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S A T S E R
FRAMSTÄLLDA AF RESPONDENTEN.

1.

Då språket är det säkraste kännetecknet, hvarefter man 
kan bedöma ett folks ursprung, slägtskap med andra folk och 
hufvudsakliga skaplynne, må språkforskningen med skäl anses 
för den vigtigaste källan för hvarje folks äldsta historia,

2.

Eftersom vår äldsta historia ännu synes ganska dunkel 
och föga u tredd, men kännedomen om ett folks tillstånd och 
beskaffenhet under dess tidigare åldrar är af största vigt för 
rätta uppfattningen af dess senare utveckling, så torde denna 
del af den fosterländska historiens temmeligen vidsträckta fält 
ännu förtjena a tt bearbetas med större sorgfällighet, än som 
hittills skett.

3.

Mellan Nordens och Greklands Mythologier finnas många 
beröringspunkter, som antyda, att de åtminstone till en del 
härflutit från samma källa. Den förre utmärker sig mera ge
nom betydelsens djup och allvar, men den senare öfverträffar 
den förre i formens skönhet och harmonisk fulländning.

4.

Om Kalmare-Unionen var i högsta grad förderflig för 
Sverige genom den förvirring, hvari den störtade kyrka, stat 
och slutligen hela rik e t, så utöfvade den äfven ett högst 
menligt inflytande på språket.



söner hängde 
sm vcke-spridar’u 1 
å träets stam.
Å näset nickar, 
af liket nedtyngdt2, 
V in g e s3 trä, 
der vikar delas.4 
A f kungens rör 
med reste stenen 
är storfräjdadt 
Straumeyar-näs.

er synir Yngva 
men-glötuð 
vid meid reiddu. 
Ok nä-reidr 
á nesi drupir 
Vinga tncidr, 
fja r’s vikr deilir. 
P d r er jxöl-kynnt 
um fylkis hrœr 
steini merkt 
Straumeyar-ncs.

27 Kap.

Om Konung Hake.
Bröderne Erik och Jörund vordo af denna bragd mycket 

fröjdade, och tycktes de vara mycket större än tillförne. De 
sporde att konung Hake i Svithjod hade sändt från sig sine 
kämpar; de hålla5 då till Svithjod och draga sedan här åt sig. 
Men när Svearne spörja, att Ynglingar8 äro ditkomne, så far 
en mängd af manskap till dem. Sedan lägga de upp i Lögen 
och hålla till Uppsala emot konung Hake; men han drager 
emot dem på Fyrisvallar och hade mycket mindre stridsflock. 
Vardt der en väldig drabbning, och gick Hake konung fram 
så hårdt, a tt han fällde alle dem , som voro honom närmast, 
och på ändalyktone fällde han konung Erik och högg neder 
brödernes härmärke. Då flydde konung Jörund till skeppen 
och allt hans folk. Men Hake konung fick så stora sår, att 
han såg, det lians lifsdagar monde icke långe varda, och lät 
han då taga ett långskepp, som han egde, lastade det med 
döde män och vapen „ och lät föra det ut till hafs och lägga

1) Isl. men-glöturf, acc. sg., smycke-spridaren , -slösaren, <1. ii. den gif— 
milde konung Gudlaug, af fflata, forðda.

2) Isl. ná-reiðr — — meiðr, a f  l i k e t  n e d t y n g d t  t r ä ,  eg. lik- 
bärande trä.

3) Isl. Vinga mei&r, Vinges trä fmed),  d. ä. galgen, emedan förräda
ren Vinge, Atles sändesven, hängdes af G jukungarne ; jf. Sæm. Edda (A tla -  
mål) .

4) D e r  v i k a r  d e l a s ,  nämnligen af  det mellanliggande näset.
5) H å l l a ,  i st. f. styra, är  ännu ett vanligt sjömansultryck.
C) Y n g l i n g a r ,  d. ä. konungar af Ynglinga-ätten.



styret j la g 1 och draga upp seglen, derefter l ä t  han lägga 
eld i ty rv ed 2 och göra ett bål å skeppet. Vädret stod frun 
land. Hake var då kommen nära döden eller var redan död, 
när han var lagd å bålet: och gick skeppet logande ut om 
oarna i hafvet, och var detta allfräjdadt länge sedan.

28 Kap.

J ö r i m d s  d ö d .

Jörund, konung Yngves son, vardt konung i Uppsala; 
han rådde derpå öfver landen och var ofta i härnad om somrarne. 
En sommar for han med sin här till Danmark; han härjade 
öfver Ju tlan d ’ och for om hösten in i Limafjärden4 och här
jade der: han låg med sitt manskap i Oddasund. Då ditkom 
med en stor här G yloug’ flåleygja-konung, son af konung 
Gudlaug, om hvilken förr är taladt, och lade till strids mot 
Jörund. Men när landets män vordo detta varse, drifva de 
till från alla håll både med stora skepp och små; varder då 
konung Jörund öfverväldigad ooh hans skepp afrödt. Lopp han 
då öfver bord, men vardt handtagen och ledd å landet upp. 
Lät då konung Gylaug resa en galge, leder Jörund dit och 
låter hänga honom: lyktar så hans lefnad. Så säger Thjodolf:

I)eu Jörund, som Varð Iörundr,
i forntid d o g , h in n s endr of-do,
från lifvet löstes tifs of-lattr
i Limafjärden; i Lima/irdi,•
när ham pstrecks-hästcn6, p a s  há-hióstr

1) Is!. leggia stgri i lag, lägga styret i lag,  d. ä. i dess rätta ställ
ning, eller ock lägga styrets handtag i några vissa fördjupningar, såsom 
ännu brukas på \å ra  Mätare-skutor.

2) Isl. tyr-viðr, m., tyrved, törved, tyre, töre, ar i flcrc landskap 
namnet å fe t,  tjarig tallved.

3) Isl. lutland, Ju t la n d ,  anlagcs vara elt  lenare uttal af  (lutland  (jf.
Reið-Gotaland), h älst det skrifves vexlande på A.-Sa*, lota-, Eota-, Geata-
land.

4) Isl. Lima-fiörðr, n i . ,  betyder trol. den i många grenar eller lem
mar delade fjärden, Uma, g. pl. a f  li/nr, m., lem, och lim, n., gren.

5) Isl. Gglaugr, m., af  obekant betydelse; gg kunde vara del A.-Sax. 
gia, giui, giow, gam, grip, jf. Isl. gióör bland fogelnamnen i Sn. Edda;  jf. 
Sv. Run. namnen: Ku, f. el. m. (Isl. Gó'l), Ku-laifr, m., Ku-, Ki-lauk, f.

(5) Isl. härva Sleipnir, h a m p s t r e c k s - h ä s t e n ,  eg. linets Sleipncr, 
d. ä. galgen med hampstrecket. Sleipnir, d. ä. den smidige (slipprige), glatte.



den högreste1, 
Gudlangs bane2 
bära skulle, 
och Hagbards 
halsduk3 tätt 
hersa-herrskar’n s4 
hals omträngde.

harva Sleipnir 
bana Gudlaugs 
of-bera skyldi ,■ 
ok Hagbards 
her sa valdi 
hödnu leif 
al halsi gékk.

29 Kap. 

Konung Ans död.
Ön eller A ne5 het Jörunds son, som var konung öfver

Svearne efter sin fader, lian var en vitter man och stor
blötare, men han var ingen härman och satt hemma i landen.
I den tiden, när desse konungar voro i Uppsala, om hvilke
nu är sa g d t, var öfver Danmark först Dan den stolte, han
vardt storgammal, derpä hans son Frode den stolte eller den 
fridsamme, så hans söner HalfdanH och Fridleif7, de voro här
män väldige. Halfdan var äldre och före sin broder i allt.
Han for med sin här till Svithjod emot konung Ö n, och
drabbade de några gångor samman, hvarvid Halfdan för jäm
nan hade seger. På ändalyktone flydde Ön konung till Vestra 
Götland, när han hade varit konung öfver Uppsala 25 vintrar. 
Han var ock i Götland 25 vintrar, medan Halfdan var konung 
i Uppsala. Halfdan vardt sotdöd i Uppsala, och är han der 
högad. Efter detta kom Ön konung åter till U ppsala; då var 
han sextioårig. Han gjorde då ett stort blot, och blotade sig

1) Isl há-bióstr, adj., anlages eg. be ljda :  af vinden högt genornblåst; 
andre föreslå att  läsa há-brióstr, högbröstad; här liar satts h ö g r e s t .

2) G u d l a u g s  b a n e ,  d. ä. Jö rund  (se 20 kap.).
3) Isl. Hagbards hödnu leif, eg. Hagbards gets qvarlefva eller arf, 

d. ä. en getskinnsrern (ett rep) , således Hagbards rep, d. ä. galgrepet, 
hvilket bär alergilvils med: H a g b a r d s  h a l s d u k .

4) Isl. herm  valör, m.,  hersars herrskare, d. ä. konung Jörund.
å) Isl. Ön, A nn  eller A ni, ni., detta på tre olika sätt skrifna namn är 

af okändt ursprung; man kan dock knappt tvifia p å ,  att  det står i nagot 
samband med hans höge ålder, dä Ön just motsvarar F. H. Tysk. anu, 
farfader;  ava är der farmoder (Lat anus); — ána-sótt, kunde således eg. 
betyda: farfars-sot, gubb-sjukdom, d. ä. döden; jf. Isl. ánn I. ani, m ,  möda.

6) H a l f d a n  anses utmärka en man af halfdansk härkomst ,  jf. half-trölL
7) Isl. Friöleifr, m ; — leifr är dunkelt ;  kanske: svärd, jf. laufi, 

svärd; men sannolikare är väl alt anse det komma af leifa, lemna, då 
Friöleifr blefvc: den fagre och raske qvarlernnade sonen (eg. qvarlefvan).



till långlifves, och gaf Oden sin sön, och vardt han blotad. 
Konung Ön fick det svar af Oden, att han skulle än lefva 
CO vintrar. Ön var då än konung i Uppsala 5 vintrar och 
20. Så kom Ale den frökne1 (d jerfve ', konung Fridleifs son, 
med sin här till Svithjod mot konung Ö n, och höllo de drabb
ningar, men Ale hade för jämnan seger. Då flydde konung 
Ane (Ön) för andra gången (rån sitt rike och for till Vestra 
Götland. Ale var konung i Uppsala 25 vintrar, innan Starkad 
den gamle drap honom. Efter konung Åles fall for Ön konung 
än en gång till Uppsala och rådde der riket ännu 25 vintrar. 
Då gjorde han ett stort blot, sig till långlifves, och blotade 
sin andre son; då svarar Oden honom, att han städse skulle 
lefva, så länge han gåfve Oden en sin son hvart tionde år;
äfvensom d e t , a tt han skulle gifva namn åt häraden i sitt
land efter de söners ta l , som han blotade å t Oden. Men när 
han hade blotat 7 sine söner, lefde han 40 vintrar, så att
han icke orkade gånga, och vardt han då å stol buren. Då 
blotade han sin åttonde son, och lefde än 40 vintrar, och 
låg då i säng. Derjiå blotade han sin nionde son och lefde 
ännu 40 vintrar, men drack då ur horn som dibarn Då 
hade han en son qvar och ville han då blota honom, och 
ärnade då gifva Oden Uppsala och de härad, som der till
ligga, samt låta kalla det Tiundaland2. Svearne förbudo ho-

1) Isl. A li hinn frœ kn i; Alt, Åle, af obekant betydelse; kanske:  tempel
beskyddare, den helige, a T Got. ulhs, tempel, b vilket sista ord troligen 
ännu lefvcr i sockennamnen A l a  och A l - s k o g  på Gotland,  Å l  i Dalarnc 
och A l - h e m ,  N. om „Kalmar, och kanske i Å l - h u l t ,  bruk i Kalmare län 
(i S. Yi socken) och A I -  berga i Södermanland; ty kyrkor och dylikt kunna 
omöjligen fatt namn efter ålar! För denna härledning talar  ännu starkare 
det gamla ortnamnet Fry-al, eller Fröyj-al, (Freys tempel?) i Land i Norge 
(se Aai.j.s öfvers. af Kunga-sagorna,  s. 42 i noten), och i samma nejd A ll  
(all)  och Ullnr-ttll (Ulls tempel?) m. fl., se Munchs Hist.-geogr. Iteskr. ov. 
Norge, s. 145; äfvenså F r å i e l s  socken på Gotland. — Frcekni, dcf. af

fra k in n , \. Jrœ kn, a d j , djerf, stolt , fräck, jf. Lat. procax, proco, (p)royo.
2) T i u n d a l a n d ;  hela detta försök till en förklaring af de bekanta 

Uppländska folklandens namn,  F järdhundra- ,  A l tu n d a - ,  T iunda-land,  är 
naturligtvis uppfunnet af  senare folktro eller af sagoförtäljare. Namnen 
äro nämnl. gifna, för att  utmärka det antal af  härad ( h u n d a r i ) ,  af livil— 
ket hvarje land bestod, således: Atla-,  T iu-hundrada-land. Detta synes 
bäst af F järd-hundra-land,  som i Upplandslagen rät tare kallas Ficrfrr-uvda- 
land; ty detta fla p r , (för fccþcr)  är ingalunda det samma som ordnings- 
talet fjerde (Uppl. L. fiarp i), utan är  den fornaste Nordiska form, som 
hafves, af  nummertalet fyra, Isl. fiorir. Got. fidvor, fidur.



nom detta, och vardt då intet blot. Sedan uppgaf konung 
Ön andan, och är han högad vid Uppsala. Det är sedan 
kalladt A ne-sot, när en man dör värklös af ålder. Så säger 
Thjodolf:

E n gång kunde K nålti endr
i Uppsala al Uppsölum
Ane-sot Ana-sótt
Ön fälla; Ön of-standa i
den seg lifvad e1 ok prd-lifr
skulle taga piggia skgldi
ett dibarns art ióðs aðal
för andra gången .2 öðru sinni.
Och han vände Ok sveiðuðs
v illig t åt sig at sér hverfði
dragarens sp juts5 mcckis hlut
spetsiga ände, enn m ióvara,
när ur udd af er ok-hreins
ok-rens-svärd4 dttunga rióðr
»ttlinga-drápar’n5 lögdis odd
liggande drack. liggiandi drakk.
Ej kunde gråe M dtlit-t hdrr
öster-gram en8 mœki hiardar
hålla upp austr-konungr
oxens d olk .7 upp of-halda.

30 K ap.

Om E g il8 Tunnes liende (Tunna dolg).
Egil het Ön den gamles son, som konung var efter sin

1) Isb prd-lifr, seglifvad, af  frrdr, hårdnackad, envis, Dal. trå, en
vis, la t ,  Vestgöt* trå , trägen^

2) Isl. piggia ióds adal, t aga ,  antaga ett (litet) barns a r t ,  natur,
varda barn på ny t t ,  d. ä. åter  suga mjölk genom en hornspets.

3) Isl. sveiduds mœkir, dragarens el. oxens sp ju t ,  dolk, d. ä. horn;
sveidudr, mostc betyda oxe, ehuru detta icke namnes i Sn. E dda ,  det ut
märker  kanske:  den so tbrune ,  svidne, svedde, af *sveida, som skulle mot
svara Sv. sveda , svedja.

4) Isl. Ok-hreim lögdis uddr, ok-renens (d. ä. oxens) svärds udd,
d. ä. hornets udd; lögdir, m., svärd (Sn. Edda), trol. af  leggia, lagda, 
sticka, cg. lägga.

5) Isl. áttunga riódr, ätt l inga-dråparc, eg. rödgörare,  blodare,;  af 
ridda, ipf. raud, göra röd ,  blodfärga.

6) Ö s t e r - g r a m e n ,  cg. öster-konungen, d. ä. Svea-konungen Ane.
7) Isl. hiardar mœkir, hjordens (d. ä. oxens) dolk, d. ä. horn.
8) Isl. Egill, g. Eg ils, d. Egli I. Agli, betyder skräckingifvarc, den



fader i Svithjod. Han var ingen härman och satt i stillhet i 
landen. Tunne1 het hans träl, som varit hade hos Ane den 
gamle såsom hans rådgifvare och skattmästare. Men när Ane 
var död, så tog Tunne en mängd lösörar och grof neder i 
jorden. Då nu Egil var konung, satte han Tunne åter bland 
andre trälar; men han tog detta storilla och lopp bort och med 
honom månge andre trälar; och togo de då upp lösörarne, 
som Tunne hade dolt, och han gaf desse till sine män, men 
de togo honom till höfdinge. Sedan dref mycket odådsfolk till 
honom, och lågo de ute å markerna, men stundom lupo 
de in i häraden och rånade folk eller dråpo. Detta sporde 
konung Egil, och for han så ut att leta dem med sitt man
skap. Men när han en natt hade tagit sig nattläger, så kom 
Tunne dit med sitt följe, de gjorde åtlopp2 å dem ovare och 
dråpo mycket folk för konungen. Men när Egil konung vardt 
ofriden var, vände han sig till motvärn och satte upp sitt 
märke; men manskap llydde i mängd från honom, i ty att 
Tunne och hans folk satte åt djerft, och såg då konung Egil 
ingen annan sin utväg än att fly. Tunne och hans män vroko 
dä de flyende allt till skogs, och foro sedan äter till bygden, 
härjade och rånade, samt fingo då intet motstånd. Allt det 
gods, som Tunne tog i häradet, gaf han sine stallbröder, ty 
vardt han vänsäll och manstark. Konung Egil samnade å nyo 
här och for till strids mot Tunne. De slogos, och Tunne fick 
seger, men konung Egil flydde och miste mycket folk. Ko
nung Egil och Tunne höllo åtta drabbningar, och vann Tunne 
seger i alla. Efter detta flydde konung Egil landet och till

förskräcklige, af ayi, m.. aga.  eg. bäfvan, rädsla (hvilkcn betydelse ännu 
lefver i Norrland). — Detta kapitels öfverskrift är på Isl.: Frn Eyli Tunna 
dolyi; det sista ordet styres, liksom Eyli, i dat. af p r e p . / r a ,  om, från, 
och heter i nom. dolyr, m., fiende, detta dolyi har man förrnodl. trott  
vara nom. och derföre flerestädes kallat Egil « T u n n a - d o I g i « !  — Ordet 
Dulga-drap betyder sålunda eg. fiende-dråp,  men då sådant ofta gjordes i 
lönndom eller doldt, kommer betydelsen att  ligga nära lönnmord, och der
före hafva månge begått det misstaget att  tro det komma af Isl. dylia,
dölja; jf. S c h l y t e r : Gloss. till Yestgöta Lagen ( D u l g h a  d r a p ) .

1) Isl. Tunni, m., ord af okänd betydelse.
2) i l l  o p p ,  Isl. atyanyr, anfall till fots, likasom atreiö, ålridt, anfall

till häst, atróðr, ä trodd,  och attaga, åtläggning, anfall till sjös.



Danmark i Selund1 till Frode den djerfve. Han lofvade ko

nung Frode för hjelp skatter af Svearne; och gaf då Frode 
honom en här och sine kam par; och for så konung Egil till 
Svithjod. Men när Tunne spörjer detta, for han emot honom 
med sitt manskap, och vardt då en stor drabbning; der föll 
Tunne, men konung Egil tog derpå igen vid sitt rike, och 
D anerne2 foro åter. Egil konung sände konung Frode hvarje 

halfår goda gåfvor och sto ra , men gald3 Danerne ingen skatt, 
men hans och Frodes vänskap höll sig dock. Sedan Tunne 

föll, rådde konung Egil riket ensam tre vintrar. —  Det hände i 
Svithjod, att en tjur, den der till blot var ärnad, var gammal 

och gödd så starkt, att han var folkilsk, och när man ville 
taga honom, lopp han till skogs och vardt galen, och var 
länge på skogarne till den största skade för folk. Konung 
Egil var en väldig jägare och han red om dagarne oftliga i 
markerna för att jaga djur. Det var en gång, att han hade 
ridit på jagt med sine män; konungen hade länge ä lt4 (drif— 
vit) ett djur och lopp efter det in i skogen från alle sine män. 
Då varder han var tjuren, och red till och vill dräpa honom; 

tjuren vände sig emot, och konungen fick ett styngn på honom, 
men spjutet skar ur. Tjuren stack nu hornen i sidan å hästen, 

så a tt han genast flat nedföll, så ock konungen. Derpå lopp 
konungen å fotter och vill draga svärdet, men tjuren stang honom 
då för bröstet med hornen, så att de stodo i qvaf.5 Då först 
kommo konungens män dit och dråpo tjuren. Konungen lefde 
bara en liten stund; och är han högad vid Uppsala. Så sä

ger Thjodolf:

1) Isl. Danmörk i Selundi; elt  mfirkeligt uttryck, om det ej beror på 
rniss-skrifning, emedan det tyckes visa, att  rikets namn var Selund, af 
hvilkct Danmark utgjorde bara en del; det iir i alla fall troligt, att  i den 
äldsta liden med Danmark eg. menades de landfaste delarne Skåne, Ble
kinge och kanske Halland.

2) Isl. Danir, Daner, efter hvilke Danmark fått sitt namn;  ordrotcn 
D an  iir af ovisst ursprung.

3) Isl. gialda, galt, goldit, äldre Sv. och i landsk. g ä l d a ,  g a l d ,  
g u l d i l ,  betala.

i) Isl. elt, ipf. af  elta, förfölja, drifta,  jaga; i den gamla betyd, finnes 
ordet i våra äldre Bibelöfvcrsättningar, samt i Dal. älta , i Sv. säger man 
nu endast älta deg,  ler.

5) Isl. å kafi, i qvaf, djupt ned, in ,  af kefia, qväfva.



Ur landet flydde 
den lofsälle

Ok lofstrll 
iir landi flö 
Týs áttungr 
Tunna riki.
Enn, flcrmtngr, 
farra triónu 
iötuns eykr 
á Agli ra u d , 
sa s  of aust-mörk 
áðan hafdi 
bruna hörg 
of-borinn lengi. 
Enn skið-lauss 
skilfnga nid

Tys ä tt lin g 1
för Tunnes välde. 
M en å E gil 
blodar jättens 
ö k 2, det vilda, 
o xe-sp ju tet3, 
d et, som förr i 
öster-m ark4 
länge burit 
brynens k lin t5. 
Och stutens svärd 
det sk id lösa ,6

1) Isl. Týs åttungr kallas Egil ,  såsom härstammande från g u d a rn c .— 
Isl. Týr  (g. T ý s , a. f y )  således Sv. T y  (icke T y r ) ,  och derföre hafva vi 
T is-dag, icke Tirsdag, och T i-  eller Tis-bast. Detta ord har ursprungl.  
betydt gud i allmänhet,  jf. Isl. tivar, pl., gudar, Lat. divus, Sanskr. dévas, 
deus ,  Gr. &sos, Littauisk. dievas.

2) Isl. iötuns eykr, m., jättens häst, d ä. oxen, t ju ren ,  emedan jätte- 
sönerne,  som omtalas i 5 kap.,  förvandlades till oxar ; Sv. ö k , n., oxe, 
men Norrl. (Medelp.) ök, m . ,  häst. — Flœmingr, m . ,  en som är  stadd i 
flyende, är flygtande, vild. Denna läsart föredrages här  framför Fol.-uppl:s 

flerming, emedan man eljest nödgas tänka sig den tunga sammansättningen 
jlæming -eykr, som dessutom knappt kan vara den rätta.

3) Isl. farra triönu (nl. eykr raud); triöna, f . , är  t ryne ,  men egent
ligen vapen, svärd, spju t ,  fa r ra  är  deremot ett särdeles dunkelt  ord. I 
Folio-uppl.  af  Heims Kr. (Köpenh.) öfversättes i T. I. hela omskrifn. med 
endast «Hornet«, eller «longum cornu«, och i T. VI. med «taurinæ frontis 
ensem« och med^ «gladius capitis«, således tyckes fa rra  tagas för frontis eller 
capitis. A a l l  återgifver det med «lange Snabe l , d. e. Horn«, sålunda sy
nes fa rra  blifva stäldt i förbindelse med Isl. fia rri,  f järmare:  ingendera 
af  dessa förklaringar är tillfredsställande. Farra  moste vara antingen gen. 
sg. af  fa r r i ,  eller ock g. pl. af  fa r r  eller något dylikt ord ;  trol. är det 
dock sing. och således af  fa r r i ,  rri., hvilket o rd ,  så vidt bekant är, väl icke 
är  funnet annorstädes i Isl. , men moste betyda:  tjur eller galt ,  vildsvin, 
A.-Sax. fea rr  (ea =  Isl. a), rn . , tjur, oxe, T. fa r r  el. fa r r e , farr-ochs, 
eller A.-Sax. fa r r ,  m . , vildgalt, E. fa r r , fa rro w , gris, jf. Lat. porcus, 
verres, jf. vervex; häraf således Sv. fargait. Farra tr-iöna är  således cg. 
oxens vapen, spjut eller t ryne, och iötuns eykr raud fa r ra  triönu, jät tens 
häst (d. ä. oxen) rödgjorde eller blodade oxe-spju te t , d. ä. hornet .

4) Isl. o f  (I. um) austmörk, omkring i östermark , d. ä. i Svithjods skog.
5) Isl. brúna hörg, ace,, ögonbrynens klint, d. ä. hårda p a n n a ; Isl. brún, 

t., ögonbryn, kan t ,  jf. Gotl. bröin, n., men bräun, f., kant,  Isl. hörgr, m., 
gudaaltare , gudabild,  kl int, kl ippa, Gotl. harg, upplagd stenhög (sjö
märke).  Harg, ortnamn llerestädcs i Uppland och Ö. Götland, jf. Thors- 
harg (Thorsarge), Thorshälla (St. Rimkrön.),

6) Isl. hæ fs hiörr, skidlauss, oxens el. stutens svärd ,  skidlöst, som ej 
ha r  någon skida , d. ä. oxehorn, hœjir, m., oxe (Sn. Edd.), eg. den som 
häfver med kraft ,  af h e fa ,  ipf. hóf; hiörr, in., svärd.



till hjertat stod på hœfis hiörr
skilfviugars so n 1. til hiarta stóð.

31 K ap.

Om Ottar Vendclkråka.
O tta r1 het Egils son, som rike och konungdom tog ef

ter honom. Han höll icke vänskapen vid makt med konung 
Frode. Då sände konung Frode män till konung Ottar, att 
hemta den ska tt, som konung Egil hade lofvat honom. O ttar 
svarade så, att Svear aldrig guldit skatt åt Daner, sägande, 
att han monde ock så göra: härefter foro sändemännen åter. —  
Frode var en stor härman. Det hände en sommar, att Frode 
for med sin här till Svithjod, gjorde der landstigningar och 
härjade; han drap mycket folk, och somt tog han till fånga. 
Han fick der allmycket härfång, brände bygden vida och 
gjorde det största härverk. Andre sommaren for konung 
Frode att härja i österväg; konung O ttar sporde det, att ko
nung Frode icke var i sitt land. Då stiger han å härskepp 
och far ut till Danm ark, härjar der och får intet motstånd. 
När han spörjer, a tt stor samling af folk var på Selund, 
stäfvar han vester ut i Ö resund3, seglar derpå söder till J u t-  
land, lägger in i Limafjärd och härjar i Vendel, bränner der 
och gör landet allöde, hvar han kommer. V ött4 och F aste5 
heto Frodes jarlar, hvilke Frode hade satt till landvärn i Dan
mark medan han var ur landet. Men när jarlarne sporde, att
Svea konung härjade i D anm ark, så samna de här, löpa å
skepp och segla söder till Limafjärden De komma der all
deles ovart på konung O ttar och lägga genast till drabbning;

1) Isl. skilfinya niðr, skilfvingars (konungars) ä ttl ing, son, d. ä. Egil.
2 )  Isl. Ottar'r, rn., O ttar , e g . d en  fö rsk rä ck lig e , a f  ótti (för o/iti), tn .,  

sk r ä c k , a f öga, rysa.
3) Isl. Eyrar-, Eyra-sund, Öresund, trol. af  eyri, f., grusig och gräs

lös strand,  af  aurr, m., grus, ör.
4) Isl. Vöttr, g. Vötts, okändt ord, men kanske detsamma som vdttr, 

m., vit tne, eller vöttr, g. vattar, vante, handske, Dal. w ått, m.
5) Isl. Fasti, m . ,  antingen den faste, fästande, motstånd gifvande, 

eller den brännande,  Isl. fa s ti  och fa s tr ,  n i .,  eld; på Sv. runstenar  ses 
ofta namnen Fasti, Fast-ulfr, Fast-biurn, m . ,  och Fasta, Fastlauk, Fast- 
vi, f., m. il.



Sveam e taga hårdeliga emot dem, och manskap faller för biigge— 
dera. Men efter som folk föll för Danerne, kom annat och 
mera till ur häraden, och dessutom lades till med alla de 
skepp, som i grannskapet voro. Drabbningen lyktar så, att 
der föll O ttar konung och mesta delen af hans manskap. 
Danerne togo hans lik, flyttade det till lands och lade det 
upp 5 en hög, samt läto odjur och korpar der rifvas om 
liket. De gjorde af trä en kråka och sände till Svithjod,
sägande, att deras konung O ttar icke var mera värd: de kal
lade honom sedan O ttar Vendelkråka. Så säger Thjodolf:

Under örnaklor Féll Ottar
Ottar fö ll, und ara greipar,
(len du gelige, duganligr,
för Daners vapen; fyrir Dana vápnum,-
å Vendel vardt pann her-gammr
den v ise1 klöst hrægum fœti
af här-gam en2 viti borinn
med blodig fot. á Vendli sparn.
Jag vet att Vötts f>au frä ek verk
och Fastes verk Vötts ok Fasta
som saga g ic k 3 Soenskri j/iöd
om Svenska4 folket. at sögum verða,

1} Is!, viti borinn, den som är boren med el. till vett , vishet, d- ä. 
Ottar, såsom en gudarnes ättl ing; icke vitz borinn: rättadt efter andra 
handskrifters läsarter.

2) Iil.  her-gammr, m .,  hä r -gam , d. ä. korpen, eller den fogel, som 
får sin föda på slagfälten.

3) Tsl. at sögum veröa, eg . varda till sa g o r , till en h å n lig  förtä ljn in g , 
lik asom  m an nu  säger  «b lifva  till en  v isa« .

4) Isi. Sœnskr, adj. , Svensk, står för ett  äldre Svcrnskr (då Isl. ieke 
tol v framför œ). Man har ofta försökt a l t  förklara de utan tvifvel be-* 
fryndade orden Svíar, Svi-piód och Svœnskr; men det kan icke ske till
fyllestgörande med mindre , att  nian med det samma kan förklara alla de 
olika former, under hvilka roten visar sig, och dit höra då ej allenast 
Nordiska,  utan äfven alla Germaniska och derifrån bemlade Lat inska,  t. 
ex. T. Schweden, A.-Sax.  Sveon (g. Sveona), m. pl.,  Svear, Suiones (Ta
citus),  Svethans (Jornandes), (?) 2 ið ó v tt  (S t rab o ) ,  in. II. Grimm (Gesch. 
d. I)eut. spr. , s. 745) tror Sviar komma af Isl. svíða, b ränna,  Sv. svedja, 
och d c r f ö r e  betyda gränsboar; andra antaga samma rot med betydelsen: 
de svedjande (liksom icke delta namn skulle vara mycket äldre än detta 
slags jordodling! — och dessutom, odlade icke andra den tidens folk på 
samma vis?). M incu  (Det Norske Folks hist., 1. s. 45) säger: «Hvad 
Svearne augaaer, kjender man endnu ikke ret  betydningen af deres navn, 
heller ikke synes det i dette (oprind. Svipar, Got. Svipans)  at  ligge nogen



och att ö-lands- 
jarlar Frodes1 
drabbnings-frärajaFn 2 
dräpit hade.

ut ey-lands 
iur lar Fróða 
via-fr ama ð 
of-veginn höfdu.

3 2 Kap.

Konung Atlils' giftermål.

Adils3 het konung O ttars son, som konungdom tog efter 
honom. Han var länge konung och vardt mycket rik,  samt 
var ock någre somrar i viking. Adils konung kom med sin 
här till Saxland; der rådde då en konung, som Geirtjuf4 het,

bestemt antydning af geografisk beliggenhed«. Det är sannt nog ,  att  ett 
äldre Svipar ligger till grund för Sviar; men troligen har mera bortfallit 
än bara p. Den förklar ing, som förf. nyligen hört af Professor N. M. 
P k t e h s e n  i Köpenhamn, tyckes deremot gifva den bästa upplysning om 
detta dunkla och mångskiftande ord ,  och, förutsättande hans välvilliga till
stånd, införes hon här :  «Sviar, säger han,  förutsätter ett äldre Svipar, och
detta ett fornare Svinpar, p l . , hvilket i sing. och som adj. blefve Svinpr, 
hvilket är det samma som Jsl. svidr I. svinnr, förståndig, vis; Oden kallas 
derföre också Svidurr och Sviðudr (den stark och vis görande)«. Det 
kunde tilläggas, att man ser af  Got. svmps, s ta rk ,  att  ordet omfattar bäde 
andlig och kroppslig styrka. Sviar, Svear, har  således af forno betydt: 
de vise och starke,  väldige eller mäktige, och kanske kan häruti hafva 
legat en bibetydeise af  S v i d u r s  eller O d e n s  f o l k .  A tt  bilda ett  folk
namn af  ett adjektiviskt ord ur icke ovanligt,  t. ex. Frankcr,  Isl. Frakkar, 
af fra kkr , stolt ,  friboren. Och dessutom passar namnet så mycket 
bätter på Svearne, som de på den tiden måtte hafva intagit en ganska 
hög plats bland samfolken, hvarom bland annat det vittnar, al t  alla käl
lor öfvcrensstärnma u ti ,  at t  Asa-troens och Asa-gudarncs vagga och härd 
hos dem förlägges. Den starka formen Sviar, Svinpar, har  trol. motsva
rats af ett Got. svagt Svinpans, sedan kanske Svipans; bokst. n uti S v e n s k  
(Svendsk?) är således icke det samma n, som nu finnes i T. Schwe- 
den. Det vore mycket mer att  säga om delta ämne, om det genom alla 
sina led skulle behandlas med fullkomlig utförlighet. Men denna not har 
kanske redan bliTvit allt för lång.

1) Isl. eylands iurlar Fróda, Frodes ö-lands jarlar,  jarlarnc öfver 
Frodes öar, d. ä. Vött och Faste.

2) Isl. vig-framadr, eg. dråp-främjare , d. ä. Ottar.

3) Isl. Adils (g. -ils, d. -ilsi), m., Adils, betydelsen är troligen: ko
n u n g ,  ädelboren,  jf. adill, m., hufvudman, upphofsman, och aäall, adj., 
ursprunglig, ädel.

4) Isl. Geir-piofr, eg. spjut- tjuf , ypperlig str idsman, en,  som tager 
vapnen ifrän sine fiender; likasom Frid-fnófr (Fri- lhjof) , frids-tjuf, freds- 
förs törare, eller ock den modige och fride röfvaren.



och hans hustru het Älöf1 den mäktiga, men om deras barn 
är icke taladt: konungen var då icke i landet. Konung Adils
och hans män rände upp till konungens by och rånade der, 
somlige drefvo ned en hjord till strandhugg.2 Hjorden gättes3 
(vallades) af trälbundet folk, karlar och qvinnor, och allt detta 
togo de med sig. I denna flock var en mö, underliga fager, 
hon nämnde sig Yrsa.4 For ‘så konung Adils hem med här
fånget. Yrsa var icke med trälinnorna, och det fanns brådt, 
att hon var vitter, väl i ord förfaren och väl kunnig i alla 
stycken. Alle män tyckte derföre mycket om henne, och
dock konungen mest. Och kom det då så, a tt konungen gjorde
bröllopp med henne. Var Yrsa derpå drottning i Svithjod, 
och tycktes hon vara den yppersta.

33 Kap.

Konung Adils’ död.
Konung Helge*, Halfdans son, rådde då öfver Illeidr. 

Han kom till Svithjod med en här så mycken, att konung 
Adils såg ingen annan sin utväg, än att fly undan. Konung
Helge gick der i land med sin här, härjade och fick mycket
härfång. Han tog till fånga drottning Yrsa, hade henne med 
sig till Svithjod och tog henne till äkta. Deras son var Hrolf 
Krake.6 Men när Hrolf var trevintrig, kom drottning Ålöf

1) Isl. Å lö f (ålöf), f., en äldre form har  varit d-lafn \.A n -la fu ,  den 
yngsta är Oluf, Run. Uluf; det härtill svarandco mask. är Olafr I. Oleifr, 
Run. Ulufr, Olifr; det Gotl. gårdsnamnet A-laifs  (gen.)  angifver ett  
Forn-gotl. O-, A-laifr, A .-Sax. A n-la f:  betydelsen är okänd.

2) Isl. strandar-högg, n , ,  s trandhugg, d. ä. vikingars anfall på en
fredlig strandby med röfvande, särdeles af boskap.

3) Isl. gceta, ipf. gcetla, valla, vakta, Dal. och (1. st. g äta, gätte.
4) Isl. Yrsa, f., ett mörkt ord; det kunde betyda den glänsande, a f yria, 

ipf. yrda  I. urða, glänsa, eller ock kan det stå för lrsa ,  denjflygtande, ir
rande ,  jf. Got. airzjan, eller den ondsinnta, jf. A.-Sax. yrsian, I. irsian, 
vredgas??

5) Isl. Helgi, m .,  den helige, från gudarnc stammande,  med det 
dcrtill svarande Helga, f., Run. Hilki, Halki, m., Halka, f., af  detta si
stas form Hölga är  det forn-Svensk-Ryska namnet O l g a .

6) Isl. H rolfr K raki; Hrolfr, Run. Hrulfr, är  troligen sammandraget 
af  Hröd-olfr eller -ulfr, den bcröinde Ulf eller hjelten, af  hróör, m . ,  lof,



(ill Danmark, och sade hon då drottning Yrsa, att konung 
Helge, hennes man, var ock hennes fader, men Alöf hennes 
moder. For då Yrsa åter till Svithjod till konung Adils, och 
var der sedan drottning medan hon Iefde. Helge konung föll 
i härnad; Hrolf Krake var då 8 vintrar, och vardt då till 
konung tagen i Hleidr. Konung Adils hade stora delor1 (tvi
ster) med en konung, som het Ale den Uppländske2 : han 
var från Norge3. Konnng Adils och konung Ale höllo en 
drabbning på Vänerns4 is, och der föll konung A le, men 
Adils hade seger. Om denna drabbning är vidlyftigt taladt 
i Sköldunga-sagan5, såsom ock om det, när Hrolf Krake kom 
till Adils i Uppsala: då sådde Hrolf Krake guld å Fyrisvall. —  
Adils konung var mycket kär uti gode hästar, och egde han 
de bäste hästar i den tiden. En hans häst het Slöngvir^

beröm. K ra li,  m., gosse, småvuxen karl eller något litet i sitt slag; det 
var  ett  t i llnamn, som Hrolf fick af en fattig sven Vvggr, som kom att  se 
Hrolf, hvilken han hade hört vara «den störste man i Nordlanden«, och 
1)vilken han nu fann vara »kraki einn litill. • Detta omtalas i Sn. Edda 
(Upps.) s. 150— 154, hvarest äfven utförligen berättas om Adils’ strid mot 
Ale (Run. A li),  o«h huru Hrolf Krake sände honom sine kämpar till hjelp 
emot en viss lön, hvilken Adils sedan nekade at t  gälda. För a t t  ulkräfva 
sin fordran ,  kom Hrolf  sjelf till Uppsala. Modern Yrsa gaf honom då ett 
horn ,  fullt af  guld och klenoder, i det han red b o r t ,  hvaremot Adils för
följde honom med sin här. Hrolf räddade sig från öfvermakten, genom 
att  utså guldet å Fyrisvallar, hvilkets uppsamlande sinkade de förföljande. 
Deraf är  guld kalladt Hrolf Krakes säd och Fyrisvallarnes frö, sluter 
Eddan.

1) Is!, deila, f., tvist, deila, v. n., tvista, Dal. dela, träta.
2) Isl. hinn Upplendski, den Uppländske,  från Upplönd, Upplanden, 

nämnl. i Norge, d. ä. det östra Norge,  mellan Dovre,  Svenska gränsen 
och sjölandskapen omkring Kristianiafjärden och hafvct.

3) Isl. Nor-egr, äldre Norö-vegr, m . ,  eg. den norre vägen, de nord
liga landen, liksom Austrvegr, de östliga landen; af  det fordom ofta före
kommande talesättet i Noregi, dat. s g . , har  det nuvarande N o r g e  upp
s tå t t ,  hvaraf synes, huru orätt  det ä r ,  när  somlige envisas at t  skrifva 
«Norrigetf, förmodligen emedan de t ro ,  att  det finnes något af r i g e  (rike) 
i deltä 01(1, liksom i S v e r i g e ,  fordom Svia-riki. Men formerna i T. 
Noriregen, E . N orway, Lat. Norvegia, Dansk Runsten N ur-viak, acc., 
utom det inländska skrifsättct N o r g e  borde dock hafva lärt dem det rätta.

4) Isl. Vcmir, g. Vcmis, m . , sjön Yänern. Ordet är  af okänd bety
delse; jf. Yan-sjön och Van-å (Dal.  WanaJ, hvaraf  Vänjans socken (Dal. 
W anaðn  och Y\ änjadn).

5) S k ö l d u n g  a - S a g a n ,  en saga,  som, ty värr, är  förlorad och 
icke närmare  känd.



men en annan I lra fn 1, hvilken han tog efter den döde Åle; 
och under denne var aflad en annan häst, som ock het Hrafn, 
hvilken han sände till konung Gudgäst2 i Hålogaland. Denne 
red konung Gudgäst och fick honom icke stadnad, innan han 
föll af hans bak (rygg) och fick bane. Detta var på Ö m d3 
i Hålogaland. — Konung Adils var vid Disa—blo t4 och red en 
häst om Disar-salen; hästen snafvade med fötterne under honom 
och föll, konungen stöp framöfver och kom hans hufvud mot 
en sten , så att hösen5 (hufvudskåien brast, och hjärnen låg 
å stenen: det var hans bane. Adils dog i Uppsala och är 
der högad. Svearne kallade honom en väldig konung. Så 
säger Thjodolf:

A tt vattars v ä tt6 Pat {r a k  enn,
vinna skulle at Adils fiörci
på Adils lif, vitt a vccttr
än jag sporde; 0/-vida skyldi;
att Freys ättling ok dädgiarn
falla skulle a f drasils bógutn
från hästens7 bogar, Freys dltungr
den bragdelystne8; falla skyldi;
att blandad vardt ok vid ain'
bragnings-sonens 9 (p.gir hiarna

1) Isl. Slöngvir, m . ,  eg. slungaren, som kastar fötterne. — H ra fn , 
m., den korpsvarte, af  hrafn, korp ,  rarnn.

2) Isl. Goö-yestr, m.,  gudarnes gäst,  den af gudarne älskade.
3) Isl. Ömd eller Aurnd, en del af I l indöen, af  okänd rot.
4) Isl. Disa-blot, blot till Diser (gudinnor) ,  och Disar-salr, Disens

(gudinnans, kanske Friggs?) sal. Det är kanske af del la Disar, g. sg. 
af  dis, eller af D isa , g. pl„ som man fått nutidens D i s a ;  jf. not. 1, s. 10.

5) Isl. hauss, rn . , hufvudskål, hös, hvilket ännu lefver i flere land
skapsmål,  t. ex. Smål.,  Ö. Göt. , V. Göt. ,  Ängcrml. , i Dal. tunn-(h)ös I. 
-iis, m . ,  t inning, deraf troligen ordet heden-hös, hedna tidens hufvud 
(början).

ö) Isl. vitia vcctlr, f., vältars vätt (trollens troll), den leda trollhexan,
d. ä. det onda ,  onda makter;  j a ,  det kunde här hafva sin ursprungligaste 
betydelse, och således vara: väsendens väsende, d. ä. ödet, (Nornan, ehuru 
det föregående stället i 10 kap. knappast sä kan tagas.

7) Isl. D r asili, eller Drösull, dat. Fh-ösli, m . ,  häst; häraf kommer 
namnet på det stora verldslrädct Yyy-dr asill, Odens (Y yys)  häst, emedan 
han hängde derpå i nio nätter (dygn),  och då tänkande genomforskade 
alla tings sammanhang: se Rúnata ls-þáltr  Oðins, Sæm. Edd. s. 27 o. följ.

8) Isl. dáð-yiarn, adj. , dådgir ig, bragdelysten, d. ä. Adils.
9) Isl. brayninys búrr, bragnings (konungs) son ,  d. ä. Adils»



hjiirne-vatska 1 
med vata sanden'2 ; 
och att vid Uppsala, 
A les fiende3, 
den dådsälle, 
do skulle.

bragnings burs 
af-blanditin vard  
ok dåösail 
deya skyldi 
Ala dolgr 
al Uppsölum.

34 Kap.

H rolf Krakes fall.
Ö sten4 het Adils son, som der näst rådde öfver Svea

välde: i hans dagar föll Ilrolf Krake i Hleidr. I den tiden 
härjade konungar mycket i Svea-välde, både Daner och Nord
män. Månge voro de sjökonungar, som rådde öfver mycket 
manskap, men inga land egde, och tycktes den ensam med 
fullt skäl måga heta sjökonung, som aldrig sof under sotig ås, 
och som aldrig drack i spisvrå.5

35 Kap.

Os» Öste» oeh Sölve Juta-konu»g.
Solve0 het en sjökonung, Högnes7 son å N jörd-ö8, som

1) Isl. cegir hiarna, h järne-vätska, eg. hjärnes Öger eller haf, emedan 
Œ yir var det stora uthafvets gud; det betyder eg. skräckingifvarcn, af 
œgia, förskräcka, af  vga, rysa.

2) Isl. aurr, Gotl. aur, in., i flere Sv. landskapsmål ö r ,  grof sand, 
grus ,  Isl. äfven våt sand,  gyttja.

3) Isl. A la  dolgr, Åles fiende, d. ä. Adils.
4) Isl. Eysteinn, Run- Austain (Liljegr. 455, 1300), eg. Ö-sten, antingen 

är det ordet ( j  med namnet Sten ,  likasom Sten från öcn, eller ock kunde 
det innebära den stenfaste öboen (?).

5) Isl. drakk aldri at arins-horni, drack aldrig i spisvrå, eg. vid spi- 
selns hörne. Af arinn, arn I. ar, m., är il ,  spisel, D. arne, och horn, n., 
horn ,  hörne, vrai. — Aai.l  öfversätter detta med: «aldrig drak af  arne-  
stcdets horiKf, och tager således horn för dryckeshorn. Men det tör blifva 
svårt nog alt  fä någon hemul (auktoritet) för, att  prep. at betyder af .

0) Isl. Solvi, m., Sv. Runst. Salvi (Liljegr. 748, 897),  ä r ,  enligt Sn. 
Edd., ett allmänt s jökonunga-namn, och kan således vara taget af  söl, g. 
sölva, n. pl., hafstång; det tör dock snarare betyda: den svarte, den hymörke, 
hårsvar te, af  A.-Sax. salo, g. salou-es, adj.. mörk, svartaklig,  E. sallow, 
då äfven söl, tång ,  kan ledas dcr ifrån, likasom Salvo-riv, ett sjöref vid 
Gotland, det mörka refvet.

7) Isl. Högni, m., (a f  ett äldre *Haguni?), betyder kanske:  den hän
dige, af hagr, dexter, F.-Tysk.  Ilagene, Hagen.

8) Isl. Aiard-eg, f., Njörds ö, nu Nærö, N. orn Throndhem.



då för tiden härjade i ö stervåg '; han egde ock rike på J u t-

land. Han styrde med sitt manskap till Svithjod. Då var
konung Östen på gästning2 i ett härad, som heter Lofund3. 
Dit kom Solve konung ovart pä om natten, tog hus p å 4 ko

nungen och brände honom inne med all hans hird. Derpå 
far konung Sölve till Sigtuna och fordrar för sig konungs namn 
och vedertagning. Men Svearne samna här och vilja mot ho

nom värja landet, och vardt en drabbning så stor, a tt det är 

sagdt, att hon icke slö t5 på ellofva dygn. Der fick konung 
Sölve seger, och var han sedan konung öfver Sveavälde långan

tid , allt till dess att Svearne sveko honom, och han der vardt

dräpen. Så säger Thjodolf:
Östens lifs Veit ek Eysteins
lönnliga än d e8 enda folginn
dold jag vet lokinn lifs
å Lofund vara; d Lofundi;
att Jutske m ä n 7 at sikling
innebränt liafva rneð Svíum, kváðu,
siklingen raed lutska menn
Svear, det qvads. inni brenna.
Och backe-tångens Ok bit-sótt,
bitande s o t8 i  brand-nói,

1) Isl. austr-veyr, m . ,  den östre vägen, landen öster om Östersjön, 
eg. de ,  som beboddes af Finska och Vändiska folkstammar.

2) Isl. veitsla, f., vets la , gästabud, eg. ett slags skatt (prestation, af 
veita, gifva, utgöra),  i det de rikare bönderne underhöllo konungen med 
hans hird en viss tid, sedan gästabud i allmänhet.

3) Isl. Lof-önd, i versen Lof-und;  man har  gissat att härmed me
nas L o f - ö  i Mälaren; men o är här lika med Isl. ö. Lof-und  kunde 
betyda: den ljufva eller prisade källan (Isl. und, f.) eller böljan (Isl. unn, 
f . ), vågen, viken.

4) Isl. tók hús d , tog hus p å ,  anföll i huset,  jf. Gotl. taka häus pa, 
göra ända på ,  nedgöra.

5) Isl. sleit, ipf. af slita, sluta (eg. slita), i synnerhet när  fråga är 
om strid, likasom i Sv. slita en tvist.

6) De tryckta upplagorna hafva lokins, hvilket sål. moste hänföras 
till lifs, men det har här, efter två handskrifter (C., 1).), som anföras i 
Fol.-uppl. , blifvit ändradt till lokinn, då det kommer at t  svara till enda; 
ty det var icke Östens lif, utan hans ändalykt,  som man icke 'kände.

7) Isl. Iótska menn, acc. pl. m . , Jutske mä n ,  d. ä. Sölves underså
tar  i Ju t land ;  menn, slår i acc. för kvddu, nämnl. pcir kvdðu, man qvad, 
sade.

8) Isl. hliðar-þangs bit-sótt, eg. backe-tångs bi t-sot,  d. ä. skogens 
förderfliga so t ,  skogens ödare, d. ä.j elden. Illid ,  f., backesida, lid, i 
flere Sv. dialekter , och den tång,  som derpå växer, är skogen (Sv. sjö-


