
  
  

SSvvaannhhiillddss  TToodd    
((aauuss  ddeerr  VV™™llssuunnggaa  ssaaggaa))  
  
JJ™™rrmmuunnrreekkrr  hheeffiirr  kkoonnuunnggrr  hheeiittiitt..  HHaannnn  vvaarr  rrííkkrr  kkoonnuunnggrr  íí  þþaannnn  
ttíímmaa..  HHaannss  ssoonnrr  hhéétt  RRaannddvvéérr..  KKoonnuunnggrr  hheeiimmttiirr  áá  ttaall  ssoonn  ssiinnnn  ookk  
mmæællttii::  „„ÞÞúú  sskkaalltt  ffaarraa  mmíínnaa  sseennddiiff™™rr  ttiill  JJóónnaakkuurrss  kkoonnuunnggss  ookk  
mmiinnnn  rrááððggjjaaffii,,  eerr  BBiikkkkii  hheeiittiirr..  ÞÞaarr  eerr  uupppp  ffœœdddd  SSvvaannhhiillddrr,,  ddóóttttiirr  
SSiigguurrððaarr  FFááffnniissbbaannaa,,  eerr  eekk  vveeiitt  ffeeggrrssttaa  mmeeyy  uunnddiirr  hheeiimmssóólluu..  
HHaannaa  vviillddaa  eekk  hheellzztt  eeiiggaa,,  ookk  hheennnnaarr  sskkaallttuu  bbiiððjjaa  ttiill  hhaannddaa  mméérr..““  
HHaannnn  sseeggiirr::  „„SSkkyylltt  eerr  þþaatt,,  hheerrrraa,,  aatt  eekk  ffaarraa  yyððrraa  sseennddiiff™™rr..““  LLæættrr  
nnúú  bbúúaa  ffeerrðð  þþeeiirraa  ssœœmmiilliiggaa..  FFaarraa  þþeeiirr  nnúú,,  uunnzz  þþeeiirr  kkoommaa  ttiill  
JJóónnaakkuurrss  kkoonnuunnggss..  SSjjáá  SSvvaannhhiillddii,,  þþyykkkkiirr  mmiikkiillss  uumm  vveerrtt  hheennnnaarr  
ffrrííððlleeiikk..  RRaannddvvéérr  hheeiimmttii  kkoonnuunngg  áá  ttaall  ookk  mmæællttii::  „„JJ™™rrmmuunnrreekkrr  
kkoonnuunnggrr  vviillll  bbjjóóððaa  yyððrr  mmææggii  ssiitttt..  HHeeffiirr  hhaannnn  ssppuurrnn  ttiill  
SSvvaannhhiillddaarr,,  ookk  vviillll  hhaannnn  kkjjóóssaa  hhaannaa  sséérr  ttiill  kkoonnuu,,  ookk  eerr  óóssýýnntt,,  aatt  
hhoonn  sséé  ggeeffiinn  rrííkkaarraa  mmaannnnii,,  eenn  hhaannnn  eerr..““  KKoonnuunnggrr  sseeggiirr,,  aatt  þþaatt  vvaarr  
vviirrððuulliiggtt  rrááðð,,  „„ookk  eerr  hhaannnn  mmjj™™kk  ffrrææggrr..““  GGuuððrrúúnn  sseeggiirr::  „„VVaalltt  eerr  
hhaammuunnggjjuunnnnii  aatt  ttrreeyyssttaasskk,,  aatt  eeiiggii  bbrreessttii  hhoonn..““  EEnn  mmeeðð  ffýýssiinngg  
kkoonnuunnggss  ookk  ™™lllluu  þþvvíí,,  eerr  áá  lláá,,  eerr  þþeettttaa  nnúú  rrááððiitt..  OOkk  ffeerrrr  nnúú  
SSvvaannhhiillddrr  ttiill  sskkiippss  mmeeðð  vviirrððuulliigguu  ff™™rruunneeyyttii  ookk  ssaatt  íí  llyyppttiinngguu  hhjjáá  
kkoonnuunnggss  ssyynnii..  ÞÞáá  mmæællttii  BBiikkkkii  ttiill  RRaannddvvéérrss::  „„SSaannnnlliiggtt  vvæærrii  þþaatt,,  
aatt  þþéérr  æættttiiðð  ssvváá  ffrrííððaa  kkoonnuu  eenn  eeiiggii  ssvváá  ggaammaallll  mmaaððrr..““  HHoonnuumm  
ffeellllsskk  þþaatt  vveell  íí  sskkaapp,,  ookk  mmæællttii  ttiill  hheennnnaarr  mmeeðð  bbllííððuu  ookk  hhvváárrtt  ttiill  
aannnnaarrss..  KKoommaa  hheeiimm  íí  llaanndd  ookk  hhiittttaa  kkoonnuunngg..  BBiikkkkii  mmæællttii::  „„ÞÞaatt  
ssaammiirr,,  hheerrrraa,,  aatt  vviittaa,,  hhvvaatt  ttíítttt  eerr  uumm,,  þþóótttt  vvaanntt  sséé  uupppp  aatt  bbeerraa,,  eenn  
þþaatt  eerr  uumm  vvééllaarr  þþæærr,,  eerr  ssoonnrr  þþiinnnn  hheeffiirr  ffeennggiitt  ffuullllaa  áásstt  
SSvvaannhhiillddaarr;;  ookk  eerr  hhoonn  hhaannss    ffrriillllaa  ookk  ssllííkktt  eeiiggii  óóhheeggnntt..““  MM™™rrgg  iillll  
rrááðð  hhaaffððii  hhaannnn  hhoonnuumm  ááððrr  kkeennnntt......  KKoonnuunnggrr  hhllýýddddii  hhaannss  
mm™™rrgguumm  vváánndduumm  rrááððuumm..  HHaannnn  mmæællttii  ookk  mmááttttii  eeiiggii  ssttiillllaa  ssiikk  aaff  
rreeiiððii,,  aatt  RRaannddvvéérr  sskkyyllddii  ttaakkaa  ookk  áá  ggáállggaa  ffeessttaa..  OOkk  eerr  hhaannnn  vvaarr  ttiill  
lleeiiddddrr  ggáállggaannss,,  þþáá  ttóókk  hhaannnn  hhaauukk  eeiinnnn  ookk  ppllookkkkaaððii  aaff  hhoonnuumm  
aallllaarr  ffjjaaððrriirrnnaarr  ookk  mmæællttii,,  aatt  ssýýnnaa  sskkyyllddii  ffeeððrr  hhaannss..  OOkk  eerr  
kkoonnuunnggrriinnnn  ssáá,,  mmæællttii  hhaannnn::  „„ÞÞaarr  mmáá  nnúú  ssjjáá,,  aatt  hhoonnuumm  þþyykkkkiirr  eekk  
þþaannnn  vveegg  hhnniiggiinnnn  ssœœmmððiinnnnii  sseemm  hhaauukkrriinnnn  ffjj™™ððrruunnuumm““,,  ookk  bbiiððrr  
hhaannnn  ttaakkaa  aaff  ggáállggaannuumm..  BBiikkkkii  hhaaffððii  þþaarr  uumm  vvéélltt  áá  mmeeððaann,,  ookk  vvaarr  
hhaannnn  ddaauuððrr..  EEnnnn  mmæællttii  BBiikkkkii::  „„EEnngguumm  mmaannnnii  ááttttuu  vveerrrrii  aatt  vveerraa  
eenn  SSvvaannhhiillddii..  LLáátt  hhaannaa  ddeeyyjjaa  mmeeðð  sskk™™mmmm!!““  KKoonnuunnggrr  ssvvaarraarr::  
„„ÞÞaatt  rrááðð  mmuunnuu  vvéérr  ttaakkaa..““  SSííððaann  vvaarr  hhoonn  bbuunnddiinn  íí  bboorrggaarrhhlliiððii  ookk  
hhlleeyypptt  hheessttuumm  aatt  hheennnnii..  
EEnn  eerr  hhoonn  bbrráá  íí  ssuunnddrr  aauugguumm,,  þþáá  þþoorrððuu  eeiiggii  hheessttaarrnniirr  aatt  ssppoorraa  

rrááððggjjaaffii  mm..  --  
RRaattggeebbeerr  
hheeiimmssóóll  ff..  --  
WWeellttssoonnnnee  
sseennddiiff™™rr  ff..  --  
SSeennddffaahhrrtt  
ffrrííððlleeiikkrr  mm..  --  
SScchhöönnhheeiitt    
mmææggii  nn..  ==  mmææggðð  ff..  --  
SScchhwwaaggeerrsscchhaafftt,,  
SScchhwwiieeggeerrssoohhnnsscchhaafftt    
ssppuurrnn  ff..  --  KKuunnddee,,  
NNaacchhrriicchhtt  
ssýýnntt  aaddvv..  --    
ooffffeennssiicchhttlliicchh  ((óóssýýnntt  
aaddvv..  ooffffeennssiicchhttlliicchh,,  
ddaaßß  nniicchhtt))  
vvaallttrr  aaddjj..  --  
uunnbbeessttäännddiigg,,  
uunnzzuuvveerrlläässssiigg    
ttrreeyyssttaasskk  ssvv..  --  
vveerrttrraauueenn  
ffýýssiinngg  ff..  --  AAnnrreegguunngg  
ff™™rruunneeyyttii  nn..  --  
RReeiisseebbeegglleeiittuunngg  
llyyppttiinngg  ff..  --  eerrhhööhhtteess  
DDeecckk  iimm  AAcchhtteerrsscchhiiffff  
bbllííððaa  ff..  --  
FFrreeuunnddlliicchhkkeeiitt  
hhvvaatt  ttíítttt  eerr  uumm    --  wwaass  
llooss  iisstt  
vvaannddrr  aaddjj..  --  
sscchhwwiieerriigg  
vvééll  ff..  ((ppll..  vvééllaarr))  --  
GGeesscchhiicckk,,  LLiisstt,,  
VVeerrrraatt  
óóhheeggnntt  pppppp..  --  
uunnbbeessttrraafftt  
ssttiillllaa  ssiikk  --  ssiicchh  
bbeehheerrrrsscchheenn  
hhnniiggiinnnn  ssœœmmððiinnnnii  --  
ddeerr  EEhhrree  bbeerraauubbtt      
vvééllaa  uumm    --  eettww..  
bbeettrreeiibbeenn,,  aamm  WWeerrkkee  
sseeiinn      
bboorrggaarrhhlliiðð  nn..  --  
BBuurrggttoorr,,  SSttaaddttttoorr  
hhlleeyyppaa  ssvv..  --  ttrreeiibbeenn  
ssppoorraa  ssvv..  ==  ssppoorrnnaa  --  
mmiitt  ddeenn  FFüüßßeenn  ttrreetteenn      
bbeellggrr  mm..  --  SSaacckk  ((aauuss  
TTiieerrffeellll))  



  
  

hhaannaa..  OOkk  eerr  BBiikkkkii  ssáá  þþaatt,,  mmæællttii  hhaannnn,,  aatt  bbeellgg  sskkyyllddii  ddrraaggaa  áá  
hh™™ffuuðð  hheennnnii,,  ookk  ssvváá vvaarr  ggeerrtt..  EEnn  ssííððaann lléétt hhoonn llííff ssiitttt.. 

  

  


