
Haustlong, Thjodolf de Hvin

1. Hvé skalk góðs at gj ldumǫ  
gunnveggjar brú leggja 
-- -- -- -- -- -- 
raddkleif at Þórleifi. 
Týframra sék tíva 
trygglaust of far þriggja 
á hreing ru hlýriǫ  
hildar fats ok Þjaza. 

2. Segj ndum fló sagnaǫ  
snótar ulfr at móti 
í gemlis ham g mlumǫ  
glammi ó fyr sk mmu;ǫ  
settisk rn, þars æsir,ǫ  
ár (Gefnar) mat b ́ ruǫ  
(vasa byrgi-Týr bjarga 
bleyði vændr) á seyði. 

3. Tormiðluðr vas tívum 
tálhreinn meðal beina; 
hvat kvað hapta snytrir 
hjalmfaldinn því valda; 
margspakr of nam mæla 
m ́ r valkastar b́ ruǫ ǫ  
(vasat Hœnis vinr h ́ numǫ  
hollr) af fornum þolli. 

4. Fjallgylðir bað fyllar 
fet-Meila sér deila 
(hlaut) af helgum skutli 
(hrafnásar vinr blása); 
ving-r gnir lét vagnaǫ  
vígfrekr ofan sígask, 
þars vélsparir v ́ ruǫ  
varnendr goða farnir. 

5. Fljótt bað foldar dróttinn 
Fárbauta m g Várarǫ  
þekkiligr með þegnum 
þrymseilar hval deila, 
en af breiðu bjóði 
bragðvíss at þat lagði 
ósvífrandi ása 
upp þjórhluti fjóra. 

6. Ok slíðrliga síðan 
svangr (vas þat fyr l ngu)ǫ  
át af eikirótum 
okbj rn faðir Marnar,ǫ  
áðr djúphugaðr dræpi 



dolg ballastan vallar 
hirði-Týr meðal herða 
herfangs ofan st ngu.ǫ  

7. Þá varð fastr við fóstra 
farmr Sigvinjar arma, 
sás ll regin eygja,ǫ  
ndurgoðs, í b ndum;ǫ ǫ  

loddi r ́ við rammanǫ  
reimuð J tunheima,ǫ  
en holls vinar Hœnis 
hendr við stangar enda. 

8. Fló með fróðgum tívi 
fangsæll of veg langan 
sveita nagr, svát slitna 
sundr ulfs faðir mundi; 
þá varð Þórs of-rúni 
(þungr vas Loptr of sprunginn) 
m ́ lunaut, hvat's mátti,ǫ  
miðjungs friðar biðja. 

9. Sér bað sagna hrœri 
sorgœran mey fœra, 
þás ellilyf ása, 
áttrunnr Hymis, kunni; 
Brunnakrs of kom bekkjar 
Brísings goða dísi 
girðiþjófr í garða 
grjót-Níðaðar síðan. 

10. Urðut brattra barða 
byggvendr at þat hryggvir; 
þá vas Ið með j tnumǫ  
unnr nýkomin sunnan; 
gættusk allar áttir 
Ingvifreys at þingi 
(v ́ ru heldr) ok hárarǫ  
(hamljót regin) gamlar. 

11. Unz hrynsæva hræva 
hund lgefnar funduǫ  
leiðiþirr ok læva 
lund lgefnar bundu;ǫ  
þú skalt véltr, nema, vélum, 
- vreiðr mælti svá - leiðir 
mun stœrandi mæra 
mey aptr, Loki, hapta. 

12. Heyrðak svá, þat (síðan 
sveik opt ́ su leikum)ǫ  
hugreynandi Hœnis 



hauks fló bjalfa aukinn, 
ok lómhugaðr lagði 
leikblaðs reginn fjaðrar 
ern at glis barniǫ  
arnsúg faðir Marnar. 

13. Hófu skjótt, en skófu, 
sk pt, ginnregin, brinna,ǫ  
en sonr biðils sviðnar 
(sveipr varð í f r) Greipar.ǫ  
Þat's of fátt á fjalla 
Finns ilja brú minni. 
Baugs þák bifum fáða 
bifkleif at Þórleifi. 

14. Eðr of sér, es j tnaǫ  
ótti lét of sóttan 
hellis baur á hyrjar, 
haug Grjótúna, baugi; 
ók at ísarnleiki 
Jarðar sunr, en dunði, 
móðr svall Meila blóða, 
Mána vegr und h ́ num.ǫ  

15. Kn ́ ttu ll , en, Ullarǫ ǫ  
endil ́ g, fyr mági,ǫ  
grund vas grápi hrundin, 
ginnunga vé brinna, 
þás hafregin hafrar 
hógreiðar framm drógu 
(seðr gekk Sv lnis ekkjaǫ  
sundr) at Hrungnis fundi. 

16. Þyrmðit Baldrs of barmi, 
berg, solgnum þar dolgi, 
hristusk bj rg ok brustu,ǫ  
brann upphiminn, manna; 
mj k frák móti hrøkkvaǫ  
myrkbeins Haka reinar, 
þás vígligan, vagna 
vátt, sinn bana þátti. 

17. Brátt fló bjarga gæti 
- b nd ollu því - randaǫ  
(ímun) f lr und iljarǫ  
íss (vildu svá dísir); 
varðat h ggs frá h rðumǫ ǫ  
hraundrengr þaðan lengi 
trjónu trolls of-rúna 
tíðs fj llama at bíða.ǫ  

18. Fj rspillir lét fallaǫ  



fjalfrs ólágra gjalfra 
b lverðungar Beljaǫ  
bolm á randar holmi; 
þar hné grundar gilja 
gramr fyr sk rpum hamri,ǫ  
en berg-Dana bægði 
brjótr við j rmunþrjóti.ǫ  

19. Ok h rð brotin herjuǫ  
heimþingaðar Vingnis 
hvein í hjarna mœni 
hein at Grundar sveini, 
þar svát, eðr í Óðins 
ólaus burar hausi, 
stála vikr of stokkin 
stóð Einriða blóði. 

20. Áðr ór hneigihlíðum 
hárs l-Gefjun sáraǫ  
reiði-Týs et rauða 
ryðs hœlib l gœli.ǫ  
G rla lítk á Geitisǫ  
garði þær of farðir. 
Baugs þák bifum fáða 
bifkleif at Þórleifi. 


