill ei

líta á bréfit, ok ba& brenna. Hávar&r var þar um nðttina.

Stendr upp snemma, ok gengr firi Geirarí) ok mælti:

Elinborg sendi y«5r kvebju, ok bab mik tjá ybr þetta

annat bref, ok bab mik segja þ£r, at Príams Serkja-

konungr er kominn í hennar ríki meb óílýjanda her, ok

ætlar at vinna Frakkland. Níí er Geirar&r heyr&i or& hennar

*) "bætt inn í. «

11*
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þessi, spratt hann upp ok á hest sinn ok allir hans

sveinar, ok svarabi engu oroi, ok ei let hann sem hann

heyroi. Hann skemmti sér vib sveina sína á skógi allan

dag til nætr. Hávaroi þikkir nú óvænkask mjök, er hann

veror ekki víss af jarli. Stób enn upp snemma ok gengr

firi Geirarb, ok mælti: sá gub, er styrkr er allra réttlátra

höfbingja, varbveiti ybra tign, jarl. Elinborg drottning

sendi ybr bob meb sönnum góbvilja, ok þat, at enn bölv-

abi hundr Príams Serkjakonungr ætlar at vinna meb

ofríki allt Frakkland
;
því vill hún fyrr gefa allt sitt ríki í

þitt valdi, ef þér vilít stríba vib Príams konung, ok hrinda

af henni 1 þessi styrjöld. Geirarbr svarar : ekki á ek

Príams konungi rangt at gjalda, því at hann hefir mér

í öngu misbobit; hefi ek ok nóg gull ok lausafé ok svá

lönd hit sama; þikki mér ok ei saka á hvora leib at verbr

sátt þeirra í millum
, þó hann mýki nokkut stríb

, ok ofsa

drottningar, ok kem ek ei til Frakklands firi slíkt. Má
ok frúnni verba nógr -styrkr at ojstœki sínu, þótt vér

skakkum ekki þeirra vibskipti. Hávarbr mælti : allt þikkist

frú Elinborg þat ofgjört hafa, er hún hefir talat ybr í

móti. Velr hún nú ybr hin sœmiligustu orb, ok því gefr

hún nú ybr í vald allt Frakkland, ok þar meb bab hún,

attú skyldir sjá fyrir hennar kosti meb ríkinu. Er hér

bréf meb vígslugulli febr hennar, at þetta sannar, er hún

bab mik ybr tjá. Jarl brosti þá lítt, ok mælti: ei er

drottning jafnvitr, sem ek ætla, at hún hyggr at ek eba

annarr stafkarls jafningi muni frjálsa hana firi slíkum

kappa; en þó má ek vel sjá bréf drottningar. Hávarbr

fær honum bréfit meb gullinu. Sem hann hafbi bréfit

yfir sét, mælti hann: fyrr skal ek höggvinn í sundr í

smástykki, enn Príams gjöri frúnni nokkut grand, ef

ek má hjálpa henni. Far nú og seg frúnni , at ek kem

til Reimsborgar, sem fyrst má ek. Nú ríbr Hávarbr jarl

heim, ok segir drottningu hvar komit var. Hún varb nú
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harbla glöb, ok bab Hávarí) safna liÖi. Geirarör safnar

libi, ok bibr alla vitja sín til Reimsborgar , en hann lézt

þar mundu bíba.

73. Nú sem Príams konungr verbr víss, at drottn-

ing ætlar at halda stríÖ viÖ hann, lætr hann búa allan

sinn her. Hann hefir 7 þúsundir manna, ok ríbr nú til

borgarinnar. Drottning lætr allan sinn her búinn til orrustu.

Nú er at segja frá Geirarbi ok sveiuum hans, Frankus

ok Níceta, at þeir ríÖa þar til er þeir koma til Reims-

borgar. þeir höfbu náttstab at einnar konu. Hún vann

þeim beina þann sem þurftu. Svófu þeir í einni skemmu

um nóttina, en hestar þeirra voru vel geymdir. Arla um
morguninn var Geirarör á fótum ok vakti sveina sína, ok

bab taka hesta þeirra. f>eir voru allir svartir, ok allar

þeirra herfdrur. Ganga til borbs, ok því næst kveba vib

luörar, ok geystist nú fram Príams rnóti Frankismönnum,

ok tekst þar harbr bardagi, ok fellr fjöldi af landsmönnum.

Nú stíga þeir Geirarbr á hesta sína, ok ríba á eina hæb

ok sjá til bardagans. Drottning var í borgarturni, ok sá

fall sinna manna. Sá hún ok þessa menn frá borginni,

en ekki þekkir hún þá. Var sjá annarr dagr orrustunnar.

Voru mjök fallnir borgarmenn, ok búnir til at ílýja. Sem
Geirarbr sér þetta, ríbr hann fram svo geystr, at Öngu

eirir. Hann ríbr nú í gegnum fylkingar Príams konungs.

Varb nú mikit mannfall á heiÖingjura. Sem Príams ser

þetta, kallar hann til sín Baldvina, ok mælti: s^r þú

meinvættir þær þrjár
, er komnar eru ok drepa nibr

menn vora sem saubi; far til þeirra ok drep þá, því at

þat vinnr þú litla hríb. Baldvini mælti: ekki eru þessir

menn svo aubunnir. Ríbr hann nú fram at Geirarbi, ok

verbr þar harbr atgangr. Leggr GeirarÖr til Baldvina, en

hann berr af sér lagit, ok höggr í móti til Geirarbs ok

á skjöldinn, ok beit ekki á. Nú höggr Geirarbr í höfub

j
á Baldvina ok klauf hann at endilöngu, en þeir Níceta
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riÖu þeir fram Geirarör ok sveinar hans til borgarinnar,

ok fœröu húsfreyju marga hesta meÖ gylltum söÖlum ok

fríoum vopnum ok klæÖum. Hún þakkaöi þeim vel firi

sinn framgang. Nú talar Príams : því mun Baldvini bróöir

minn svo seinn til sinna manna. Blankandín mælti: ek

trúi hann fallinn
,
því at þeir riöu til borgarinnar, er börö-

ust viö hann. Konungr mælti: hinn ágæti Júpíter, sagöi

hann, hjálpa mér, svo at ek vil heldr láta allt Frakkland,

enn minn bróöur, ok skjótt skal ek hans hefna. Nú er

brugÖit bardaga, ok bundin sár manna, ok sofa þeir af

um nóttina. Ok er morgunn kom, stendr Geirarör upp

ok hans sveinar; riöu nú til bardagans aptr á sínum

hestum, ok meö hvítum herfórum. RíÖa nú allir saman í

gegnum fylkingar konungs. En um nóttina hafÖi hús-

frúin vitjat til skemmu, er GeirarÖr svaf ok hans sveinar.

Hun ser í eitt húÖfat, er lá viÖ dyrr öörum megin; þar

lá maör fagr ok fríör; hann haföi snjóhvítt höfuö, ok var

í silkitreyju. Hún sér í annat húÖfat, ok sér þar mann

mjök á sama hátt, ok var þessi þó sterkligri. I miöri

skemmu sér hún húÖfat; þar lá maÖr , svo öngvan hafÖi

hún slíkan sét at öllu, því at svo deildi lit í hans kinnum

sem blandin saman rósa viö hvíta lilju. Hans hendr ok

fœtr voru smáir, en leggir, fingr ok allir limir sterkligir

svo at stóru bar. A hans minnsta fingrí þekkir hún

vígslugull Karls keisara. þetta þikkir henni undarligt. Um
daginn ferr hún firi drottningu ok segir, hversu háttat

var, því at þessi kona haföi fóstrat drottningu. Drottning

baö hana vel gjöra viö þessa menn. Hún kvaÖ þat skylt,

því at í gær fœröu þeir mér vopnhesta meö gylltum

sööluin og gáfu mér, en riÖu héöan snemma í morgin

til bardaga, ok voru allir á hvítum hestum. Förum nú

í vígskörö ok sjáum þeirra atburöi. þær gengu ntí í

hæstu turna borgarinnar, ok sáu á þeirra leik. Nú cr at
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segja frá Príamó konungi , at hann ser þessa 3, er komnir

voru í bardagann. Honum eirir illa fali sinna manna.

Hann bab nú Baldvina fræga ríba fram meb 60 manna,

at drepa þessa menn, er ekki stób vib: eru þeir líkir at

höggum þeim vörgum, er í gær drápu vort lib ok Bald-

vina bróbur minn. Baldvini mælti: ei skal ek fyrr aptr

koma, enn ek fœri þér höfub hans, ok hefni ek svo bróbur

míns. Hann ríbr nd fram at Geirarbi . ok leggr til hans

af öllu aíli, svo spjótit stób í skildinum. Geirarbr heldr

frá sér skildinum, en ekki bognabi hans handleggr, svo

var hann sterkr, en annarri hendi þrífr hann Baldvina

ok steypir honum at 1
) höfbinu í einn ftílan pytt, ok var

þat hans bani. En þeir Níceta ok Frankus drápu Kabin

merkismann hans. f>eir drápu þessa sextigi manna, ok

taka hesta þeirra ok klæbi , ok fœra húsfrejgu, en börbust

til kvelds, en ribu síban til borgar, ok svófu af nóttina.

Ntí ferr Príams til herbúba sinna, ok unir ser illa.

74. Um morgininn eptir ferr Príams geystr til bar-

daga, ok eirir illa fall sinna manna, ok ætlar at hefna

þeirra. Ntí ríbr Geirarbr fram ok hans förunautar til

Frankismanna, ok fylkja libi á þann hátt, at mjóst er

framan, en breibast aptan, ok kalla menn þat svínfylkt.

]>ettta hafbi Príams ei fyrr sét. Veit hann nú, at þeir

eru enn komnir, er drepit hafa brœbr hans. Geirarbr

hefir nú svarta hesta ok allar herfórur, ok svo sveinar

hans. Hann ríbr mí íiri allan herinn. Svo var hestr

hans mjtíkr sem einn veibihundr; bítr bæbi ok berr, en

Geirarbr fellir hvern um þveran annan. Er ntí orrusta

hörb. Ríbr nú Príams fram ok drepr margan mann, svo

at ótalt var. þetta sér Geirarbr
;
hleypir at fram, þar sem

Príums er. Ok er hann ríbr. skammt frá hernum, sem

Príams sér þenna mann , kallar hann: svá hjáipi mér

Maúmet gub minn , at aldri sá ek frægra mann enn þik,

x
) á, A, B, C; hans höfbi, D.
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sfóan ek bar mitt sverb, ok mikill skabi er at daubi

skuli sigra þik ok þitt hvíta hold; en ek má þér varla

líf gefa, þar sem þú hefir drepit tvo brœbr mína ok mína

menn marga. En sakir þess, at ek sé attú ert frægr

riddari, þá vil ek bjóba þér, attú snúist til mín ok þjónir

vorri tign. Skal ek gefa þer allt Frakkland ok Elinborg

drottningu síban ek hefi Jegit hjá henni sjö nætr. Síban

skulu vit drepa Geirarb jarl og sveina hans, því at nú

sé ek hvar fram bruna merki; Geiraror ferr þar meb

mikinn her. Geirarbr mælti: hræbast muntu Geirarb, er

þú hræbist merki hans; en ei veit ek, hví þú býbr mér

tvíkosti, því at ek veit ei, attií hafir« heldr vald á mér,

enn ek á þér. Príams mælti: kjós nú annathvárt. Geir-

arbr mælti: aldri skal ek þér þjóna svo lengi sem ek lifi.

Príams reiddist nú mjök, ok keyrir fram fílinn, ok lagbi

til Geirarbs svá hart, at spjótskaptit bognabi, ok var þat

járni vafit, en GeirarÖr veik af sér laginu, en leggr ímóti

meb spjótinu í sífeu fílsins, svá at hann féll daubr nibr.

Príams höggr nú til Geirarbs, ok sundr hestinn firi framan

bógana ok í völlinn nibr; en Geirar&r stiklar af baki, ok

höggr á háls Príams svo af tók höfubit, ok hendir þat a

lopti. Fær sér hest ok rfór nú til borgarinnar til skernmu

sinnar ok sveinar hans ok sezt til drykkju. En Vilhjálmr

okGalifreyr koma þá til bardagans, er Príams var fallinn.

Ganga þeir fram djarfliga, ok drepa heiöingja allt tilkvelds;

en settu sí&an landtjöld sín, ok voru þar um nóttina, en herr

Frankismanna ferr til borgarinnar. Voru þeir mjök hug-

sjúkir, at þessir menn mundu berjast um morguninn, því

at þeir þóttust vita, at Geirarbr "jarl mundi þat vilja hafa,

sem honum var heitit, en þóttust vita, at þessir menn

mundu ei til einvígis barizt hafa þrír. Ðrottning bab þá

vel um mælast: því at vel mun nú veita eptir Príams

fallinn.

75. þegar sem nóttin líbr, vaknar herrinn hvorutveggi,
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ok þat sjá borgarmenn, at þessir enu frægu menn þrír

ríba á hvítum hestum meb gyllta hjálma ok til herbúba.

Allr herrinn var búinn til bardaga. Ok sem herrinn sér

þessa menn, lögbu þeir af ser hjálma, ok festu á kne sem

þeir ætti sínum herra at fagna. þessir menn stigu af

baki, ok var þar fagnat herra Geirarbi jarli. Nú verba

borgarmenn þessu fegnir, at Geirarbr jarl hefir barizt meb

þeim. Var nú sagt drottningu. Nú lætr hún safna

biskupum ok kennimönnum, er í stabnum voru, at gjöra

prócessíu meb allan prís. Nú lætr Geirarbr alla sína menn

búast meb allri list bæbi at vopnum ok klæbum. Bar

hann þ<5 einn af öllum. Ríbr fyrir Vilhjálmr ok Geirarbr

jarl, þar næst Galifreyr ok svá hverr at öbrum. Frankus

ok Níceta báru merki þeirra sólu bjartari. Ribu nú í

Reimsborg meb alls kyns prís ok glebi.
s
Nú kvábu vib

klukkur um alla borgina. Var þar trobit organ, psalt-

eríum og simphón, kennimenn út berandi í höndum sér

krossa ok helga dóma, syngjandi gubi lof. Allir heilsubu

herra Geirarbi ok hans mönnum. Ok sem þeir komu inn

um borgarhlib, stígr Geirarbr jarl af hesti sínum ok hans

menn. Leibir Hávarbr jarl þá til hallar. Var þar um
búizt meb mikilli prýbi. Var Geirarbr jarl nú settr í þat

hásæti, sem ábr hafbi fyrr í setlt Karl keisari. f>ar í

hjá sat Vilhjálmr ok Galifreyr, ok svá hverr at öbrum

lendra manna. Nú er at segja frá drottningu, at hún

býr sik meb fásénum búnabi, at trautt má annan slíkan

fá. Hennar meyjar voru búnar meb miklu drambi ok

skarti. Sem drottning ok hennar meyjar voru búnar,

gengr drottning meb fríbu föruneyti til hallar. Hún var

svo fríb , at aldri síban Sabadrottning var , fœddist fríbari

kvennmabr, enn hún. Sem hún kom í höllina, skein

sólin á glergluggana, en meb öllu saman: birti drottn-

ingar, klæbum ok gimsteinum, þeim sem hún bar, mátti

varla í móti sjá. Hún gengr íiri Geirarb ok kvaddi hann
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meb þessum orbum : sá gub, sem stýrir ok geymir alla hluti

,

ok dómari er allra, varbveiti ybr frá allri hneisu
;
viljum vér

ok allir vorir menn þakka ybr meb fögrum oroum ok fríou

eptirlæti herraliga hreysti, er þér frjálsubut vort ríki ok

þér dráput meb annarri ybarri hendi Príams enn heibna

hund, er áor hafoi herjat vort ríki. því gáfum vér allt vort

ríki í yfevart vald ábr enn þér frömdut þessa útreib , ok því

skulut þér vita, at vér viljum allt halda meb sönnum g<5b-

vilja, er vér höfum ybr játat, ok þat vib auka, er ybarr

frami er þá meiri. Geirarbr jarl tók þá drottningu ok

setti hana á kné sér ok mælti: þik kýs ek fyrst af öllu,

þar meb Frakkland , ok vera hér konungr yfir. Er nu þat

fram komit, sem ok sagba ybr næstum. Drottning mælti:

herra, getit þér at öngu þessarrar óvizku, er oss hendi

í þeim ansvörum, því at vér viljum öll vor orb bœta

eptir ybrum vilja þau sem vér höfum oftalat, ok svo

þikkjumst vér hafa þat allt ofgert. Var nú veizla búin,

ok bobit öllu stórmenni í landinu. Ok sem þessi söfnubr

var kominn, lætr drottning stefna fjölmennt þing, ok á

þessu þingi talar hún fyrir alþýbu, hversu Geirarbr jarl

hafbi frjálsat hana meb sínum hvatleik. Nú meb rábi ok

forsjá allra vorra vitrustu manna, þá bib ek, at þör gefit

herra Geirarbi konungsnafn meb öllu Frakklandi, því at

oss sómir ei at eiga þann mann, er/ ei er konungr at

nafni. Sem drottning hafbi lokit sinni rœbu, féllu allir at

eínu rábi, ok var honum geíit konungsnafn. Var nú af

nýju aukin veizlan. Gekk Geirarbr at eiga drottningu.

Var þessi veizla veitt meb miklu kappi. Gaf herra Geir-

arbr öllum sœmiligar gjaflr eptir sínu metorbi. Geirarbr gaf

sveinum sínum, Frankus ogNíceta, Smálönd, ok gjörir þá jarla

yíir, en Galifrey gefr hann eitt jarlsdœmi í Frakklandi.

Nú gefr Vilhjálmr konungr syni sínum Geirarbi Valland,

en settist sjálfr í stein ok gaf sik gubi. Skip þau er
i
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Príams konungr hafbi átt
,
gaf Geirarbr landsmönnum, en

fékk Hávarbi sœmiligt kvonfang, ok er hann úr þessi sögu.

76. Geirarfer konungr stýrir nu Frakklandi ok Elin-

borg drottning, Qk eru þeirra samfarar góbar. Ok ei

höfbu þau lengi ásamt verit ábr drottning fœddi svein-

barn, ok er hann Vilhjálmr nefndr. Hann var snemma

brábgjörr. þau áttu 7 sonu: annarr hét Karl, 3. Lais, 4-

Konstantínus , 5. Robulgeirr, 6. Rögnvaldr, 7. Mágus,

ok lifbi hann skamma stund, ok koma þeir lítt vib þessa

sögu. En ábr drottning fœddi fyrsta son sinn, dreymdi

hana, at hún svaf í knjám konungi, at hún þóttist eiga

laukagarfe ok voru í 7 epli, ok át hún öll, ok þar var

brunnr í garbinum. Uaf konungr henni at drekka af.

Litlu sí&ar þóttu henni hrjóta 7 eldibrandar af munni sér

mjÖk fölvir, ok komu nií)r á sitt erfbaland hverr þeirra,

ok tendrubust þar, en hinn sjöndi íló so langt, at hún

þóttist ei vita er hann kom nibr, ok vib þat grét hún,

því at hún hafbi mikla ást á eldibröndunum. Vaknar

hún í þessu, ok sagði konungi. Kommgr bab hana þegja,

ok hugsar hvat fyrir hana haf&i borit. Hún spurbi hversu

hann réði drauminn. Konungr mælti: þar sem 7 log-

brandar voru eptir eplaneytinguna ok drykk þann sem ek

gaf þér, þar muntu eiga 7 sonu, ok munu 6 af þeim

dreifast um okkur ættlönd, ok mun þar vaxa þeirra ríki,

en hinn 7., er þér þótti beztr, hann íló svo hátt, attú

hræddist hvárt hann mundi nokkut kvikna, þar mun einn

okkarr son fara á fjarlæg lönd, ok mun lengi mjök ybar

þurfa. Nú vaxa allir líonungssynir upp. Vilhjálmr var

ödæll; fór í hernab ok eyddi fé öllu því, er fabir

hans fekk honum. Nú sem Geirarbr sér, at ei má svá

standa, fær hann sér skip ok siglir til Grikklands, ok gengr

þar á mála ok allir hans menn. Verbr hann nú aubigr

at gulli ok silfri, so at aldri varb hann aubgari, og siglir

nú heim til Frakklands. En Vilhjálmr er enn svo ódæll,
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at hann eyöir öllu góÖsi fööur síns. Bæöi er hann mikill

ok sterkr ok manna fríöastr. Drottning mælti viö konung:

hvat skal nú til ráös taka, því at Vilhjálmr sonr okkarr

hefir eytt öllu okkru lausafé. Er þcr nú þat ráö at sigla

til Grikklands, ,ok láta Vilhjálm fara meö, því at vera

má at honum verÖi þat meira tímaland; hefir svá oröit

okkrum ættmönnum. Konungr kvaö svo vera skyldu.

Sigla þeir nú til Grikklands, ok tekr keisari vel viÖ þeim.

Sitja þeir nú þar um vetrinn, ok er Vilhjálmr nú spakr

ok kyrr.

77. Kiríalax keisari átti þá drottningu, er Maxentía

hét, ok eina dóttur, er Margareta hét, allra meyja fríöust

ok kunni allar kvennmannslistir. Jafnan var hún í h'all

feÖr síns. þegar þau Vilhjálrnr ok Margrét sáust fyrsta

sinn, felldi hvort hug á annat. þat var vandi keisara

at bjóÖa til sín öllum beztum mönnum at hvítasunnu. Var

þar þá hin bezta veizla. þat voru þrír hlutir at hann

haföi heitstrengt, at ef nokkurr brygÖi af því boöi hans,

skyldi öngu firitýna nema lífinu, at þá liinn fyrsti réttr

kœmi fram, at þat skyldi lax vera, at ef nokkurr snéri

á diskinum, þá skyldi sá þessu víttr. þat var annat, at

ef nokkurr legÖi sinn kníf, at heyrÖi til. þat þriöja, at ef

maÖr talaöi svá* hátt, at heyrÖi um þvert gólf. en lifa

skyldu þeir 7 nætr, ok þrjá hlutí skal sá kjósa sér sem

hann vill þessar 7 nætr, en drepa síÖan. Nú varast þetta

allir, ok hefir svo lengi fram farit. Líör nú vetrinn.

Koma nú vordagar. Lætr kormngr búa veizluna ok koma

hvítadagar, ok er veizlan íjölmenn. Sitr herra Geirarör

hjá keisara ok þar í hjá Vilhjálmr konungr. Nú kemr inn

lax á diski fyrir keisaraim ok alla aöra. Vilhjálmr lítr

fram á diskinn ok hugsar fyrir sér, hvat skaöa muni, þó

hánn brjóti boö keisarans, ok vill heldr deyja, enn prófa

ei. Tekr nú laxstykkit ok snýr skjótt á diskinum , ok

slöngvir knífinum á boröit, svo at skall viÖ, ok mælti hátt:
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hví væri menn svo hræddir, at ei þori at tala þat er

skemmtan er at, ok skal mér ei þat verba. Vife þetta

varfe keisarinn hryggr ok svo Geirarbr ok allir abrir.

Voru nú borb upp tekin, en vistin brutt borin. Keisarinn

mælti: þat hefir til borit, sem ek mundi sízt kjósa, at

Vilhjálmr hefir brotit þetta vort bob, er svo mikit liggr

vib. Vilhjálmr mælti: ver ei herra ókátr fyri þat,

því at ei þíkkist ek heldr til dauba vera kjörinn fyrir

þat enn einn ybarr. Vil ek láta haldit þat er ábr var

mælt. Mun ek kjósa þá þrjá hluti, sem ek vil.

78. þá mælti Vilhjálmr: þá kýs ek fyrst at vera

konungr þessar 7 nætr, nema lengr verbi, ok stýra öllu

ríkinu ok öllu lausafé. þar næst kýs ek í dag at festa

mér frú Margretam dóttur þína, ok skal nú brullaup okk-

at standa í stab. þribja kýs ek mér at ráfea ok yfir

bjóba alla dóma þessa stund, utan lengr verbi. Vib þetta

varb keisari mjök óglabr, en varb nú svo at vera sem

Vilhjálmr vildi. Klæfeist hann nú tignarklæfeum ok sezt í há-

sæti. Lætr hann nú auka veizluna, ok er dómari allra.

Sefr hann í hjá frúnni þessar 7 nætr. Ok er þær eru

úti, lætr Vilhjálmr stefna þing, ok á þinginu lætr hann

skipa svo, at mabr skal sitja milli allra þeirra, er í höll-

inni hafa verit, en sumum stöbum tveir efer þrír. Síban

gengr Kiríalax á þingit, Vilhjálmr ok drottningar. Ok svo

sem allir sátu ok þögbu, gekk Vilhjálmr firi drottningu

Margrétu ok mælti : sáttu mik nokkut snúa Iaxinum, efer

heyrbir þú mik nokkut kasta knífinum, efer tala svo hátt

at allir heyrfeu ? Hún svarar : aldri skal þér verfea mein

at mínum orbum, en annat átta ek at gjöra, enn hugsa

þetta. Vilhjálmr lét ganga fimm menn meb sér ok lét

halda þeim manni, er næst sat konungi. Hann hafbi í

hendi sér einn flein tvíeggjaban ok oddar á breibir ok

hvassir mjök. Gengr at þeim, sem haldnir voru, ok

réttir íleininn at augunum, ok spurbi sérhvern, hvat hann
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sæi til um laxinn, at honum hef<bi snúit verit, eör kastat

knífi eör talat hátt. Hverr sagöi fyrir sik : þenna hlut sá

ek öngvan né heyröa. Svo gjöröi Vilhjálmr viÖ alla þá,

sem í hallinni höföu verit. Engi lézt þat set hafa eör

heyrt. Nú* gengr Vilhjálmr fyrir konung Geirarö fööur

sinn, en hann svarar: hvártki vilda ek sjá þat né annat,

þat sem konungi væri í móti. Nií gengr Vilhjálmr fyrir

keisara ok spyrr hann slíks hins sama, en hann lézt þat

ei heyrt hafa né sét. Vilhjálmr mælti : því skal ek deyja,

er ek hefi öngva hluti til saka gert. Er þat nu dómr

minn, at ek skal stýra hér ríki ok vera hér konungr; en

þér
?

herra, skulut vera hér í landi vel haldnir. En áÖr

haföi Vilkjámr gefit öllum ríkismönnum gull ok silfr, ok

höföu saman safnat óvígum her, ef Vilhjálmr þyrfti viÖ.

þusti nu þetta fólk fram á þingit, en Kiríalax handsalaÖi

nu Vilhjáhni ríkit, ok er hann nu kórónaÖr. Gefr Vil-

hjálmr mi feör sfnum ágætar gjafir, ok siglir herra Geir-

arör heim í Frakkland. Sem hann haföi ríki stýrt lengi

sem honum líkaÖi, gefr hann Konstantmó syni sínum Frakk-

land, ok eru margar sögur frá hans sonum, þótt þær sv

hér eigi skrifaÖar. Geirarör konungr liföi eigi lengi þaöan

frá, er hann hafÖi gjört ráö firi sonum sínum, en Elin-

borg settist í stein ok gaf sik guöi, en Vilhjálmr stýrir

Miklagaröi meö sœmd, ok tók af alla þá heimsku, er

Kiríalax haföi setta, en heldr lög ok landsrétt. En þá er

Vilhjálmr hafÖi konungr verit yfir MiklagarÖi, kom þar

Eiríkr Danakonungr, bróÖir Knúts ens helga, ok var þar

þrjá vetr, ok þá af konungi hálfa lest gulls ok 14 her-

skip. Vilhjálmr átti son, er Karl hét, ok dóttur erKon-

stantía hét.
1
) Ekki er getit fleiri barna þeirra, en þat er

sagt, at þau unnust mikit meöcán þau voru ásamt, ok réÖ

Vilhjálmr lengi firi Miklagaröi, ok þótti vitr höfÖingi, en

ekki kallaöi hann til ríkis í Frakklandi, ok endi sína æfi

*) Ljer endar 536 4to.
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í Miklagarbi, ok var mörgum harmdaubi, ok þótti hann

langt bera af Kiríalax, ok var hans at litlu getit síoan

hann varb konungr, en brœor hans stýrou þeim ríkjum,

sem ábr höfbu stýrt þeirra ættmenn, sem var Frakkland,

Valland, Saxland ok England, er Geirarbr fabir þeirra átti

fyrir öndverbu; en ekki kunnum vér frásagnir frá þeirra

ættmönnum lengri.

79. En svo vísar á í annál, at Karl tók ríki í Sax-

landi þá Haraldr hinn hárfagri skipti ríki meb sonum

sínum, en þá var Stephanus páfi hinn 7. meb því nafni.

Stýrbi Karl 7 ár ok 20 ábr hann var svikinn ok kastabr

inn af Herbertó, ok þrim vetrum 1
) eptir fráfall hans;

kœmi Úlfljótr meb lög til íslands, ok þá var Eiríkr blóböx

!

orbinn yíirkonungr brœbra sinna. þrim vetrum síbar and-

afeist Haraldr hárfagri. Einum vetri ábr tók Hrafn Hængs-

son lögsögn á Islandi. Nú meb því at vér höfum ritat

sögu þessa meir til gamans, enn vér megum því treysta

at svo hafi verit mega þat, ok vita vitrir menn, át margir

hlutir leikast meb sjónhverfingum eba öbrum hlutiim,

ok vitum vér meb sönnu, at kuklarar eru í öbrum löndum,

er þat leika, ok svo sýnist sem þeir höggvi hendr ok

fœtr ok leggi sik í gegnum, ok eru jamheilir sem ábr.

Ok þó þessi saga þiki ótrulig þeim sem heyra, má þat

vel til bera, at Mágus hafi eigi minna kunnat í nibro-

mantía 2
), enn þeir sem nu leika slíkar sjónhverfingar, þó

fáfróbir menn kunni öngvar, ok þarf ei slíkar frásagnir

lygi at kalla; en heyri þeir, er skemmtan þikkir, en þeir

leiti sér annarrar glebi, er ei vilja heyra. Er þat satt,

sem mælti er, at : „þat er öbrum skemmtan, er öbrum er

angr," ok svo sem sMlr ásjón manna, at vorr er engi

öbrum líkr, svo hit sama skilr lunderni ok ástundan, at

þat girnist annarr, er öbrum er leitt. Má því ei frá-

•) fianiug D; þrim nóttum, C; fjórum nóttum A, B. *)o: ni-

grómantía, br = gr, = fjölkynugi.



sagnir saman setja eptir allra manna hugþokka, því þat

talar margr, at þat sé öngrar frásagnarvert, en þat liggr

eptir, er því máli heyrir, er sagt er, ok kemr þat jafnan

til, at þat hefir jafnan annarr heyrt, er annarr hefir

ekki, ok verba því jafnan frásagnir tvímæltar, at hverr,

þat er hann hefir heyrt eba sét, segir; en þótt frásagnir

séu jafnáræoiligar til líkinda, þ<5 allar beri saman,

þeim er heyra, ef hann vill fullt nafn á gefa, at

þat se lygi eba hégómi, utan hann viti annat sannara,

svo hann megi þat útenda meb meira sannleik, því

at mart hefir vib borit í heiminum, at trautt má ófróbr

mabr dylja, at orbit hafi, því at vitrir menn ok spakir

íinna til ílestra hluta dœmi. Nú þó at vér finnim ei,

at þessarri sögu beri saman vib abrar sögur, þær er

rnenn hafa til frásagnar, þá má þat til bera, at ófróbir

menn hafa í fyrstu slíkar ebr abrar frásagnir saman

sett, ok skilr því mest á um frásagnir, at þeir sem rita

ebr segja þær sögur, er þeim þikkir skammt um talat, er

orbfocrir eru, þá auka þeir meb mörgum orbum, svo at

þeim sem skilja kunna þikkir meb fögrum orbum fram

bornar, sem ábr voru sagbar meb ónýtum orbum, ok má

þá gjörr skilja, at svo segja sumir frœbimenn, at Mágus

jarl væri kominn at
1
) langfebgatölu af syni Obins þeim

er Narfi eba Nari hét, ok hann hafi verit skammt þaban,

ok því er mikii líkendi, ef hann hefir verit þessarrar

ættar, at hann hafi mikit kunnat í nibrómantía, því at

Æsir plögubu þá íþrótt framast, er kukl ok sjónhverf-

ingar er kallat, ok fluttu þeir fyrstir þá list hingat á

Norbrlönd austan úr Asíaveldi. Af því voru þeir mest

lofabir, at margir trúbu, at Obinn rébi skini sólar ok

dögg himins, þá er hann gjörbi slíka hluti meb vél ok

kukli, ok var ekki utan hégómi. Síban dreifbist þeirra

kunnátta. Ok er þat frásögn (iestra manna, at Mágus

') af, A, B, C.
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jarl muni mjök hafa numit þetta frœbi. En þótt ófróbir

kalli lygi þær sögur, sem nu segjast meb lengra máli,

enn nu hah' þeir heyrbar, þá birta þeir sína óvizku*, því

þat gjöra spakir raenn , at þeir vilja heyra þær frásagnir,

sem þeim þikki kátligar til gamans, svo sem er þifercks

saga, Fldvenz saga ebr aorar riddarasögur, þær sem nu

mætti mest ýki kallast, at því síbr mundu þeir vinna þau

þrekvirki , sem slíkir efer abrir þvílíkir frægbarmenn gjörbu

meb stórum höggum ok sterkum atreibum, at þeir mundu

nu varla hug til hafa at sjá upp á. En hver sannindi

er þessu máli fylgja ebr öbrum hégómasögum, láti gub

oss ei gjalda. Sá hinn sami gubs son glefeí oss alla!

Lýkr her nu Mágus sögu.

Mágus saga. 12
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