
Glósur úr Njálu

Mörður Valgarðsson (bls. 51)

Ásgrímur Elliða-Grímsson (bls. 52)

Þráinn Sigfússon (64)

Gissu hvíti og Geir goði (92)

Flosi Þórðarson (189)

 

Orrusta á EyrarsundiHrútur vs. Atli, sonur Arnviðar jarls (12-13)
Hallgerður langbrók (21)
Gunnar Hámundarson á Hlíðarenda (40)
Kolskeggur (41)
Njáll Þorgeirsson á Berþórshvoli (41)
Bergþóra Skarphéðinsdóttir (41)
Ráð Njáls varðandi Unni og Hrút til Gunnars (43-46)
Gunnar hafði sæmd af máli Unnar gegn Hrúti (50)
Mörður Valgarðsson (51)
Skarphéðinn (51)
Grímur (51)
Helgi (51)
Höskuldur Njálsson (51)
Skarphéðinn à Þórhildur Hrafnsdóttir
Grímur à Ástríður af Djúpárbakka
Helgi à Þórhalla Ásgrímsdóttir, Elliða-Grímssonar
Ásgrímur Elliða-Grímsson (52)
Þórhallur Ásgrímsson í fóstur hjá Njáli (53)
Utanferð Gunnars (54)
Orrusta í Hísing Gunnar&Kolskeggur+Hallvarður vs. Vandill&Karl (56)
Orrusta í RafalaGunnar&Kolskeggur+Hallvarður vs. víkingar (57)
Vopn Kolskeggs og Hallgríms (57) atgeirinn og sax
Orrusta í EysýsluG&K+H vs. Kolskeggur&Hallgrímur (58)
Atgeirinn (58)
Spá Njáls um að Gunnar verði öfundaður (60)
Gunnar hittir Hallgerði (62)
Gunnar á Hlíðarenda à Hallgerður Höskuldsdóttir
Þráinn Sigfússon, móðurbróðir Gunnars, skilur við Þórhildi skáldkonu og giftist Þorgerði
Glúmsdóttir. (65)
Ketill Sifússon í Mörk átti Þorgerði Njálsdóttur (64)
Hallgerður og Berþóra verða ósáttar (67)
Húskarlavígin (68-91)
Brybjólfur rósti, sonur Svans laungetinn (75)
Sigmundur Lambason (80)
Orrustur í húskarlavígum



Gissur hvíti (92)
Geir goði (92)
Otkell Skarfsson í Kirkjubæ (92)
Otkell à Þorgerður Másdóttir
Skammkell - tillalaillur (92)
Hallkell og Hallbjörn hvíti voru bræður Otkels (92)
Melkóflur þræll (93)
Ránsferð Melkólfs að Kirkjubæ (95)
Gunnar slær Hallgerði utan undir (95)
Skammkell lýgur um vilja Gissurar og Geirs (101)
Runólfur, maður Úlfs aurgoða (104)
Auðúlfur austmaður (105)
Otkell ríður Gunnar niður (105)
Skammkell segir að Gunnar hafi grátið (106)
Smalamaður Gunnars tjáir honum orð Otkells og félaga (107)
Syngur í atgeirnum áður en Gunnar fer að Otkatli (107)
Orrusta við RangáGunnar&Kolskeggur vs. Otkell&co.
Gunnar á ekki að vega aftur í sama knérunn (ætt Otkells) (110)
Skafti Þóroddsson (111)
Starkaður Barkarson, undir Þríhyrningi (113)
Starkaður à Hallbera Hróaldsdóttir
Hildigunnur læknir Starkaðardóttir (113)
Egill Kolsson í Sandgili (114)
Egill à Steinvör, systir Starkaðar undir Þríhyrnigi
Guðrún náttsól Egilsdóttir (114)
Gunnar ætlar í hestaat við Kol, Óttar og Hauk Egilssyni (116)
Höskuldur Þráinsson fæðist (116)
Högni og Grani Gunnarssynir (116-117)
Orrusta à Hestaatið (117)
Þorgeir Starkaðarson heggur annað augað úr hesti Gunnars og þá biður Gunnar Kolskegg að
höggva hestinn því hann eigi ekki að lifa við örkuml. Gunnar slær Þorgeir með hestastafnum
og fyrir það vill Þorgeir Gunnar dauðan. (117-118)
Gunnar hjálpar Ásgrími Elliða-Grímssyni og fyrir það heitir Ásgrímur honum liðveislu sína.
Sigurður svínhöfði (120)
Fyrirsát fyrir Gunnari, Kolskeggi og Hirti undirbúið.
Draumur Gunnars (122)
Orrusta við KnafahólaGunnar vs. Starkaður, Þorgeir, Egill o.fl. (123)
Gunnar vegur Egil og kastar honum út í Rangá (124)
Hjörtur Hámundarson deyr af völdum Austmannsins (124)
Njáll hjálpar Gunnari (126)
Þorgeir Otkellsson (130)
Þeorgeir Otkellsson og Þorgeir Starkaðarson fara gegn Gunnari en Njáll hræðir þá burt. (134)
Njáll hjálpar Gunnari á Alþingi (135) - „Með lögum skal land vort byggja en eigi með ólögum
eyða."
Gjafir Ólafs pá; skikkja, gullhringur og hundur (Sámur) (136)
Þorgeir Otkellsson fíflar Ormhildi, frændkonu Gunnars (137)
Blóð fellur á atgeirinn (138)
Orrusta við RangáGunnar&Kolskeggur vs. Þorgeirar og Mörður (138-1399
Gunnar drepur Þorgeir Otkellsson (Úps!) (139)
Gissur og Geir sækja mál á hendur Gunnari og krefjast þess að hann verði sekur skógarmaður
og allar eignir hans verði gerðar upptækar. (140-141)



Njáll bjargar Gunnari fyrir horn, þ.e.a.s. hann getur mildað sættina (141)
Gunnar og Kolskeggur eiga að fara utan í þrjá vetur. Annars eru þeir réttdræpir af frændum
Þorgeirs Otkellssonar. Einnig skal Gunnar greiða fésekt (141-142)
Gunnar ætlar að fara en hættir við á síðustu stundu. Kolskeggur fer. Gunnar er heima um
veturinn og haustið. (143-144)
Gissur lýsir sekt á hendur Gunnari og safnar öllum óvinum hans saman í Almannagjá. (144)
Njáll býður Gunnari syni sína en Gunnar afþakkar. Biður Njál að gæta Högna en honum er
sama um Grana.
Starkaður og Mörður pína bóndann á næsta bæ til þess að taka Sám, en Sámur drap bóndann,
og þá drap Önundur úr Tröllaskógi Sám og hundurinn gó hátt.(145-146)
Gunnar heyrir og vaknar.(146)
Þeir Mörður og co sækja að Gunnari en þeir geta ekkert gert meðan hann hefur bogann. Þó
kemur að því að þeim tekst að skera bogastrenginn. Hallgerðu neitar Gunnari um lokk úr hári
sínu og þar með er Gunnar dauðans matur og GUNNAR ER DREPINN!!! (146-148)
Dauðir menn eru heygðir og margir syrgja Gunnar Hámundarson frá Hlíðarenda. (149-150)
Gunnar kvað í haugnum og Rannveig var vond við Hallgerði (150-152)
Sakrphéðinn og Högni drepa, Tjörva, Hróald, Starkað, og Þorgeir (152-153)
Njáll sætti menn efitr þessi ósköp. (153-154)
Hann bað konu handa Högna sem var Álfeiður Veturliðadóttir (154)
Kolskeggur fór til Noregs, svo Danmerkur. Hann skírist í Danmörku, fer til Garðaríkis, og
Mikagarðs og gerist höfðingi yfir Væringjaliði (154-155)
Þráinn Sigfússon fer til Noregs og er hjá Hákoni jarli. Fer á eftir Kol (155-156)
Orrusta í HelsingjaborgÞráinn vs. Kolur (156-157)
Þráinn drepur Kol og jarl gefur honum skip er Gammur heitir (157)
Þráinn er með jarli (157)
Grímur og Helgi villast af leið og rekur til Skotlands. Brjálað veður. (158)
Grjótgarður og Snækólfur víkingar koma að þeim (158)
Orrusta í SkotlandiNjálssynir vs. Grjótgarður&Snækólfur (159-160)
Kári Sölmundason kemur og hjálpar þeim (159-160)
Þeir vinna með aðstoð Kára (160)
Sigurður Orkneyjarjarl (160)
Kári er hirðmaður hans
Helgi og Grímur verða líka hjá honum um veturinn. Helgi er forspár (161)
Orrusta við DungalsgnípuSigurður jarl vs. Skotar (162)
Njálssynir verða hirðmenn jarls (163)
Orrusta (lítil)Njálssynir&Kári vs. Guðröður jarl (162)
Njálssynir fara til Noregs (163)
Hrappur Örgumliðason (163-164)
Hrappur hafði vegið mann og ætlaði að borga Kolbeini (163) fyrir að flytja sig til Noregs (164)
Hrappur kláraði matinn sinn á leiðinni og fékk mat hjá Kolbeini. Hann sveik Kolbein um féð
og Kolbeinn segir honum að svíkja aldrei lánardrottinn sinn (164)
Hrappur fær gistingu hjá Guðbrandi í Dölum en þarf að hóta Guðbrandi til þess (165)
Hrappur fíflaði Guðrúnu dóttur hans og hún varð ólétt (165-166)
Hann drap Ásvarð, verkstjóra Guðbrands (166)
Hrappur er dæmdur útlægur og Hákon jarl leggur fé til höfuðs honum (168)
Jarl er í veislu hjá Guðbrandi og Hrappur brennir goðahúsið. Allir fara að leita. (168-169)
Hrappur leitar á náðir Njállssona en þeir neita (170)
Þá býður hann Þráni Sigfússyni fé fyrir að leyna sér (170)
Þráinn felur hann í tunnum, svo í sekkjum og síðast í segli (170-174)
Jarl kemur til Njálssona og spyr þá en þeir segjst ekkert vita, vilja ekkert segja vegna þess
að þá gæti Þráinn hefnt sín (170-171)



Jarl finnur ekkert hjá Þráni, fer í land en sér þá hvar Hrappur er. Hann fer aftur út í skip,
finnur ekkert, fer í land og sér þá hvar Hrappur er. Fer út í skip, finnur ekkert, fer í land og
sér þá hvar Hrappur er en þá er Þráinn farinn. (172-174)
Þráinn fer með Hrapp til Íslands og hann fær bú á Hrappsstöðum. (174)
Er Hrappur að fífla Hallgerði? (174)
Sveinn, sonur Hákonar jarls er alltaf að reyna að róa föður sinn því hann hagar sér illa. Sbr.
(175) efst
Orrusta við HlaðiNjálssynir vs. Hákon jarl (175)
Njálssynir handteknir og á að drepa þá daginn eftir (176)
Þeir sleppa og fara til Kára (176)
Nú vill jarl sættast við Njálssyni en þeir sættast bara við Eirík, son hans en ekki Hákon (177)
Njálssynir og Kári í hernað (178)
Kári, Helgi og Grímur til Íslands. (178)
Kári giftist Helgu Njálsdóttir (178)
Helgi og Njáll vilja fá bætur frá Þráni en það gengur ekkert (179-182)
Þráinn var alltaf með marga menn með sér (180)
Grani Gunnarsson og Víga-Hrappur voru verst til Njálssona (180)
Þeir fara til Grjótár, Njálssynir og félagar (180-182)
Enginn býður þá velkomna og Skarphéðinn býður þá bara velkomna (181)
Skarphéðinn segir að Hallgerður sé hornkerling eða púta (181)
Skarphéðinn segir: „Skiptið ekki orðum við Hrapp en gjaldið honum rauðan belg fyrir gráan."
(1819
Njálssynir vilja berjast við Þráinn og co (182)
Þráinn og fleiri fara í Dal og Mörk.
Berþóra fréttir það og segir sonum sínum og Kára hversu lengi þeir verða. (184)
Njálssynir fara „í sauðaleit" að finna Þráinn og félaga (184)
Orrusta við RauðaskriðurNjálssynir&Kári vs. Þráinn og co (185-186)
Skarphéðinn rennir sér fótskriðu og drepur Þráinn (185)
Grímur drepu Hrapp (186)
Njáll bætir Þráinn (187)
Njáll tekur Höskuld Þráinsson í fóstur (188)
Höskuldur lýsing (188-189)
Flosi Þórðarson (189)
Flosi à Steinvör Hallsdóttir af Síðu
Hildigunnur Starkaðardóttir – Starkaður var bróðir Flosa (189)
Síðu-Hallur Þorsteinsson(189-190)
Síðu-Hallur à Jóreiður Þiðrandadóttir
Njáll biður Höskuldi Þráinssyni Hildigunnar Starkaðardóttur en hún vill hann ekki hafi hann
ekki goðorð. (190-191)
Njáll fer á þing og með klækjum lætur hann búa til nýtt goðorð þegar hann er að leysa
vandamál á þingi (192-193)
Nýtt goðorð er gert í Hvítanes handa Höskuldi (193-194)
Höskuldur Þráinsson à Hildigunnur Starkaðardóttir
Bjuggu í Ossabæ (194)
Lýtingur á Sámsstöðum (194)
Lýtingur à Steinvör Sigfússdóttir
Höskuldur Njálsson býr nálægt Lýtingi og ríður oft um hlaðið hjá honum og það pirrar Lýting,
en enginn vill hjálpa honum að drepa Höskuld (195)
Hann og bræður hans fara og særa Höskuld til ólífis sextán sárum (196)
Skarphéðinn veitir Höskuldi nábjargir, að vilja Hróðnýjar (197)
Njálssynir drepa Hallgrím og Hallkel, bræður Lýtings en Lýtingur kemst undan (198)



Höskuldur Þráinsson semur vil Njál (199-200)
„Sættir" nást (200)
Kristnitakan (200-212)
Njáll tekur trú (204)
Ámundi blindi, sonur Höskulds Njálssonar, fær sjónina, drepur Lýting og verður blindur aftur
(213)
Njáll sættir (213)
Valgarður grái er heiðinn og ráðleggur Merði Valgarðssyni að rægja saman Njálssyni og
Höskuld Hvítanesgoða Þráinsson svo að þeir drepi hann (214)
Mörður vingast við Njálssyni og Kára en Njáli er illa við það (215)
Hann reynir að rægja Njálssyni við Höskuld en það tekst ekki (216-217)
Þá rægir Mörður Höskuld við Njálssyni og það tekst (217)
Höskuldur heimsækir Flosa, tengdaföður sinn, og Flosi talar um hve slæmt það sé að fáleikar
séu með þeim Njálssonum og Höskuldi (217-218)
Njálssynir, Kári og Mörður ákveða að fara í Ossabæ og drepa Höskuld Hvítanesgoða Þráinsson.
Njáli er ekki sagt frá því en hann skynjar hins vegar ýmislegt. (218-219)
„Guð hjálpi mér en fyrirgefi yður." Síðustu orð Höskular. Sagt við Skarphéðinn.(219)
Þeir kumpánar drepa Höskuld, fimm á móti einum. (219)
Þegar Njáli eru færð tíðindin bregst hann illa við og segir að frekar hefði hann viljað að tveir
sona hans dæju (sennilega Grímur og Skarphéðinn) heldur en að Höskuldur væri drepinn.
Hann segir að af þessu muni leiða dauði fjölskyldu hans. (220)
Hildigunnur finnur Höskuld veginn og talar um að þetta sé ekki karlmannlegt víg. (220)
Hún tekur skikkjuna og vefur blóðlifrarnar inn í hana og varðveitir (221)
Ketill úr Mörk hét því á sínum tíma að hefna Höskuldar en hvað nú? (221)
„…náið er nef augum…" Ketill úr Mörk (221)
Mörður býr málin til Alþingis og svíkur Njálssyni eins og honum einum er lagið (221)
Guðmundur ríki (222-223)
Snorri goði (223)
Flosi safnar öllu því liði sem hann getur (224-225)
Flosi fór í heimsókn til Hildigunnar (226-227)
„…eru köld kvenna ráð." Flosi við Hildigunni þegar hún kastaði yfir hann skikkjunni Flosanauti
eftir Höskuld. (227)
Ingjaldur Höskuldsson hins hvíta (228)
Flosi fær Ingjald til lið við sig, þó Ingjaldur sé tregur sökum vensla sakir við Njál og syni
hans. (228)
Sigfússynir: Þráinn (dauður), Ketill úr Mörk, Lambi, Þorkell, Mörður og Sigmundur.
Flosi, Sifússynir og fleiri ákveða að drepa Njál og syni hans. (228-229)
Njáll og synir hans fara ásamt fleirum til Ásgríms Elliða-Grímssonar að safna liði á þing (230-
231)
Á þingi ganga Ásgrímur, Njálssynir og fleiri um og reyna að safna vinum meðal höfðingja.
Flesir vilja ekki taka þátt. (232-239)

Glósur úr kafla 120 og upp úr í heftinu

Auka:

 Snorri goði kemur með þá tillögu að Höskuldur verði bættur þrennum manngjöldum eða sex
hundur silfurs (243)

 Sætt um víg Höskulds (244-245)
 Allt fer út um þúfur(245-246)
 Óvinir Njálssona sóru eiða að taka þátt í aðförinni. Margir sviku Njál með því (247-249)
 Síðu-Hallur býðst til þess að hafa son sinn, Ljót, ógildan til þess að reyna að koma á sáttum



(324)

Manngjöld eftir brennuna:

Njáll Þorgeirsson 3 manngjöld

Berþóra Skarphéðinsdóttir 2 manngjöld

Skarphéðinn = Höskuldur Hvítanesgoði

Grímur 2 manngjöld

Helgi 2 manngjöld

Aðrir er inni brunnu 1X manngjöld

Þórður Kárason ekki sætt

Refsingar eftir brennuna

Allir brennumenn skyldu fara utan innan þriggja vetra, annars sekir skógarmenn.

Flosi 3 vetur

Gunnar Lambason aldrei aftur

Grani Gunnarsson aldrei aftur

Glúmur Hildison aldrei aftur

Kolur Þorsteinsson aldrei aftur

Eyjólfur Bölversson ógildur

Kári Sölmundarson og Þorgeir skorargeir vilja ekki sættast (324)
Kári vill ekki drepa Ketil úr Mörk (329)
Kári neyðir Þorgeir til að sættast við Hall (332)
Kári segir að sonar síns, Þórar, sé enn óhefnt (332)
Flosi dáist að Kára (332)
Þorgeir skorargeir tekur við fé og fjölskyldu Kára (333)
Kári fer til Björns í Mörk (334)
Björn à Valgerður Þorbrandsdóttir
Kári fær Björn til liðs við sig og Valgerður varar Kára við því. (334)
Kári faldi sig hjá Birni í Mörk, er opinberlega hjá Guðmundi ríka
Flosi ætlar utan (335)
Björn hylmir yfir Kára (337)
Björn og Kári fara saman í Álftafjörð (338)
Orrusta við MeðallandBjrön&Kári vs. Sigfússynir og fl. (339-340)
Orrusta Björn&Kári vs. Glúmur Hildison og fl. (342)
Kári gefur Katli í Mörk grið (343)
Setn Kára um Björn (344) efst
Þorgeir á að vernda Björn í Mörk (344)



Kári fer utan á eftir brennumönnum (344)
Flosa reklur til Orkneyja (345) à slæmt vegna þess að Helgi Njálsson var hirðmaður Sigurðar
jarls
Jarl ætlar að drepa þá alla (346)
Þorsteinn Síðu-Hallsson bjargar þeim (346)
Flosi verður hirðmaður (346)
Kári kemur til Hrosseyjar (347)
Kári kemur til Orkneyjar með Kolbeini og Dagviði (348)
Kári drepur Gunnar Lambason (349)
Sigðurður jarl vildi láta drepa hann en Kári var vinsæll þar og enginn gerði neitt (349)
Kári fór (350)
Flosi segir söguna af brennunni (350)
Kári drepur Kol (362)
Flosi fær aflausn hjá páfa (362)
Kári líka (362)
Kári ferðast og kemur til Íslands (362-363)
Sættir milli Flosa og Kára (363)
Flosi týndist sem gamall maður á skipi (363)

„Og lúkum vér þar Brennu-Njáls sögu."

Guðmundur Karl EinarssonGuðmundur Karl Einarsson 
Heimasíða: http://www.gudmundurkarl.com
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