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Socken:

Adress:

Bertittqt av:

[Jppteckníngsår: Född år . i
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Skriv endast pÅ dcuna sidal
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ett anslt l{uldsrap.rrlå ooh-*fuSît oslt rycket blod flöt. I
,Gudröd BJörnaeon och llal
t11rfälle yppòd6 elg ett

n ¡1nijros egondonrvor o de !.ako scn8
Þö¡rdernae drår4¡ar ûå 0e voro uts

oclr i:'öf vatJe dag eor, glsl t'rodadeO

Gudröû tsJörnseon hacte blott 6!t þarnrsonen lhord.ooh Halyar trrå hadc
endast en dotterfslgrlC.Oob d,e oäd,r¡ þèrnen h¿rd,c bllvlt föräIgkede l varandre

ã,tterne trunrlei de lblanct tråffs¡ tôr och Llär euldce cle Éfyllene fran-
ngo uncer stl¿qanCe hat nellan bön-

Þeslöt han c¡r kvå.ll att fölJa eftsr.Os
vå1lng ocll h.?pnad nans herréa soris ¡nöte ¡lr¿c si¿;rLd,Dflondebondang fag::a
dotter.H"3n horôe huru Le s3ntalade on att fly frin-reii:met och han tdsi¿itatt gntala alLt för Grrdröit FJömsson.

Då bonilerr flck höra nlstoilen o¡rtalas blev ¡ts,n trrsûr[nlgrmen I stãll6tfgr att rrtöse_3l-n.¡re'le pÄ.sonenrrrtkirstarle oen,i¿ r:iest "eñål.rntga-¡eshylt-nlngar mot Halvar Fräratt det var dsilno sor. råtlt s1n dotter röireca rrlncsor!¡ßk'¡aì.lret utbrrlcilt¿¡ r¿sl(t 1 b.vgrlen octr kolg i¡rèr.t ì111 Halvar F,räsöron.Llka vred oom sLn flends blev nu de¡¡rle ocn påst,ot I sln tur att detvt{_BJörrr;Bonrsor l.åtlt..slri son förföra rre:is ùot,ter.ooh på leifá ãàtt
nä1d,e flendBk¡pen slri nöJdpt¡nkt.

fln etornlg Lf*"on pri vtriiern bådado

alno vagnðr och köra det övor cle¡i ¡¡t¡ne
de bå¿a gårdarnart.lll sln beeograres r
gsnasr, att last¿ de ciyrì¡arr sllve¡.sake
för dörren.fntEt f 1ck 1ämnae hrTarruåde
pLocxadee mecl.8Iutllgen ver ¿ttt klart

,il8íå" 3, :iil,å Häl:iäi' l;å.$å:ååi*.eltvret, nu¡ilrl.t ut på ,rrslþyfJordeñ,
köi:¡ 1 Isn(l vld Ec+,setta stianden.ra t;/rrgden r¡tan broet coh rnå,nnl¡lof

en och llns faders aorgl lga ttöd,

íåiå.iå"Hl 'ts nec gubben frä
år I?jO Iör ne siint ned ctykarel.rflalbyfJorden för att aflgT gên garnìa ålrver¡¡katten norr oei"p¿ãi*vtdarc'att oÌt pa! holl r€ bltvlt lóv¿oe t.ooo f¡¡ Dal.R:nt on ce h¡nde

!l|!tf ro$? på atlvrEt.r BI_dooE lyokatr-ooh sl-tversr¿tten tortte nogblt tvarttggando pâ. uot tlrra nove'å en gång ró;rñ-üil.'"-' 'vÂs
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