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Ágrip 
Þessi ritgerð er lögð fram til M.Paed.-prófs við Háskóla Íslands. Hún fjallar um 

Íslendingasöguna Harðar sögu og Hólmverja og kennslu hennar í grunnáföngum 

framhaldsskóla. Ritgerðin er tvískipt. Í fyrri hlutanum er fræðileg umfjöllun, annars vegar 

um Íslendingasögur hins vegar um Harðar sögu og Hólmverja. Síðari hlutinn er 

kennslufræðilegur og er þar stuðst við fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Í lok 

ritgerðarinnar er sett fram kennsluefni úr Harðar sögu auk þess sem netútgáfa sögunnar er 

birt í viðauka með neðanmálsskýringum. 
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Formáli 
Framhaldsskólakennari kveikti í upphafi áhuga minn á fornbókmenntum og 

Íslendingasögum. Mér er því bæði ljúft og skylt að leita leiða til að vekja sams konar áhuga 

nemenda minna. Valið á Harðar sögu og Hólmverja byggist á þeirri trú minni að ekki þurfi 

ætíð að ráðast á garðinn þar sem hann er hæstur og erfiðastur yfirferðar. Þannig geti stuttar 

Íslendingasögur og „unglegar“ allt eins og jafnvel fremur en Njála, Egils saga og önnur 

reglurit vakið áhuga ungmenna á lestri fornbókmennta. 

Leiðbeinandi minn dr. Bergljót Soffía Kristjánsdóttir hefur sem kennari við Háskóla 

Íslands og höfundur fræðigreina stöðugt glætt áhuga minn á bókmenntum og gefið mér 

nýja sýn á viðfangsefnið hverju sinni. Henni þakka ég einstaka ræktarsemi, þolinmæði og 

farsæla leiðsögn við lokaverkefnið. Dóttur minni, Halldóru Gyðu Matthíasdóttur Proppé, 

þakka ég tölvuaðstoð og hvatningu. Þá fær eiginmaður minn, Helgi Skúlason, kærar þakkir 

fyrir stuðning og langlundargerð í sumar.  

  

       Garðabæ í september 2009 

       Fríða Proppé 
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1. Inngangur 
Í ritgerð þessari til M.Paed.-prófs við Háskóla Íslands er fjallað um stutta Íslendingasögu, 

Harðar sögu og Hólmverja, og settar fram tillögur um hvernig megi kenna hana í 

framhaldsskóla. Meginkennsluaðferðin byggist á hugmyndum fjölgreindarkenningar 

Howards Gardners. Markmiðið er að koma til móts við fjölbreytta og ólíka hæfni nemenda 

til náms, auka sjálfstæði þeirra og ábyrgð á eigin námi, sömuleiðis að efla áhuga þeirra á 

fornbókmenntum og styrkja menningarlæsi fólks á framhaldsskólastigi. Á tímum 

hnattvæðingar, síaukinnar tölvunotkunar og annarra tæknibreytinga er brýnt að koma til 

móts við breyttar þarfir nemenda. Nú, þegar tæknivædd 21. öldin er gengin í garð, er 

eðlilegt að leita svara við spurningunni hvernig ungmenni læra og tileinka sér þekkingu. 

Aldrei hafa eins margir Íslendingar verið skráðir til náms eins og á þessu ári. Þetta á 

jafnt við um framhaldsskóla- sem háskólanám. Efnahagserfiðleikar þjóðarinnar virðast 

þrýsta á að fólk leiti sér menntunar. Hér er ekki aðeins um að ræða fullorðið fólk sem leitar 

úrlausna vegna atvinnumissis eða vill standa betur að vígi á vinnumarkaði þegar árferði 

batnar. Í vor sóttu 96% þeirra sem luku grunnskóla um vist í framhaldsskólum landsins og 

er það óvenju hátt hlutfall. Atvinnuauglýsingar í fjölmiðlum benda til þess að nú sé litið á 

stúdentspróf sem lágmarksmenntun til hvers kyns atvinnu. Stúdentspróf er þannig svipað í 

hugum almennings og gagnfræðaprófið var fyrir þremur til fjórum áratugum. Viðhorf 

foreldra hafa ennfremur áhrif, sérstaklega eftir að sjálfræðisaldur var hækkaður í 18 ár. 

Foreldrar vilji hag barna sinna sem mestan og bestan og telja hann felast í æðri menntun. 

Unglingum er því í auknum mæli stýrt inn á bóknámsbrautir hvernig svo sem þau eru 

vaxin. Á sama tíma benda niðurstöður hérlendra og erlendra rannsókna til þess að sífellt 

færri börn og ungmenni lesi bækur en þýðir það að þau séu hætt að lesa?  

Umræðan um kennslu fornbókmennta í grunn- og framhaldsskólum er ekki ný af nálinni 

og skýtur upp kollinum reglulega. Sitt sýnist þá hverjum og er deilt um val bókmennta, 

kennsluefni, kennsluaðferðir, jafnvel tilgang kennslunnar. Samkvæmt lokamarkmiði 

aðalnámskrár framhaldsskóla frá árinu 1999 er kennurum gefið nokkuð frjálst val um 

kennslu og námsmat, einvörðungu er sagt að nemendur eigi að hafa öðlast yfirsýn yfir 

íslenska bókmenntasögu, skilja samhengið við erlendar stefnur og strauma, fá tækifæri til 

að gera grein fyrir skoðunum sínum og áhrifum verkanna, „geta notið bókmennta, 

samsamað sig persónum og lifað sig inn í heima þeirra.“ Markmiðin eru ljós en lítið farið 

út í framkvæmdina sem er í höndum skóla og kennara. 
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Þegar val fornbókmenntaefnis í framhaldsskólum er skoðað kemur svokölluð kanóna (e. 

canon) eða reglurit1 í ljós í tilhneigingunni að velja „frægustu“ sögurnar, þ.e. þær sem eru 

taldar stærstar og bestar Íslendingasagna, svo sem Njála, Egils saga og Laxdæla. Með 

breyttri samsetningu nemendahópa sem nefnd var hér að framan er regluritavalið ekki 

heppilegast, a.m.k. ekki í fyrstu áföngum framhaldsskólans. Hér verður gerð tilraun til að 

sýna fram á að styttri og yngri Íslendingasögur henti betur til kennslu í grunnáföngum. 

Harðar saga og Hólmverja er valin sem fulltrúi þeirra.  

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig hentar stutt Íslendingasaga eins og Harðar saga og Hólmverja til kennslu 

fornbókmennta í grunnáföngum framhaldsskólans? 

2. Hvað hefur Harðar saga og Hólmverja fram yfir reglurit eins og Njálu og Egils 

sögu? 

Umfjöllunin um viðfangsefnið að loknum inngangi hefst með almennri umfjöllun um 

Íslendingasögur, m.a. uppruna, aldur, megininntak, persónugerð og lýsingar, auk þess 

frásagnarhátt, málfar og setningaskipan. Í lokin er sagt frá ýmsum aðferðum við flokkun 

sagnanna. Næsti kafli er helgaður Harðar sögu og Hólmverja. Þar er fjallað um aldur og 

útgáfur, rannsóknir fræðimanna og vangaveltur um höfund. Þá er kafli um tengsl 

skáldsögunnar við samtíma sinn og efni Harðar sögu borið saman við efni sagna Sturlungu. 

Greint er frá innblæstri skálda í tengslum við Harðar sögu, lýst megineinkennum hennar, 

fjallað um útilegumenn og sagnir af þeim, ennfremur eru persónum og mannlýsingum gerð 

skil, auk þess sem sagan er borin saman við aðrar Íslendingasögur. Við meðferð efnis í 

fyrri hluta er víða bætt inn ábendingum um kennsluefni og aðferðir, til að vekja athygli á 

því sem sérstaklega er nýtt seinna í verkefnum.  

Síðari hluti ritgerðarinnar fjallar um kennslufræði. Fyrst er gerð grein fyrir 

aðalnámskrám og nýjum lögum um framhaldsskóla. Þá er fjallað um nýja námskrá og nýja 

skilgreiningu í tengslum við þá endurskoðun. Fjallað er um tæknivæðingu og íslenska 

málnefnd, ennfremur námsmat. Næst er greint frá kennslu fornbókmennta, því næst 

rannsóknum á menningarlæsi ungs fólks, bæði innlendum og erlendum. Fjallað er um 

fjölgreindarkenningu Howards Gardners og svonefnda CLIM-kennsluaðferð. Ritsmíðinni 

lýkur með verkefnum úr Harðar sögu og Hólmverja og lokaorðum. Í viðauka er netútgáfa 

Harðar sögu ásamt neðanmálsskýringum. 

                                                            
1 Leiðbeinandi minn, Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, benti mér á orðið ‚reglurit‘ í stað ‚kanóna‘ um þetta 
fyrirbæri og verður það notað hér.  
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2. Íslendingasögur 

2.1 Uppruni – frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar 
Íslendingasögur eru ein merkilegasta grein sagnaritunar hérlendis frá miðöldum og hluti af 

menningararfleifð þjóðarinnar. Sögurnar eru ekki einvörðungu þýðingarmiklar sem 

sérstakur bókmenntaflokkur heldur einnig og ekki síður sem frásagnarheimur sem sýnir 

hugmyndir fortíðarmanna um þjóðfélagsgerð, líf og lífsviðhorf manna á fyrstu öldum 

Íslandsbyggðar.  

Íslendingasögurnar eru tæplega 40. Flestar sagnanna gerast á tímabilinu 930 til 1030 

(Guðni Jónsson 1978a:vii). Þetta tímabil er oft nefnt söguöld, blómatími hins íslenska 

þjóðveldis og hetjulífs. Íslendingasögur eru ekki samtímasögur eins og til að mynda 

sögurnar í Sturlungu, enda ritöld ekki hafin þegar atburðirnir sem þær segja frá eiga að 

gerast. Elstu brot úr handritum Íslendingasagna eru talin vera frá því um miðja 13. öld en 

elstu handrit sem geyma heilar sögur eru frá því um og eftir 1300. 

Tímatal ritunar hérlendis hefur m.a. verið ákvarðað af innihaldi merkilegrar ritgerðar 

sem fræðimenn hafa talið vera frá árabilinu 1125-1175 og nefnt „Fyrstu 

málfræðiritgerðina“ en í henni er Íslendingum sett stafróf. Höfundur er ókunnur en gengur 

undir heitinu fyrsti málfræðingurinn. Fyrsti málfræðingurinn nefnir ekki sagnaritun sem 

ástæðu þess að búa þurfi til íslenskt stafróf heldur lög, ættfræði, guðsorð og fræðirit Ara 

Þorgilssonar (Hreinn Benediktsson 1972:208). Ari fróði Þorgilsson er talinn aðalhöfundur 

Íslendingabókar sem er yfirlitsrit um sögu Íslands frá landnámi. Landnámabók geymir 

upptalningu landnámsmanna, segir frá landnámi þeirra, staðháttum og örnefnum á Íslandi. 

Talið er að Ari hafi ritað Íslendingabók sína hina fyrri sem er glötuð á árunum 1122-1133 

og að Landnámabók sé að miklu leyti ávöxtur sömu fræðistarfa á 12. öld. Í leit að 

höfundum Landnámu hafa nokkrir verið tilnefndir svo sem Styrmir Kárason hinn fróði, 

Sturla lögsögumaður Þórðarson og Haukur lögmaður Erlendsson. 

Það fer ekki fram hjá neinum sem les Íslendingasögur að ættfræði og staðháttalýsingar 

skipa stóran sess. Langar upptalningar á ætterni manna og staðháttum eru tíðar í upphafi 

sagna. Laxdæla hefst þannig:  

 

Ketill flatnefr hét maðr, sonr Bjarnar bunu. Hann var hersir ríkr í Nóregi ok kynstórr. 
Hann bjó í Raumsdal í Raumsdælafylki. Þat er milli Sunnmærar ok Norðmærar. Ketill 
flatnefr átti Yngvildi, dóttur Ketils veðrs, ágæts manns (1978:1).  
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Upphaf Njálssögu er vel þekkt: „Mörður hét maður, er kallaðr var gígja. Hann var sonr 

Sighvats ins rauða. Hann bjó á Velli á Rangárvöllum“ (1978:1). 

Frásagnir af lagalegri úrvinnslu mála eru algengar í Íslendingasögunum og ennfremur 

gætir víða kristinna áhrifa. Í Njálu segir frá kristnitökunni á alþingi og í söguþræðinum er 

mikil lagaflækja þar sem reynir á lögfróða menn eins og Njál á Bergþórshvoli sem sagður 

er: „lögmaðr svá mikill, at engi fannst hans jafningi“ (Njála 1978:47, 20. kafli). Í Harðar 

sögu og Hólmverja segir fóstra Signýjar þegar hún ræður einn af draumum hennar: „Þar er 

þér þótti þat [limamargt tré] bera blóma 

mikinn, mun merkja siðaskipti þat, er koma 

mun, ok mun hennar afkvæmi hafa þá trú, 

sem þá er boðin, og mun sú betri“ (1978:214, 

7. kafli). 

Í kennslu má benda á þá staðreynd að við 

ritun Íslendingasagna hefur verið stuðst við 

fræðimannsstörf 12. aldar, svo sem ættvísi og 

lögfræði, sem fyrsti málfræðingurinn lýsir 

ágætlega þegar hann ákveður að gera 

Íslendingum stafróf. 

Í bók Hreins Benediktssonar The First 

Grammatical Treatise eru ljósmyndir af 

bókfelli „Fyrstu málfræðiritgerðarinnar“ sem 

gagnlegt getur verið að sýna nemendum og 

leyfa þeim að reyna að lesa textann.  

2.2 Óljós aldur og varðveisla í eftirritum 
Ekki er unnt að segja með fullri vissu til um 

aldur Íslendingasagna þar sem engin þeirra er til í frumriti. Fullvíst er þó talið að tvær til 

þrjár aldir hafi liðið frá því að atburðirnir áttu að gerast sem sögurnar segja frá þar til þær 

voru settar á bókfell. Um aldur sagnanna hefur mikið verið ritað og rökrætt og ákveðnar 

kenningar verið uppi á hverjum tíma. Helstu kenningarnar eru kenndar við sagnfestu, 

bókfestu og sú nýjasta við formfestu. Dregið hefur úr ágreiningi fræðimanna um uppruna 

sagnanna og skapast hefur rúm fyrir allt í senn: arfsagnir, höfundavinnu og eiginlega þróun 

í ritun sagnanna og eins og Heimir Pálsson orðar það: „Miklu varðar líka að hér er tekið 

tillit til þess sem vitanlega ætti að vera sjálfsagt mál: Menn lærðu að lesa og hlusta á 

Mynd 1: Fyrsta málfræðiritgerðin, upphafssíða. 
Ljósmynd úr bók Hreins Benediktssonar, The First 

Grammatical Treatise, bls. 84. 
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innlendar sem erlendar bókmenntir. Til dæmis er deginum ljósara að lestur sagna af 

dýrlingum og helgum mönnum hefur haft áhrif á lesendur og áheyrendur“ (1998:66). 

Fræðimenn hafa varið ómældum tíma í að tímasetja Íslendingasögurnar og leita 

upphafshandrita þeirra. Uppi hafa verið getgátur um höfunda einstakra sagna t.d. sú að 

Snorri Sturluson sé höfundur Eglu. Eftir því sem rannsóknum fjölgar virðast fræðimenn 

varkárari í yfirlýsingum. Örnólfur Thorsson segir m.a. um þessa höfundaleit:  

Hún er annars merkileg þessi lífseiga dýrkun hins upphaflega, þeirrar frumgerðar 
sem nú er löngu týnd og aldrei kemur aftur, og hún gengur að því er virðist þvert á 
hugmyndir manna á miðöldum um vinnulag og sköpun þar sem þeir voru einatt 
bestir höfundar sem umsköpuðu þann efnivið sem þeir höfðu í höndum, breyttu og 
bættu, lengdu og gerðu betur, og má í því sambandi minna á vinnubrögð Snorra 
Sturlusonar við samningu Heimskringlu (Örnólfur Thorsson 1990:29).  

Jón Helgason benti ennfremur á það árið 1958 að hugmyndir um að hið elsta sé ætíð best 

gangi ennfremur gegn skoðunum lesenda. Þetta sé einvörðungu mat fræðimanna. Jón segir:  

Áður fyrr meðan íslenzkir lesendur voru óspilltir af hálfvísindalegum hugsanagangi 
litu þeir öðruvísi á þetta. Það er hætt við að mönnum á 16du og 17du öld hafi þótt 
bók frá því um 1300 helzt til fornleg að stafagerð og rithætti, seinleg aflestrar og 
langtum torráðnari en önnur miklu yngri. Ef um tvennt var að velja, kjöru þeir 
fremur þá sem nýleg var, en höfnuðu hinni (Jón Helgason 1958:29).  

Þessi orð Jóns Helgasonar rifja upp síðari tíma umræðu um útgáfu Íslendingasagna á 

nútímamáli. Útgáfunni var fagnað af skólanemendum en á þeim tíma heyrðust einnig 

raddir, bæði meðal fræðimanna og almennings, þess efnis að frá nemendum væri tekið 

tækifærið til að stauta sig í gegnum fornlega stafagerð og rithætti. Allt sem auðveldar 

námsmönnum aðgang að menningararfi þjóðarinnar hlýtur að vera til bóta og því 

mikilvægt að standa ekki gegn nýjum leiðum og fjölgun menningarmiðla, hverju nafni sem 

þeir nefnast.2  

2.3 Söguefnið: Bændur flugust á 
Íslendingasögur fjalla um Íslendinga og atburði þeim tengda á tímabilinu frá landnámsöld 

til fyrri hluta 11. aldar. Oft hefur verið sagt að efni sagnanna sé fremur fábrotið og vitnað í 

ummæli Jóns Ólafssonar úr Grunnavík: 

Sögurnar segja frá átökum í þjóðveldissamfélaginu og hafa sagnamenn og áheyrendur til 

forna skilið átökin í sögunum í ljósi ákveðinna hugmynda um sæmd einstaklinga og ætta. 

Sæmdin skipar mikilvægan sess í því hvernig einstaklingur geti lifað lífinu í samræmi við 
                                                            
2 Í umfjöllun um grunnatriði Íslendingasagnanna svo sem uppruna þeirra, aldur, varðveislu o.fl. er hér stuðst 
við efni Vésteins Ólasonar (1993) í bókinni Bókmenntasaga II, bls. 9-164; Heimis Pálssonar (1998) í bókinni 
Lykill að Íslendingasögum, ennfremur bók Vésteins Ólasonar, Samræða við söguöld (1998).  
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ákveðnar siðareglur um samskipti manna og skyldur þeirra við sig sjálfa, ættingja sína og 

þá sem voru undir verndarvæng þeirra. Þegar gert var á hlut hans, ættingja eða annarra sem 

tengdust honum var sæmd hans skert. Án sæmdar var lífið einskis virði og orðstír var 

metinn verðmætari en lífið sjálft, samanber Hávamál: „En orðstír deyr aldregi“ 

(Eddukvæði 1998:34).  

Í umræðu um sæmdina má spyrja: Hvernig var samfélag þar sem ekki var hægt að kalla 

til lögreglu? Hvernig tryggðu menn öryggi sitt og sinna? Félagsleg hagsmunasambönd svo 

sem fóstbræðralög, hagkvæmnishjónabönd, fóstur barna, veislur og gjafir gengu út á að 

tryggja eigið öryggi og skylduliðs. Menn urðu að kunna að verja sig og til þess þurftu þeir 

trausta og volduga bakhjarla. Heiður á þjóðveldisöld tengdist því ekki síst þeirri skyldu að 

verjast. Það mætti ennfremur spyrja hvort sú staðreynd hafi áhrif á hetjuímynd sagnanna og 

þá hvernig? 

Ýmsir fræðimenn hafa litið á heiður og tengsl við hefnd og hetjuskap sem hugmynd 

sem körlum hafi verið innrætt í heiðni, þetta hafi verið hugmyndafræði hinna áræðnu og 

óbilgjörnu eða þá ófyrirleitinna vígamanna (Helgi Þorláksson 2001:8).3 Kristni og kirkja 

hafi síðan komið með nýjar siðgæðishugmyndir sem dregið hafi úr „heiðnum“ 

hugmyndum um heiður, einkum hefndarskyldu og fullnustu hennar. Helgi segir þetta 

ófullnægjandi skýringu, m.a. vegna þess að forystumenn kirkjunnar virðist hafa beygt sig 

undir hugmyndir um hefndarskylduna sem lifðu góðu lífi á fyrri hluta 13. aldar. Helgi gerir 

síðan grein fyrir öðrum fræðilegum skilningi sem hefur komið fram í seinni tíð og rekur 

hann til aukinnar samræðu milli manna í ólíkum greinum, svo sem í félagsfræði, sagnfræði, 

jafnvel mannfræði. Hann telur að sú samræða hafi sýnt fram á að heiður hafi átt sér 

félagslegar rætur og segir síðan:  

Menn telja ekki rétt að setja á oddinn að heiður hafi verið einhvers konar 
persónuleg tilfinning hinna stoltu og kappsömu eða tillærð hugmynd sem herskáir 
forystumenn og nótar þeirra fylgdu. Bent er á að heiður var virðing sem samfélagið 
sýndi og veitti bændum og goðum, öllum þeim sem fullnægðu ákveðnum 
félagslegum kröfum – eða svipti þá ella (2001:9).  

Íslendingasögur greina frá deilum þar sem hefndir eru þungamiðja atburðarásarinnar. 

Bandaríski bókmenntafræðingurinn Theodore M. Anderson hefur greint ákveðið 

formmynstur, svonefnt hefndarmynstur (e. feud-pattern), í sagnagerðinni (Anderson 

1967:6). Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. Deilur af litlu tilefni leiða til mannvíga sem kalla 

á ósætti og síðan sátt eða hefnd. Í Harðar sögu og Hólmverja drepur Helgi Sigmundarson 
                                                            
3 Meðal nýlegra skrifa um þetta efni eru greinar í bókinni Sæmdarmenn. Um heiður á þjóðveldisöld en vísun 
er hér í formála bókarinnar eftir Helga Þorláksson.  
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ungan pilt, Sigurð Auðsson (1978:250, 21. kafli). Tilefni drápsins sem leiðir af sér mikla 

ógæfu er rekstur hrossa. Árangursríkt lesskilningsverkefni er að láta nemendur færa þá 

Íslendingasögu sem lesin er inn í hefndarmynsturform Andersons. 

Aðalsögusvið Íslendingasagna er Ísland en einnig er sagt frá utanferðum aðalpersóna, 

oft víkingaferðum ungra manna sem voru eins konar manndómsvígsla þeirra. Þeir 

heimsækja erlenda höfðingja í Noregi, fara í víking víða um lönd og lenda í ýmsum 

ævintýrum, oft þjóðsagnakenndum.  

Oft er því haldið fram að forlagatrú og fyrirboðar séu sem rauður þráður í gegnum 

Íslendingasögur. Ekki eru allir sammála því og gerir Þorsteinn Gylfason ætlaða forlagatrú 

Íslendingasagna að umræðuefni í inngangi að enskri útgáfu Njálu (1998:xxiii-xxvi). Hann 

segir staðhæfingar rangar þess efnis að örlög haldi Njálu saman. Meðal annarra vaði 

rithöfundurinn Laxness í villu þegar hann segi að Njála sé umfram allt bók um forlagatrú 

heiðinna Norðmanna allt frá þeirri stundu að Hrútur uppgötvar þjófsaugu Hallgerðar þar til 

síðasti brennuvargurinn í draumi Flosa er gerður höfðinu styttri.4 Þorsteinn telur menn 

rugla saman forlagatrú og einstaka dæmum um fyrirboða í formi yfirnáttúrulegrar forspár, 

ennfremur spádómsdrauma eins og Flosa. Þorsteinn útskýrir þetta betur með dæmi um 

þjófnað Hallgerðar frá Otkatli. Þjófnaðurinn hafi einvörðungu haft með persónuleika 

Hallgerðar að gera, ekki verið undirbúinn né nauðsynlegur. Frændi hennar hafi uppgötvað 

hvers vænta mætti af henni þegar hún var barn. „Persónuleiki er ekki forlagatrú,“ segir 

Þorsteinn og bætir því við að ekki einn einasti atburður í Njálu útheimti forlög:  

Athafnir sínar framkvæma persónur höfundarins af frjálsum vilja og taka fulla 
ábyrgð á þeim. Að vissu marki eru þær fórnarlömb tilviljana eins og þegar Gunnar 
og Hallgerður hittast sem leiðir til brúðkaups þeirra . . . . 5  

Í umræðum um örlög, forspár og drauma mætti í kennslu velta upp hugmyndum Þorsteins 

Gylfasonar hér að framan annars vegar og hins vegar staðhæfingum þeirra sem halda því 

fram að forlagatrú og fyrirboðar séu rauði þráðurinn í gegnum Íslendingasögur.  

Íslendingasögurnar eru merkilegur vitnisburður um þjóðhætti, menningu og þjóðtrú til 

forna. Í kennslu er mikilvægt að lýsa félagslegri stöðu fólks í þjóðveldinu og tengja það 

söguefninu. Þannig er unnt að fá nemendur til að bera saman það umhverfi, samfélag og 

menningu sem þeir hrærast í og það sem áður var. Í Njálu er m.a. minnst á aðferð við suðu 
                                                            
4 Þorsteinn vísar hér í inngang Halldórs Laxness að Brennunjálssögu (1945:416-417) sem Halldór ritstýrði. 
5„The authors‘s characters perform their actions of their own free will, and count as fully responsible for 
them. To an extent they are victims of chance, such as that of the meeting of Gunnar and Hallgerd which 
leads to their marriage . . . .“ Þorsteinn Gylfason: Njál‘s Saga, bls. xxiv. (Þýðing höfundar.) 
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matvæla þ.e. að búa til seyðis. Seyðirinn virðist hafa verið gryfja eða gjóta sem í var látinn 

matur sá er sjóða átti. Síðan var borið að grjót en eldur kveiktur ofan á og í kring. Að 

lokum var tyrft yfir. Í Njálu segir frá því þegar eldur var lagður að Bergþórshvoli en þá 

mælti Skarphéðinn: „Eld kveykvið þér nú sveinar, hvárt skal nú búa til seyðis?“ (1978:304, 

129. kafli). Í Harðar sögu og Hólmverja eru frásagnir af útburði barns og skírn þess 

(1978:8. kafli), skálabyggingu og húsaflutningi (24. kafli), stöðulgerði (24. kafli), 

húsgangsfólki í gestahúsi (9. kafli), útlegð (21. kafli og áfram) og vöruvoðarkufli (27. 

kafli); sagt er frá hæfileika Helgu jarlsdóttur sem læknis: „Helga var góðr læknir, ok 

græddi hon Geir at heilu“ (1978:260, 25. kafli) og þannig mætti áfram telja. 

Velflestir kennarar þekkja dæmi þess að hafa þurft að útskýra fyrir ungmennum heiti og 

tilgang algengra amboða og fengið spurningar um til hvers þessi eða hinn hluturinn var 

notaður, enda eðlilegt þar sem flestir þessir þjóðhættir eru löngu horfnir nema í 

sögubókum. Í sögunum er aragrúi dæma um forna atvinnuhætti sem gefa kennaranum 

tækifæri til þess að vekja áhuga á viðfangsefninu. Til viðbótar því sem að ofan greinir má 

minna á að hafskipasiglingar miðaldamanna gegndu mikilvægu hlutverki í viðskiptum og 

verslun. Spyrja má um skipasmíðar til forna og hvernig menn rötuðu um heimsins höf án 

nútíma siglingatækja. Ennfremur mætti tengja staðarnöfn við þjóðhætti, t.d. Dögurðarnes 

við eyktarmörk. 

2.4 Líkamlegur karl gat orðið félagsleg kona 
Lýsingar á persónum og aðstæðum eru ævinlega hnitmiðaðar í Íslendingasögum og oftast 

stuttar og í umhverfislýsingum kemur eingöngu það nauðsynlegasta fram sem lýtur að 

atburðarásinni hverju sinni. Hetjur sagnanna eru karlar en konur gegna þýðingarmiklu 

hlutverki sem sáttasemjarar eða að þær etja körlum á foraðið með eggjunum, samkvæmt 

hefðbundinni greiningu á kynhlutverkum á þjóðveldisöld. Persónum Íslendingasagna er 

stundum skipt í ljósar hetjur og dökkar, samanber bræðurna Egil og Þórólf Skallagrímssyni 

í Egils sögu en oftar eru persónur flóknari. Lars Lönnroth segir að flokka megi persónur 

Íslendingasagna eftir hlutverkum þeirra í sögunum en stundum skarist hlutverkin:  

1. Hetjan (e. The Hero). 

2. Kvenskörungurinn (e. The Prima Donna). 

3. Ráðgjafinn (e. The Wise Counselor). 

4. Samherjarnir (e. The Comrade-at-arms).  

5. Skúrkurinn (e. The Villain). 

6. Aðstoðarmaður skúrksins (e. The Villain‘s Helper). 
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7. Sendiboðinn (e. The Messenger). 

8. Vitnið (e. The Witness). 

9. Spámaðurinn eða sjáandinn (e. The Agent of Fate). 

10. Dómarinn eða lögsögumaðurinn (e. The Judge or Arbitrator) (1976:61).6 

Lönnroth segir helstu einkenni persónanna eftirtalin: Hetjan og samherjar hans taka 

virkan þátt í ættardeilunum og njóta samúðar sögumanns og áheyrenda (1976:61-62). 

Ráðgjafinn er friðsamur framámaður í sinni sveit sem einnig nýtur samúðar. Hans þátttaka 

byggist fyrst og fremst á lagatúlkunum og meðhöndlun mála á Alþingi. Skúrkurinn og 

aðstoðarmaður hans hrinda yfirleitt af stað deilunum og vinna gegn hagsmunum hetjunnar, 

þrátt fyrir að þeir séu jafnvel ættmenn hetjunnar og „opinberlega“ í hópi stuðningsmanna 

hennar. Dómarinn eða lögsögumaðurinn fellir dóma í deilunum. Sendiboðinn og vitnið 

dreifa upplýsingum í samfélaginu um deilurnar; spámaðurinn eða sjáandinn spá fyrir um 

þróun mála. Kvenskörungurinn er hvort tveggja ástæða ættardeilna og virkur þátttakandi 

sem eggjar menn sína til orrustu; hún getur hvort sem er unnið til hagsbóta fyrir hetjuna 

eða skúrkinn. Í kennslu eru persónulýsingarverkefni úr Íslendingasögunum algeng. Það 

getur verið árangursríkt að láta nemendur setja persónur inn í kerfi Lars Lönnroth. 

Carol J. Clover varar við einföldun í greiningu kynhlutverka Íslendingasagna, þ.e. að 

setja kynin á bása eftir kyni, kynhlutverkum eða fjölskyldustöðu (1993:363-387). 

Miðaldakonan sé oft sett „innan stokks“ með stóra lyklakippu í bandi um mittið sem tákn 

um „völd“ hennar, þ.e. yfirstjórn barnauppeldis, matreiðslu og þjónustu. Heimur karlanna 

nær yfir allt annað, svo sem fiskveiðar, landbúnað, búskap, ferðalög, pólitík og lög. „En er 

þetta svona einfalt?“ spyr Clover og bætir við: „Var þetta svona nútímalegt?“ (1993:366). 

Í grein sinni dregur Clover síðan fram ýmis dæmi sem sýna fram á að konur gátu náð 

sömu stöðu og karlmenn bæði lagalega- og félagslega. Auður djúpúðga var meðal 

landnámsmanna og í Landnámu er getið um þrettán landnámskonur. Þrátt fyrir að karlar 

gengju fyrir konum sem arfþegar eru til dæmi um konur sem erfðu víðáttumikil lönd og 

eignir. Aðeins karlmaður gat orðið goði en aðstæður gátu leitt til þess að kona eignaðist 

goðorðið. Ráðstöfunarréttur kvenna yfir eignum sínum hafði minna með kynferði hennar 

að gera en hjúskaparstöðu, segir Clover. Kona undir giftingaraldri og ógift kona höfðu 

mjög lítil völd, gift kona lítil en ekkja gat, án tillits til aldurs, ráðið yfir eignum sínum og 

börnum; hún gat einnig haft sitt að segja um ráðstafanir varðandi næsta hjónaband og hver 

yrði næsti eiginmaður hennar.  
                                                            
6 Þýðing höfundar. 
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Í rökstuðningi sínum dregur Clover m.a. fram orðanotkun Íslendingasagna sem bendir 

til þess að kyngreining hafi ekki verið eins og við nú þekkjum hana. Konur eru kallaðar 

drengir eins og kynningin á Bergþóru á Bergþórshvoli ber með sér: „kvenskörungr mikill 

ok drengr góðr ok nokkut skaphörð“ (Njála 1978:47, 20. kafli). Báðum kynjunum er lýst 

með orðunum blauðr og hvatr. Um Auði sagði Eyjólfur í Gísla sögu Súrssonar: „Hafið 

hendr á hundinum ok drepi, þó at blauðr sé“ (1978:83, 32. kafli). Clover segir orðin 

merkja: kvenlega (blauðr) og karlmannlega (hvatr) vaxinn. Clover dregur að lokum þá 

ályktun að staða kvenna og karla hafi á þjóðveldisöld farið eftir félagslegum aðstæðum og 

styrkleika hvers og eins fremur en því hvort einstaklingurinn var fæddur karl eða kona. 

Lokaorð Clover í greininni eru: „Líkamleg kona gat orðið félagslegur karl, líkamlegur karl 

gat orðið (og varð fyrr eða síðar) félagsleg kona og upprunaguðinn, sjálfur Óðinn, lék sér 

beggja vegna götunnar.“7 

Þrátt fyrir að konur hafi ekki upp til hópa verið valdamiklar lagalega séð þá er langt frá 

því að þær hafi verið áhrifalausar. Í sögunum nota konur oft eggjunaraðferðir sem fá hárin 

til að rísa á nútímalesendum svo sem að bregða saxi á maka sinn í hjónasæng eins og 

Þorbjörg Grímkelsdóttir gerir í Harðar sögu og Hólmverja (1978:284, 38. kafli). Í Njálu 

leggur Hildigunnur Starkaðardóttir blóðstorkna skikkju Höskulds eiginmanns síns yfir 

Flosa Þórðarsonar. Hún eggjar hann til hefnda með því að skjóta málinu til guðs og góðra 

manna um leið og hún höfðar til manndóms hans og karlmennsku. Fleyg eru orð Flosa er 

hann bregst við eggjuninni: „Þú ert hið mesta forað . . . ok eru köld kvenna ráð“ (1978:268, 

116. kafli). Þessar konur og margar fleiri höfðu sitt fram og stóðu þannig vörð um heiður 

ættar sinnar. 

Carol J. Clover fjallar síðar, í greininni Hildigunnr‘s Lament, um eggjanir kvenna í 

frásögnum Eddu- og Íslendingasagna (2002). Hún segist þess fullviss að eggjanir kvenna 

til blóðhefnda hafi verið óaðskiljanlegur hluti af reglum sem giltu í samfélögum 

ættardeilna og að til þess hafi verið ætlast að konur framfylgdu þeim. Þetta þýði m.a. að 

félagsleg staða kvenna í þjóðveldinu hafi verið mun flóknari en fræðimenn vilja vera láta. 

Staðhæfingar um að konur hafi fremur viljað blóðugar hefndir en sættir í formi bóta geta 

að sögn Clover byggst á því að konur voru útilokaðar frá vettvangi laganna þannig að ef að 

karlmönnum fannst lagaleg „hefnd“ annars flokks þá var sú „hefnd“ engin í augum kvenna. 

Bætur í formi fjármuna runnu yfirleitt ekki til kvenna. Clover gerir því skóna að í 

                                                            
7 „A physical woman could become a social man, a physical man could (and sooner or later did) become a 
social woman, and the originary god, Óðinn himself, played both sides of the street.“ Clover, Carol J. 
Regardless of Sex: Men, Women, and power in Early Northern Europe, bls. 387. (Þýðing höfundar.) 
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þjóðveldinu hafi verið litið á hefnd sem heiður við hinn látna. Eggjun kvenna til hefnda 

hafi lotið sama lögmáli þ.e. verið heiður við hinn látna. Því hafi heiður kvenna, ekki síður 

en karla, tengst þeirri félagslegu skyldu þeirra að eggja til hefnda. 

Kenningar Carol Clover um stöðu kvenna í þjóðveldinu má nota í kennslu sem 

grundvöll að umræðu um mannréttindi, t.d. um stöðu kynjanna til forna í samanburði við 

stöðuna nú. 

2.5 Frásagnartækni líkt við myndavélaraugað 
Íslendingasögurnar eru hvorki með formála né eftirmála. Þær eru sagðar í þriðju persónu. 

Frásagnartækninni er oft líkt við myndavélaraugað, þ.e. sögumaður sýnir fremur en að 

segja frá. Lesandinn skynjar þannig atburði sögunnar sem áhorfandi og gefst tækifæri til að 

túlka og lesa á milli línanna. Bergljót Soffía Kristjánsdóttir segir í grein um Gísla sögu 

Súrssonar að frásagnartækni hennar og margra annarra Íslendingasagna minni á aðferð 

skáldsagna sem skipað hefur verið undir heitið kvikmyndaskáldsaga eða kenndar hafa 

verið við kvikmyndir með öðrum hætti (2004:153-173). 8 Um þessa tækni segir Bergljót 

m.a.:  

Í sögum af þessum tagi er meðal annars reynt að sýna persónur og atburði fremur 
en að sögumaður setji á langar ræður um þær; þar er gjarna vísað ákaft í önnur verk 
og aðra höfunda og leitast við að ‚flétta‘ veruleikann utan sagnanna inn í þær til að 
lesendur öðlist nýja sýn á þann heim sem þeir hrærast í. Óvenju markvisst er einnig 
unnið með sjónarhorn og samspil þeirra og sömuleiðis ljós og myrkur; lesendum er 
einnig gjarnan svipt milli ólíkra staða og persóna til að skapa spennu og sjónum 
þeirra beint á víxl að hinu smáa og stóra eða því sem er fjær og nær. Loks er ekki 
fátítt að draumum eða sýnum sé skotið inn í atburðarásina þegar persónur eru 
hrjáðar af vanlíðan og þannig reynt að tjá hið ‚ómeðvitaða‘ eða færa hið óræða og 
ósýnilega inn á svið frásagnarinnar.  

Þessi einkenni valda því að sögurnar höfða ekki síður til myndskyns lesenda en rökhyggju. 

Bergljót segir frásagnir af launvígum gott dæmi um þetta og tekur dæmi úr Gísla sögu þar 

sem segir af vígi Vésteins: 

Nú er gengit inn nökkut fyrir lýsing, hljóðliga, ok þangat at, sem Vésteinn hvílir. 
Hann var þá vaknaðr. Eigi finnr hann fyrr en hann er lagðr spjóti fyrir brjóstit, svá 
at stóð í gegnum hann. En er Vésteinn fékk lagit, þá mælti hann þetta: „Hneit þar,“ 
sagði hann. Ok því næst gekk maðrinn út. En Vésteinn vildi upp standa Í því fellr 
hann niðr fyrir stokkinn dauðr (1978:26, 13. kafli). 

                                                            
8 Um kvikmyndaskáldsöguna (Filmischer Roman) bendir Bergljót m.a. á Jan Knopf 1984:297; um rithátt 
(Schreibweise) kvikmynda Joachim Paech 1997:122. Frásögn Íslendingasagna, segir Bergljót, hefur fyrr 
verið tengd kvikmyndum, sjá t.d. Foote 1963:105.  
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Sjónarhornið er sérstaklega eftirtektarvert í textanum. Myndavélaraugað fylgir þeim sem 

gengur inn „hljóðliga“ sem er nánast skuggamynd. Þá fer sjónarhornið yfir á Véstein sem 

er vaknaður. Hann verður fórnarlambið og morðinginn „maðurinn“ gengur út. Vésteinn 

reynir að rísa upp en fellur niður dauður. Það liggur við að lesandi heyri dynkinn, svo nærri 

kvikmyndaforminu er lýsingin.  

Í kennslu er nauðsynlegt að hafa í huga að nemendur í framhaldsskóla eru þrautþjálfaðir 

neytendur þrívíddarmiðla. Þeir alast upp við sjónvarp, myndbönd og kvikmyndir og eru 

ennfremur upp til hópa vel að sér í tæknikunnáttu. Þeir eiga því oft auðveldara með að 

skynja söguþráð í þrívídd en af bóklestri. Það er því auðvelt að afhenda þeim texta eins og 

af vígi Vésteins og biðja þá að skoða hann með auga kvikmyndatökuvélarinnar. Nemendur 

geta leikið, teiknað og/eða búið til kvikmynd. Margir hafa aðgang að upptökuvélum og 

tæknibúnaði hvort sem er innan skóla eða heima og nægir oft að kveikja hjá þeim áhugann 

til að listaverk verði til.9  

Fátítt er í Íslendingasögunum að sögumaður segi frá tilfinningum eða skoðunum 

persóna en lesendum er ætlað að lesa úr greinagóðum lýsingum eins og þessari af Agli 

Skallagrímssyni: „En er hann sat . . . þá hleypði hann annarri brúninni ofan á kinnina, en 

annarri upp í hárrætr. Egill var svarteygr ok skolbrúnn. Ekki vildi hann drekka, þó at 

honum væri borit, en ýmsum hleypði hann brúnunum ofan eða upp.“ (Egils saga 1978:146, 

55. kafli). Lýsingin segir meira en mörg orð um líðan Egils þar sem hann sat í öndvegi 

gegnt Aðalsteini konungi og harmaði bróður sinn, Þórólf. Heimir Pálsson bendir á að 

söguaðferðin gefi heimild til að tjá álit í kynningum persónanna, t.d. megi fella dóminn 

beint eins og gert er í Njálu (1998:128-129). Höfundur Njálu skefur heldur ekki utan af 

dómi sínum þegar hann segir um Mörð Valgarðsson: „Hann var slægur maðr í skaplyndi, 

en illgjarn í ráðum“ (Njáls saga 1978:58, 25. kafli). Heimir segir ennfremur: „Kynning 

Marðar sannast að sjálfsögðu í sögunni og svo er um mörg illmenni Íslendingasagnanna. 

Þeim eru ekki vandaðar kveðjur við kynningu og þeir reynast alveg menn til að standa 

undir henni.“ 

Annað einkenni frásagnartækni sagnanna eru draumar og forspár sem gefur innsýn í það 

sem koma skal, auk þess að valda spennu. Persónur dreymir fyrir óorðnum atburðum eins 

og Guðrúnu Ósvífursdóttur í Laxdælu sem dreymdi fyrir örlögum fjögurra eiginmanna 

                                                            
9 Ítarefni: Goðaheima-sögur Iðunnar, teiknimyndasögur úr Snorra Eddu, sem Peter Madsen teiknaði. 
Bækurnar sem eru fimm heita: Úlfurinn bundinn, Hamarsheimt, Veðmál Óðins, Sagan um Kark og Förin til 
Útgarða-Loka; Ennfremur: Bergljót S. Kristjánsdóttir. 2008. „Viltu að ek höggvi þig langsum eður 
þversum?“ Um Stebba stælgæ, fortíð og nútíð, samfélag, myndir og sögur af ýmsu tagi.  
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sinna (1978:87-91, 33. kafli). Forspáir menn koma allvíða fyrir í sögunum og er stundum 

ekki gott að greina á milli þess hvenær þeir spá með tilstyrk mannþekkingar og vitsmuna 

og hvenær með hjálp yfirnáttúrulegra hæfileika (Vésteinn Ólason 1993:57). 

2.6 Málfar, setningaskipan og lengd 
Samtöl persóna eru drjúgur hluti sagnanna. Málfar sögupersóna er oft meitlað og eru 

þekktar margar setningar úr sögunum ljóslifandi sem orðskviður í nútímamáli Íslendinga. 

Fræðimenn hafa rannsakað þetta sérstaklega, t.d. hefur Hermann Pálsson tekið saman 

orðskviði í Grettis sögu. Úr því safni má nefna: Ber er hver að baki nema sér bróður eigi. 

Illt er að eggja óbilgjarnan. Illt er að eiga þræl að einkavini. Lengi skal manninn reyna 

(Vésteinn Ólason1993:146). Í Harðar sögu og Hólmverja eru einnig orðskviðir, t.d.: Að 

stíga á stokk og strengja heit. Eigi er allt sem sýnist. Illa gefast ill ráð. Í kennslu má láta 

nemendur finna málshætti og spakmæli í texta sagnanna sem þau þekkja úr nútímamáli og 

gefa þeim það verkefni að útskýra merkingu þeirra í tengslum við uppruna. 

Setningaskipan Íslendingasagna er einföld og einkennist af notkun hliðstæðra 

aðalsetninga og stuttum málsgreinum. Stíll Íslendingasagna er því knappur og hnitmiðaður 

og ekkert pláss fyrir óþarfa skrúðmælgi. Setningaskipan er þó iðulega sögn-frumlag, eins 

og þessi í upphafi Harðar sögu og Hólmverja: „Kunnigt er oss, at þú hefir ætt góða ok auð 

fjár ok ert sjálfr garpr inn mesti. Vil ek þessu vel svara.“ Vésteinn Ólason segir að tíð 

umröðun setningaliða, umsögn á undan frumlagi einkenni stílinn (1998:88). Einnig sé oft 

skipt á milli þátíðar og nútíðar. Hlutfall beinnar ræðu er tiltölulega hátt í 

Íslendingasögunum miðað við aðrar frásagnir, að jafnaði um 30% af texta; til samanburðar 

um 19% í konungasögum. Við kennslu Íslendingasagna koma reglulega upp gullin 

tækifæri til að kenna aðra þætti móðurmálsins, t.d. setningarfræði með dæmum eins og að 

framan greinir. 

Orðaforði Íslendingasagna er í raun lítill eða einungis 12.400 orð í textasafni sem er 

tæplega 750.000 orð að lengd, eins og kemur fram í handbók sem fylgir texta 

Íslendingasagna á geisladiski (Íslendingasögur. Orðstöðulykill og texti. Handbók 1996:16-

17). Í handbókinni eru ýmsar hentugar upplýsingar fyrir kennara, m.a. um orðaforða 

sagnanna, algengustu orð og meðaltíðni þeirra.   

2.7 Gamlar og nýjar tilraunir til að flokka Íslendingasögur 
Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar í gegnum tíðina við flokkun Íslendingasagnanna. Reynt 

hefur verið að flokka þær eftir aldri en það hefur reynst fremur erfitt þar sem skoðanir eru 

mjög skiptar um nákvæman aldur þeirra. Stundum hefur verið reynt að flokka þær eftir því 
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hvar þær gerast á landinu. Setja þarf fyrirvara við þessar flokkanir en mörgum finnst þær 

auðvelda yfirsýn yfir Íslendingasögurnar. Sem dæmi um skiptar skoðanir fræðimanna á 

flokkun og aldri sagnanna má geta þess að Bjarni Einarsson hélt því fram í Skáldasögum 

að Kormákssaga væri hrein skáldsaga og að höfundur hennar hefði sjálfur ort vísurnar 

(1961:52-164). Aðalminni sögunnar væri komið frá frönskum riddarabókmenntum, bæði 

frá skáldskap trúbadúra og riddarakvæðinu um Tristan. „Hann er Tristan Íslands“, segir 

Bjarni um Kormák (1961:163). Ýmsir fræðimenn hafa mótmælt þessari skoðun Bjarna, 

m.a. Einar Ólafur Sveinsson sem taldi fullvíst að vísurnar væru svo gamlar sem sagan 

segir. Bjarni og Einar eru þó sammála um að Kormákssaga sé með elstu Íslendingasögum, 

eldri en Hallfreðar saga og Egils saga. Aldursákvörðunin er mikilvæg fyrir skilning Bjarna 

því að ólíklegt er að fornfálegar vísurnar hafi verið frumkveðnar eftir að liðið var á 13. öld. 

Bókmenntaleg greining byggir að hluta á aldursflokkun en einnig hefur því verið haldið 

fram að Íslendingasögur hafi að geyma listilegar frásagnir fremur en sagnfræðilegar 

staðreyndir (Vésteinn Ólason 1993:42, 80-160). Íslendingasögum er þannig skipt í þrjá 

yfirflokka, þ.e. fornlegar sögur frá árabilinu 1200 til 1280, sígildar sögur 1240 til 1310 og 

unglegar sögur 1300 til 1450. Nánari flokkun eftir einkennum byggir ekki á nákvæmri 

greiningu (e. genre) heldur öðrum atriðum. Fyrst má nefna skáldasögur en uppistaðan í 

frásagnargerð þeirra er ævisaga skálds. Skáldin eru oft einfarar sem lenda í ýmsum 

ævintýrum og eru ástarmál þeirra á tíðum skrautleg. Ýmsar skáldasögur eru eflaust meðal 

elstu Íslendingasagna. Má þar nefna Kormáks sögu, Hallfreðar sögu og Egils sögu. 

Fornlegar deilusögur er taldar allstór flokkur. Oftast er um ættardeilur að ræða og mætti 

því nefna flokkinn ættardeilusögur. Með viðurnefninu fornlegar er átt við að þær standi 

nálægt munnlegri geymd fremur en að þær séu eldri en sögur úr öðrum flokkum (Vésteinn 

Ólason 1993:80-81). Í flokknum sígildar sögur hefur fjarlægð við munnlega sagnalist 

aukist að sögn Vésteins og jafnframt er horft meira utan frá á félagslegan veruleika 

þjóðveldisins. Sem dæmi eru héraðssagan Eyrbyggja saga, ennfremur sögur sem má 

flokka sem sígildar deilusögur eins og Bandamanna sögu. Til flokks sígildra sagna má 

einnig flokka þrjár harmsögur. Þær eru um margt líkar öðrum deilusögum en sögufléttan er 

harmræm. Þetta eru Gísla saga, sem er ættadeilu-, skálda-, útlaga- og leiðslusaga, 

ennfremur Laxdæla og Njála sem eru ættar- og héraðssögur o.s.frv. 

Sögur af köppum og kynjum kallar Vésteinn síðan flokk unglegra sagna. Þær eru taldar 

vera frá 14. öld og greinast frá fornlegri sögum af því að í þeim er meira af 

yfirnáttúrulegum fyrirbærum, ýmsum kynjum og ótrúlegum afrekum sögupersóna. 

Ævintýraminni eru algeng og oft eiga þessar sögur margt sameiginlegt með 
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fornaldarsögum. Í þeim er myndin frá þjóðveldisöld einnig önnur en í eldri sögum. Lög og 

þing hafa minna vægi og hetjurnar virðast sjálfstæðari. Mikilvægi sáttaumleitana og 

málarekstrar fer minnkandi, afrek og mannvíg kappanna skipta meira máli. Á mörkum 

eldri og yngri sagna eru Grettis saga og Harðar saga og Hólmverja. Þær eru báðar 

útlagasögur, eins og Gísla saga, með harmrænu ívafi og ennfremur eru þær ævisögur eins 

og skáldasögur.  

Sigrún Margrét Guðmundsdóttir benti á það í fyrirlestri við Kaupmannahafnarháskóla 

að Svarfdæla sögu mætti flokka sem hryllingssögu (e. gothic novel) (2008). Hún rökstuddi 

mál sitt m.a. með tilvísun í handbók um greiningu á hryllingssögum. Þar væru nefndir 

þættir sem hryllingssögur ættu að búa yfir svo sem að vera frumstæðar, frá miðöldum, 

blóðugar og djarfar. Allt þetta ætti jafnmikið við um Svarfdæla sögu og söguna af Dracula. 

Sigrún kvaðst ekki leggja til að Svarfdæla saga yrði flokkuð sem hryllingssaga. Hins vegar 

gæti það víkkað skilning okkar á Íslendingasögunum að horfa á þær frá nýju sjónarhorni og 

hverfa frá úreltu flokkunarkerfi.  

Sverrir Tómasson bendir á í grein um Gunnlaugs sögu ormstungu að við flokkun 

miðaldabókmennta hafi enn ekki verið fundin sú aðferð sem allir séu sammála um að dugi 

(1998:8). Af fjölmörgum aðferðum bókmenntafræðinga finnst Sverri tilraun þýska 

fræðimannsins Hans Roberts Jauß einna merkilegust en hann reyndi að greina 

bókmenntaflokkana með því að meta viðhorf skálda og fræðimanna á miðöldum til 

verkanna (1998:8; tilvitnun hans í Hans Robert Jauß (1977:329-359)). Sverrir lýsir tilraun 

Jauß þannig:  

Hann gaf sér þó að aðalbókmenntagreinar miðalda væru þrjár, epos 
(frásagnarkvæði, og hér á hann aðallega við chanson de geste), róman (rómans) og 
nóvella (þáttr, smásaga). Jauß skipti kennimörkum ofangreindra bókmennta í fjórar 
höfuðdeildir. 1) höfundur / texti (narratio); 2) modus dicendi eða frásagnarháttur; 
3) bygging, persónur og veruleikaskyn; 4) modus recipiendi eða viðtökur / 
samfélagsleg skírskotun.  

Sverrir segir síðan að þótt flokkun Jauß sé aðallega reist á kenningum mælsku- og 

skáldskaparfræði frá 12. og 14. öld hafi hann fært sér í nyt kenningar bókmenntafræði 

samtímans, einkum þeirra sem tengjast formgerðarfræði, viðtökurannsóknum og 

túlkunarfræði. Jauß túlkar kennimörkin að sögn Sverris og rekur t.d. modus dicendi eða 

frásagnarhátt á þann veg að epos, sagnaskáldskapur, hafi verið fluttur af munni fram fyrir 

ólæsa áheyrendur en rómönsur lesnar upp af handriti fyrir læsa menn; nóvellur, 

smásögurnar, hafi á hinn bóginn átt rætur sínar að rekja til munnlegrar sagnalistar og hafi 

lifað áfram innan hennar enda þótt þær væru til skrifaðar á skinni eða pappír.  
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Fjórða deild kennimarkanna, modus recipiendi, er athyglisverð, þ.e. hvernig brugðist er 

við verkunum. Við hvaða efni búast áheyrendur? Sverrir segir að Jauß minnist þar einkum 

á viðhorfið til sanninda verksins, hvort lögð var áhersla á í textanum að menn tryðu 

frásögninni eða höfundarnir túlkuðu hana, legðu í hana ákveðna merkingu (sen eða 

sensus). Sverrir segir: „Sagnaskáldskapurinn virðist hafa gert þær kröfur til áheyrenda að 

frásagnir af fortíðinni væru teknar gildar sem sannindi (res factae, gesta) en rómönsur 

lögðu áherslu á að túlka mætti ævintýralegar frásagnir, finna ætti sen þeirra“ (1998:9). Þess 

má geta að greining Jauß miðast við rómanskar bókmenntir, einkum franskar og ítalskar. 
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3. Harðar saga og Hólmverja 

3.1 Aldur og útgáfur 
Harðar saga og Hólmverja er skógarmannasaga, öðru nafni útlagasaga, eins og Grettis saga 

og Gísla saga Súrssonar. Hún er talin rituð snemma á 14. öld og þá samin upp úr eldri 

Harðar sögu sem nú er glötuð, nema upphafið. Sagan er varðveitt ásamt hinum 

skógarmannasögunum tveimur, Grettis sögu og Gísla sögu Súrssonar, í skinnhandritinu 

AM 556a, 4to, sem ritað var á 15. öld, og eru öll pappírshandrit frá því komin. Þórhallur 

Vilmundarson segir í formála að Harðarsögu í Íslenskum fornritum að skinnhandritið sé 

kallað Eggertsbók eftir fyrsta eiganda þess sem var Eggert Hannesson hirðstjóri (um 1515 

til um 1583) (1991:v).10 Þórhallur vísar í fræðimanninn Sture Hast sem telur handritið frá 

síðasta fjórðungi 15. aldar. Guðni Jónsson segir það hins vegar ritað á fyrri hluta 15. aldar 

(1978b:xi). Þetta er eitt af fjölmörgum dæmum um skiptar skoðanir fræðimanna á 

ritunartíma Íslendingasagna og hversu erfitt er að tímasetja einstakar sögur. Í niðurlagi 

Harðar sögu og Hólmverja er hún nefnd Hólmverja saga. 

Önnur gerð sögunnar er til. Sú lengri er nefnd hér að ofan en af hinni, sem talin er eldri, 

er aðeins varðveitt upphafið á einu skinnblaði í AM 564a, 4to. Skinnblaðið er frá því um 

1400, og líkast til úr svonefndri Gervi-Vatnshyrnu. Sagan ber hér yfirskriftina Harðar saga 

Grímkelssonar en fyrirsögnin er rituð með annarri hendi en meginmálið. 

Efni Harðar sögu Grímkelssonar og Geirs er í stórum dráttum tilgreint í Landnámu en 

fræðimenn hafa samt sem áður velt fyrir sér sannleiksgildi Harðar sögu. Elsta heimild um 

Hörð Grímkelsson og Harðar sögu er í 32. kafla Sturlubókar Landnámu sem Sturla 

Þórðarson mun hafa tekið saman eftir 1250, en lokið á árabilinu 1275-80 (Þórhallur 

Vilmundarson 1991:viii). Samkvæmt henni bjó Torfi Valbrandsson á Breiðabólstað í 

Reykjardal en Signý systir hans á Signýjarstöðum. Hún gekk að eiga Grímkel goða, son 

Bjarnar gullbera. Sonur þeirra var Hörður. Þórhallur segir þó margt vekja efasemdir um 

áreiðanleika frásagnanna af Herði Hólmverjakappa og hann telur að fróðleiknum um hann 

hafi verið skotið inn í yngri gerðir Landnámu eftir frumgerð Harðar sögu (1991:xxx). Til 

rökstuðnings nefnir hann m.a. eftirfarandi þætti: Harðar er ekki getið í Íslendingadrápu 

Hauks Valdísarsonar; ætt er ekki rakin frá Herði; Hólmurinn í Hvalfirði heitir ekki 

Harðarhólmur heldur Geirshólmur og er Geir þó aukapersóna í sögunni. Helga jarlsdóttir er 

hvergi nefnd nema í Harðar sögu. 

                                                            
10 Heiti Eggertsbókar verður hér eftir stytt í (E). 
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Harðar saga var fyrst prentuð á Hólum 1756 í Ágætum fornmanna sögum sem Björn 

Markússon varalögmaður gaf út. Næst kom hún út í Kaupmannahöfn árið 1847 í II. bindi 

Íslendinga sagna. Jón Sigurðsson sá um þá útgáfu. Heila sagan var þá gefin út eftir 

Eggertsbók með samræmdri stafsetningu en brotið birt stafrétt aftast í bindinu. Þórleifur 

Jónsson gaf söguna út í Íslendingasagnaútgáfu Sigurðar Kristjánssonar í Reykjavík árið 

1891. Útgáfan var endurprentuð 1908. Guðni Jónsson annaðist nýja útgáfu sögunnar árið 

1934 fyrir forlag Sigurðar Kristjánssonar og ritaði ítarlegan formála. Hann sá einnig um 

útgáfu sögunnar í XII. bindi Íslendingasagna í Reykjavík 1947. Í öllum þessum útgáfum 

var texti Jóns Sigurðssonar lagður til grundvallar. 

Sture Hast gaf út tveggja binda doktorsritgerð sína Harðar sögu I-II í Kaupmannahöfn 

1960. Af útgáfum seinni ára má nefna að Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason gáfu út 

söguna fyrir Skuggsjá í Íslenzkum fornsögum, Íslendingasögum VII, í Reykjavík 1972. Þeir 

fóru eftir texta Jóns Sigurðssonar en studdust við útgáfu Sture Hast. Skúli Benediktsson 

annaðist útgáfu sögunnar fyrir sama forlag 1981 með orðaskýringum. Bragi Halldórsson 

o.fl. sáu síðan um útgáfu Harðar sögu í Íslendingasögum II í Reykjavík 1986 og 1987. 

Ítarlegur formáli Þórhalls Vilmundarsonar fylgir sögunni í útgáfu Íslenskra fornrita 13. 

bindi frá árinu 1991. Þess má geta að sagan hefur verið aðgengileg í netútgáfu frá árinu 

1998, ásamt öðrum Íslendingasögum (Harðar saga og Hólmverja 1998). Harðar saga og 

Hólmverja er einnig fáanleg á hljóðbókum, bæði frá fyrirtækinu Hljóðbók.is og hjá 

Blindrabókasafni Íslands. 

Harðar saga og Hólmverja kom út á dönsku í þýðingu Brynjólfs Snorrasonar og 

Kristians Arentzens í Kaupmannahöfn árið 1849 og í þýðingu Fr. Winkels Horns í Billeder 

af Livet paa Island III í Kaupmannahöfn 1876. Á norsku kom hún út í þýðingu Fr. Brandts 

í Kristjaníu 1849 og Gerhards Grans, í Vore Fædres Liv í þýðingu Nordahls Rolfsens í 

Bergen 1888. Á þýsku kom hún út í þýðingu Fr. Rankeas árið 1922; á ensku árið 1983 í 

þýðingu Guðbrands Vigúfssonar og Fr. Yorks Powells í Origines Islandicae II og í 

þýðingu Alans Bouchers með inngangi eftir Anthony Faulkes í Reykjavík 1983. Ennfremur 

hefur 17. kafli sögunnar um utanferð og víking Sigurðar Torfafóstra verið gefinn út á latínu 

með inngangsorðum á frönsku en það gerðist í Kaupmannahöfn árið 1852. 
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3.2 Rannsóknir fræðimanna 
Fjöldi fræðimanna hefur rannsakað Harðar sögu og Hólmverja, bæði lengri og styttri gerð 

hennar, og borið þær saman. (Þórhallur Vilmundarson 1991:vi-lxix). Af þeim má nefna 

Guðbrand Vigfússon sem taldi brot styttri gerðar Harðar sögu í 564a vera hluta hinnar 

upphaflegu sögu, en lengri gerðina (E) vera yngri og aukna (Sturlunga saga 1878:I,1). 

Finnur Jónsson heldur því fram í bókmenntasögu sinni frá 1898 að lengri sagan sé ekki sú 

Harðar saga sem vitnað er til í Landnámu. Finnur getur þess ennfremur að lengri sagan sé 

aukin fornaldarsagnaefni og vísum sem séu ekki eldri en frá 14. öld. Þess vegna geti þessi 

gerð sögunnar ekki verið eldri. Flestir fræðimenn voru á þeim tíma sammála þeim 

Guðbrandi og Finni, að sögn Þórhalls. 

Árið 1932 birti Vera Lachmann doktorsritgerð um söguna og komst að allt annarri 

niðurstöðu en að framan greinir (Des Alter der Harðarsaga 1932). Hún taldi eðlilegast að 

ætla að höfundar Landnámu vitnuðu til munnlegrar Harðar sögu en ekki til styttri gerðar 

ritaðrar sögu (564a). Sú gerð væri ekki frumgerð Harðar sögu heldur þvert á móti útdráttur 

úr lengri gerð sögunnar (E). Sigurður Nordal taldi niðurstöður Veru um aldur Harðar sögu 

og annarra sagna harla vafasamar (1933:238). Í doktorsritgerð árið 1960 um texta og 

handrit Harðar sögu telur Sture Hast að rannsóknir hafi leitt í ljós að báðar gerðir séu 

sennilega runnar frá sameiginlegri ritaðri heimild sem vafalaust hafi verið lengd í lengri 

gerðinni, einkum með því að breyta frásagnarstíl og skjóta inn fornaldarsagnaefni 

(1960:102). 

Vísur eru nítján í Harðar sögu og ber fræðimönnum saman um að þær séu ekki eldri en 

frá 14. öld. Þórhallur Vilmundarson hefur eftir séra Janusi Jónssyni að flestar vísurnar séu 

ortar af sama manni og að dróttkvæðu vísurnar hafi ekki verið ortar fyrr en seint á 14. öld 

(1991:xix). Ekki eru allir þeirrar skoðunar að kveðskapur í Harðar sögu sé góður. Konráð 

Gíslason málfræðingur taldi vísurnar ekki ortar fyrr en um 1400 en hann kallaði þær 

vanskapninga, að sögn Þórhalls. Hvað svo sem er rétt í því þá falla vísurnar vel að texta 

Harðar sögu. 

3.3 Vangaveltur um höfund 
Í lok Harðar sögu er vitnað til ummæla Styrmis fróða um Hörð. Mjög svipuð ummæli eru 

höfð eftir Sturlu Þórðarsyni um Gretti í lok Grettis sögu: 
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Harðar saga og Hólmverja 

 
Grettis saga 

 
Segir ok svá Styrmir prestr inn fróði, at 
honum þykkir hann hafa verit í meira lagi af 
sekum mönnum sakir vizku ok vápnfimi ok 
allrar atgervi, hins ok annars, at hann var svá 
mikils virðr útlendis, at jarlinn í Gautlandi 
gifti honum dóttur sína, þess ins þriðja, at 
eftir engan einn mann á Íslandi hafa 
jafnmargir menn verit í hefnd drepnir, ok 
urðu þeir allir ógildir (1978:291, 41. kafli). 

 

 
Hefir Sturla lögmaðr svá sagt, að engi sekr 
maðr þykki honum jafnmikill fyrir sér hafa 
verit sem Grettir inn sterki. Finnr hann til 
þess þrjár greinar. Þá fyrst, at honum þykkir 
hann vitrastr verit hafa, því at hann hefir 
verit lengst í sekð einnhverr manna ok varð 
aldri unninn, meðan hann var heill; þá aðra, 
at hann var sterkastr á landinu sinna 
jafnaldra ok meir lagðr til að koma af 
aftrgöngum ok reimleikum en aðrir menn; 
sú in þriðja, at hans var hefnt út í Miklagarði 
sem einskis annars íslenzks manns, ok þat 
með, hverr giftumaðr Þorsteinn drómundr 
varð á sínum efstu dögum, sá inn sami, er 
hans hefndi (1978:295, 92. kafli). 

 
 

Ummælin eru hvortveggja þrískipt. Fyrst er fjallað um vitsmuni og atgervi útlaganna 

sem þykja meira en í meðallagi. Hörður er síðan mærður fyrir að hafa notið vegsemda 

erlendis; eiginkona hans, Helga dóttir jarlsins á Gautlöndum, er sögð sönnun þess. 

Yfirburðir Grettis í reimleikum og gagnvart afturgöngum eru taldir honum til tekna. Þriðji 

og síðasti liður í þessum „curriculum vitae“, starfsferils- eða afrekaskrám þeirra félaga, er 

eftirtektarverður. Báðum er talið til verðugra eftirmæla að þeirra var hefnt. Staðfestir það 

umsagnir fræðimanna að framan, m.a. Carol J. Clover, um hefnd og virðingu í flóknu 

samfélagi þjóðveldisins. Hefndin var meðal skylduverka eftirlifenda gagnvart þeim sem 

gengnir voru. Þannig héldu þeir uppi eigin heiðri og látinna, eins og að framan greinir. 

Ummæli Sturlu um Þorstein drómund styrkja þessa skoðun. Hefnd Þorsteins jók ekki 

aðeins virðingu Grettis, þótt dauður væri, heldur einnig hans sjálfs. Má skilja Sturlu þannig 

að Þorsteinn hafi orðið gæfumaður af því að hefna Grettis úti í Miklagarði. 

Af fyrrgreindum ummælum þeirra Styrmis og Sturlu hafa ýmsir fræðimenn dregið þá 

ályktun að Styrmir hafi verið höfundur frumgerðar Harðar sögu. Hér verður drepið á 

umsagnir þriggja fræðimanna. Guðni Jónsson segir m.a. í formála að Harðar sögu ok 

Hólmverja þar sem hann fjallar um Harðar sögu Grímkelssonar ok Geirs sem nefnd er í 

Landnámu: „Teljum vér, að hér sé um að ræða upphafið að þeirri sögu [þ.e. Harðar sögu 

Grímkelssonar]. Þykir oss líklegt, að Styrmir fróði (d. 1245) sé höfundur sögunnar eða hafi 

að minnsta kosti ritað drög til hennar fyrstur manna“ (1978b:xi-xii). 
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Þórhallur Vilmundarson fjallar ítarlega um hugsanlegan höfund sögunnar í formála að 

Harðar sögu í útgáfu Hins íslenska fornritafélags (1991:xlv-lxviii). Hann segir m.a. að ekki 

verði annað séð en höfundur sé yfirleitt mjög vel kunnugur staðháttum á söguslóðunum, 

bæði á svæðinu milli Kjósar og Reykholtsdals og í Þingvallasveit og Grafningi, svo og á 

leiðum á milli þessara byggða. Þegar svipast sé um eftir ritunarstað verði ekki komist hjá 

því að nema staðar við Viðareyjarklaustur sem sé í næsta nágrenni við söguslóðir í 

Hvalfirði. Hann bendir síðan á að Styrmir fróði Kárason hafi verið príor í Viðeyjarklaustri 

1235 til 1245, en Styrmir lést 20. febrúar 1245, og hafi líklega samið Harðar sögu á því 

árabili. Þórhallur nefnir eins og Guðni tilvitnunina í orð Styrmis í lok sögunnar sem rök 

fyrir því að hann sé höfundur hennar. Þá segir hann sögusviðið og staðþekkingu höfundar 

augljósa og bendir á að Styrmir hafi verið lögsögumaður árin 1210 til 1214 og hafi þá 

sennilega átt heima í Sunnlendingafjórðungi. Styrmir var ennfremur heimilismaður hjá 

Snorra Sturlusyni og e. t. v. ritari hans. Er vitað að Snorri sendi Styrmi árið 1228 til Sturlu 

Sighvatssonar að taka grið til handa Snorra. Telur Þórhallur að þannig hafi Styrmir verið 

kunnugur í Borgarfjarðardölum þar sem fyrsti hluti sögunnar gerist. 

Þórhallur tiltekur ýmis textabrot úr ritum sem eignuð hafa verið Styrmi m.a. úr Ólafs 

sögu helga og sýnir fram á textatengsl. Athyglisverð er eftirfarandi staðhæfing Þórhalls: 

„Harðar saga stendur sem bókmenntaverk langt að baki hinum skógarmannasögunum 

tveimur, Gísla sögu og Grettis sögu. Það getur komið heim við, að Styrmir fróði hefur þótt 

ærið mistækur sagnaritari“ (1991:xlviii).  

Ritunartími Harðar sögu er á Sturlungaöld og veltir Þórhallur m.a. fyrir sér tengslum 

Harðar sögu og samtímaskrifum. Í Íslendinga sögu Sturlu Þórðarsonar segir frá því að 

Sturla Sighvatsson hafi eftir Bæjarbardaga 1237 rænt mörgu að Görðum á Akranesi. Tekin 

hafi verið þaðan skemma góð og færð út í Geirshólma. Rænt var víða um sveitir en 

sumarið eftir, mánuði fyrir Örlygsstaðabardaga seint í júlí 1238, sendi Sturla Svarthöfða 

Dufgusson og flesta fylgdarmenn sína út í Geirshólma í Hvalfirði þar sem þeir drógu að 

föng. Segir síðan í Íslendinga sögu: 

Var þá hleypt suðr til Reykja ok sagt Gizuri, at menn Sturlu váru í Geirshólmi ok 
myndi ræna um alla sveit niðr þar.  
Gizurr brá þegar við ok reið ofan um heiði. En bændr eggjuðu, at hann myndi 
draga skip at sér ok leggja at þeim í hólminn. 
Gizurr sagði, at óhægt myndi at vinna hólminn, „en þar eru þeir flestir, er mér 
þykkir eigi svá mikill slægr til, at ek vilja þar í hættu hafa líf mitt eða vina minna. 
En ef Sturla væri í hólminum, þá mynda ek freista at þeim at leggja. En nú skuluð 
þér gæta yðar ok fjár yðvars sem þér kunnið, ok haldið saman sem bezt, hverir sem 
mest þurfu (Sturla Þórðarson 1954:322). 
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Þórhallur veltir fyrir sér hvort sagnir af Herði og þeim Hólmverjum hafi orðið til þess að 

Sturla Sighvatsson sendi menn sína út í Geirshólma eða hvort aðgerðir Sturlu í Geirshólma 

hafi hrundið af stað ritun Harðar sögu. Í framhaldi af því ber Þórhallur saman þá Hörð og 

Sturlu Sighvatsson og er margt líkt í æviferli þeirra. Niðurstaða Þórhalls er m.a. sú að 

höfundur Harðar sögu hafi verið svo gagntekinn af dramatískum atburðum í samtíð sinni 

að þeir hafi sett mark sitt á sögu hans og að Sturla Sighvatsson sé fyrirmyndin að Herði 

Grímkelssyni.  

Það er bæði gömul og ný saga að höfundar kanni mörk skáldskapar og veruleika. Í 

skáldsögum undanfarinna ára hafa höfundar leikið með þau á margvíslegan hátt, t.d. með 

því að láta lifandi fólk, ekki síst rithöfunda, ganga ljóslifandi um síður skáldsagna (Jón 

Yngvi Jóhannsson 2006:63-64). Getur því ekki allt eins hugsast að höfundur Harðar sögu 

hafi boðið samtímamönnum sínum hlutverk á sagnaleiksviðinu.  

Vésteinn Ólason skoðar eins og Guðni og Þórhallur tilvitnunina í Styrmi fróða í lok 

sögunnar en segir ekki gott að segja til um það hvort þarna sé um að ræða eftirlíkingu 

tilvitnunar Grettis sögu í Sturlu Þórðarson (1993:149). Hann telur þó að eldri útgáfan af 

sögunni, sem nefnd er í Landnámu, geti vissulega verið eftir Styrmi fróða. Vésteinn fjallar 

ennfremur um kenningar Þórhalls varðandi samanburð á Sturlu og Herði og segir þær sýna 

hugkvæmni. Hins vegar séu þær alltof almenns eðlis til að þykja trúverðugar. 

Í kennslu eru kenningar Þórhalls athyglis- og skoðunarverðar. Í umfjöllun um 

ritunartíma sögunnar og hugsanlegan höfund hennar má leiða umræður að atburðum 

Sturlungaaldar. Veigamiklir punktar eru: 

1. Sagan er líklega sett á bókfell á sama tíma og atburðir sem greint er frá í Íslendinga 

sögu Sturlunga eiga sér stað. 

2. Sagan gæti verið rituð af Styrmi fróða sem var príor í Viðeyjarklaustri frá 1235 til 

dauðadags 1245. 

3. Styrmir þekkti persónulega höfðingja Sturlunga. Hann var m.a. ritari Snorra 

Sturlusonar í Reykholti árið 1230. 

4. Ef Styrmir ritaði Harðar sögu og Hólmverja á árabilinu 1235 til 1245 þá hefur hann 

samtímis fylgst með því hvernig höfðingjar Sturlungaættar voru felldir hver á fætur 

öðrum: Sighvatur, Sturla og bræður hans á Örlygsstöðum 1238 og Snorri í Reykholti 

1241. 
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3.4 Tímatal og tengsl skáldskapar við samtíma sinn 
Sögutími Harðar sögu og Hólmverja er á tíundu öld. Sagan hefst á frásögn af 

landnámsmanninum Birni gullbera sem flúði ánauð Haralds hins hárfagra í Noregi og nam 

Reykjadal hinn syðra, frá Grímsá til Flókadalsár á Íslandi. Elsti sonur Bjarnar hét Grímkell 

og var kallaður goði. Hann kvæntist Signýju Valbrandsdóttur árið 945 en hún var önnur 

eiginkona hans. Hörður fæddist 950. Sögþráðurinn nær til vígs Hólmverja árið 989 en í 

lokin er sagt frá eftirmála þeirra, hefndum og afdrifum Helgu jarlsdóttur, sona hennar og 

Harðar, Grímkels og Björns.  

Tengsl Harðar sögu og Hólmverja við Sturlunga sögu hafa verið nefnd að framan. Hér 

verður getið nokkurra þátta til samanburðar: 

 

Um Hörð í Harðar sögu og Hólmverja Um Sturlu í Sturlunga sögu 

Hörður var sonur ríks goða, Grímkels.  Sturla var sonur ríks goða, Sighvats. 

Hörður var sendur í fóstur til Gríms hins litla 
og Guðríðar (7. kafli). 

Sturla var löngum á fóstri með Þorláki 
Ketilssyni (Arons saga, 7. kafli). 

„Höfði öllu hærri en aðrir menn flestir; . . hann 
var hærður manna bezt ok ramr at afli, svá at 
ekki máttu aðrir menn við hann jafnast. . . “ (11. 
kafli) 

„Var hann ok auðkenndr, því at hann stóð upp, 
var hann mikit afbragð annarra manna bæði at 
vexti ok afli . . . „ (Arons saga, 7. k.) 

Hörður fékk göfugt gjaforð, Helgu 
Haraldsdóttur jarls af Gautlandi (16. kafli). 

Sturla fékk Solveigu Sæmundsdóttur úr Odda 
en langamma hennar var dóttir Magnúsar 
berfætts Noregskonungs (Ísl. s., 50. kafli). 

„Hörður unni mikit Helgu, konu sinni“ (16. 
kafli). 

Eftir Sauðfellsför spurði Sturla einungis hvort 
þeir hefðu gert Solveigu eitthvað. Þegar hún var 
sögð heil spurði hann einskis frekar (Ísl. s., 72. 
kafli). 

Hörður deildi við Torfa Valbrandsson 
móðurbróður sinn út af móðurarfi sínum. 
Torfi veitti Herði aðför. Torfi þurfti að standa 
upp um hríð af höfuðbóli sínu fyrir 
systkinasyni sínum, Herði.  

Sturla deildi við föðurbróður sinn, Snorra 
Sturluson í Reykholti út af Snorrunga-goðorði. 
Grunur lék á að Snorri hefði staðið fyrir aðför 
Vatnsfirðinga að Sturlu. Snorri þurfti að standa 
upp af höfuðbóli sínu fyrir systkinasyni. 

„Öll váru hús upp tekin í Botni at viðum og 
flutt út í Geirshólm. Átta tigir manna annars 
hundraðs váru í Hólmi, þá er flestir váru“ (24. 
kafli).  

Sturla rændi að Görðum á Akranesi eftir 
Bæjarbardaga 1237. Tekin var skemma og færð 
út í Geirshólma. Gissur Þorvaldsson segir að 
óhægt muni að vinna hólminn og: „þar eru þeir 
flestir, er mér þykkir eigi svá mikill slægur til, 
að ek vilja þar í hættu hafa líf mitt eða vina 
minna“ (Ísl. s., 132. kafli). 
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Hólmverjum var lýst sem óaldaflokki og í 
eggjunarræðum á Leiðvallarfundi voru þeir 
nefndir „vændismenn“ og „it versta fólk“ (32. 
kafli).  

Í eggjunarræðu Gizurar Þorvaldssonar fyrir 
Örlygsstaðafund sagði hann að sá maður mætti 
„aldegi röskr heita, er eigi rekr þessa 
óaldaflokka af sér“ (Ísl. s., 137. kafli). 

„Nær sex tigir manna váru drepnir af 
Hólmverjum, ok at auki þeir fóstbræðr . . . „ 
(37. kafli). Hólmverjar voru teknir og höggnir 
(34. kafli). 

Á Örlygsstöðum féllu eða létust síðar af sárum 
57 menn. Voru sex menn höggnir eftir 
bardagann (Ísl. s., 138. kafli). 

Vegandi Harðar, Þorsteinn gullhnappur, var 
sagður „grályndur og undirförull, slægvitr og 
vel fjáreigandi“ (23. kafli). „Hann hafði unnit 
þeim eiða að halda þetta allt og svíkja þá í 
engu . . .“ (26. kafli). 

Gizur, vegandi Sturlu, vann eið vorið 1238 þar 
sem hann sór utanferð sína og að halda trúnað 
við Sturlu (Ísl. s., 129. kafli). 

Þorbjörg Grímkelsdóttir, systir Harðar: 
„Þykkir hon mikill kvenskörungur verit hafa 
(41. kafli). Um Indriða eiginmann hennar var 
sagt. „ok muntu vera skauð ein“ (21. kafli). 

Um Steinvöru Sighvatsdóttur, systir Sturlu: 
„höfuðskörungur ok líkliga til framhvata margs 
við Hálfdan, bónda sinn.“ „en ek mun fá þér af 
hendi búrluklana,“ sagði Steinvör við bónda 
sinn (Þórðar s., 2. kafli). 

Helga jarlsdóttir fór utan eftir víg Harðar og 
fall Grímkels sem hefndi föður síns. Hún fór 
utan ásamt Birni, syni sínum (41. kafli). 

Tveimur árum eftir víg Sturlu fór Solveig utan 
ásamt dætrum sínum, en Jón, sonur hennar, 
hafði farið árið áður. (Ísl. s., 145. kafli) 

 

3.5 Innblástur skálda 
Umræðan um tengsl Sturlu Sighvatssonar og Harðar Grímkelssonar og spurningin um 

hvort kom á undan Harðar saga eða samtímaatburðir undirstrikar þá staðreynd að höfundar 

eru ætíð undir áhrifum frá samtíð sinni og samferðarmönnum. Á hinn bóginn hefur efni 

Íslendingasagna orðið mörgum hugleikið og skáldum síðari tíma innblástur. Efni Harðar 

sögu og Hólmverja er þar engin undantekning. 

Fernar rímur eru til af Herði Hólmverjakappa og Helgu jarlsdóttur konu hans, 

samkvæmt Rímnatali Finns Sigmundssonar (1966:270-272). Harðar rímur og Hólmverja er 

heiti á rímum eftir Árna Böðvarsson. Þær eru 16 að tölu, ortar 1764 fyrir Jón Árnason 

sýslumann. Þá orti Magnús Jónsson í Magnússkógum árið 1803 17 rímur fyrir Jón Egilsson 

að Vatnshorni. Þær rímur bera einnig heitið Harðar rímur og Hólmverja. Sama heiti er á 

rímum eftir Sigurð Óla Sigurðsson sem eru 12 að tölu. Ríma af Herði Hólmverjakappa og 

Helgu jarlsdóttur konu hans er eftir Símon Dalaskáld (1951). Hún kom fyrst út á Akureyri 

1879. Ríma Símonar er mikill bálkur, samtals 353 erindi.11 

                                                            
11 Orðið ríma er aðeins notað í eintölu í rímu Símonar Dalaskálds og þar er ennfremur talað um fjölda erinda 
í stað fjölda rímna. Þetta er samkvæmt Rímnatali I-II, Finns Sigmundssonar. 
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Davíð Stefánsson frá Fagraskógi orti 23 erinda kvæði um Helgu jarlsdóttur sem ber 

heitið Helga jarlsdóttir (1976:200).12 Davíð yrkir í orðastað Helgu sem lýsir hetjunni sinni 

Herði Grímkelssyni fögrum orðum, ástinni þeirra miklu, vistinni í Geirshólma, endalokum 

Hólmverja, frækilegu sundi hennar með drengina tvo, Grímkel og Björn, til lands. Um 

sund Helgu yrkir Davíð svo:  

Hefndarþorstinn harminn létti.  

Heyrði eg kaldar bárur gnauða.  

Henti ég mér af háum kletti  

í hafið upp á líf og dauða. 

Við mig hafði ég Björninn bundið. 

Bróður hans var nóg að eggja. 

Braust ég yfir bárusundið, 

bjargaði lífi sona tveggja. 

Í kennslu hentar kvæði Davíðs mjög vel sem ítarefni með Harðar sögu og er unnt að búa 

til fjölbreytt verkefni tengd því. Kvæðið fjallar ekki einvörðungu um ástina og hetjudáðir 

heldur einnig hefndina og lífsviðhorf fólks á þjóðveldisöld, samanber ljóðlínurnar: „Sungin 

verða sektarljóðin. / Svikarar verða alltaf smáðir. / Með orðstír launar Íslandsþjóðin / allar 

góðar hetjudáðir.“ Tengja má umfjöllun um kvæðið bókmenntahugtakinu nýrómantík sem 

náði hámarki á Íslandi á árunum 1918 til 1919 (Hugtök og heiti í bókmenntafræði 

1983:194-195). Síðara árið kom út bókin Svartar fjaðrir eftir Davíð Stefánsson þar sem 

kvæðið um Helgu jarlsdóttir birtist. Kristín Steinsdóttir gaf út barna- og unglingasögunnar 

Vítahringur Helgusona (2004). Sagan sem er skáldsaga gerist á 10. öld og að mestu í 

Hvalfirði. Hún er að stórum hluta byggð á Harðar sögu. Þess má ennfremur geta að Einar 

Kárason rithöfundur hefur fært sögusvið Sturlungaaldar til nútímans með skáldsögunum 

Óvinafagnaði (2001) og Ofsa (2008). 

3.6 Helstu einkenni sögunnar 
Harðar saga og Hólmverja er útlagasaga eins og fyrr segir, líkt og Grettis saga og Gísla 

saga Súrssonar. Þótt viðfangsefni sagnanna sé hið sama þá eru efnistök um margt ólík. Á 

meðan Grettir og Gísli börðust einir, einmana og einangraðir útlagar, safnaðist óaldalið að 

Herði í hólma í Hvalfirði. Eiginkona Harðar fylgdi honum í útlegðina ásamt ungum sonum 

þeirra. Eiginkona Gísla, Auður, stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Fleira er líkt í 
                                                            
12 Einnig af vefslóð: http://www.heimskringla.net/bragur/HelgaJarlsdottir.php 
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sögum útlaganna. Þeir hafast t.d. allir við í eyjum um hríð. Bergljót S. Kristjánsdóttir gerir 

þetta að umfjöllunarefni í grein sinni „Hinn seki túlkandi“ (2001:7-22). Bergljót fjallar um 

Gísla og skilgreiningu á tákmyndum Gísla sögu og segir táknmyndina eyju rifja upp aðrar 

sögur og þekkta einstaklinga sem komu sér fyrir á eyjum en það eru þeir heilagur 

Gregóríus og Júdas. Einnig geti það leitt hugann að apókrýfu sögninni um Adam og Evu 

þar sem þau standa eftir syndafallið hvort á sínum steininum í ánum Jórdan og Tígris.13 

Táknmynd úr kristni tengist þannig þekktustu útlögum íslenskra fornsagna. 

Harðar saga hefur á stundum verið kölluð ungleg Íslendingasaga þar sem menn álíta 

elsta handritið vera frá 1390 til 1425, ennfremur er hún talin í flokki sagna af köppum og 

kynjum eins og fram hefur komið hér að framan. Vésteinn Ólason segir söguna á mörkum 

eldri og yngri sagna, hún sé útlagasaga með harmrænu ívafi eins og Grettis saga en einnig 

ævisaga eins og skáldasögurnar (1993:82). Sögur þessa flokks greinast, að sögn Vésteins, 

m.a. frá fornlegri sögum af því að í þeim er meira af kynjum og yfirnáttúrulegum 

fyrirbærum. Víða sé augljóst að höfundarnir láti sig litlu varða hvort lesendur telji sögurnar 

sannar og hluti af skemmtuninni sé samkomulag milli sögumanns og lesanda um að láta 

sem það sé satt sem báðir vita að er logið. Þannig sé frásögnin farin að henda gaman að 

eldri sögum. 

Samband höfunda og lesenda á miðöldum er fróðlegt rannsóknarefni og má spyrja 

hvaða hlutverki sannleikurinn þjónaði, ef hann var þá til nokkurs gagns. Hér má nota 

kenningar Hans Roberts Jauß sem raktar voru að framan. Samkvæmt Jauß mætti því flokka 

Harðar sögu og Hólmverja sem rómönsu. Það var lesenda að finna merkingu hennar.  

Harðar saga er stutt miðað við Njálu, Grettis sögu og Egils sögu. Lengst er Njála 

samkvæmt upplýsingum úr handbók um orðstöðulykil og texta Íslendingasagna (1996:18-

19). 

1. Brennu-Njáls saga ...................... 98.938 

2. Egils saga ...................................  62.254 

3. Grettis saga ................................ 61.205 

4. Laxdæla saga ............................. 57.467 

5. Eyrbyggja saga .......................... 38.061 

6. Vatnsdæla saga ......................... 29.289 

                                                            
13 Í greininni rekur Bergljót skilgreiningu Ágústínusar kirkjuföður á táknum sem tengd eru kristni. Hún vitnar 
m.a. í Ágústínus þar sem hann segir: „Tákn er hlutur sem fær okkur til að hugsa um eitthvað handan 
áhrifanna sem hluturinn sjálfur hefur á skilningarvitin …“ (Tilvitnun Bergljótar 2001:8 í Augustinus 
(1962a:2 I,1)). 
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7. Fóstbræðra saga ........................ 29.124 

8. Ljósvetninga saga ...................... 27.667 

9. Finnboga saga ........................... 24.188 

10. Harðar saga og Hólmverja ........ 18.400  

Tómas Einarsson les Harðar sögu á tveimur og hálfri klukkustund í hljóðbókarútgáfu 

Blindrabókasafns Íslands.14 

3.7 Af útilegumönnum og sögum 
Skógarmanna- eða útlagasögur eins og sögurnar af Herði, Gísla og Gretti fjalla allar um 

kappa Íslendingasagna. Nefna má aðra sögu um útilegumenn en það er Hellismannasaga 

(1978:400-475). Sú er raunsæisleg í meginatriðum og greinir frá veru og vörn manna í 

Surtshelli sem dæmdir höfðu verið útlægir frá samfélaginu. Ýmis örnefni eru rakin til 

Hellismannasögu. Eiríksjökull ber nafn sitt af einum hellisbúa, Eiríki skáldi. Sagan segir 

frá því að höggvinn var annar fótur undan Eiríki þegar ráðist var gegn þeim hellisbúum en 

hann komst undan upp á Eiríkisgnípu í jöklinum og varðist þaðan. Jökullinn hlaut síðan 

nafn Eiríks. Sagan af Eiríki varð undirstaða þeirrar sérstöku íþróttar útilegumanna að 

komast undan leitarmönnum á handahlaupum.  

Útlagi eða skógarmaður (e. Outlaw, þ. Ächter) er alþekkt og ævafornt hugtak í 

réttarsögu indóevrópskra þjóða (Óskar Halldórsson 1977:632). Refsiformið hefur fylgt 

bændasamfélögum á flestum tímum en auk þess hafa margir brotamenn kosið að lifa í 

útlegð. Útlagi var oft hetja í augum almennings sem verðskuldaði bæði aðdáun og vernd, 

þrátt fyrir að valdhafar eða ríkið hafi útskúfað honum vegna afbrota. Útlagi tilheyrði þeirri 

tegund afbrotamanna sem oft voru nefndir social bandits á ensku. Ástæðan virðist alls 

staðar sú sama, að sögn Óskars:  

Útlaginn svarar einhverri félagslegri þörf, alþýðan þarf á honum að halda gegn 
öflum sem hún ræður ekki við en ógna hag hennar eða öryggi. Sú þörf hefur 
löngum verið þeim mun meiri sem þjóðfélagsleg vernd var minni.… Ranglæti og 
öryggisleysi stuðlar ævinlega að stigamennsku eins og kunnugt er (1977:633). 

Óskar fjallar í grein sinni um útlagann Gretti og segir hlutverk hans ekki hafa verið að rétta 

hlut smælingja gagnvart höfðingjum heldur að vernda menn gegn berserkjum, bjarndýrum, 

draugum og tröllum. Við afnám ásatrúar voru Íslendingar sviptir persónulegri vernd 

                                                            
14 Upplýsingar um tímalengd sagna í upplestri eru sóttar á vef Blindrabókasafnsins af http://www.bbi.is/um-
safnid/ 
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guðanna en hin nýju trúarbrögð voru lítið annað en lagagrein. Hver gat tekið við hlutverki 

Þórs sem hafði að meginhlutverki að berja á tröllum? Afburðamaðurinn Grettir sem 

samkvæmt ummælum Sturlu í lok Grettis sögu var „meir lagðr til að koma af aptrgöngum 

ok reimleikum en aðrir menn“ hlaut að falla í hetjuhlutverk samtíma síns. 

Erlendir fræðimenn hafa fjallað um útlagasögur og fundið skyldleika með erlendum 

útlögum við þá Hörð, Gísla og Gretti. Henry Goddard Leach hélt því fram 1916 að 

England hefði fengið orðið útlagi „outlaw“ að láni úr norðri og hann sér skyldleika með 

íslenskum útlagasögum á miðöldum og enskum sögum, m.a. sögunni af Hróa hetti.15 

Hollendingurinn Joost de Lange rannsakaði sömu sögur og kemst að svipaðri niðurstöðu í 

The Relation and Development of English and Icelandic Outlaw-Tradition (1935). Hann 

bætir síðan við fornaldarsögunni Áns saga bogsveigis sem hann telur einnig eiga heima í 

þessum flokki.  

Shaun R. D. Hughes tekur upp þráðinn frá De Lange í formála að sögunni um Án 

bogsveigi (2005:290-337). Þar rekur Hughes nokkra meginþætti sem hann segir hafa 

einkennt norrænar útlagasögur fyrir tíma landnáms á Íslandi: 

a. Óvinátta milli konungs og viðfangsefnisins; 

b. útlaginn er sterkur og slægur og hefur alltaf betur en andstæðingurinn; 

c. útlaginn er leiðtogi fyrir hópi eða gengi útlaga; 

d. útlaginn var afkáralegur eða klaufalegur í æsku; 

e. reynslubardagi; 

f. miklar hetjudáðir á unga aldri; 

g. trygga eiginkonan (2005:293-294).16 

Hughes dregur saman niðurstöður og segir að líta megi á frumnorrænu uppskriftina sem 

stofn sem á séu greinarnar enskar og íslenskar útlagasögur. Hver grein hafi vaxið á sinn 

hátt og aðlagast þjóðfélagslegum aðstæðum, án þess að týna alveg norrænum uppruna 

sínum. Þjóðfélagslegar aðstæður, þ.e. bakgrunnur enskra og íslenskra útlagasagna frá 

miðöldum, voru ólíkar sem má strax greina af því að á Íslandi ríktu hvorki kóngar né 

fógetar. Þeirra í stað varð að finna aðra „óvini“. 

Frumnorræna formgerðin gæti vissulega verið að baki ritunar rómönsunnar Harðar 

sögu. Hörður var leiðtogi fyrir hópi eða gengi útlaga. Þannig líkist hann meira Hróa hetti 

                                                            
15 Grein um útlaga eftir Henry Goddard Leach „Outlaw legends“ birtist 1921 í Angevin Britain and 
Scandinavia.  
16 Þýðing höfundar. 
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þeirra Englendinga en íslensku útlögunum Gísla og Gretti sem voru einfarar. Útlaginn 

Hörður var vissulega klaufalegur í æsku. Fyrstu sporin tók hann ekki fyrr en á fjórða ári og 

braut þá men móður sinnar sem brast í sundur í þrjá hluti. Móðir hans brást svo reið við að 

faðir hans ákvað að koma drengnum í fóstur til vandalausra. Þess má geta að Grettir var 

einnig seinn til í bernsku. Hörður vann miklar hetjudáðir á erlendri grund á unga aldri, tók 

þátt í haugbroti og hafði betur í einvígi við löngu dauðan víking, Sóta, með smáaðstoð frá 

Óðni. Helga eiginkona hans og dóttir Haraldar jarls er dæmigerð trygg eiginkona. Hún 

fylgdi Herði í útlegðina í Geirshólma, bjargaði sér og sonum þeirra frá dauða með því að 

synda með þá til lands. Hún sá síðan til þess að Harðar var hefnt.  

Thomas H. Ohlgren segir í formála að söguljóði um Hróa hött að tíminn sem Hrói 

höttur á að hafa sprangað um í Skírisskógi á Englandi sé talinn vera um miðja fjórtándu öld 

en ekki sé vitað hvenær söguljóðið var samið (2005:356-365). Ohlgren segir tilvist Hróa 

hattar á síðari hluta miðalda í Englandi tengjast miklum félagslegum og efnahagslegum 

breytingum þar í landi. Hrói höttur hafi verið tákn þeirra þjóðfélagsbreytinga sem tengdust 

verslunarháttum og lénsskipulagi. Ohlgren segir söguljóðið hafa verið ætlað fjölda fólks, 

allt frá lærlingum, verkafólki og handverksmönnum til smærri og stærri kaupmanna. Í 

kennslu gæti verið skemmtilegt verkefni að sýna nemendum kvikmynd með útlaganum í 

Skírisskógi, Hróa hetti. Í hugum flestra er Hrói höttur hetja sem stal af hinum ríku og gaf 

fátækum. Verðugt verkefni er að finna út hvað þeir útlagarnir, Hrói höttur og Hörður 

Grímkelsson, eiga sameiginlegt og hvað ekki. 17 

Útilegumannasögur eru einn flokkur þjóðsagna. Þekktust af síðari tíma útilegumanna-

sögum er sagan af Eyvindi og Höllu sem urðu aðalpersónur í leikriti Jóhanns 

Sigurjónssonar Fjalla-Eyvindi og Höllu. Þjóðsagnasafnarinn Jón Árnason hefur tekið 

saman söguþátt af þeim skötuhjúum eftir fjölmörgum heimildum og er lítill frægðarljómi 

af barningi þeirra við að halda lífi í útlegðinni. Þótt ljúft hafi áreiðanlega verið á fallegum 

sumardögum inni á öræfum þá hefur vetrarkuldi og svartnætti sett mark sitt á útlagana. 

Þess má geta að Eggert Ólafsson, sem fór um landið ásamt Bjarna Pálssyni landlækni á 

árunum 1752 til 1757, fann á ferð sinni mannvistarleifar í Surtshelli svo sem hleðslur, 

eldstæði og beinahrúgur. Þótti það sanna tilvist útilegumanna. 

                                                            
17 Jón Ólafsson ritstjóri (1850-1916) þýddi „Robin Hood“ úr ensku og kom þýðingin út í Reykjavík árið 
1900. Titill bókarinnar er Sagan af Hróbjarti hetti og köppum hans: stengleika-saga fra 13. öld / saman sett á 
norrænu eftir fornum strengleika-kvæðum enskum, ungum mönnum og gömlum til skapfellegrar skemtunar af 
Jóani Austfirðing.  
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Halldór Kiljan Laxness gerir í grein frá árinu 1948 úttekt á útilegumönnum og sögnum. 

Greinin ber heitið „Lítil samantekt um útilegumenn“ (1963:205-260). Halldór rifjar upp 

ritdeilur frá því um miðja 19. öld um tilvist útilegumanna og segir útilegumanninn of 

sterkan þátt í íslensku hugmyndalífi frá öndverðu til að falla fyrir nokkrum skynsamlegum 

rökum í dagblaði. Halldór undirstrikar þróun útilegumannasagna frá því að vera á 

þjóðveldisöld eitt afbrigði hetjusögunnar í síðari tíma frásagnir með rómantísku yfirbragði 

„hið stórbrotna og ægilega er horfið, en alskonar [svo] sveimhugur skyldur rómantík 

verður yfirsterkari,“ segir Halldór og heldur áfram:  

Útilegumenn síðari þjóðsagna eru ekki leingur einmana kappar ímynd Ásaþórs né 
átján grimmir reyfarar gæddir hörku jómsvíkinga, heldur litlaust draumafólk, 
venjulega karl og kona með hérumbil ekkert andlit, sem brotið hafa af sér í bygðum 
og flúið mannlega réttvísi . . . (1963:243). 

Útilegumannasögur hafa tekið breytingum í gegnum aldirnar, eins og Halldór Laxness 

benti réttilega á. Þær breytingar er unnt að láta nemendur leita uppi og rannsaka. Sögurnar 

má ennfremur setja í samhengi við stefnur og strauma í bókmenntum. 

Útilegumannasögur hafa ætíð notið vinsælda almennings sem merkja má af því að þær 

eru flokkaðar sérstaklega í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Velflestir Íslendingar sem náð 

hafa fullorðinsaldri þekkja lag og texta Útlagans sem Óðinn Valdimarsson söngvari gerði 

landsþekkt. Ljóðið er eftir Jón Sigurðsson, lagið er eftir Dave Guard en upphafserindin 

eru:18 

    Útlaginn  
Upp undir Eiríksjökli 

 á ég í helli skjól; 

 mundi þar mörgum kólna, 

 mosa er þakið ból. 

 Útlagi einn í leyni 

 alltaf má gæta sín, 

 bjargast sem best í felum 

 breið‘a yfir sporin mín.  

Hægt er að nálgast Útlagann með Óðni Valdimarssyni á www.tonlist.is Varla er hægt að 

ræða um útlaga á Íslandi við nemendur án þess að spila lagið fyrir þá.  

                                                            
18 Jón Sigurðsson. Útlaginn. Sótt af http://www.gitargrip.is/utlaginn/  
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3.8 Persónur og mannlýsingar  
Hörður er hetja sögunnar. Lýsingin á Herði í æsku er svofelld:  

Hann var snemma mikill vexti ok vænn at áliti, en ekki dáliga bráðger fyrst í því, at 
hann gekk eigi einn saman, þá er hann var þrevétr at aldri. Þetta þótti mönnum 
kynligt og eigi bráðgerviligt, svá sem hann var frágerðarmaðr að öllu öðru 
(1978:211, 7. kafli). 

Þegar Hörður tók sín fyrstu spor, þá þriggja vetra, braut hann men móður sinnar, Signýjar 

(1978: 212, 7. kafli). „Ill varð þín ganga hin fyrsta, ok munu hér margar illar eftir fara, ok 

mun þó verst in síðasta,“ mælti þá Signý reið mjög. Faðir hans, Grímkell, kom í framhaldi 

af því sveininum í fóstur, eins og fyrr segir. Gunnar Karlsson hugleiðir barnfóstur á 

miðöldum og segir m.a.: „Því má ímynda sér að barnfóstur hafi verið leið til þess að slíta 

tilfinningatengsl, einkum við hið kvenlega, og búa til harða karlmenn“ (2005:55). Gunnar 

bendir síðan á að Grettir Ásmundarson hafi verið mömmustrákur en það áttu þeir útlagar, 

Hörður og Grettir, sameiginlegt að vera seinir til í æsku. Spyrja má hvort Grímkatli hafi 

þótt nóg um dvöl Harðar í þrjá vetur við fætur móður sinnar, gera þyrfti ‚mann‘ úr honum 

með því að vista hann hjá vandalausum. Skyldleiki er mikill með útlögunum Herði og 

Gretti. Grettir er eins og Hörður seinn til í æsku og þeir falla þannig báðir undir 

kolbítssögnina. Frá miðöldum eru allmargar þroskasögur barna, þar með sagnir af 

kolbítum, sem falla á einhvern hátt ekki fullkomlega að karlmannsgervinu í bernsku og 

þurfa að sanna sig (Ásdís Egilsdóttir 2005:87-100). Hörður og Grettir fara einnig báðir í 

víking og taka þátt í haugbroti. 

Fimmtán vetra er Herði lýst svo: 

Hann er þá höfði öllu hæri en aðrir menn flestir. Honum mátti engar sjónhverfingar 
gera í augum, því at hann sá allt eftir því, sem var. Hann var hærðr manna bezt ok 
rammr at afli, syndr manna bezt ok um alla hluti vel at íþróttum búinn. Hann var 
hvítr á hörund, en bleikr á hár. Hann var breiðleitr ok þykkleitr, liðr á nefi, bláeygr 
ok snareygr ok nökkut opineygr, herðibreiðr, miðmjór, þykkr undir höndina, 
útlimasmár ok at öllu vel vaxinn“ (1978:227, 11. kafli). 

Hörður hefir því sögunni samkvæmt unnið sig inn í karlmannsímyndina. 

Hlutverk kvenna í Harðar sögu er meira og merkilegra en í mörgum öðrum 

Íslendingasögum. Þorbjörg systir Harðar og Helga Haraldsdóttir jarls standa sem klettar 

með Herði, ólíkt karlmönnunum. Sjá má hér skyldleika með útlaganum Gísla Súrssyni og 

Auði konu hans sem stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Einu konurnar sem áttu 

eitthvað undir sér lagalega á tímum þjóðveldsins voru ekkjur eins og nefnt var hér fyrr. 

Ekkjur réðu fjármunum sínum og bjuggu oft einar. Konur máttu þó ekki vígbúast eða 
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klæðast herklæðum og þær urðu því að beita öðrum ráðum og oft mikilli hugkvæmni til að 

halda uppi hefndarskyldunni. Óvenjulega margar konur eru ekkjur í Harðar sögu. Þær 

kunna margar eitthvað fyrir sér í göldrum og forneskju. 

Þorbjörg systir Harðar er athyglisverð kona. Signý, móðir þeirra systkina, var 

gestkomandi í húsum Torfa bróður síns þegar hún ól Þorbjörgu og lést þar af barnsförum. 

Torfi vildi þá láta bera barnið út en Sigurður Torfafóstri hafði ekki geð í sér til að sálga 

kornabarninu. Torfi kom barninu þá í fóstur hjá förumanninum Sigmundi sem fór á 

húsgang með ungbarnið á baki sér og heimsótti Grímkel föður Þorbjargar litlu að skipan 

Torfa. Grímkell rak hann ásamt barninu úr húsum sínum og þau fóru á vergang á ný. Öll 

miðaði þessi mannvonska – á mælikvarða nútímafólks – að því að höggva að æru Grímkels 

enda segir Grímkell við Sigmund: „Þú mundir vera barnfóstri minn allra stafkarla 

armastur“ (1978:218, 9. kafli). Grímur inn litli tekur síðan ungbarnið Þorbjörgu að sér en 

hann hafði þegar tekið bróður hennar Hörð í fóstur. Systkinin voru því sameinuð hjá góðu 

fólki og var ætíð kært með þeim. Öðrum þræði miðar Harðar saga að því að sýna hvernig 

þeim systkinum reiðir af í samfélagi sundrungar og ættardeilna en vandalausir reynast þeim 

betur í lífinu en skyldmenni af holdi og blóði. Þorbjörg giftist síðan Indriða, einum 

aðalmótherja Harðar. Hún virðist elska mann sinn um leið og hún elskar bróður sinn. Með 

mikill kænsku kemur hún fram hefndum og heldur uppi heiðri ættar sinnar. 

Helga jarlsdóttir fylgir Herði í útlegðina. Þegar búið er að ginna alla í land úr 

Geirshólma stendur Helga ein eftir með syni þeirra, Grímkel og Björn. Hún syndir með þá 

til lands og bjargar með því lífi þeirra. Síðar eggjar hún Grímkel, 12 vetra, til hefnda eftir 

föður sinn sem verður hans bani. Björn hefnir einnig föður síns þegar hann hefur aldur og 

aðstæður til þess. Með því að bjarga sonum sínum bjargaði Helga einnig sæmd ættar 

sinnar, sæmd sem var metin verðmætari en lífið sjálft eins og áður hefur komið fram. Þetta 

ber að hafa það í huga þegar metin er sú ákvörðun Helgu að kasta sér til sunds með átta og 

fjögurra vetra syni sína og synda 1,7 kílómetra til lands. Ætlun aðfararmanna var sú að 

drepa syni Harðar næsta dag til að koma í veg fyrir hefndir. 

Harðar saga er sérstök fyrir stóran þátt barna í henni en yfirleitt eru ekki miklar né 

langar frásagnir af börnum í Íslendingasögum. Saga þeirra systkina Harðar og Þorbjargar 

vekur spurningar um foreldraábyrgð, útburð og fóstur barna á þessum tíma (sjá Gunnar 

Karlsson hér að framan). Í kennslu má spyrja hvort foreldrar á miðöldum hafi elskað börn 

sín á sama hátt og foreldrar dagsins í dag? Hvernig kemur nútímaungmenni það fyrir sjónir 

þegar Helga jarlsdóttir eggjar 12 vetra son sinn Grímkel til blóðhefnda eftir föður sinn? 

(1978:290, 41. kafli). Helga biður drenginn að sitja fyrir Þórði Kolgrímssyni sem einnig 
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var barn að aldri. Þeir hittast við Bakkavað fyrir austan Hvítá undir torfstökkum nokkurum. 

Um lyktir málsins segir: „Litlu síðar fundust þeir allir dauðir hvárirtveggju.“ 

Í Íslendingasögum fylgja hetjunni persónur sem varpa ljósi á hana og Lönnroth kallar 

samherja (e. The Comrade-at-arms) og greint var frá fyrr í ritgerðinni (1976:61-62). Í 

Harðar sögu kynnumst við Sigurði Torfafóstra sem traustum, dyggum kappa sem stendur 

með hetjunni á hverju sem dynur. Geir sonur Gríms hins litla, uppeldisbróðir Harðar, er 

sífellt að lenda í einhverjum vanda eins og að drepa féhirði Gunnhildar konungamóður. 

Hetjan fær því tækifæri til að sýna dug sinn og leita lausna. Helgi Sigmundarson, sonur 

þess sama Sigmundar sem fóstraði Þorbjörgu systur Harðar og fór með hana á vergang, er 

aftur á móti mesti ógæfusmiðurinn í sögunni og ómissandi í því hlutverki. Hann misfer 

með skilaboð, drepur Sigurð, ungan son Auðs að Auðsstöðum, sem verður til þess að 

Hörður drepur Auð og þeir Helgi eru dæmdir útlægir. Það kemur stöku sinnum fyrir í 

Íslendingasögunum að börn séu drepin. Það þykir alla jafnan mikið níðingsverk. Hlutverk 

Helga skarast því; hann er bæði samherji sem fóstbróðir Harðar en ekki síður skúrkur (e. 

The Villian), samkvæmt Lönnroth. 

3.9 Samanburður við aðrar Íslendingasögur 
Harðar saga er dæmigerð Íslendingasaga um flesta hluti. Þegar frásagnartækni er skoðuð 

má nefna notkun hliðstæðna og endurtekninga til að auka á spennu frásagnar, ennfremur 

drauma og forspár. Endurtekningar er t.d. að finna í aðdraganda og við brúðkaup Signýjar 

og Grímkels annars vegar og síðan Þuríðar og Illuga. Draumar Signýjar í Harðar sögu og 

ráðning þeirra eru gott dæmi um forspár (6. kafli). Þá eru algeng minni í Harðar sögu sem 

tengjast þjóðtrú af ýmsum toga svo sem haugganga og hringur sem boðar ógæfu 

(Sótanautur) (15. kafli). Hvers kyns forneskja og fjölkynngi gegna mikilvægu hlutverki svo 

sem sjónhverfingar Skroppu og galdrar Þorbjargar kötlu sem hún beitir gegn Hólmverjum 

(25. og 26. kafli). Sá þáttur gerir söguna ekki eins sannferðuga en í staðinn ævintýralega. 

Hér eru skýr tengsl við Grettis sögu þar sem forneskja og fjölkynngi eru jafnvel meiri en í 

Harðar sögu. Grettir glímir við drauginn Glám, Hörður við Sóta. 

Sagnir af trúarsiðum svo sem blóti í heiðni eru sígilt viðfangsefni Íslendingasagna. Í 

Harðar sögu er sagt af ferð Þorsteins gullhnapps í blóthús að Þyrli þar sem er blótsteinn 

(38. kafli). Frásögn er einnig af heimsókn Grímkels í hof Þorgerðar hörgabrúðar þar sem 

„þá váru goðin í busli miklu ok burtbúningi af stöllunum“ (19. kafli). Túlka má lýsinguna 

af burtbúning goðanna af stöllunum sem táknmynd þess að hinn heiðnu goð víkja fyrir 

kristninni. 
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Viðurnefni og örnefni eru mörg í sögunni og bardagalýsingar ítarlegar sem gefa innsýn í 

bardagaaðferðir og gerðir vopna á þjóðveldisöldinni. Frásögn af orrustu Harðar og félaga 

til stuðnings Sigurði Torfafóstra í 17. kafla sögunnar hefur verið notuð sem dæmi um 

orrustu til forna (Þórhallur Vilmundarson 1991:lxviii). Ekki má gleyma frásögn af 

víkingaferðum og ævintýrum tengdum þeim þar á meðal samskiptum víkinga við erlenda 

höfðingja. Vegur íslenskra bændasona virðist alla jafna greiður að konungbornu fólki er 

þeir sigldu utan en misjafnt var hvað þeir báru úr býtum. Margur pilturinn fékk veglegar 

gjafir í konungsgarði í sögunum svo sem fullhlaðin langskip til heimferðar. Öðrum voru 

ásköpuð álög eins og þau sem Gunnhildur konungamóðir lagði á Hrút í Njálu um samfarir 

hans og Unnar Marðardóttur. Í Harðar sögu eins og í velflestum Íslendingasögum segir af 

víkingaferðum. Þjóðháttalýsingar Íslendingasagna eru mikilvægar og gefa gott tækifæri í 

kennslu til rannsókna á háttum og aðstæðum fólks í þjóðveldinu. Gnægð er af slíkum 

lýsingum í Harðar sögu.  
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4. Kennslufræði  

4.1 Aðalnámskrá framhaldsskóla 
Miklar umræður og deilur hafa verið hérlendis undanfarin ár um skólakerfið. Hafa þær 

að stórum hluta snúist um uppbyggingu framhaldsskóla, lengd náms og tengingar við 

önnur skólastig. Alþingi samþykkti ný framhaldsskólalög vorið 2008. Í framhaldi af því 

hefur verið unnið að nýrri aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla. Þar er gert ráð fyrir 

þrepaskiptum hæfnismarkmiðum og er ætlunin að skilgreina lokahæfnismarkmið bæði í 

einstökum námgreinum og á einstökum námsbrautum. Meginbreytingin er sú að miðað 

verður við hæfni nemenda þannig að lokahæfni þeirra er metin hverju sinni innan ákveðins 

ramma. Nýju framhaldsskólalögin fela í sér breytingar á skipulagi náms, m.a. verður 

námsleiðum fjölgað og skólunum gefinn möguleiki á að þróa sérstakar námsbrautir. Dregið 

verður úr miðstýringu á námsframboði og námskrárgerð og gerð námsbrautalýsinga flutt 

frá ráðuneyti til skólanna. 

Mikil þróunarvinna fór fram í framhaldsskólunum sl. vetur varðandi námskrárgerð í 

anda nýju laganna og er starfinu engan veginn lokið. Þróunarvinnunni verður fram haldið á 

þessum skólavetri, þ.e. 2008-2009. Það er því erfitt að fjalla um námskrár framhaldsskóla á 

þessu stigi en hér verður drepið á það helsta í umræðunni. Fjallað verður um aðalnámskrá 

miðað við gildandi aðalnámskrá frá 1999 sem var endurskoðuð 2004 en einnig getið 

tillagna sem komið hafa fram um nýja skipan þessara mála. Í nýju framhaldsskólalögunum 

segir í 2. grein um hlutverk framhaldsskóla: 

Stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í 
lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. 
   Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. 
Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, 
efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og 
umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, 
jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og 
hvetja til þekkingarleitar.19  

Aðalnámskrá framhaldsskóla byggir á framhaldsskólalögunum en hún kveður á um 

markmið og fyrirkomulag skólastarfs. Aðalnámskrá framhaldsskóla skiptist í tvo hluta, 

almennan hluta og námsbrautalýsingu sem skólarnir útbúa sjálfir, samkvæmt nýju 

lögunum. Í almenna hlutanum eru útfærðir starfshættir og markmið framhaldsskóla 

samkvæmt ákvæðum 21. gr. laganna:  

                                                            
19 Lög um framhaldsskóla. Sótt 21. júlí 2009 af http://www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/ 
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a. ákvæði um uppbyggingu námsbrautarlýsinga og um vægi kjarnagreina  

framhaldsskóla, 

b. skilyrði um hvernig markmið einstakra áfanga og námsbrauta og 

lokamarkmið náms skulu skilgreind, 

c. viðmið um námskröfur og námsframvindu, 

d. reglur um námsmat og vitnisburð, 

e. skilgreining á vinnustaðanámi og reglur um fyrirkomulag vinnustaðanáms, 

f. reglur um mat á starfsnámi og skilgreiningu færnimarkmiða, 

g. reglur um raunfærnimat, jafngildingu náms og mat á námi þegar nemendur 

flytjast milli skóla eða námsbrauta, 

h. almennar reglur um skólanámskrár, 

i. ákvæði um mat á skólastarfi, 

j. almennar reglur um réttindi og skyldur nemenda og meðferð 

ágreiningsmála. 

Þegar aðalnámskrá framhaldsskóla sem nú er í gildi er skoðuð, þ.e. aðalnámskráin frá 

1999 með endurskoðun 2004, koma í ljós svipaðar áherslur. Hlutverk aðalnámskrár er 

óbreytt þ.e. að „veita nemendum framhaldsskóla og forráðamönnum þeirra upplýsingar um 

helstu viðmiðanir sem starfsemi skólanna byggir á“ (2004:7). Einnig segir:  

Aðalnámskrá veitir upplýsingar um menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og 
námskröfur. Framhaldsskólum ber að fylgja ákvæðum hennar við skipulagningu 
skólastarfs (2004:7).  

Annars vegar segir aðalnámskrá til um hvernig skipuleggja skuli rekstur 

framhaldsskólanna, hins vegar fræðir hún nemendur og forráðamenn um starfsemina. Auk 

þess er hún gagnleg fyrir alla þá sem vilja kynna sér starfsemi framhaldsskólanna. Um 

hlutverk, markmið og starfshætti framhaldsskóla segir m.a. að þeim beri að sinna öllum 

nemendum hvernig svo sem undirbúningi þeirra úr grunnskóla er háttað. Meginmarkmið 

framhaldsskóla eru skilgreind í aðalnámskrá en þau síðan útfærð nánar í skólanámskrám 

einstakra skóla.  

Nýju framhaldsskólalögin gera ráð fyrir að gerð námsbrautarlýsinga færist frá ráðuneyti 

til framhaldsskólanna. Það þýðir að skólunum er ætluð tillögugerð um fyrirkomulag, 

samhengi og inntak náms. Um gerð skólanámskrár segir m.a. í 22. gr. nýju laganna: 

Sérhver framhaldsskóli skal gefa út skólanámskrá. Skólanámskrá skiptist í tvo 
hluta, almennan hluta og námsbrautarlýsingar. 
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   Í almennum hluta skólanámskrár skal gerð grein fyrir starfsemi skólans, helstu 
áherslum og stefnumörkun, stjórnskipan, námsframboði og skipulagi náms, 
kennsluháttum, námsmati, stuðningi, ráðgjöf og þjónustu við nemendur, réttindum 
og skyldum nemenda, foreldrasamstarfi og samstarfi við utanaðkomandi aðila, 
sjálfsmati og gæðamálum og öðru sem skóli kýs að kveða á um í skólanámskrá. 
Jafnframt skal skóli gera grein fyrir því hvernig hann uppfyllir skilyrði samkvæmt 
almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla og markmið laga þessara og reglna 
sem settar eru með stoð í þeim. 

Ætlun löggjafans með nýju framhaldsskólalögunum er sú að framhaldsskólar setji sér 

námsbrautarlýsingar og leggi þær fyrir ráðherra til staðfestingar. Námsbrautarlýsingar 

framhaldsskóla sem hlotið hafa staðfestingu ráðherra verða síðan hluti af aðalnámskrá 

framhaldsskóla. Heimilt er að tveir eða fleiri framhaldsskólar standi sameiginlega að gerð 

námsbrautarlýsingar og leiti staðfestingar á henni. Námsbrautarlýsingar skulu byggðar upp 

í samræmi við ákvæði almenns hluta aðalnámskrár framhaldsskóla og skólanámskrár 

viðkomandi skóla. Í námsbrautarlýsingu skal samkvæmt ákvæði laganna kveðið á um 

innihald og vægi áfanga í einstökum greinum, samhengi í námi, vægi námsþátta og 

lokamarkmið náms. Þess er einnig getið í lögunum að ráðherra sé heimilt að gefa út 

námsbrautarlýsingar sem einstakir framhaldsskólar geta haft til viðmiðunar í starfi sínu. 

Slíkar viðmiðunarnámskrár yrðu þá hluti aðalnámskrár framhaldsskóla. 

Ráðuneytið hefur allt frá árinu 2007 unnið að þróun hæfni- og viðmiðaramma um 

námslok á framhaldsskólastiginu. Þetta var gert í kjölfar breytinga á háskólanámi á Íslandi 

en allt nám á háskólastigi var flokkað á þrjú hæfiþrep árið 2007. Tilgangur þessa er að 

auðvelda greiningu lokamarkmiða náms og hvaða réttindi þau fela í sér. Viðmiðaramminn 

krefst þess að framhaldsskólar skilgreini nám og námsbrautir á hæfniþrep 1, 2, 3 eða 4. 

Sniðmátunum er síðan ætlað að tryggja að námsbrautir skili nemanda með hæfni á þrepi 1, 

2, 3 eða 4. Einnig á þetta að auðvelda samanburð milli brauta, mat nemenda milli skóla og 

gefa upplýsingar um skilyrði ráðuneytisins við staðfestingu námsbrautar. 

4.2 Íslenskan í aðalnámskrá 
Í núgildandi aðalnámskrá framhaldsskóla, íslensku, er íslenskukennslu skipt í fjögur svið, 

almenna íslenskukennslu í brautarkjarna og á kjörsviðum, íslensku sem annað tungumál, 

íslensku fyrir heyrnarlausa og íslenskt táknmál fyrir heyrnarlausa. Námsgreinin er þar 

skipulögð sem heildstæð námsgrein og segir að markviss þjálfun í íslensku og meðferð 

talaðs og ritaðs máls skuli ekki einskorðast við almenna íslenskukennslu heldur vera 

órjúfanlegur hluti af kennslu allra námsgreina. Einnig segir:  

Mikilvægt er að framhaldsskólanemendur öðlist skilning á sögulegu, 
menningarlegu og félagslegu gildi máls og bókmennta. . . . Íslenska er í eðli sínu 
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flókin og margbrotin námsgrein. Þjóðtungan gegnir mikilvægu hlutverki í því að 
efla þjóðernislega samkennd, ekki síst þegar um er að ræða fámennar þjóðir eins og 
Íslendinga. Námsgreinin fjallar m.a. um þau menningarlegu verðmæti sem felast í 
móðurmálinu og íslenskum bókmenntum (1999:7). 

Íslenskunámi í framhaldsskólum er skipt í eftirfarandi þætti í núgildandi námskrá: 

lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði. Þessir 

þættir eiga að styðja hver annan, tengjast og skarast og fléttast í eina heild, eins og segir í 

námskránni. Verkefni þessarar ritsmíðar fjallar um kennslu fornbókmennta þannig að hér 

verður gripið niður í umfjöllun námskrár um bókmenntir. Þar segir að lestur bókmennta sé 

stór liður í almennri lestrarþjálfun og að bókmenntalestur geti stuðlað að betri skilningi á 

manninum og eðli hans. Almenn menntunar- og menningarrök vega þungt þegar hugað er 

að bókmenntakennslu og að bókmenntir og bókmenntaarfur skipar háan sess í 

menningaralífi þjóðarinnar. „Þess vegna er mikilvægt“, segir í námskránni „að þekkja 

íslenskar bókmenntir, geta notið þeirra, miðlað þeim og samið nýjar“ (1999:12). 

Ennfremur segir að bókmenntalestur auðgi orðaforða, efli máltilfinningu og styrki vald á 

máli og:  

Í tengslum við bókmenntalestur er kjörið að nemendur vinni margs konar 
verkefnavinnu, afli sér heimilda og vinni úr þeim með margvíslegum hætti, bæði 
munnlega og skriflega (1999:13).  

Lestur bókmennta er ennfremur talinn mikilvægur liður í mótun sjálfsmyndar einstaklinga. 

Í bókmenntum leita lesendur að fyrirmyndum og lifa sig inn í aðstæður skáldsagnapersóna. 

Síðan segir:  

Þannig getur bókmenntakennsla í skólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd beggja 
kynja, aukið skilning hvors kyns á sérstöðu hins og búið nemendur undir virka 
þátttöku í síbreytilegu upplýsingasamfélagi framtíðar (1999:13). 

Lestur Harðar sögu og Hólmverja eins og lestur annarra Íslendingasagna uppfyllir öll þessi 

inntaksmiðuðu námsmarkmið. 

Lokamarkmið nemanda í íslensku eru sundurliðuð í aðalnámskrá framhaldsskóla eftir 

einstökum þáttum. Í bókmenntum eru lokamarkmiðin að nemandi: 

• verði læs á bókmenntatexta af ýmsu tagi, 

• kunni skil á helstu hugtökum sem nýtast við umræðu um bókmenntir, 

• öðlist yfirsýn yfir íslenskar bókmenntir frá upphafi til nútímans, 

• þekki til helstu höfunda íslenskra bókmennta sem hafa sett mestan svip á 

bókmenntasöguna, 
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• öðlist hugmyndir um tengsl íslenskra bókmennta við erlendar bókmenntir, 

stefnur og strauma, 

• fái tækifæri til að gera grein fyrir skoðunum sínum á ákveðnum 

bókmenntaverkum og þeim áhrifum sem þau hafa á hann, 

• geti notið bókmennta, samsamað sig persónum og lifað sig inn í heim þeirra, 

• rækti með sér áhuga á bókmenntum, fái áhuga á að lesa bækur af margvíslegu 

tagi og læri að meta gildi þeirra, 

• geti greint ólíkar gerðir bókmennta, 

• þjálfist í að semja bókmenntalega texta (1999:24). 

4.3 Ný námskrá – ný skilgreining 
Af dæmunum úr gildandi námskrá hér á undan má sjá markmið og tilgang íslenskukennslu. 

Þessu er nú verið að umbylta. Í október 2008 voru myndaðir vinnuhópar, þar á meðal 

íslenskuhópur, á vegum menntamálaráðuneytisins til að, eins og segir í skipunarbréfi 

ráðuneytisins: „gera atlögu að því verkefni að skilgreina hvaða þekkingu, færni og hæfni 

nemandi skuli búa yfir að loknu námi í íslensku, stærðfræði og erlendu máli á þrepi 1, 2 og 

3 miðað við fyrirliggjandi drög að viðmiðunarramma um lokapróf á framhaldsskólastigi.“ 

Hóparnir fengu í hendur drög að heildarramma þrepaskiptra lokamarkmiða eða 

lærdómsviðmiða (e. learning outcomes) sem ráðuneytið hyggst gefa út til leiðbeiningar 

fyrir námskrárgerð í framhaldsskólum. Þar eru lykilhugtökin þekking, færni og hæfni 

skilgreind og gert ráð fyrir að í nýjum námskrám verði megináhersla lögð á að skilgreina 

lokahæfnismarkmið bæði í einstökum námsgreinum og á einstökum námsbrautum. 

Einn fulltrúinn í íslenskuhópnum Halla Kjartansdóttir gerir fyrir hönd hópsins grein 

fyrir störfum hans í Skímu, 1. tbl. 2009, í greininni „Skref fyrir skref í áttina að þrepaskiptri 

og hæfnismiðaðri námskrá í íslensku fyrir framhaldsskóla.“ Þar kemur m.a. fram að nokkur 

ágreiningur hefur verið milli hópsins og menntamálaráðuneytisins og telur hópurinn að 

sögn Höllu að óþarfi sé „að kasta námskránni án sýnilegs tilgangs“ og á þar við núgildandi 

námskrá (2009:21-23).  

Íslenskuhópurinn gerði tillögu um að halda þræði við námskrána frá 1999 og drögin frá 

2005 til að halda hefðbundnum efnisflokkum til haga þótt námsmarkmið væru nú 

hæfnismiðuð en ekki inntaksmiðuð. Efnisflokkarnir eru eftirtaldir. Ritun og málfærni, 

tjáning og samskipti, læsi og bókmenntir og síðan málfræði. Síðan var hverjum flokki skipt 

niður í áhersluþætti. Í flokknum læsi og bókmenntir voru áhersluþættirnir lestur, hugtök, 
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læsi og síðan túlkun og mat. Síðan setur hópurinn lokamarkmið inn á hvert af fjórum 

þrepum í samræmi við þrepaskipt lokamarkmið eða lærdómsviðmið.  

Fornbókmenntaverkefnið Harðar saga og Hólmverja fellur undir flokkinn læsi og 

bókmenntir. Verkefnið er hugsað til notkunar í fyrstu áföngum framhaldsskólans, þ.e. 

ÍSL103 eða ÍSL203, samkvæmt núverandi áfangaskiptingu. Það myndi því flokkast í 

þrepaskiptingu lokamarkmiða á þrep 2 þar sem þrep 1 fer yfir til grunnskólans, samkvæmt 

yfirlýstum markmiðum um styttingu framhaldsskólans í þrjú ár úr fjórum. Það eru helst 

þeir nemendur sem ekki hafa náð tilætluðum árangri í grunnskóla sem yrðu í 

framhaldsskóla metnir inn á þrep 1. Hafa ber í huga að hér kemur inn ný hugsun þannig að 

fræðilega gætu nemendur flokkast inn á fleiri en eitt þrep eftir að hafa lokið sama áfanga. 

Allt er þetta mat enn óljóst enda „atlögunni“ að námskrárgerðinni ekki lokið og verður 

þróunarvinnu fram haldið í framhaldsskólunum á nýhafinni haustönn. Því verður hér látið 

staðar numið í umfjöllun um námskrá framhaldsskólanna en reynt að nálgast verkefnið út 

frá inntaki þess fremur en lokamarkmiði. Þess má geta að drög að nýjum 

lærdómsviðmiðum í íslensku eru kynnt sem vinnuskjal á vefsíðunni 

www.nymenntastefna.is og þar er bæði hægt að leggja inn fyrirspurnir og koma að 

tillögum. 

4.4 Tæknivæðing og íslensk málnefnd 
Í núgildandi aðalnámskrá er fjallað um tæknivæðinguna og tæknisamfélagið og 

undirstrikað hversu traust undirstaða í móðurmáli sé nauðsynleg til að gera nemendur 

hæfari til að notfæra sér nýja tækni á íslensku, t.d. til að vega og meta þær upplýsingar sem 

nálgast má með tölvutækni og öðrum miðlum nútímans. Þá segir að „mikilvægt sé að 

nemendur tileinki sér á íslensku ýmis hugtök um tölvu- og upplýsingatækni og hugleiði 

mikivægi tungutækni fyrir framtíð íslensks máls í tölvuveröld“ (1999:8). 

Í stefnuskrá Íslenskrar málnefndar 2006-2010 er tekið í svipaðan streng og segir m.a. 

um íslenska tungutækni:  

Upplýsingatækni verður æ mikilvægari þáttur í daglegu lífi Íslendinga og er afar 
brýnt að þeir geti notað móðurmálið á þeim vettvangi. Til að mynda er áríðandi að 
ýmiss konar grundvallarhugbúnaður (til dæmis stýrikerfi, ritvinnsluforrit, póstforrit 
og vafrar) verði fáanlegur með íslensku notendaviðmóti og að í algengum 
ritvinnsluforritum verði hjálparbúnaður fyrir íslensku, svo sem forrit sem leiðrétta 
stafsetningu, málfar og skipta orðum rétt á milli lína. Þá hafa einnig orðið örar 
framfarir í vélrænum þýðingum á undanförnum árum og er því nauðsynlegt að 
íslenska verði hluti af þeirri þróun (2006, 5. tl.).  
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Eiríkur Rögnvaldsson skrifar grein um íslensku innan upplýsingatækninnar í 1. tbl. Skímu 

2009 undir heitinu „Máltækni og málstefna“ (2009:40-43). Þar ræðir hann um nauðsyn 

þess að íslenska eigi sér framtíð innan upplýsingatækninnar. Hann bendir m.a. á að 

meginhluti grunn- og framhaldsskóla landsins nota Windows á ensku þrátt fyrir að ágæt 

íslensk útgáfa stýrikerfisins sé til. Þarna strandi fyrst og fremst á notendum sjálfum og 

hugarfarsbreyting þurfi til að koma. Eiríkur segir að ástandið sé ekki betra í Háskóla 

Íslands sem þó stæri sig af því að hafa sett sér málstefnu. „Það skiptir miklu máli að 

notendur venjist íslenskum hugbúnaði frá byrjun og þess vegna er höfuðatriði að 

hugbúnaður í skólakerfinu sé á íslensku“, segir Eiríkur ennfremur (2009:42).  

Hér þarf vissulega að gæta að. Það eru til ágæt íslensk orð yfir hugtökin að „gúggla“ 

ítarefni, „seifa“ skjöl, „kötta“ og „kópía“. Allt eru þetta orð sem notuð eru ótæpilega í 

framhaldsskóla þar sem tölvur eru skyldueign en stýrikerfið á ensku.  

4.5 Námsmat 
Þegar rætt er um skólaþróun ber námsmat ætíð á góma. Hæst hefur borið í umræðunni 

undanfarið afnám samræmdra grunnskólaprófa og afleiðingar þess við val nemenda í 

framhaldsskóla. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra sagði m.a. í viðtali við 

Morgunblaðið 26. júní sl. að niðurstöður samræmdu prófanna vektu efasemdir um að 

skólaeinkunnir væru fullnægjandi.20 Ráðherrann sagði m.a. að margir úr skólasamfélaginu 

hefðu rætt um að það vantaði skýrari sýn á hvað fælist í skólaeinkunn. Bent hefði verið á 

misræmi milli skólaeinkunna og að grunnskólarnir hefðu engan ramma frá 

menntamálaráðuneytinu um hvernig sú einkunn skuli fundin. Þar með sitji ekki allir 

nemendur við sama borð þegar þeir eru metnir inn í framhaldsskóla. Katrín sagði 

ennfremur að skoða eigi samsetningu skólaeinkunna og reyna að tryggja að námsmatið sé 

byggt á sem mestu jafnræði. 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla, íslensku, segir m.a. um námsmat:  

Mikilvægt er að leggja ekki minni áherslu í námsmati á færni og skilning en 
þekkingu. . . . Námsmat á að byggjast á vinnu nemenda alla önnina, símati, auk 
lokaprófs þar sem við á. Einnig er æskilegt að fram fari reglubundið sjálfsmat 
nemenda“ (1999:17). 

Símat er víða komið í stað lokaprófa í framhaldsskólum og fjölbreyttar útfærslur fylgja 

víðast nýju námsmati. Þróun í námsmati helst í hendur við örar breytingar í tölvu- og 

upplýsingamálum. Tölvusamskipti, miðlun og fjölfjöldun hefur mikil áhrif á möguleika í 
                                                            
20 Katrín Jakobsdóttir 2009. Sótt 23. júlí 2009 af: 
http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/06/26/radherra_skodar_inntokukerfid/ 
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námsmati. Gagnvirkum tölvuprófum þar sem nemendur geta fengið niðurstöður, úrvinnslu, 

um leið og próftöku lýkur fjölgar stöðugt í framhaldsskólum. Æfingaverkefni í formi prófa 

sem nemendur geta tekið aftur og aftur eru einnig algeng. 

Ingvar Sigurgeirsson segir m.a. að oft virðist gæta ráðleysis þegar námsmat er annars 

vegar og tala megi um kreppu í íslenskum skólum varðandi námsmat (1998:147-169). 

Vissulega má heimfæra orð hans á ástandið eftir afnám samræmdra grunnskólaprófa. 

Ingvar gerir grein fyrir aðferðum sem flokkast undir stöðugt, alhliða námsmat (e. Authentic 

Assessment). Þar má nefna vettvangsathuganir, mat á frammistöðu nemenda, sýnismöppur 

og ferilsmöppur, sýningar, sjálfsmat nemenda, félagamat, sérfræðingamat, foreldramat, 

greining og mat á úrlausnum nemenda og próf. 

Þegar rætt er um námsmat má ekki gleyma tilganginum með slíku mati. Derek 

Rowntree segir m.a.: „Fyrir mér er námsmat tilraun til að kynnast nemandanum og 

hæfieikum hans til náms, þ.e. styrkleika hans og veikleika, áhugamálum og því sem hann 

hefur ekki áhuga á, hvötum hans og nálgun námsefnis.“21 Rowntree segir ennfremur að 

námsmat sé ekki endilega það sama og gefa einkunnir og undirstrikar réttilega að kennarar 

séu sífellt að meta verk nemenda, án þess að setja endilega stimpla með bókstöfum eða 

tölustöfum á verkin. Rowntree veltir því fyrir sér af hverju námsmat fer yfir höfuð fram og 

setur fram nokkur meginatriði þar að lútandi. Ein af þeim er sú að námsmatið eigi að 

minna nemandann á að þær manneskjur eru til sem stendur ekki á sama um nemandann og 

námsárangur hans. Það er ennfremur ljóst að námsmatið er við velflestar aðstæður einn 

aðaláhrifavaldur þess hvað og hvernig nemendur læra og hversu löngum tíma þeir verja í 

lærdóminn.  

Nýjar kennsluaðferðir, tækniþróun og væntanleg ný námskrá kallar á ný viðhorf og 

vinnubrögð. Námsmat er nauðsynlegt til að meta stöðu og árangur nemenda en það verður 

að vera þannig úr garði gert að það byggi upp og hvetji nemendur til dáða. Námsmat er oft 

þung byrði á íslenskukennurum í sífellt stækkandi nemendahópum og því mikilvægt fyrir 

þá að nýta betur möguleika á nýjum aðferðum, t.d. jafningjamati, jafnvel sjálfsmati. Með 

vaxandi eigin ábyrgð nemenda á námi sínu gæti sjálfsmat vissulega verið hluti af námsmati 

sem fælist í gerð dagbóka eða leiðarbóka þar sem þeir færa inn hugleiðingar um námið. 

Alls kyns samvinnunám kallar einnig á nýbreytni í námsmati. Sjálfsmat og jafningjamat 

krefst ábyrgrar afstöðu og fullrar alvöru. Mikilvægt er að nemendur séu vel upplýstir um 

                                                            
21 Derek Rowntree. Sótt 23. júlí 2009 af http://iet-staff.open.ac.uk/D.G.F.Rowntree/assessment.html 
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það til hvers er ætlast af þeim á sama tíma og þeir fá skýr skilaboð um eigin ábyrgð á 

náminu. 

Sjónarmið eru og verða skipt á námsmati og útfærslu prófa. Fjölbreytni og sveigjanleiki 

í samræmi við námsefnið hverju sinni er þýðingarmikið þegar bókmenntir eru annars 

vegar. Verkefnamöppur og ferilmöppur, ásamt rannsóknum nemenda sjálfra, virðast að 

mörgu leyti árangursríkari en staðreyndapróf upp á gamla mátann. Staðreyndapróf geta 

einnig undirstrikað viðhorfið rétt/rangt í túlkun verka og þannig drepið niður sjálfstæða 

túlkun og vilja nemenda til að tjá sig um efnið. Viðtöl kennara við hvern og einn nemenda 

eru æskileg þar sem því verður við komið vegna stærðar nemendahópa. Það er líklega 

öruggusta leiðin til að meta á jafnréttisgrunni færni og þekkingu hvers nemanda í 

kennslugreininni bókmenntir. 

4.6 Um kennslu fornbókmennta 
Lokamarkmið aðalnámskrár framhaldsskóla eru nokkuð skýr eins og að framan greinir. 

Nemendur eiga með lestri bókmennta að hafa öðlast yfirsýn yfir íslenska bókmenntasögu, 

skilja samhengið við erlendar stefnur og strauma, fá tækifæri til að gera grein fyrir 

skoðunum sínum og áhrifum verkanna og „geta notið bókmennta, samsamað sig persónum 

og lifað sig inn í heim þeirra; ræktað með sér áhuga á bókmenntum, fengið áhuga á að lesa 

bækur af margvíslegu tagi og lært að meta gildi þeirra“ (1999:24). 

Til eru þau sjónarmið í umræðunni um kennslu fornbókmennta að öll verkefni séu til 

bölvunar, þau trufli eingöngu lesturinn og hindri nemendur í að njóta hans. Þannig séu 

nemendur sífellt á varðbergi, þeir safni tilvitnunum, dæmum um stílbrögð, skrái hjá sér 

nöfn og annað sem gæti orðið þeim að gagni við ritgerðarsmíð (Sigurður Svavarsson 

1990:28-29). Sigurður vill leggja meira áherslu á hraðan lestur og að nemendur hafi 

ánægju af honum, ekki megi stela frá nemendum „töfrunum, algleyminu“. Hann segir að 

móðurmálskennarar verði að leggja meira upp úr sjálfri upplifuninni og uppgötvuninni og 

þeir ættu því að snúa blaðinu við og lokka nemendur til að seilast ótilneyddir upp í hillur 

eftir bitastæðum bókmenntum. 

Vésteinn Ólason spyr hvort hægt sé að kenna bókmenntir og svarar spurningunni m.a. á 

þann veg að bókmenntir snúist um gildi en ekki staðreyndir, um lífsgildi og listgildi 

(1997:79). Hægt sé að kenna mönnum margt um bókmenntir án þess að skipta sér af 

gildum, m.a. um höfundana, um sögulegt samhengi, um bragarhætti og stíleinkenni. Hann 

segir síðar: „Allt bókmenntanám ætti að grundvallast á fordómalausum og fyrirvaralausum 
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áhuga á þeim texta sem verið er að lesa. Hættulegt er að lesa skáldverk í fyrsta sinn og vera 

með hugann við hvað maður eigi að segja um það í ritgerð eða fyrirlestri.“  

Vésteinn fjallar í grein frá 1981 um það sem hann kallar gullaldardýrkun sem hann segir 

náskylda snillingadýrkun. Hann segir þar m.a.:  

Ég held hins vegar að á því sé veruleg hætta, og þykist reyndar þekkja dæmi um 
það, að bilið milli þess hvernig nemandinn skynjar gullaldarbókmenntirnar og 
þeirra viðbragða, sem hann finnur að ætlast er til af honum, verði svo breitt að það 
skapi andúð og leiða á bókmenntanámi og jafnvel bókmenntalestri. Þetta leiðir til 
þess að hann tekur James Bond eða Morgan Kane fram yfir þá Egil og Gretti og 
venst á að nota bókmenntir eingöngu til afþreyingar. . . . Auðvitað er ekkert 
óeðlilegt við það að menn lesi sér til afþreyingar, en ef við trúum því að 
bókmenntir hafi fleira að færa okkur hljótum við að harma slíkar afleiðingar 
bókmenntakennslu (1981:23).22 

Það er dæmigert fyrir ábyrgðina sem hvílir á móðurmálskennurum að þeir geti með 

kennsluaðferðum og ótímabæru verkefnavali skapað leiða, jafnvel ævarandi andúð 

nemenda sinna á fornbókmenntum. Þá er betur heima setið en af stað farið. 

Þykk bók sem hefst á langri upptalningu á ættbogum og staðarheitum og er samsett með 

torkennilegum orðum og orðskýringum er ekki árennileg fyrir nemendur sem hafa lítið 

lesið annað um ævina en Andrés önd og nauðsynlegustu grunnskólabækur. Með því að 

nota stutta sögu eins og Harðar sögu og Hólmverja í stað t.d. Njálu eða Egils sögu er minni 

hætta á að nemendur missi móðinn. Byrja má á því að láta nemendur lesa söguna alla einu 

sinni án þess að glósa, þ.e. aðeins sér til ánægju. Síðan er hægt að taka söguna fyrir í heild í 

stað þess að vinna stöðugt í afmörkuðum hluta hennar. Með kaflaskiptri yfirferð fá 

nemendur sjaldnast heildarsýn yfir viðfangsefnið sem er innihald og boðskapur sögunnar. 

Við verkefnavinnuna er brýnt að nota sem flesta miðla og fjölbreyttar aðferðir, t.d. að leyfa 

nemendum að njóta „þrívíddarlæsis“ síns. Það þarf líka að gæta að mismunandi 

nemendahópum og mismunandi nemendum í hópum. Mikilvægt er því að bjóða upp á 

fjölbreytt verkefni sem mótast af sveigjanleika þannig að hver nemandi finni sér 

starfsvettvang við hæfi.  

                                                            
22 Margar fróðlegar greinar bæði gamlar og nýjar er að finna um kennslu fornbókmennta og má hér nefna: 
Eysteinn Þorvaldsson. 1985. „Bókmenntir handa skólum.“ Skíma 8,2:5-9; Heimir Pálsson. 1990. „Kreppa 
móðurmálskennarans.“ Skíma 13,1:16-20; Harpa Hreinsdóttir. 1992. „Bókmenntakennsla í framhaldsskóla.“ 
TMM 53,2:23-28; Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001. „Menningararfurinn við upphaf 21. aldar.“ Skíma 
24,2:10-15; Bergur Tómasson. 2003. „Hinar helgustu bóka. Um kennslu fornbókmennta í framhaldsskólum.“ 
Skíma 26,2:18-26. 
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4.7 Rannsóknir og menningarlæsi ungs fólks 
Aldrei hafa eins mörg ungmenni sótt um framhaldsnám að afloknu grunnskólaprófi og nú í 

haust, eða 96% þeirra sem útskrifuðust úr grunnskólunum sl. vor. Margar skýringar geta 

verið á þessum fjölgun eins og rakið var í inngangi ritsmíðarinnar. Margir vilja skrifa hana 

á bágborið efnahagsástand og litla atvinnumöguleikar, aðrir segja vitund almennings vaxa 

um gildi menntunar, enda fátt dýrmætara en góð menntun. Líklega eru skýringarnar fleiri 

en ein en ljóst er að fjölbreytni nemendahópa í framhaldsskólum landsins fer vaxandi, t.d. 

ef hugsað er um mismunandi áhugasvið ungmenna. 

Samkvæmt svonefndri PISA rannsókn sem Ísland hefur tekið þátt í frá upphafi, árin 

2000, 2003 og 2006 versnar staða Íslands mest í lesskilningi íslenskra nemenda (Almar 

Miðvík Halldórsson o.fl. 2006:21). Þeir eru bæði á niðurleið og undir meðallagi og hefur 

hrakað marktækt frá árinu 2000. Til að skoða stöðu íslenskra nemenda miðað við aðrar 

þjóðir má athuga hve mörg lönd standa betur að vígi í lesskilningi en Ísland og hvort 

slíkum löndum fjölgar eða fækkar á tímabilinu. Öll árin fjölgaði löndum með hærri 

meðalárangur en Ísland. Árið 2000 stóðu átta lönd betur að vígi en Ísland. Árið 2003 voru 

þau tíu og árið 2006 15. Við þessa greiningu eru aðeins talin þau lönd sem tekið hafa þátt í 

PISA öll árin, þ.e. 2000, 2003 og 2006. Frammistaða nemenda eftir landshlutum hefur 

einnig breyst á milli rannsókna. Vestfirðir, Norðurland eystra og vestra sýna bestu 

frammistöðu landshluta en Austurland, ásamt Reykjavík og nágrenni, hrakar mest frá árinu 

2000. PISA rannsóknin er með breyttum áherslum í hvert sinn, á lesskilningi árið 2000, 

stærðfræði árið 2003 og náttúrufræði árið 2006. Ný rannsókn fer fram á þessu ári með 

aðalrannsókn á lesskilningi, stærðfræði árið 2012 og náttúrufræði árið 2015. Þá verður búið 

að meta hverja grein sem aðalgrein tvisvar sinnum. 31 land hefur tekið þátt í könnuninni 

öll árin.23  

Hérlendar rannsóknir benda einnig til að áhugi á lestri bóka minnki meðal ungmenna. 

Niðurstaða rannsókna Guðnýjar Guðbjörnsdóttur og fleiri á árunum 1993 og 2005 á 

nemendum í 10. bekk í grunnskólum landsins benda til þess að lestur bóka sé stöðugt á 

undanhaldi (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006:60-81). Svo virðist sem hlutfallslega mun fleiri 

nemendur af báðum kynjum í 10. bekk árið 2005 lesi aldrei eða mjög sjaldan alla 

lesefnisflokkana sem athugaðir voru en jafnaldrar þeirra 1993 og 1965. Bókaflokkarnir 

voru: spennusögur, þjóðsögur, Íslendingasögur, íslenskar skáldsögur, erlendar skáldsögur, 

                                                            
23 PISA stendur fyrir Programme for International Student Assessment og er rannsókn meðal 15 ára nemenda 
í öllum OECD löndunum ásamt fjöldamörgum öðrum löndum. Pisa rannsóknin er stærsta og viðamesta 
alþjóðlega rannsóknin á árangri grunnskólans. 
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fræðslubækur. Mest hefur lestur Íslendingasagna og þjóðsagna minnkað. Kannaðar voru 

lestrar- og tómstundavenjur ungs fólks árið 2005 og niðurstöðurnar bornar saman við fyrri 

rannsóknir á sama aldurshópi og við sambærilega athugun á eldra fólki frá 2005. 

Markmiðið var að kanna „menningarlæsi“ (McLaren 1988:213)24 nemenda í 10. bekk.  

Guðný segir sjálf um niðurstöður rannsóknarinnar: 

Niðurstöðurnar benda til að nemendur lesi minna í bókum 2005 en jafnaldrar þeirra 
1993 og l965 og að notkun þeirra á internetinu og tölvuleikjum í frítíma sínum sé 
mun meiri en fólks á þrítugs- og fimmtugsaldri og jafnaldra þeirra áður. Þeim 
fjölgar af báðum kynjum sem aldrei eða mjög sjaldan lesa tiltekna bókaflokka. Þá 
koma fram vísbendingar um að þekking ungs fólks á bókmenntum fari minnkandi. 
Kynjamunur í lestri er nokkur, stúlkum í vil, en þó minni en áður; lítill og ekki 
marktækur í internetnotkun en tölvuleikjaiðkun drengja er marktækt meiri en 
stúlkna. Vinsælustu bækurnar hafa verið kvikmyndaðar og eftirminnilegar 
bókapersónur eru yfirleitt karlkyns. Unga fólkið leggur mikið upp úr vali, að fólk 
lesi eða geri það sem það hefur áhuga á og það telur frekar en fullorðnir að áhugi á 
íslenskri menningu fari þverrandi (2006:60). 

Breskar rannsóknir á lestrarvenjum barna (5-8 ára) og unglinga (15-17 ára) benda til þess 

að ánægja af lestri minnki stöðugt eftir því sem börnin eldast (Clark og Osborne 2008:2). 

Þessar niðurstöður má lesa úr rannsóknum frá 1999 og 2005 og í rannsókn frá síðasta ári, 

2008, kemur fram að mikill munur er á hópunum þegar þau eru spurð hvort þau njóti þess 

mjög mikið (e. very much) eða talsvert (e. quite a lot) að lesa. 73% yngri barna svara því 

játandi en aðeins 55% af þeim eldri. Neikvæð viðhorf gagnvart lestri eru einnig algengari 

hjá eldri hópnum. Á meðan yngri hópurinn lítur á lestrarhesta sem klára og greinda krakka 

kallar eldri hópurinn jafnaldra sem lesa lúða (e. geeks) og leiðindapúka (e. boring). 

Rúmlega 1.600 börn í 29 skólum tóku þátt í rannsókninni bresku 2008. Þau voru m.a. 

spurð hvort þau litu á sig sem lesara (e. readers) og einnig hvort þau litlu á sig sem snjalla 

lesara (e. proficient readers). Yngri hópurinn leit oftar á sig sem lesara, eða 84,2% hópsins 

en sá eldri í 68,4% tilfella. 

Athyglisvert við þessar rannsóknir er að í þeirri nýjustu, 2008, er viðsnúningur hvað 

varðar fjölbreytni lesefnis þegar spurt er hvað þau lesi utan skóla oftar en einu sinni í 

mánuði. Árið 2005 las yngri hópurinn fjölbreyttara efni utan skóla en í nýjustu 

rannsókninni 2008 kemur fram að eldri hópurinn les mun fjölbreyttara efni. Er það skrifað 

                                                            
24 Hugtakið menningarlæsi skilgreinir McLaren sem „það að öðlast þekkingu á ákveðnum bókmenntum og 
sögulegum staðreyndum til að geta tekið þátt í menningarlífi og stjórnmálum þjóðar á upplýstan hátt“. Guðný 
bendir á að það þurfi að endurskilgreina eða víkka hugtakið „menningarlæsi“ þannig að það nái til læsis á alla 
viðkomandi miðla og til þekkingar sem stuðlar að virkni í samfélaginu, bæði heima fyrir og alþjóðlega 
(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006:60).  
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á þá staðreynd að eldri nemendur hafa mun greiðari aðgang að tölvum heima hjá sér en 

þeir yngri (Clark and Osborne 2008:2).  

Eins og sjá má á mynd 2 hér að neðan þá lesa 67,2% yngri barna tímarit en 72,7% eldri 

hópsins, skáldsögur lesa 49% yngri barna en 44,6% eldri; aðeins 35,2% yngri barna lesa 

Email en 55,% eldri; vefsíður lesa 33,2% yngri hópsins en 61,4% eldri hópsins; 

teiknimyndabækur lesa 31,6% yngri barnanna en 25,6% eldri hópsins; ljóð lesa 24,3% 

yngri hópsins en aðeins 13,7% eldri; dagblöð lesa 23,1% yngri hóps en 37,8% eldri, 

fræðslubækur (e. factual books) lásu 22,7% yngri barna en 18,4% eldri; blogg og vefsíður 

lesa 21,5% yngri hópsins en 54,2% eldri; handbækur (e. manuals) lesa 9,3% yngri barna en 

18,2% eldri hópsins. 

Margt fleira áhugavert má lesa úr niðurstöðum bresku rannsóknarinnar frá 2008, 

sérstaklega um eigið mat barna og ungmenna á lestrarhæfni sinni sem ekki gefst tækifæri 

til að fara nánar í hér. Það kemur í ljós að ungt fólk sem telur sig ekki hneigt til lestrar (e. 

Mynd 2: Hluti af niðurstöðum breskrar rannsóknar frá 2008 á lestrarvenjum barna og ungmenna. 
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readers) les samt sem áður fjölbreytt lesefni. Eina sem þeir virðast eiga sameiginlegt í eldri 

hópnum sem líta ekki á sig sem lesara (e. readers) er það að þeir lesa ekki skáldsögur.25  

Bæði innlendar og erlendar rannsóknir benda til þess að bóklestur minnki en lestur og 

læsi tengist í vaxandi mæli tölvum og öðrum samskiptamiðlum. Ekki er aðeins ljóst að 

endurmeta þarf hugtök og kennsluaðferðir heldur þarf að endurmeta færni nemenda og 

hvaða áhrif nýir miðlar hafa á það hvernig börn og ungmenni tileinka sér nám og fræðslu. 

Skapast getur ný færni sem fylgjast þarf með og meta í skólum. 

4.8 Fjölgreindarkenning Gardners 
Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner kom fram með fjölgreindarkenningu sína (e. 

Multiple intelligences) árið 1983, en aldur kenningarinnar er miðaður við frumútgáfu bókar 

hans Frame of Mind. Í Frame of Mind útskýrir Gardner hugmyndina að baki kenningunni 

(1993:3). Hann segir m.a. frá aðferðum við próftöku sem skilgreina greindarvísitölu 

einstaklinga (e. An Intelligence Quotient eða IQ). Þúsundir nemenda taki slík prófa dag 

hvern um allan heim. Niðurstöður þeirra birtist í formi tölu sem hefur síðan áhrif á allt líf 

viðkomandi, t.d. viðhorf kennarans og möguleika til ákveðinna forréttinda í námi. 

Niðurstaðan geti þannig gefið ágætlega til kynna hvernig nemandinn höndlar skólastarfið 

en á sama tíma segi það mjög lítið um hvernig honum vegni síðar í lífinu. Howard segir 

prófið í misjöfnum gerðum í heiminum og hvert og eitt samið í samræmi við aldur og 

þroska þeirra sem taka það en oftast sé það framkvæmt með penna og pappír fremur en í 

samræðum við prófdómara. Howard Gardner segir ennfremur: „Það hlýtur að vera meira 

að baki greind en stutt svör við stuttum spurningum – svör sem spá fyrir um 

námsárangur…“ (1993:3). Gardner dró í efa að unnt væri að ákvarða greind einstaklings 

með því að taka hann úr eðlilegu námsumhverfi og láta hann leysa sérhæfð verkefni sem 

hann hefði aldrei glímt við og myndi aldrei endurtaka. Með kenningu sinni um fjölgreindir 

reyndi Gardner síðan að víkka sýnina á mannlega möguleika út fyrir takmarkanir 

greindarvísitölunnar. 

Í Frame of mind setti Gardner upphaflega fram hugmyndir um sjö grunngreindir, síðar 

bætti hann við áttundu greindinni. Hann segir í bókinni að allir búi yfir þessum greindum 

en þó í misjöfnu mæli. Hver og einn hefur til að bera greindir en þær eru misjafnlega 

þróaðar. Hjá sumum er starfsemi greinda mjög þróuð aðrir hafa þokkaleg greindarsvið, enn 

                                                            
25Við þýðingu á niðurstöðum bresku rannsóknanna á íslensku leitaði höfundur orða yfir reader. 

Rammíslenskt orð sem notað hefur verið í áraraðir yfir þann sem nýtur þess að lesa bækur, hefur yndi af 
bókum, er bókhneigður en það gengur varla um nýja miðla. Spurning er hvort nota megi orðið leshneigður?  
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aðrir tiltölulega lítið þróuð greindasvið. Fjölgreind er ekki persónugerðarkenning til að 

ákvarða eina greind heldur tilgáta um hugræna starfsemi sem hver og einn hefur til að bera. 

Tilgáta Gardners er sú að greind snúist um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál 

annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið. 

Thomas Armstrong sérkennslufræðingur er einn af fjölmörgum sem heillast hafa af 

fjölgreindarkenningu Gardners. Hann lýsir því svo að kenningin hafi gefið sér „tungumál“ 

til að tjá sig um innri gáfur barna, sérstaklega þeirra sem höfðu átt við námsörðugleika að 

stríða. Armstrong hefur unnið með fjölgreindarkenninguna við sérkennslu í mörg ár og gaf 

út bókina Fjölgreindir í skólastofunni með eigin útfærslum árið 2000. Greindarflokkar 

Gardners eru eftirtaldir eins og Armstrong lýsir þeim: 

• Málgreind: Hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega eins og 

ræðumenn og stjórnmálamenn og skriflega eins og rithöfundar og blaðamenn. 

Mágreindin er sú greind sem flestir deila því tungmálið notum við til tjáskipta.  

• Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt eins 

og stærðfræðingar, endurskoðendur eða tölfræðingar og hugsa rökrétt eins og 

vísindamenn og tölvuforritarar. 

• Rýmisgreind: Hæfileikinn til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi eins og veiðimenn, flugmenn, leiðsögumenn og til að umskapa þessa 

skynjun eins og arkitektar, listamenn og uppfinningamenn; næmi fyrir litum, 

línum, lögun, formi, vídd og tengslunum þar á milli. 

• Líkams- og hreyfigreind. Færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar eins og leikarar og íþróttamenn; leikni í að búa til hluti og beita þeim 

eins og handverksmenn, myndhöggvarar, skurðlæknar; færni eins og 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða og einnig næmt 

hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð. 

• Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja tónlist eins og tónlistarunnendur, meta 

mismunandi gæði tónlistar eins og tónlistargagnrýnendur, skapa eins og tónskáld 

og tjá margvíslega tónlist eins og tónlistarmenn; næmi fyrir takti, tónhæð eða 

laglínu og tilbrigðum eða hljómblæ tónverks. 

• Samskiptagreind: Hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt 

og tilfinningar annarrar manneskju. Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, 

rödd og látbragði, hæfni til að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum 

og hæfileiki til að bregðast rétt við þeim. 
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• Sjálfsþekkingargreind: Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni 

þeirrar þekkingar. Þessi greind lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og þekkingu 

einstaklingsins á styrk sínum og veikleikum, vitund um eigið hugarástand, innri 

hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu og 

hæfni til sjálfsögunar. 

• Umhverfisgreind: Leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og 

dýraríkinu í eigin umhverfi. Þessi greind felur einnig í sér næmi fyrir öðrum 

fyrirbærum náttúrunnar eins og skýjafari og fjöllum. Hjá þeim sem alast upp í 

þéttbýli kemur þessi greind einnig fram í hæfni til að greina sundur dauða hluti, 

t.d. bíla (2001:14-15). 

Gardner bendir á að hver af hinum átta greindum eigi sér djúpar rætur í þróunarsögu 

mannsins. Hann nefnir sem dæmi rýmisgreindina sem sé auðgreinanleg þeim sem skoðar 

hellaristurnar í Lascaux í Frakklandi (Armstrong 2001:16). Sérhver iðja sem sprettur úr 

einhverri greindanna eigi sitt eigið þroskaferli, þ.e. komi fram á ákveðnum tíma í bernsku, 

nái hámarki á tilteknu æviskeiði og hnigni, ört eða hægt, í ellinni. Gardner telur að í 

hefðbundnu skólastarfi sé megináherslan lögð á tvö greindarsvið, þ.e. málgreind og rök- og 

stærðfræðigreind. Þannig gefi skólinn nemendum sínum ekki tækifæri til að þroska þá 

hæfileika sem þeir búa yfir. Gæta þurfi að því að útiloka ekki greindir hjá einstaklingum 

sem sýna ekki færni í afmörkuðum þáttum. Gefa þarf þeim tækifæri til þroska þannig að 

einstaklingurinn nái viðunandi árangri á öllum sviðum.  

Þegar fjölgreindarkenningin er notuð í námi er mikilvægt að byrja á að kenna 

nemendum megininntak kenningarinnar því: sé manni gefinn fiskur verður hann mettur í 

einn dag; en sé manni kennt að veiða verður hann mettur alla ævi (Armstrong 2001:43). 

Ágætar leiðbeiningar um þessa kynningu eru í bók Armstrongs og sérstakur gátlisti fyrir 

mat á fjölgreindum nemenda (2001:36-39). Vert er að ítreka við nemendur að þeir þurfi að 

sinna fleiri en einni greind, ekki einvörðungu þeirri sem þeir eru bestir í en hver 

einstaklingur býr yfir öllum greindunum. Flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi 

getustig en greindirnar starfa saman á mjög flókinn hátt. Hægt er að vera greindur á 

mismunandi hátt á hverju sviði. Ólæs einstaklingur getur t.d. haft góða málgreind vegna 

þess að hann segir stórkostlegar sögur eða býr yfir miklum orðaforða. 

 Ken Robinson, þekktur breskur fyrirlesari og rithöfundur, heldur því fram að skólar 

drepi niður sköpunargáfu ungs fólks. Í fyrirlestri, sem má hlusta og horfa á á heimasíðu 

Robinsons á vefnum, segir hann athyglisverða sögu af dansaranum Gillian Lynne en hún er 
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heimsþekkt fyrir samvinnu sína með Andrew Lloyd Webbers, m.a. við uppsetningu á 

söngvaleikjunum Cats og The Phantom of the Opera.26 Lynne gekk illa að læra í 

barnaskóla og gat ekki setið kyrr. Hún var því send ásamt móður sinni til sérfræðings. 

Sérfræðingurinn hlustaði um stund, fór síðan út úr viðtalsherberginu með móðurina og 

skildi Lynne litlu eina eftir. Eftir smástund bað hann móðurina að kíkja inn í herbergið en 

þar dansaði dóttirinn þá af mikilli innlifun við undirleik í útvarpinu sem sérfræðingurinn 

hafði skilið eftir í gangi. „Dóttir þín er ekki veik, hún er dansari. Farðu með hana í 

dansskóla,“ sagði fræðingurinn síðan við móðurina. Þetta var á fjórða áratug síðustu aldar. 

Lynne hefur síðan „dansað í gegnum lífið“ í orðsins fyllstu merkingu. Hún þakkar það 

þessum sérfræðingi að hafa ung komist í dansskóla innan um fólk sem „þarf að hreyfa sig 

til að geta hugsað“, eins og hún orðaði það. Ken Robinson lauk lýsingu sinni á Gillian 

Lynne í fyrirlestrinum á Netinu á þann veg að ef Lynne væri barn í dag væri líklega búið 

að greina hana með ADHD eða einhvern annan röskunarsjúkdóm og setja hana á róandi 

lyf. 

Kennslufræði fjölgreindarkenningarinnar gerir ráð fyrir fjölbreytilegum kennsluháttum 

til þess að virkja allar greindir nemenda. Mikilvægt er að einblína ekki á þá greind sem 

nemandinn er sterkastur í. Námsmat verður ennfremur að taka mið af ólíkum greindum. 

Ótækt er að viðurkenna að nemendur læri á mismunandi hátt ef árangur allra er síðan 

mældur með sömu mælistikunni. Fjölbreytileiki og sveigjanleiki í samræmi við námsefnið 

hverju sinni er þýðingarmikið eins og bent hefur verið á í kaflanum um námsmat hér að 

framan. „Með fjölgreindarkenningunni er lagt til að þær aðferðir sem beitt hefur verið til 

að meta árangur nemenda verði stokkaðar upp og mótaðar frá grunni“ (Armstrong 

2001:100). 

Fjölgreindarkenningin fellur betur að tölvutækninni en margir kynnu að ætla. Flestir 

tengja tölvutækni við fyrstu sýn við rök- og stærðfræðigreind en til er hugbúnaður sem 

tengist öllum greindum (Armstrong 2001:133-135). Með notkun Netsins er einnig unnt að 

kanna og efla fjölgreindir nemenda. Merkja má vefsíður tengdar hverri grein svo sem um 

stærðfræði og vísindi, tónlistarvefsíður (tónlistargreind) eða myndlist (rýmisgreind) og 

vefsíður um náttúruna (umhverfisgreind). Vefsíður sem bjóða upp á spjallrásir og aðra 

samskiptamöguleika, sem kennarar eru allajafna óhressir með að nemendur séu á í 

kennslustundum, má nýta til að þroska samskiptagreind og bloggsíður gefa notendum 

tækifæri á að þroska sjálfa sig (sjálfsþekkingargreind). Verkefnin í Harðar sögu og 
                                                            
26 Sótt á heimasíðu Ken Robinson 7. ágúst 2009 af 
http://www.ted.com/index.php/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 
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Hólmverja hér á eftir eru unnin með það í huga að þau séu fjölbreytt og í anda 

fjölgreindarkenningar Gardners. Nemendahópar eru jafn misjafnir og þeir eru margir og 

nauðsynlegt að geta valið verkefni við hæfi hverju sinni. 

4.9 CLIM-aðferðin 
Í stöðvavinnu í verkefnum úr Harðar sögu hér á eftir er stuðst við CLIM-aðferðina (e. 

Cooperatie Learning in Multicultural Groups) um hlutverkaskiptingu innan hópa 

(Paelman, Filip 2005:22). Elizabet Cohen félagsfræðingur er hugmyndafræðingur að baki 

aðferðinni sem á að tryggja virkni allra nemenda, óháð stöðu þeirra og getu á mismunandi 

sviðum. Lögð er áhersla á að auka samskiptahæfni nemenda sem og hæfni þeirra til að 

takast á við fjölbreytileika nútímasamfélagsins. Miðað er við að hver hópur sé fjölbreyttur 

og að sú fjölbreytni sé fremur kostur en galli. Þar sem þessi aðferð er notuð er talið að hún 

hafi áhrifi á þrjá þætti. Nemendur ná í fyrsta lagi að vinna saman á árangursríkan hátt. Í 

öðru lagi læra þeir að nýta betur hæfni sérhvers einstaklings og í þriðja lagi læra þeir að 

virða og meta hver annan. (Guðrún Pétursdóttir 2003:24).27  

Samkvæmt CLIM-aðferðinni er skipting í hlutverk innan hópsins þessi: 

1. Skipuleggjandi skipuleggur vinnuna í hópnum. Hann gengur úr skugga um að allir í 

hópnum skilji verkefnið og útskýrir ef svo er ekki. Hann passar upp á að hlustað sé á 

alla í hópnum. Hann er sá eini sem má rétta upp hönd til að kalla á kennarann, ef 

enginn í hópnum veit svarið.  

2. Kynnirinn skipuleggur kynninguna og gengur úr skugga um að hver og einn í 

hópnum hafi átt sinn hluta í verkefninu og taki þátt í kynningunni. 

3. Hvetjarinn hvetur nemendurna í hópnum til að leggja sitt af mörkum til vinnunnar 

og til að vinna saman. Hann hvetur félaga sína í hópnum til að hjálpa hver öðrum, 

hann er séstaklega vakandi fyrir því þegar einhver gerir vel og hrósar þegar vel er 

gert eða góð hugmynd kemur fram.  

4. Efnisaflari er ábyrgur fyrir öllu efni, sem er notað við verkefnið. Hann er sá eini í 

hópnum sem má standa upp til að ná í það efni sem hópurinn þarf til að vinna 

verkefnið. 

5. Tímavörðurinn býr til tímaáætlun fyrir þá vinnu sem þarf að leysa af hendi. Hann 

passar að hópurinn sé varaður við þegar hann eyðir of miklum tíma í ákveðna hluta 

verkefnisins. 
                                                            
27 Guðrún kallar aðferðina SAFN (samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi) í bók sinni Allir geta eitthvað, 
enginn getur allt (2003:23-24). 
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Hér er miðað við fimm í hópi. Ef hópurinn er stærri má einfaldlega bæta við hlutverkum 

sem yrði þá að skilgreina verkefni fyrir. Það mætti t.d. bæta við fundarstjóra. Með þessari 

aðferð vita allir hvert hlutverk þeirra er í hópnum. Það styttir þann tíma sem fer í að koma 

hópstarfinu í gang og tryggir virkni allra nemendanna. 
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5. Verkefni 
Fjölbreytni í anda kenninga Howards Gardners er kennslufræðilegt markmið verkefnanna 

úr Harðar sögu og Hólmverja sem hér fara á eftir. Reiknað er með að nemendur lesi fyrst 

söguna án þess að hugleiða væntanlegar spurningar og verkefni. Slíkur lestur, sem kalla má 

yndislestur, tekur sæmilega læsan nemanda rúmlega tvær klukkustundir miðað við 

upplestur á vegum Blindrafélagsins sem getið er hér að framan. Í framhaldi af því er hægt 

að vinna með hluta sögunnar án þess að missa sjónar af heildarmerkingu hennar og 

boðskap. 

5.1 Spurningar til upprifjunar eftir yndislestur sögunnar 
Spurningarnar hér á eftir eru í réttri röð eftir söguþræði Harðar sögu og Hólmverja. 

Kennarar geta valið úr spurningunum til upprifjunar eftir yndislestur sögunnar og gert 

yfirferðina að leik, t.d. með spurningakeppni milli hópa í kennslustund. 

1. Hvernig er Signýju Valbrandsdóttur á Signýjarstöðum lýst í upphafi sögunnar? 

2. Hver voru viðbrögð Torfa Valbrandssonar þegar Valbrandur tilkynnir honum að 

hann hafi fastnað Grímkatli goða Signýju dóttur sína. 

3. Torfi ræðir við Signýju um ráðahaginn. Hvað fer þeim á milli og hvernig bregst 

hún við þegar hann lýsir andstöðu sinni við ráðahaginn? 

4. Signý heldur tveimur gripum fyrir sig. Hverjir eru þeir og hvað verður um annan 

þeirra? 

5. Þeir feðgar Valbrandur og Torfi mæta hvorugur í brúðkaup Signýjar og Grímkels. 

Hvernig er það útskýrt í sögunni? 

6. Hvernig er samband Grímkels og Signýjar?  

7. Draumar eru algengir sem fyrirboðar í Íslendingasögunum. Í 6. kafla er sagt frá 

draumi Signýjar. Hvernig var draumurinn og hvernig var hann túlkaður? 

8. „Ill varð þín ganga hin fyrsta og munu hér margar illar eftir fara og mun þó verst 

hin síðasta.“ Hver mælti svo og af hvaða tilefni?  

9. Hvernig brást Grímkell við viðbrögðum Signýjar eiginkonu sinnar eftir að Hörður 

tók fyrstu sporin og hvaða áhrif hafði það á framtíð Harðar? 

10. Signý heimsækir Torfa bróður sinn að Breiðabólsstað norður í Reykjadal. Hún 

eignast þar meybarn. Hvernig reiðir Signýju af og hvernig reynist Torfi bróðir 

hennar hinu nýfædda barni?  
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11. Hvernig vék því við að Sigmundur sem „gekk yfir á húsgang“ (þ.e. flakkaði um og 

baðst beininga) þáði barnfóstur hjá Torfa. Hvað fer á milli þeirra (hvað segja þeir 

hvor við annan) þegar Sigmundur tekur Þorbjörgu í fóstur?  

12. Hver er ætlun Torfa með þessari meðferð á meyjunni? 

13. Sigmundur fer til Grímkels að Ölfusvatni með Þorbjörgu. Hvernig tekur Grímkell á 

móti þeim, dóttur sinni og fóstra hennar?  

14. Hver verða afdrif Þorbjargar eftir flakkið með Sigmundi? 

15. Grímkell stefndi Torfa um fjörráð við Þorbjörgu og um heimanfylgju Signýjar. 

Grímur hinn litli leitar leiða til sátta. Til hvers leitar hann og hvernig lyktar þessu 

máli á þingi? 

16. Í 11. kafla er sagt frá brúðkaupi að Ölfusvatni. Hverjir eru að gifta sig og hvernig 

bregst Hörður Grímkelsson við? Þekkjum við svipuð viðbrögð fyrr í sögunni? 

17. Hvernig er Herði lýst þegar hann er fimmtán vetra? Geir Grímsson er þá sextán 

vetra. Rifjið einnig upp lýsinguna á Geir? 

18. Hörður og Geir fara utan með Bryjólfi Þorbjarnarsyni Grjótgarðssonar. Með þeim í 

för er maður sem Þorbjörg letur Hörð bróður sinn að taka með sér. Hver er hann og 

hvað segir Þorbjörg um hann. 

19. „Mjög kemur fram í slíku ofsi þinn og ágirni.“ Hver mælir svo og við hvern? 

20. Hvernig kalla Geir og Hörður yfir sig reiði Gunnhildar drottingamóður? 

21. Hvað var Sótahaugur? Hver var Björn sem aðstoðaði við haugbrotið talinn vera? 

Hvað lagði þessi Björn af mörkum til verksins? 

22. Hvaða grip nær Hörður af Sóta og hvaða álög fylgja gripnum, að sögn Sóta? Nefnið 

þrjá gripi sem Hörður eignast eftir haugbrotið. 

23. Hvert er kvonfang Harðar og hvernig fer á með þeim hjónum? 

24. Grímkell giftir Þorbjörgu dóttur sína eins og sagt er frá í 19. kafla. Hver fær 

Þorbjörgu og hvað fær hann í heimanfylgju (heimanmund)? 

25. Hver urðu örlög Grímkels? Hverjir tóku yfir fjárvarðveislu eftir hann? 

26. Hversu gamall er Hörður þegar hann kemur heim úr víkingi og hverjir koma með 

honum út til Íslands? 

27. Hörður heimtir fé hjá Torfa á Breiðabólsstað eftir heimkomuna. Hverjar voru 

kröfur hans og hverjar urðu niðurstöður í þeim fjárdeilum? 

28. Forspá um að ógæfa fylgdi Helga Sigmundssyni rætist. Í 21. kafla segir frá ódæði 

sem Helgi fremur. Hörður segir þá m.a.: „Er nú það fram komið er mér sagði hugur 
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um að það líkast að svo nokkurnneginn beri til að þetta dragi okkur báðum til bana 

og fleirum öðrum . . .“ Hvert var ódæði Helga og hverjar urðu afleiðingar þess? 

29.  Hversu gamall var Hörður þegar hann var dæmdur útlægur og hvert fór hann fyrst 

eftir dóminn? 

30. Hverjir fluttu út í hólmann í Hvalfirði með Herði og hversu margir voru þar þegar 

þeir voru flestir? Hvað heitir þessi hólmi í dag og af hverjum tók hann nafn? 

31. Hvers konar liðsafnaður sótti í Hólminn og svörðu eiða þeim Herði og Geir? 

32. Hverjar voru Þorbjörg katla, Skroppa og Þorgríma? Hvað áttu þær sameiginlegt og 

hvernig tengjast þær sögunni? 

33. Teljið upp a.m.k. fimm býli í nágrannasveitum Hvalfjarðar þar sem Hólmverjar 

rændu og rupluðu. 

34. Í lok 30. kafla greinir frá tildrögum að aðför Hólmverja að Indriðastöðum þar sem 

Þorbjörg systir Harðar bjó með manni sínum Indriða. Hvað segir Hörður um þessa 

aðför? Af hverju sækir hann að búi systur sinnar og hver urðu málalok? 

35. Menn safna liði gegn Hólmverjum. Hverjir eru þar í forustu og hver er mestur 

upphafsmaður að ráðagerð þess efnis að komast út í hólmann? 

36. Kjartan Kötluson bróðir Refs býðst til að sigla út í hólma ef hann fái í staðinn 

ákveðinn grip. Hvaða gripur var það? 

37. Í 34. kafla segir frá för Kjartans og komu til lands með fulla ferju af hólmverjum. 

Hver urðu afdrif þessa fólks við landtökuna? 

38. Hver urðu afdrif Geirs fóstbróður Harðar? 

39. Lýsið í nokkrum orðum drápi Harðar og vörn hans. Hvað átti sá að fá að launum 

sem þyrði að vega að Herði? Hver var það sem lofaði þeim launum? 

40. Helga jarlsdóttir var í hólmanum með syni þeirra Harðar þegar hann var drepinn. 

Hvað hétu drengirnir og hversu gamlir voru þeir? Hvernig komust þau til lands og 

hvert fóru þau? 

41. Þorbjörg systir Harðar heimtar hefnd af hendi eiginmanns síns. Hvernig fór hún að 

því og í hverju fólst hefndin? 

42. Þorbjörg heldur áfram að vinna að hefndum eftir Hörð og lætur m.a. drepa Ref í 

Brynjudal. Þegar eldri sonur hennar er 12 vetra eggjar hún hann til hefnda. Gegn 

hverjum er hann sendur, með hvaða orðum móður sinnar og hvernig endaði sú för? 

43. Hver eru eftirmæli Harðar Grímkelssonar og hver er látinn tjá sig í lok sögunnar um 

atgervi Harðar? 
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5.2 Stöðvavinna í anda fjölgreindarkenningar Gardners 
Í stöðvavinnu eru settar upp vinnustöðvar í kennslustofunni. Í hverri stöð fer fram 

skilgreind og ákveðin vinna sem krefst ákveðinnar aðstöðu og áhalda. Nemendur fara í 

hópum á milli þessara stöðva, þ.e. hver hópur vinnur á einni stöð í einu og færir sig síðan á 

næstu stöð. Reikna má með einni kennslustund fyrir hvern hóp í hverri stöð, þ.e. samtals 

fjórum kennslustundum, auk einnar fyrir málstofu. Samtals fimm kennslustundir. 

Verkefnin eru í anda fjölgreindarkenningar Gardners og eru unnin í samvinnu á 

stöðvunum. Málgreindin er alltumlykjandi en á fyrstu stöð er unnið með rök- og 

stærðfræðigreind, ennfremur líkams- og hreyfigreind. Á annarri stöðinni er unnið með 

rýmisgreind og umhverfisgreind, á þriðju er tónlistargreind notuð í vinnslunni og á stöð 

fjögur sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind. Hlutverkaskipting er innan hópanna 

samkvæmt CLIM-aðferðinni, þ.e.a.s. skipuleggjandi, kynnir, hvetjari, efnisaflari og 

tímavörður.28 Hér er miðað við fimm í hópi en ef fleiri eru í hópnum má bæta við 

hlutverkum. Ágæt aðferð er að skipa í stöðurnar eftir aldri, þ.e. sá elsti í hópnum sé 

skipuleggjandi o.s.frv. 

Áður en kennari raðar nemendum í hópa taka nemendur könnunarpróf samkvæmt 

gátlista fyrir mat á fjölgreindum (Armstrong 2001:36-39). Best er að hóparnir séu sem 

mest blandaðir miðað við útkomu prófanna. Nemendur fara á milli stöðva þannig að allir fá 

að vinna á öllum stöðvunum. Í lokin er vinnuhópunum skipt upp í sérfræðingahópa og sett 

upp málstofa þar sem sérfræðingarnir gera bæði skriflega og munnlega grein fyrir 

niðurstöðunum. Nemendur skrifa ennfremur ferilsbækur um reynslu sína af vinnu á hverri 

stöð. Kennarinn kallar inn ferilsbækurnar eins oft og honum þykir þurfa og/eða lítur í þær á 

meðan nemendur vinna á stöðvunum. 

Námsmat er að hluta sjálfsmat en það gildir 50% af verkefniseinkunn. Þegar 

sérfræðingahóparnir kynna niðurstöður sínar í málstofunni fer fram jafningjamat sem gildir 

til helmings á móti einkunn kennara. Málstofan gildir því 50% af verkefniseinkunn þar sem 

hlutur kennara er helmingur á móti helmingi jafningjamats. Sérfræðingahóparnir eru 

merktir A, B, C og D. A hópur dæmir hóp B, B hópur hóp C o.s.frv. 

Stöð 1 

Hér er unnið með rök- og stærðfræðigreind annars vegar og hins vegar líkams- og 

hreyfigreind. Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt 

og að hugsa rökrétt. Einnig felur hún í sér næmi fyrir röklegum mynstrum og tengslum, 

                                                            
28 Sjá nánar um Clim-aðferðina undir kennsluaðferðakaflanum, undirkafla 4.9. 
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staðhæfingum og yrðingum. Líkams- og hreyfigreind er færni í því að nota allan líkamann 

til að tjá hugmyndir og tilfinningar, leikni í að búa til hluti og beita þeim, samkvæmt 

Gardner (Armstrong 2001:14). 

Verkefni hópsins er að kynna sér formmynstur bandaríska bókmenntafræðingsins 

Theodores M. Anderson, svonefndt hefndarmynstur (e. feud-pattern).29 Anderson skiptir 

sagnagerð Íslendingasagna í sex liði: 

1. Kynning persóna. Þessi liður er oft í upphafi sögu en stundum dreifður um hana. 

2. Ósætti. Atvik sem setja af stað átökin sem skapa söguþráðinn. 

3. Ris. Það snýst oftast um víg, stundum bardaga þar sem margir falla. 

4. Hefnd. Aðdragandi að hefndaraðgerðum gerir oft ágætlega grein fyrir siðareglum 

og mati fornmanna á þjóðfélagslegri ábyrgð og sæmd. 

5. Sættir. Oft eru utanaðkomandi menn fengnir til að koma að lausn mála. Oftast eru 

það lögfróðir menn sem miðla málum þannig að aðalpersónur geti haldið sæmd 

sinni.  

6. Sögulok. Skýrt er frá afdrifum aðalpersóna (Anderson 1967:6).  

Verkefni nemenda er að setja Harðar sögu og Hólmverja inn í form Andersons á 

rökréttan hátt og ganga frá því þannig að auðvelt sé að kynna fyrir bekknum annað hvort á 

glærum eða veggspjöldum. Í framhaldi af því eiga þeir að velja sér eitt atvik úr sögunni, 

t.d. úr risi hennar, og kynna fyrir samnemendum. Kynningaraðferðin er í valdi nemenda. 

Þeir ráða því hvort þeir setja upp leiksýningu, myndbandssýningu eða búa til sýningargripi; 

jafnvel hvort tveggja.  

Efni: Uppflettirit, veggspjöld, blöð, skæri, litir og lím.  

Stöð 2 

Á þessari stöð er unnið með rýmisgreind og umhverfisgreind. Rýmisgreind er samkvæmt 

Gardner hæfileikinn til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til að umskapa 

þessa skynjun. Þessi greind felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og 

tengslunum þar á milli; felur nánar tiltekið í sér hæfni til að sjá fyrir sér og tjá sig á 

myndrænan hátt. Umhverfisgreind felur í sér að vera leikinn í að þekkja og flokka fjölda 

tegunda úr jurta- og dýraríkinu í eigin umhverfi. Hún felur einnig í sér næmi fyrir öðrum 

                                                            
29 Útvega þarf hópnum ákveðið lesefni, t.d. Íslenska bókmenntasögu II og Samræður við söguöld eftir 
Véstein Ólason.  
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fyrirbærum náttúrunnar, einnig hæfni til að greina í sundur dauða hluti. (Armstrong 

2001:14-15).  

Fyrsta verkefni hópsins felst í því að semja myndasögu úr Harðar sögu og Hólmverja. 

Hópurinn teiknar myndir í sex ramma og semur texta við. Í myndasögunni eru myndirnar í 

aðalhlutverki þannig að nemendur nýta rýmisgreindina til að túlka söguna. Um leið fást 

þeir við tungumálið.  

Annað verkefni á stöðinni er að teikna landakort af Hvalfirði. Inn á kortið þarf að teikna 

helstu sögustaði Harðar sögu, m.a. Geirshólma. Kynning á kortinu gæti síðan verið í formi 

veðurfrétta í sjónvarpi. Veðurfræðingur gerir grein fyrir veðrinu í Geirshólma og notar til 

þess kortið sem teiknað hefur verið. Skín sólin eða rignir yfir útlagana í Geirshólma á 

morgun? 

Efni: Uppflettirit t.d. landakort eða landakortabók, verkefnablöð og liti.  

Stöð 3 

Unnið er með tónlistargreind á stöð þrjú. Tónlistargreind er hæfileikinn til að skynja, skapa 

og tjá margvíslega tónlist. Þessi greind felur í sér næmi fyrir takti, tónhæð og laglínu 

(Armstrong 2001:14). 

Verkefnið er að leita að sönglögum og textum sem falla að efni Harðar sögu og 

Hólmverja, t.d. söngva um útlaga eins og Útlaginn hér að neðan.30 Hópurinn á einnig að 

velja nokkur erindi úr ljóði Davíðs Stefánssonar, Helgu jarlsdóttur (fylgir með öðru 

verkefni hér síðar), og búa til lag við textann, t.d. að rappa hann. Síðast en ekki síst á að 

semja ljóð, söguljóð úr Harðar sögu.  

Upp undir Eiríksjökli 

á ég í helli skjól: 

mundi þar mörgum kólna, 

mosa er þakið ból. 

Útlagi einn í leyni 

alltaf má gæta sín, 

bjargast sem best í felum 

breiða' yfir sporin mín. 

                                                            
30 Sótt 11. ágúst 2009 af http://www.gitargrip.is/utlaginn/ 
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Ungur ég fór til fjalla, 

flúði úr sárri nauð; 

úr hreppstjórans búi hafði 

ég hungraður stolið sauð. 

En hann átti hýra dóttur 

sem horfði ég tíðum á; 

nú fæ ég aldrei aftur 

ástina mína‘ að sjá. 

Stundum mig dreymir drauma, 

dapurt er líf mitt þá; 

aldrei mun lítill lófi 

leggjast á þreytta brá. 

Ef til vill einhvern tíma 

áttu hér sporin þín; 

grafðu í grænni lautu 

gulnuðu beinin mín. 

Upp undir Eiríksjökli 

á ég í helli skjól; 

mundi þar mörgum kólna, 

mosa er þakið ból.  

Efni: Hljómborð, ritföng, blöð, trékubbar og geislaspilari. 

Stöð 4 

Á fjórðu og síðustu stöðinni er unnið með samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind.  

Samskiptagreind er hæfileikinn til að skilja annað fólk. Sjálfsþekkingargreind lýsir skýrri 

sjálfsmynd og þekkingu einstaklingsins á styrkleikum sínum og veikleikum (Armstrong 

2001:14-15.) Verkefnið hefst á lestri viðtalsins hér að neðan sem birtist í Morgunblaðinu 

11. ágúst 2003. 

  mbl.is | 11.08.2003 | 09:38 Synti tæpa tvo kílómetra til lands 

Þorgeir Sigurðsson, rafmagnsverkfræðingur og sundmaður, svamlaði úr 
Geirshólma í Hvalfirði til lands, um 1,7 kílómetra leið, á laugardagskvöld. Hann 
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var um 54 mínútur á sundinu. Þetta er sama leið og Helga Haraldsdóttir synti á 10. 
öld með syni sína tvo, líkt og segir í Harðar sögu og Hólmverja. Áður hefur verið 
synt bringusund eða skriðsund úr hólmanum til lands, en að sögn Þorgeirs er þetta 
líklega í fyrsta sinn sem svamlað er yfir Helgusund. 

   Þorgeir hélt á friðarkerti á sundinu til að reyna á hvort hægt væri að halda á 
einhverju alla leið í land um leið og hann svamlaði. Friðarkertið keypti Þorgeir í 
síðustu viku við minningarathöfn um fórnarlömb kjarnorkusprengjanna á 
Hiroshima og Nakasaki í Japan við lok síðari heimsstyrjaldarinnar, 6. og 9. ágúst 
árið 1945. „Afrek Helgu Haraldsdóttur var glæsilegt, að komast þessa leið með 
syni sína tvo. Mig langaði til þess að minnast þess með því að troða marvaða á 
leiðinni og halda á einhverju alla leið, líkt og hún gæti hafa gert, því að skriðsund 
og bringusund eins og nú eru kennd hefur hún örugglega ekki þekkt,“ sagði Þorgeir 
í samtali við Morgunblaðið. Hann segir aðstæður hafa verið góðar til sundsins um 
kvöldið, en slokknað hafi á kertinu stuttu eftir að hann lagðist til sunds. 
Aðstoðarmenn á báti tendruðu ljós að nýju á kertinu og komst Þorgeir með það til 
lands. Sjórinn var ekki mjög kaldur að sögn Þorgeirs, um 13 til 14 gráður. Grunnt 
er á leiðinni, og sérstaklega aðgrunnt við ósa Bláskeggsár, þar sem Þorgeir lenti. 
Gat hann ekki synt síðasta spölinn og varð að ganga til lands. 
Þorgeir segir það hafa komið sér á óvart að hann þreyttist ekki mjög við sundið. 
„Ég taldi að ég myndi þreytast af marvaðanum, en mér hitnaði fljótt og gekk vel að 
komast til lands,“ útskýrir Þorgeir. Hann synti fyrr á þessu ári úr Viðey til lands, og 
áformar að reyna fleiri afrekssund á næstu árum. „Ég hef hugsað mér að synda 
Drangeyjarsund líkt og Grettir Ásmundarson, og jafnvel reyna einnig að synda 
sömu leið og Guðlaugur eftir að Hellisey sökk." 

Að loknum lestri fá nemendur það verkefni að taka viðtal við Helgu jarlsdóttur um afrek 

hennar að synda til lands með syni sína tvo, Björn og Grímkel. Viðtalið á að birtast í 

dagblaði og þarf að útbúa myndefni og fyrirsögn. Það reynir á blaðmenn að fá sem 

nákvæmasta lýsingu á líðan Helgu. Af hverju ákvað hún að synda til lands? Hvernig leið 

henni og hvað dreif hana áfram á sundinu? Það þarf að spyrja grundvallarspurninga til að 

fá tilfinningarík svör. Nemendur eru minntir á mikilvægi fyrirsagna en fyrirsögn í dagblaði 

gegnir því hlutverki að fá fólk til að lesa viðtalið. 

Í seinni hluta verkefnisins hugleiða nemendur samskipti Harðar Grímkelssonar við 

samferðafólk sitt og boðskap Harðar sögu og Hólmverja. Hvaða áhrif hefur efni sögunnar á 

þá. Oft er sagt að æviferill manna fari sem örskot í gegnum huga fólks á ögurstundu. 

Nemendur eiga að skrifa 300-400 orða hugleiðingu Harðar þegar hann nálgast land í 

síðasta sinn og áttar sig á því að hann hefur verið svikinn.  

Efni: Ritföng og myndavél. 

 

Málstofa 

Þegar hóparnir hafa unnið á öllum fjórum stöðvunum verður haldin málstofa þar sem 

nemendur gera grein fyrir helstu niðurstöðum. Til þess að nemendur fái sem mest út úr 
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vinnunni og tækifæri til að vinna með sem flestum verða myndaðir nýir hópar um 

kynninguna í málstofunni. Í þeirri skiptingu verður á ný stuðst við fjölgreindarmatsprófið 

en nú verða búnir til sérfræðingahópar þar sem þeir sem eiga mest sameiginlegt vinna 

saman. Sérfræðingarnir koma því úr öllum hópunum, hafi verið rétt raðað í þá í upphafi, og 

færa því ólíkar niðurstöður inn í sérfræðingahópana. Gert er ráð fyrir að nemendur vinni 

mest heima að undirbúningnum. Til kynningar fær hver hópur um 10 mínútur og á eftir 

sitja nemendur fyrir svörum.  

5.3 Rannsóknarverkefni byggt á heimildum 
Nemendur vinna verkefnið í tveggja til þriggja manna hópum. Þeir eiga að ræða efnið sín á 

milli en jafnframt að fara á bókasafn skólans og leita sér heimilda. Hér er um 

heimildaverkefni að ræða en nemendur mega einnig gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn, 

ekki á einhliða að rekja söguþráð Harðar sögu og Hólmverja. 

Nemendur fá tvær kennslustundir til að vinna að verkefninu en ein kennslustund fer í 

munnleg skil, þ.e. hóparnir flytja verkefnið fyrir framan bekkinn. Skilin skulu vera í formi 

glæru- eða myndsýningar, jafnvel leiksýningar. Flutningur skal taka fjórar til fimm 

mínútur. Vanda skal til flutnings ekki síður en til annarrar vinnu og skulu allir nemendur 

koma að flutningi og frágangi. Nemendum ber að nota a.m.k. þrjár heimildir með 

tilvísunum, auk sögunnar sjálfrar. Tilvitnanir skulu a.m.k. tvær, beinar og óbeinar. Geta 

verður heimilda á meðfylgjandi heimildaskrá. Allt skal þetta vera samkvæmt reglum í 

Handbók um ritun og frágang (Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal 2007:67-92). 

Mat verkefnis er þannig: Framsögn 30%, heimildavinna 25%, bygging og framsetning 

25%, málfar og stafsetning 10% og mat samnemenda 10%. Einnig er gefinn plús fyrir 

frumleika og sjálfstæði gagnvart efni. 

Verkefni (sem nemendur draga sér): 

1. Rannsakið meðferð á börnum í sögunni. Endurspeglar hún viðhorf til barna á 

þessum tíma? Teljið þið að viðhorf til barna hafi alltaf verið það sama? Hvernig er 

viðhorfið í íslensku nútímasamfélagi? Fá börn aðra meðferð hjá foreldrum sínum í 

dag? 

2. Örlagatrú í Harðarsögu. Hvað er örlagatrú? Hvar kemur hún helst fram í þessari 

sögu? Af hverju er örlagatrú svona sterkur þáttur í Íslendingasögum, að ykkar mati? 

Er örlagatrú ríkjandi enn í dag og ef svo er hvernig birtist hún? 

3. Hólmverjar. Hvers konar flokkur manna er þetta? Má finna svona klíkur í dag? Er 

hér að finna nokkurs konar Sopranos þess tíma? Eða á Hörður eitthvað skylt við 
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Hróa hött? Hvernig verða svona utangarðsflokkar til? Hver er Hörður dagsins í 

dag? 

4.  Konur í sögunni. Athugið þátt kvenna í sögunni. Hver var félagsleg staða kvenna í 

þjóðveldinu? Hverju komu þær til leiðar? Var hlutverk þeirra annað en það er í 

nútímasamfélagi? Eiga þær eitthvað skylt við konurnar í „Aðþrengdum 

eiginkonum“? 

5. Hefndarskyldan. Hvað er hefndarskylda? Hverjir í sögunni þurfa að hefna og af 

hverju? Hvers vegna er hefndarskyldan svo sterk í sögunni/Íslendingasögum? Er 

hún horfin í dag? Má e.t.v. finna eitthvað sambærilegt í einhverjum samfélögum í 

nútímanum? 

6. Útrásin. Hver er tilgangurinn með utanför Harðar? Hvað uppsker hann í þessari för? 

Hvað í íslensku nútímasamfélagi er sambærilegt við þessar ferðir fornkappanna? 

Hver er Hörður nútímans? 

7. Hetjan. Hvað er hetja? Hvað hefur hetja í Íslendingasögum til að bera? Hverjir eru 

hetjur í Harðar sögu? Gátu og geta konur verið hetjur? Hvernig eru nútímahetjur? 

Hvað eiga þær sameignlegt með hetjum sögualdar og hvað skilur þær að? 

8. Draumar og fyrirboðar. Í sögunni er mikið um drauma og fyrirboða, hvers vegna? 

Trúðu menn fyrr á öldum frekar á slíkt? Eru draumar mikilvægir í daglegu lífi fólks 

í dag? Skipta þeir máli? 

9. Förumenn eða beiningamenn eru títt nefndir í Íslendingasögum. Sigmundur er 

dæmi um slíkan mann í Harðar sögu. Á hverju lifðu þeir? Þekkjum við dæmi um 

slíka menn í nútímanum? Er einhver munur á viðhorfum þjóðfélagsins til þeirra þá 

og nú? 

10. Útlaginn. Berðu saman útlagana Hörð annars vegar og Gísla Súrsson og Gretti hins 

vegar. Einnig má bera Hörð saman við Fjalla-Eyvind. Hvað verður til þess að menn 

hrekjast í útlegð? Af hverju lifa sumir lengi í útlegð? Er eitthvað sambærilegt til í 

nútímasamfélagi? 

5.4 Ljóðalestur og greining 
Nemendur skiptast fyrst á að lesa ljóð Davíðs Stefánssonar, Helga jarlsdóttir, sem hér fer á 

eftir fyrir bekkinn. Síðan vinna þeir saman í litlum hópum (tveir til þrír í hverjum hópi) og 

leita svara við spurningunum hér að neðan. Í lok kennslustundarinnar gera hóparnir 

munnlega grein fyrir niðurstöðum sínum. 



 

68 

1. Hver er ljóðmælandi, þ.e. hver talar í ljóðinu, hvaða rödd heyrum við þegar við 

lesum ljóðið? Hvert er sjónarhorn ljóðmælandans? 

2. Hvaða hugblæ vekur ljóðið hjá lesanda? Þá er átt við t.d. alvarlegan, sorglegan, 

drungalegan, rómantískan, glaðværan o.s.frv. 

3. Finndu a.m.k. eina persónugervingu í ljóðinu. 

4. Finndu a.m.k. eina viðlíkingu í ljóðinu. 

5. Finndu a.m.k. sex orð í ljóðinu sem þarfnast skýringa að þínu mati, t.d. orðið kólga. 

Flettu orðskýringum upp á www.snara.is og/eða www.arnastofnun.is og finndu 

ennfremur samheiti orðanna sem þú valdir.  

6. Veldu þér tvö erindi úr ljóðinu og finndu í þeim rím og stuðla. Segðu hvaða orð eða 

orðhlutar ríma saman og flokkaðu rímið í einrím (karlrím), tvírím (kvenrím) eða 

þrírím (veggjað rím).  

Efni: Bókin Ljóðamál eftir Braga Halldórsson og Knút S. Hafsteinsson.  

 

Helga jarlsdóttir  
 
Myrka stigu margur rekur. 
Mörg eru sporin orpin sandi. 
Kólguhljóðið kalda vekur 
konu eina á Gautalandi. 
Að björgum hrynja bárugarðar. 
Brimhljóð rjúfa næturfriðinn. 
Minningar frá hólma Harðar 
hljóma gegnum ölduniðinn. 
 
II. 
Ég var ung og átti forðum 
elda þá, sem heitast brenna. 
Ég hlaut mest af ástarorðum 
allra hinna gausku kvenna. 
Hetjur lyftu hornum sínum. 
Hyllt var ég af skáldum flestum. 
En --- aðeins náði ástum mínum 
einn af jarlsins hallargestum. 
 
Man ég, er ég sá að sandi 
sigla fley með voðum þöndum. 
Þá var gott á Gautalandi, 
gleði yfir sæ og ströndum. 
Orðin sungu á allra tungum. 
Æskan lék við hvern sinn fingur. 
Til hallar gekk með hetjum ungum 
hár og glæstur Íslendingur. 
 
 

Hann var öllum öðrum fegri, 
eygur vel og lokkableikur, 
öllum hetjum hetjulegri. --- 
Hann var logi, aðrir reykur. 
Hann var Íslands ungi sonur, 
óskabarn af norsku kyni. 
Fræknir menn og fagrar konur 
fögnuðu Herði Grímkelssyni. 
 
Í öllu var hann margra maki, 
mestur allra að dirfsku og afli, 
þreytti sund á bringu og baki, 
bestur allra í leik og tafli, 
kunni að verða af kappi æstur, 
kveikti í hjörtum logabranda. 
Alltaf var hann goðaglæstur, 
gæddur snilld og konungsanda. 
 
Fljótt við ástir okkar festum 
órjúfandi tryggðarböndum. 
Þá kom margt af góðum gestum, 
göfugt lið frá mörgum löndum. 
Þá var söngur, gleði og glaumur. 
Glóði vín á dýrum skálum. 
Framtíðin var fagur draumur, 
fögnuður í ungum sálum. 
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Eldar kvikna. Eldar braka. 
Aldrei gleymast fyrstu kvöldin. 
En sú náð að njóta og vaka 
nakin bak við rekkjutjöldin. 
Hvert hans orð var ilmi blandið. 
Allt var gott, sem Hörður gerði. 
Svo yfirgaf ég Gautalandið, 
gekk til skips --- og fylgdi Herði. 
 
Upp úr hvítum úthafsbárum 
Ísland reis í möttli grænum. 
Heilluð grét ég helgum tárum 
af hamingju og fyrirbænum. 
Við mér brostu birkihlíðar; 
blikuðu fjöll í sólareldi. 
Aldrei fann ég fyrr né síðar 
fegri tign og meira veldi. 
 
III. 
Man ég úti í Harðarhólma 
hungurvæl í fálka og smyrli. 
Að bergi hrundi báran ólma. 
Bólgnuðu skýin yfir Þyrli. 
Stoltar hetjur stóðu á verði. 
Stormur kaldur blés af fjöllum. 
Sat ég þá í sekt með Herði, 
sveininum, er bar af öllum. 
 
Af ýmsum var hann illa ræmdur, 
ættarsmár og fjandamargur, 
út í hólminn friðlaus flæmdur, 
fyrirlitinn brennuvargur. 
Satt er það, að blóð á brandi 
bar hann oft á vopnaþingum 
og neytti afls, svo níðingsandi 
næði ei taki á Íslendingum. 
 
Engan veit ég betri bróður, 
betri föður, vin og maka. 
Hann vó af dyggð sem drengur góður. 
Um drápfýsn má hann enginn saka. 
Síst var hann að bjóða bætur 
né biðja um grið að loknu verki. 
Heill sé þeim, sem lífið lætur 
og lifir undir Harðar merki. 
 
Svaf ég trygg í sekum örmum. 
Sælt var mér að fylgja Herði. 
Ást hans bætti úr öllum hörmum; 
allt var gott, sem Hörður gerði. 
Með vopnum eru sekir sóttir, 
svívirt þeirra ást og lotning. 
Ég er Helga Haraldsdóttir, 
Hólmverjanna tigna drottning. 
 

IV. 
Í Hólminum var bágt til bjargar, 
búið hungur sekum mönnum. 
Fara þurfti ferðir margar. 
Flutu skip á köldum hrönnum. 
Margt var rætt um miðja óttu, 
mörgum sveini vandi falinn. 
Hesta, naut og sauði sóttu 
sumir upp í Skorradalinn. 
 
Oft var gott og glatt á hjalla, 
er garpar sátu kringum bálið. 
Bjarminn lék um allt og alla, --- 
en oft var Herði þungt um málið. 
Við drauma, spár og dularsögur 
dimmir fljótt í hugarborgum. 
Mörg stormanótt var stjörnufögur, 
en stóð þó ótti af dagsins sorgum. 
 
V. 
Morðadaginn mikla og þunga 
man ég glöggt, þó eldri verði. 
Sat ég ein með sveina unga 
og sá í land --- á eftir Herði. 
Í landi biðu böðladróttir. 
Brann ég milli ótta og vonar. 
En ég var Helga Haraldsdóttir, 
Harðar kona Grímkelssonar. 
 
Hefndarþorstinn harminn létti. 
Heyrði eg kaldar bárur gnauða. 
Henti ég mér af háum kletti 
í hafið upp á líf og dauða. 
Við mig hafði eg Björninn bundið. 
Bróður hans var nóg að eggja. 
Braust ég yfir bárusundið, 
bjargaði lífi sona tveggja. 
 
Naut ég afls og örmum beitti. 
Yfir Þyrli máninn glóði. 
Sundið fast ég friðlaus þreytti, 
fannst ég synda í Harðar blóði. 
Hjartað var þeim böndum bundið 
sem brúði veika að hetju gera. 
Til hinsta dags skal Helgusundið 
heiðinni móður vitni bera. 
 
VI. 
Mér var seinna af mörgum sagður 
morðingjanna grimmi leikur, 
er Hörður var að velli lagður 
vígamóður, dauðableikur. 
Mörgum tókst að myrða Hörðinn; 
margir féllu; sumir runnu. 
Blóðið heita bergði jörðin 
og bölvaði þeim, sem verkið unnu. 
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Góðir drengir Harðar hefndu. 
Höggið var án dóms og laga. 
Hetjur þær, sem heit sín efndu, 
hyllir Saga alla daga. 
Sungin verða sektarljóðin. 
Svikarar verða alltaf smáðir. 
Með orðstír launar Íslandsþjóðin 
allar góðar hetjudáðir. 
 
Hún er fædd við eld og ísa, 
ægileg og tignarfögur. 
Hún er mild sem vögguvísa, 
voldug eins og hetjusögur. 
Hún er björt sem dýrðardagur, 
drungaleg sem nóttin svarta.  
Hún er grimm sem galdrabragur, 
göfug eins og móðurhjarta. 
 
VII 
Einn er frjáls og annar sekur. 
Allt er lífið stríð og vandi. 
Kólguhljóðið kalda vekur 
konu eina á Gautalandi. 
Sigldi ég heim frá Harðar byggðum, 
harma liðna sektardaga. 

Full af hreysti og hetjudyggðum 
er Hólmverjanna raunasaga. 
Sé ég oft um svartar nætur 
sýnir gegnum rúm og tíma, 
meðan hjartað gauska grætur 
af gleði, sorg og ástarbríma. 
Þegar bresta bárugarðar 
og bátum er úr nausti hrundið, 
þrái ég alltaf hólma Harðar, 
og hugurinn flýgur yfir sundið. 
 

Treysti ég því, að tímans straumur 
tryggðir gamlar endurskíri. 
Hörður, þú ert hugans draumur, 
hjartans ljóð og ævintýri. 
Meðan lífsins logar dofna, 
lofa ég þig í kvæði og sögum. 
Enginn meinar mér að sofna 
við minningar frá liðn 

   Davíð Stefánsson frá Fagraskógi 

 
Mynd 3: Til hinsta dags skal Helgusundið / 
heiðinni móður vitni bera. Teikning Höllu 

Sólveigar Þorgeirsdóttur úr bókinni Vítahringur: 
Helgusona saga, bls. 134-135. 

5.5 Ættartré og tímaás 
Nemendur teikna eða tölvusetja ættartré eigin ættar, allt frá afa og ömmu, bæði í móður- og 

föðurlegg. Að því loknu búa þeir til samsvarandi ættartré yfir ætt Harðar Grímkelssonar frá 

Birni gullbera. 

Tímaás 

Nemendur útbúa tímaás yfir atburði í lífi Harðar sem fæddist árið 950 og svara eftirfarandi 
spurningum: 

1. Hversu gamall var Hörður þegar Grímkell sendi hann í fóstur til Gríms hins litla og 

Guðríðar? 
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2. Hversu gamall var Hörður þegar Illugi kvænist Þuríði, dóttur Grímkels af fyrsta 

hjónabandi.  

3. Hversu gamall var Hörður þegar hann sigldi utan í víking? 

4. Hversu gamall var hann þegar hann kom heim til Íslands á ný? 

5. Hversu gamall var Hörður þegar hann var dæmdur í útlegð? 

6. Hversu gamall var Hörður þegar hann var veginn?

5.6 Þjóðhættir 
Verkefnið vinna nemendur í hópum, tveir til þrír saman. Þeir gera grein fyrir niðurstöðum 

sínum fyrir framan bekkinn í lok kennslustundar. 

1. Hvað er eykt? Teiknið upp sólarhringinn samkvæmt eyktarmörkum. 

2. Í Harðar sögu koma trúarbrögð víða við sögu. Talað er m.a. um blóthús og 

blótstein. Á hvað trúðu menn í þjóðveldinu og hvernig stunduðu þeir sín 

trúarbrögð. Finndu dæmi um átrúnað í sögunni og berðu trúarbrögðin saman við 

það sem við þekkjum hérlendis í dag. 

3. Í Íslendingasögum er þekkt fyrirbæri að ákveðin álög tengist munum (gripum) og 

feli í sér örlög eigenda sinna. Í Harðar sögu eru dæmi um slíkan hring. Hvaða 

hringur er þetta, hvaðan kom hann og hvaða álög fylgdu honum? 

4. Sagt er frá íþróttakeppni í Harðar sögu. Rannsakaðu þessa íþrótt fornmanna og 

gerðu grein fyrir henni. Líkist hún einhverri íþróttagrein sem stunduð er í dag? 

5. Viðurnefni voru algeng á sögutíma Harðar sögu, t.d. Björn gullberi, Grímur hinn 

litli og Þorgerður smiðkona. Finndu fimm önnur dæmi í Harðar sögu og leitaðu 

útskýringa á viðurnefnunum, t.d. í orðabókum. Þekkjast slík viðurnefni í dag? Ef 

svo er gerðu grein fyrir þeim og nefndu dæmi. 

6.  Hvernig var lögum landsmanna háttað í þjóðveldinu? Hvernig gættu menn þess að 

farið væri að lögum og ekki gengið á rétt manna? 

Efni: Nauðsynlegt er að nemendur hafi aðgang að fræðibókum um efnið. 

5.7 Karlar kvænast, konur giftast 

Ýmis orð í íslensku tengjast sögulegum staðreyndum, svo sem að karlar kvænist, þ.e. gangi 

að eiga konu, kvongist. Konur giftast en orðið á uppruna sinn í því að konur voru gefnar, 

feður giftu dætur sínar.  

Nemendur eiga að skoða aðdraganda að brúðkaupi Signýjar og Grímkels, einnig Gríms 

litla og Guðríðar og þegar Illugi kvænist Þuríði. Þeir afla sér síðan nánari upplýsinga um 

brúðkaup á sögutíma Íslendingasagna og bera þau saman við sömu athafnir í dag, annars 
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vegar hérlendis og hins vegar í strangtrúuðum múslimalöndum. Í verkefninu sem er 

ritunarverkefni eiga nemendur að nota heimildir og tilvitnanir, bæði beinar og óbeinar og 

geta þeir m.a. notað blaðagreinina hér að neðan sem heimild. Tilvísanir eiga að vera á 

réttum stað og með verkefninu heimildaskrá. Blaðagreinin sem fylgir verkefninu og 

nemendur eiga að lesa birtist í Morgunblaðinu 20. júlí 2002 var sótt 12. ágúst 2009 af 

http://mbl.is/mm/frettir/erlent/2002/07/20/afleiding_nidurlaegingar_og_misrettis/  

Erlent | Morgunblaðið | 20.7.2002 | 05:55 "Afleiðing niðurlægingar og misréttis" 

Ferdows var 13 ára þegar hún giftist manni sem var 18 árum eldri en hún, og hún 
var sú kona sem íranskt samfélag ætlaðist til að hún væri: Hlýðin og þögul, þrátt 
fyrir að mega þola barsmíðar og niðurlægingu. En eftir 30 ára hjónaband var henni 
nóg boðið. Hún lét myrða eiginmann sinn, Hedayat, að því er írönsk yfirvöld segja. 

Ferdows hefur verið fundin sek um morð og dæmd til dauða. Hún er ein af að 
minnsta kosti tuttugu konum í Teheran sem síðan í febrúar hafa verið sakaðar um 
að myrða eiginmenn sína. Til að byrja með voru fregnir af þessum morðum lítt 
sýnilegar. Það breyttist þegar þeim fór að fjölga og Íranar fóru að líta á þessi morð 
sem merki um streitu í samfélaginu. 

Tortryggði allt 

„Morð á eiginmanni er nýtt fyrirbæri í írönsku samfélagi, þar sem karlar ráða 
ríkjum. Þetta er til marks um, að efnahagslegir erfiðleikar og félagsleg kreppa er að 
ná hámarki,“ sagði félagsfræðingurinn Mohammad Ahmadi. Hann nefndi fjölda 
vandamála í írönsku samfélagi sem leiddu til gremju og örvæntingar: 
Nauðungarhjónabönd, framhjáhald eiginmanna, getuleysi, fátækt og algeran skort á 
heilbrigðri afþreyingu. Íslömsk lög landsins banna samgang karla og kvenna sem 
ekki eru náskyld.  

Aðrir segja að ástæðuna megi rekja til strangra laga um skilnaði er geri að verkum 
að konum finnist þær ekki eiga annars úrkosti en að fremja morð til að losna úr 
hjónabandinu. Ferdows hafði sakað eiginmann sinn um að beita sig ofbeldi. „Í þau 
30 ár sem við vorum gift barði Hedayat mig sífellt. Hann var efasemdamaður, 
tortryggði allt og treysti mér ekki. Hann gerði mér lífið óbærilegt,“ sagði Ferdows 
við yfirvöld, sem hafa aðeins gefið upp skírnarnafn hennar. 

Ferdows borgaði manni 30 milljónir ríala, eða um 330 þúsund krónur, fyrir að 
myrða Hedayat með hnífi fyrir þremur árum, að því er saksóknari segir. Ekki 
komst upp um glæpinn fyrr en í febrúar sl., er lögregla fann líkamsleifar Hedayats í 
yfirgefinni byggingu. Hún hafði sagt lögreglu að eiginmaður hennar hefði yfirgefið 
hana. 

Bæði Ferdows og leigumorðinginn voru dæmd til dauða við lokuð réttarhöld í 
apríl. Fréttir af úrskurðinum láku út fyrir nokkrum vikum. Refsingin, sem þær 
konur sem myrða eiginmenn sína fá, er dauði. Sumar hafa þegar hlotið dóm og 
verið líflátnar. Aðrar eru á dauðadeildum og sumar bíða réttarhalda. Þær eru úr 
öllum þjóðfélagsstéttum. 

20 ára barátta 
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„Skilnaður er nærtækasta lausnin fyrir þær konur sem vilja losna úr lífsfjötrum. En 
hvers vegna virtu þessar konur þá lausn að vettugi en gripu í staðinn til úrræða sem 
hafa í för með sér dauðarefsingu?“ spurði tímaritið Zanan (Konur).  

Þótt íranskir menn eigi tiltölulega auðvelt með að fá skilnað verður kona sem leitar 
eftir skilnaði að heyja lagalega baráttu sem getur tekið allt að tuttugu ár, sagði 
lögfræðingurinn Sara Irani. En jafnvel eftir allan þann tíma gæti niðurstaðan orðið 
sú, að konunni tækist ekki að ógilda hjónabandið. 

Samkvæmt írönskum lögum er karlmanni heimilt að eiga allt að fjórar konur í einu, 
en hliðstæðra réttinda njóta konur ekki. Jafnvel þótt eiginmaður haldi framhjá getur 
hann skákað í því skjóli að hafa verið í „tímabundnu hjónabandi“. Slíkt tímabundið 
hjónaband er heimilt samkvæmt írönskum lögum sem leyfa körlum og konum að 
vera „í hjónabandi“ svo lengi sem þau kjósa. Þeir sem gagnrýnt hafa þetta 
fyrirkomulag segja þetta vera lagalega heimild til vændis. 

Vitni í svefnherberginu? 

En kona sem situr föst í ofbeldisfullu hjónabandi á ekki margs úrkosta gagnvart 
manni sínum. „Konan þarf að fá fjögur karlkyns vitni að því að eiginmaður hennar 
beiti hana ofbeldi,“ sagði Irani. „Hvernig á kona í Íran að geta haft fjóra karlmenn í 
svefnherberginu hjá sér til að verða vitni að því þegar maðurinn hennar lemur 
hana?“  

Irani hefur skrifað bækur um málefni kvenna, og segir að morð á eiginmönnum séu 
„afleiðing niðurlægingar og misréttis gagnvart konum“, og að fjölgun tilfella 
undanfarið ætti að verða til þess að leiðtogar landsins fyndu þörf fyrir að bæta 
lagalega vernd kvenna. 

Félagsfræðingurinn Ahmadi sagði að í landi þar sem kynfræðsla sé eiginlega engin 
geti óhamingja í hjónabandi og heimilisofbeldi sprottið af því, að eiginmenn og 
eiginkonur kunni ekki að láta vel hvort að öðru. „Mörg hjón njóta ekki kynlífsins,“ 
sagði Ahmadi. 

Lögfræðingurinn Abdosamad Khorramshahi segir samfélagslegar breytingar stuðla 
að morðunum. „Áður fyrr var samfélagið lokað. Konur máttu ekki einu sinni fara 
út af heimilinu nema með leyfi eiginmannsins. Nú hafa hlutirnir breyst. Þær láta 
meira í sér heyra og eru hugrakkari. Konur eru orðnar meðvitaðar um réttindi sín 
og berjast fyrir jafnrétti.“ Samkvæmt opinberum tölum skildu 44.000 Íranar í fyrra, 
og var það 12% aukning frá árinu á undan. Á sama tíma hefur skráðum 
hjónaböndum fækkað um 4,5 prósent. - Teheran. AP 

5.8 Vopn og bardagalýsingar 
Í 17. kafla Harðar sögu segir af viðureign Sigurðar Torfafóstra við víkinga. Þar er einnig 

frásögn af orrustu gegn Birni blásíðu sem Hörður, Geir, Hróar og Helgi tóku þátt í með 

Sigurði. Verkefnið er að lesa vel 17. kafla Harðar sögu og svara að því loknu eftirfarandi 

spurningum. 

1. Hvernig vopn notuðu menn samkvæmt lýsingunni í 17. kafla? 

2. Hverjar voru bardagaaðferðirnar?  
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3. Hver voru helstu vopn manna í þjóðveldinu? Teiknið nokkur vopn. 

4. Hvað varð um vopnin þegar eigendur þeirra féllu frá? 

 

Skil verkefnis eru að frjálsu vali í samráði við kennara. Setja má upp leiksýningu, teikna 

orustuvettvang eða skila í rituðu máli.  

5.9 Orðskýringar 
Hvað merkja undirstrikuðu orðin? 

 

Hún var skapstór og harðúðig í öllu   ____________________________________ 

Spurði Signý nú gjaforð sitt   ____________________________________ 

Líklegt að þú verðir þrifamaður   ____________________________________ 

Fæddi meybarn bæði mikið og jóðlegt  _____________________________________ 

Ég mun þiggja af þér barnfóstur  ____________________________________ 

Þau komu til Grímsstaða til dögurðar   ____________________________________ 

Ærnar á Grímur fóstri minn flagspildur  ____________________________________ 

Viljum vér bjóða þér sjálfdæmi  ____________________________________ 

Sigurður kveðst það þekkjast mundu  ____________________________________ 

Mækirinn kemur hart í siglubitann  ____________________________________ 

Grímkell fór til hofs Þorgerðar   ____________________________________ 

Þórður köttur og Þorgeir gyrðilskeggi  ____________________________________ 

Skorin yxnishúðin til skæða   ____________________________________ 

Katla skók þá enn sveipu sinni   ____________________________________ 

Hörður var sár af bryntrölli  ____________________________________ 

Gerðum þeim tvo etjukosti  ____________________________________ 

Snúinn vöndur í hár þeirra   ____________________________________ 

Rammur maður að afli  ____________________________________ 

Hann skaut eftir Geir gaflaki  ____________________________________ 

Veitti þeim allan dugnað  ____________________________________ 

Reimt þykir hjá kumlum þeirra  ____________________________________ 
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5.10 Gagnvirkt próf í Harðar sögu og Hólmverja 
 

1. (1,6 stig) 

Tengdu saman 

Grímkell Signý 

Indriði Guðríður 

Illugi Þorbjörg 

Grímur hinn litli Þuríður 

 

2. (0,4 stig) 

Þegar Signý felur bróður sínum fjárráð sín heldur hún eftir tveimur gripum. Þeir eru 

o 1. Hringur og næla 

o 2. Hross og hringur 

o 3. Hross og men 

o 4. Hringur og men 

 

3. (0,4 stig) 

„Ill varð þín ganga hin fyrsta og munu hér margar illar eftir fara og mun þó verst 

hin síðasta.“ Hver mælti svo og við hvern? 

o 1. Grímkell við Signýju 

o 2. Grímkell við son sinn 

o 3. Torfi við Hörð 

o 4. Signý við Hörð son sinn 

 

4. (0,4 stig) 

Af hverju lætur Torfi Þorbjörgu systurdóttur sína í fóstur hjá Sigmundi flakkara? 

o 1. Torfi vissi að Sigmundur var góður maður og treysti honum best fyrir 

stúlkunni 

o 2. Til þess að Þorbjörg komist aftur til föður síns 

o 3. Með því vill hann niðurlægja Grímkel föður hennar 

o 4. Hann vonaðist til þess að barnið dræpist á flakkinu 
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5. (0,4 stig) 

Hver tekur Þorbjörgu að lokum að sér og elur hana upp? 

o 1. Grímkell faðir hennar 

o 2. Grímur hinn litli 

o 3. Torfi móðurbróðir hennar 

o 4. Hörður bróðir hennar 

 

6. (0,4 stig) 

Af hverju vill Þorbjörg ekki að Hörður taki Helga Sigmundsson í þjónustu sína? 

o 1. Hún var sár út í Helga þar sem hann vildi ekki giftast henni 

o 2. Hún taldi að hann væri ekki nógu sterkur til þess að vera í liði Harðar 

o 3. Hún taldi að Helgi vildi hefna þeirrar niðurlægingar sem faðir hans 

varð fyrir af hendi Grímkels 

o 4. Hún taldi ógæfu fylgja fólki Sigmundar enda hefði hann farið með 

hana á húsgang 

 

7. (0,4 stig) 

Maður að nafni Björn vísaði Herði og félögum á haug Sóta. Hver héldu menn að 

Björn væri í raun og veru? 

o 1. Óðinn 

o 2. Haraldur gráfeldur konungur 

o 3. Þór 

o 4. Freyr 

 

8. (0,4 stig) 

Hvaða gripi kaus Hörður sér úr haug Sóta? 

o 1. Sverð, hring og men 

o 2. Hross, hjálm og men 

o 3. Hross, hring og hjálm 

o 4. Sverð, hring og hjálm 
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9. (0,4 stig) 

Hver voru álögin sem Sóti lagði á einn af gripunum sem Hörður hafði á brott með 

sér úr haugnum? 

o 1. Að gripurinn færði mönnum hamingju 

o 2. Að hver sem gripinn ætti yrði dæmdur í útlegð síðar 

o 3. Að gripurinn mundi koma í veg fyrir að eigandi hans fengi þá konu 

sem hann elskaði 

o 4. Að hann yrði að bana hverjum karlmanni sem gripinn eignaðist 

 

10. (0,4 stig) 

Er nú það fram komið er mér sagði hugur um og það líkast að svo nokkurneginn 

beri til að þetta dragi okkur báðum til bana og fleirum öðrum með því öðru sem þá 

ber til og lagið vill verða.“ Hver sagði þetta og við hvern? 

o 1. Torfi við Hörð 

o 2. Hörður við Helga 

o 3. Illugi við Hörð 

o 4. Hörður við Geir 

 

11. (0,4 stig) 

Hvaða ódæði var upphafið að deilum Harðar við nágranna sína? 

o 1. Helgi særði hross Auðs 

o 2. Helgi drap svein Auðs 

o 3. Sveinn Auðs drap Helga 

o 4. Helgi og sveinn Auðs drápu hvorn annan 

 

12. (0,4 stig) 

Hvaða afdrifaríku afleiðingar hafði ódæðið sem framið var fyrir Hörð? 

o 1. Hann var að líkum dæmdur í útlegð 

o 2. Hann flýði land 

o 3. Hann missti börnin sín 

o 4. Hann missti konuna sína 

 



 

78 

13. (0,4 stig) 

Hörður bjó í hólma nokkrum. Hvar er hann? 

o 1. Við Hólmavík 

o 2. Í Hvalfirði 

o 3. Við Vestmannaeyjar 

o 4. Á Breiðafirði 

 

14. (0,4 stig) 

Hver var aðalupphafsmaðurinn að aðförinni að Hólmverjum? 

o 1. Indriði 

o 2. Illugi 

o 3. Refur 

o 4. Torfi 

 

15. (1,6 stig) 

Hver drap hvern? Tengdu saman 

 

Ormur Austmaður drap Þorstein gullknapp 

Hörður Grímkelsson drap Helga Sigmundsson 

Þorsteinn gullknappur drap Hörð Grímkelsson 

Indriði drap Geir Grímsson 

 

16. (0,4 stig) 

Hverju hafði Þorbjörg hótað þeim sem fóru að Hólmverjum? 

o 1. Að hún mundi sækja banamann Harðar til saka á þingi 

o 2. Að hún mundi láta magna seið gegn banamanni Harðar 

o 3. Að hún yrði þeim að bana sem vega mundi Hörð 

o 4. Að hún mundi svívirða þann sem yrði Herði að bana 
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17. (0,4 stig) 

Hversu gamlir voru synir Harðar þegar hann var veginn? 

o 1. Þeir voru 2 og 6 vetra 

o 2. Þeir voru 2 og 4 vetra 

o 3. Þeir voru 4 og 8 vetra 

o 4. Þeir voru 5 og 10 vetra 

 

18. (0,4 stig) 

Hvað var Grímkell Harðarson gamall þegar móðir hans sendi hann til að hefna 

föður síns? 

o 1. 16 vetra 

o 2. 12 vetra 

o 3. 15 vetra 

o 4. 8 vetra 

 

19. (0,4 stig) 

Eftir hverjum eru höfð eftirmæli um Hörð Grímkelsson í lok sögunnar? 

o 1. Sturlu Þórðarsyni 

o 2. Snorra Sturlusyni 

o 3. Styrmi presti hinum fróða 

o 4. Ara fróða Þorgilssyni 
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6. Lokaorð 
Kröfur til kennara vaxa í samræmi við breytta þjóðfélagshætti, tæknibyltingin krefst sífellt 

nýrra kennsluaðferða. Bóklestur barna og ungmenna minnkar stöðugt, jafnt hérlendis sem 

erlendis. Viðhorf breskra ungmenna er neikvætt gagnvart bókhneigðum jafnöldrum sem 

kemur fram í niðurstöðum í breskri rannsókn sem greint er frá hér að framan. Á sama tíma 

vex fjölbreytileiki þeirra miðla sem ungmenni lesa. Munar þar mestu um tölvuvæðinguna 

sem ungt fólk nýtir sér í stöðugt vaxandi mæli. Vart er að búast við því að ástandið sé öðru 

vísi hérlendis.  

Mikilvægt er að átta sig á því að það er ekki samasemmerki á milli þess að ungmenni 

lesa sífellt færri bækur og að þau séu hætt að afla sér fróðleiks og menntunar. Það kemur 

ágætlega fram í bresku rannsókninni hér að framan að ungmenni lesa stöðugt meira efni úr 

öðrum miðlum en bókum, t.d. af tölvum. Í kennslu er nauðsynlegt að hafa í huga að 

nemendur í framhaldsskóla eru þrautþjálfaðir neytendur þrívíddarmiðla. Þeir alast upp við 

sjónvarp, myndbönd og kvikmyndir og eru oft betur að sér í meðferð tæknibúnaðar en 

kennarar. Margir nemendur eiga því auðveldara með að skynja söguþráð í þrívídd en af 

bóklestri. Í stað þess að sýta minnkandi bóklestur ungmenna þarf að nýta síaukna 

tölvukunnáttu sem skapað getur nýja tegund færni og menningarlæsi, ef rétt er haldið á 

spöðunum. Þetta kallar vissulega á að kennarar séu vakandi fyrir tækniþróun og 

breytingum sem virðast gerast með ógnarhraða.  

Í upphafi ritgerðarinnar voru settar fram tvær rannsóknarspurninga. Í þeirri fyrri var 

spurt hvort stutt Íslendingasaga eins og Harðar saga og Hólmverja hentaði til kennslu 

fornbókmennta í grunnáföngum framhaldsskóla. Það hefur verið sýnt fram á það hér í 

ritgerðinni að allir þeir meginþættir Íslendingasagna sem kennarar sækjast eftir að kynna 

fyrir nemendum sínum eru fyrir hendi í sögunni svo sem bygging, frásagnarháttur, 

persónusköpun, samtímalýsingar og dulúð. Harðar saga hefur upp á að bjóða velflest sem 

prýðir góða Íslendingasögu og hentar því vel til kennslu. 

Síðari spurningin snýst um það hvað Harðar saga og Hólmverja hafi fram yfir reglurit 

eins og Njálu og Egils sögu. Af því sem bent hefur verið á í ritgerðinni má rifja upp að 

Harðar saga er stutt saga og fælir þannig síður ungmenni frá því að lesa fornsögur. Þykkar 

bækur eins og regluritin Njála og Egils saga eru ekki árennilegar fyrir nemendur sem hafa 

lítið lesið annað um ævina en Andrés önd og nauðsynlegustu grunnskólabækur. Með því að 

nota stutta sögu er minni hætta á að nemendur missi móðinn. Það mætti einnig velta fyrir 

sér hvort ekki sé ástæða til að geyma „bestu“ bitana svo sem Njálu og Eglu þar til síðar á 
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menntaferlinu. Eru þá ekki meiri líkur til þess að nemendur hafi náð bókmenntalegum 

þroska til að njóta sagnanna og verði þannig síður fráhverfir fornsögunum? 

Í bókmenntum leita lesendur að fyrirmyndum og lifa sig inn í aðstæður 

skáldsagnapersóna. Í aðalnámskrá framhaldsskóla segir m.a. um lokamarkmið að 

bókmenntakennsla í skólum geti stuðlað að „sterkari sjálfsmynd beggja kynja, aukið 

skilning hvors kyns á sérstöðu hins og búið nemendur undir virka þátttöku í síbreytilegu 

upplýsingasamfélagi framtíðar“ (1999:13). Þáttur kvenna er stór í Harðar sögu og einnig 

gefst með lestri sögunnar betra tækifæri en í mörgum öðrum Íslendingasögum til að 

kynnast stöðu barna og ungmenna á söguöld. Lestur Harðar sögu og Hólmverja uppfyllir 

þannig námsmarkmið. Auk þess er sagan á mörkum eldri og yngri sagna og því með meiri 

ævintýrabrag en fornlegri sögur, þ.e. meira er af kynjum og yfirnáttúrulegum fyrirbærum í 

henni en þeim sem gerir hana skemmtilega aflestrar fyrir ungt fólk.  

Samsetning nemendahópa í framhaldsskólum landsins hefur breyst umtalsvert síðustu 

misseri eins og að framan greinir. Hver og einn nemandi þarf að fá að njóta hæfileika sinna 

hvar sem þeir liggja. Þess vegna eru fjölbreyttir kennsluhættir nauðsynlegir eins og 

verkefnin hér að framan gera ráð fyrir en þau eru unnin í anda fjölgreindarkenningar 

Howards Gardners. Alls kyns samvinnunám kallar á nýbreytni í námsmati. Sjálfsmat og 

jafningjamat krefst ábyrgrar afstöðu og fullrar alvöru. Virkja þarf nemendurna sjálfa í 

þróunarstarfi og fá þá til að bera ábyrgð á eigin námi.  
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Harðar saga og Hólmverja 

með skýringum neðanmáls 

 

Mynd 4: Póstkort með mynd af Herði Grímkelssyni, fengið á Þjóðminjasafninu. Kortið er talið vera frá fyrri hluta síðustu 
aldar. Einkaréttur: Egill Jacobsen & verzlunin Björn Kristjánsson, Reykjavík.  

 
 
1. kafli  
Á dögum Haralds hins hárfagra31 byggðist mest Ísland því að menn þoldu eigi ánauð hans og ofríki, 
einkanlega þeir sem voru stórrar ættar og mikillar lundar en áttu góða kosti og vildu þeir heldur 
flýja eignir sínar en þola ágang og ójafnað, eigi heldur konungi en öðrum manni. Var einn af þeim 
Björn gullberi.32 Hann fór úr Orkadal33 til Íslands og nam Reykjadal hinn syðra34 frá Grímsá til 
Flókadalsár og bjó á Gullberastöðum. Hans synir voru þeir Svarthöfði, Geirmundur, Þjóstólfur, og 
koma þeir ekki við þessa sögu.  

Hinn elsti son Bjarnar hét Grímkell. Hann var bæði mikill og sterkur. Björn gullberi gerðist mikill 
maður fyrir sér og auðigur að fé. Grímkell Bjarnarson bað Rannveigar Þorbjarnardóttur úr 
Arnarholti, Þorbjörn var bróðir Lýtings, föður Geitis í Krossavík35, og fékk hennar og voru ekki 
lengur ásamt en þrjá vetur og varð hún sóttdauð. Þau áttu eftir dóttur er Þuríður hét. Hún fæddist36 

                                                            
31 Haraldur hárfagri: fyrsti konungur yfir öllum Noregi. Talið er að hann hafi setið að ríkjum u.þ.b. 860-930. 
32 Björn gullberi: er nefndur í Landnámu og Þjóstólfur sonur hans kemur lítillega við sögu í Brennu-Njáls 
sögu.  
33 Orkadalur: hérað og dalur í Þrándheimi í Noregi. 
34 Reykjadalur hinn syðri: Reykjadalur inn syðri er nú Lundarreykjadalur en Reykjadalur nyrðri 
Reykholtsdalur. 
35 faðir Geitis i Krossavík: Geitir er ein aðalpersónan í Vopnfirðinga sögu og Þorkell sonur hans var 

nafnfrægur maður fyrir hreysti og visku. 
36 fæðast: alast. 
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upp með þeim manni er Sigurður múli37 hét. Hann bjó undir Felli. Hún var væn kona og hög á 
hendur38 og nokkuð harðlynd. Var hún þó vinsæl.  

2. kafli  

Grímkell bjó fyrst suður að Fjöllum skammt frá Ölfusvatni. Þar er nú kallað á Grímkelsstöðum39 og 
eru nú sauðahús. Grímkell átti vítt goðorð.40 Hann var auðigur maður og höfðingi hinn mesti og 
kallaður ekki um allt jafnaðarmaður.41 Hann færði bú sitt eftir konu sína dauða til Ölfusvatns því að 
honum þóttu þar betri landakostir. Hann bjó þar síðan alla stund meðan hann lifði. Hann var 
kallaður Grímkell goði.42  

Högni hét maður og bjó í Hagavík skammt frá Ölfusvatni. Þorbjörg hét kona hans. Þau áttu dóttur 
þá er Guðríður hét. Hún var væn kona og vinsæl. Högni var ættsmár og var þó vel að sér en 
Þorbjörg kona hans var sýnu ættstærri og kom þó vel ásamt með þeim. Högni var vel fjáreigandi.  

Valbrandur hét maður er bjó á Breiðabólstað í hinum nyrðra Reykjadal. Hann var sonur Valþjófs 
hins gamla. Torfi hét son Valbrands.43 Þeir feðgar höfðu goðorð. Torfi var vitur maður og 
víðfrægur.  

Þar óx sá maður upp með þeim feðgum er Sigurður hét og var Gunnhildarson. Hann var skyldur 
Torfa að frændsemi. Hann var kallaður Sigurður Torfafóstri.44 Hann var hinn efnilegasti maður og 
ger að sér45 um flestar íþróttir.  

Annað barn átti Valbrandur. Það var dóttir er Signý hét. Hana átti Þorgeir úr Miðfelli, son Finns 
hins auðga Halldórssonar, Högnasonar. Hann var þá andaður er sjá46 saga gerðist. Grímur hét son 
þeirra, efnilegur maður og óx upp með móður sinni. Signý bjó á Signýjarstöðum skammt frá 
Breiðabólstað. Hún var skörungur mikill, skjótorð og skapstór og harðúðig47 í öllu.  

Þar óx upp sá maður með henni er Grímur hét. Hann var kallaður Grímur hinn litli. Hann var fóstri 
Signýjar og mikils háttar maður, skjótlátur og skynjugur um flest.  

Kollur Kjallaksson bjó þá á Lundi í Reykjardal hinum syðra. Hann var höfðingi mikill.  

                                                            
37 múli: snoppa, munnur. 
38 hagur á hendur: hagvirkur, handlaginn. 
39 Grímkelsstaðir: hafa líklega staðið undir Súlufelli þar sem nú er bærinn Krókur.  
40 Vítt goðorð: vald goða nefndist goðorð. Hér bendir orðlalagið til þess að goðorð sé látið ná yfir ákveðið 

land en þau voru upphaflega ekki landfræðilega afmörkuð. Þetta gefur með öðru bendingar um 
ritunartíma sögunnar.  

41 ekki um allt jafnaðarmaður: yfirgangssamur maður um marga hluti, sbr. ójafnaðarmaður.  
42 Grímkell goði: í Landnámu er nefndur „Grímkell goði í Bláskógum“ . 
43 Torfi hét son Valbrands: þeir feðgar eru þekktir höfðingjar í Borgarfirði og er getið í mörgum sögum.  
44 fóstri: (hér) fóstursonur. Orðið er einnig notað um fósturföður og kennara.  
45 ger að sér: vel að sér. 
46 sjá: þessi. 
47 harðúðigur: skapharður, óþýður, grimmur. 
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3. kafli  
Maður hét Þorvaldur er bjó á Vatnshorni í Skorradal, mikill maður og sterkur. Kona hans hét 
Þorgríma og var kölluð smíðkona,48 fjölkunnig49 mjög. Indriði hét son þeirra, mikill maður og 
efnilegur. Þorgríma lifði lengur þeirra hjóna. En þá er hún var ekkja orðin bjó hún í Hvammi í 
Skorradal. Hún gerðist auðig kona og mikil fyrir sér.  

Það er sagt eitt sumar sem oftar að Grímkell goði reið til þings og einnhvern dag gekk hann frá 
búð50 sinni með flokk mikinn manna og til búðar Valbrands og inn í búðina. Valbrandur fagnaði 
honum vel því að Grímkell var honum kunnigur áður. Setjast þeir niður og tóku tal með sér.  

Grímkell mælti: „Það er mér gjörla sagt Valbrandur að þú eigir þér dóttur þá er Signý heitir og sé 
skörungur mikill. Vil eg biðja hennar ef þú vilt gifta mér hana.“ 

Valbrandur svarar: „Kunnigt er oss að þú hefir ætt góða og auð fjár og ert sjálfur garpur51 hinn 
mesti. Vil eg þessu vel svara.“ 

Lýkur þeirra tali svo að Valbrandur fastnar52 Grímkatli goða Signýju dóttur sína en boð skyldi vera 
að tvímánuði53 suður að Ölfusvatni.  

Torfi Valbrandsson var eigi á þingi. Og er Valbrandur kom heim af þingi sagði hann Torfa syni 
sínum tíðindin.  

Torfi svarar: „Alllítils þykja yður verðar mínar tillögur er mig skyldi ekki að spyrja slíku enda 
þykir mér ekki ráð54 þetta er þú hefir séð fyrir dóttur þinni jafnvirðulegt sem þér þykir vera. Mun 
Signýju þetta verða ekki mikið til yndis er maður er bæði gamall og harðráður.“  

Torfi kvað þá vísu:55  

Gift hefir þorna þóftu,  
þegn nam slíkt að fregna,  
gamall benhríðar beiðir  
brynfatla Grímkatli.  
Auðs nam yndi og blíðu  
einfeldr Njörun steina.  
Get eg að gera mun lítið  
gamalmenni það henni.  

Spurði Signý nú gjaforð56 sitt og lét sér fátt um finnast. Og er þau Torfi og Signý systkin finnast 
lætur hann sér ekki um ráðahag þenna.  

„Er ást mikil,“ segir hann, „okkar í millum. Er mér ekki um að þú ráðist úr héraði á burt með fé 
þitt.“  

Hún svarar: „Eg sé hér gott ráð til bróðir. Bregð þú ekki ráðahag þessum en eg mun handsala57 þér 
fé mitt allt á þann hátt að þú skalt gjalda58 heimanfylgju59 mína, slíka sem faðir minn hefir á kveðið 
                                                            
48 smíðkona: hagleikskona, kona sem fæst við smíðar.  
49 fjölkunnigur: göldróttur, fjölvís.  
50 búð: tjald eða húsatóftir sem tjaldað var yfir og búið í skamma hríð, t.d. á þingi.  
51 garpur: hetja, kappi. 
52 fastnar: trúlofar.  
53 tvímánuður: hefst þriðjudag í vikunni 22.-28. ágúst, annar mánuður fyrir vetur í misseristali, fimmti 

mánuður sumars.  
54 ráð: (hér) ráðahagur, gjaforð.  
55 1. vísa: brynfetill: band til að festa brynju saman í hálsmáli.  
56 ráðahagur: giftingarorð, samningur, gjaforð.  
57 handsala: staðfesta samkomulag með því að takast í hendur. 
58 gjalda: greiða, borga. 
59 heimanfylgja: heimanmundur, fé sem forráðamenn brúðar greiddu brúðguma.  
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og mun það víslega tuttugu hundraða munur. Vil eg það gefa þér til vingunar utan gripi mína tvo þá 
er eg hefi mestar mætur á. Er það annað men60 mitt hið góða en annað hestur minn Svartfaxi.“61 

Torfi lét sér þetta vel líka og mælti þá vel til hennar.  

 
4. kafli  

Nú búast menn til brúðkaupsferðar. Kollur frá Lundi var boðinn til brúðkaupsins einnhver 
virðingamestur. Hann báðu þeir feðgar vera fyrir boðsmönnum því að Valbrandur var svo gamall 
að hann nennti62 eigi að fara en Torfi vildi eigi fara. Kollur réðst til ferðar með brúðinni og voru 
saman þrír tigir manna. Þau gistu að Þverfelli í Reykjadal hinum syðra.  

Grímur hinn litli fóstri Signýjar skyldi geyma63 hrossa á gistingunni og um morguninn er hann 
leitaði fann hann eigi Svartfaxa, hest Signýjar. Grímur fór þá að leita norður yfir háls til Flókadals. 
Gekk hann eftir döggslóð.64 Hann fann hestinn dauðan í jarðfalli65 þar í dalnum. Hann tók af 
fjötur66 er hann hafði haft á honum um nóttina og fór síðan aftur og segir Signýju að hestur hennar 
var dauður hinn góði og hversu til hafði borið.  

Hún svarar: „Þetta er ill furða67 og mun eigi gott á vita. Vil eg aftur hverfa og ekki fara lengra.“  

Kollur kvað það ógeranda og ei duga að bregða ferð sinni þvílíkri fyrir þessa sök. Og svo varð að 
vera sem Kollur vildi og fara þau öll saman og koma þau til Ölfusvatns og hafði Grímkell þar 
margt fyrirboðsmanna.68 Var þar veisla hin prýðilegasta. Fór hún vel fram og skörulega.  

Eftir afliðna veisluna fór Kollur í burt og aðrir boðsmenn en Signý var þar eftir og fóstra hennar69 
er Þórdís hét og Grímur hinn litli. Grímkell hafði gefið Koll góðar gjafir og talaði vináttusamlega 
við hann en þótti þeir feðgar sýnt70 óvirða sitt mál er þeir sóttu eigi brúðkaupið. Spurði hann og 
vísuna Torfa og gat ekki að gert. Gerðist þar nú fátt á milli.71 Grímkell var stirðlyndur en Signý var 
fálát og varð fátt um með þeim því að þau máttu ekki vini saman eiga, nema Grímur hinn litli, hann 
gat svo gert að þeim báðum líkaði vel. Leið svo fram hið fyrsta ár.  

 
5. kafli  

Grímur hinn litli kom að máli við Signýju um vorið. Segist hann vilja á burt fara.  

                                                            
60 men: voru borin í festi sem hékk um háls 
61 Svartfaxi: Signý virðist hafa haft sérstakar mætur á meninu og hestinum. Getið er um líkan átrúnað á 

hrossum í fleiri sögum, t.d. á Freyfaxa í Hrafnkels sögu.  
62 nenna: (hér) hafa vilja til e-s. Það er móðgun við Grímkel að þeir feðgar koma ekki til brúðkaupsins. 

Valbrandur getur afsakað sig með hrumleik en Torfi hefur enga lögmæta afsökun.  
63 geyma: gæta. 
64 döggslóð: slóð í döggvotu grasi með mosa. Getur einnig átt við um slóð í snjó, sbr. 34. kafla Gísla sögu 

Súrssonar. 
65 jarðfall: gjóta, gjá, lægð mynduð af vatnsaga. 
66 fjötur: (hér) haft, band sett um aftur- eða framfætur á skepnum til að þær strjúki ekki eða slái. 
67 furða: (hér) fyrirboði. 
68 fyrirboðsmenn: boðsmenn þess sem hélt veisluna. Þeir voru úr nærsveitum og komnir á undan gestum sem 

komu lengra að.  
69 fóstra hennar: í fornum sögum er alltítt að fóstrur og fóstrar fylgi við aðseturskipti þeim sem þau hafa alið 

upp. Þetta var þó ekki gert nema með samþykki húsbændanna. Þjóstólfur fylgir t.d. Hallgerði þegar hún 
flytur til Þorvalds Ósvífurssonar (Brennu-Njáls saga).  

70 sýnn: augsýnilegur, greinilegur. 
71 gerðist þar nú fátt á milli: gerðust nú fáleikar með þeim, gerðist sambúðin stirð. 
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„Þykir mér vant72 ykkar á milli að ganga,“ segir hann, „enda er svo best að skilja að 
hvorumtveggjum getist vel að.“ 

Signý mælti: „Tala þú þetta fyrst við Grímkel og haf hans ráð við því að þá muntu fá betri kosti73 
en eg vildi gjarna að þú hefðir góða kosti en mér virðist hann vera vel til þín.“  

Nú gerir Grímur svo að hann talar við bónda, segist vilja í burtu fara ef hann vill það samþykkja.  

Grímkell svarar: „Það er ráð mitt að þú sért heima. Skaltu og hafa betri kosti en áður því að mjög 
þarftu við Signýjar en við þurfum þín mjög til umbóta skapsmuna okkarra.“ 

Og svo gerði Grímur að hann var heima þau misseri74 og gast þeim báðum vel að honum. En um 
vorið eftir talaði Grímur við bónda að hann vildi fyrir víst á burtu en Grímkell mælti heldur á móti.  

„Þá bið þú Guðríðar Högnadóttur til handa mér,“ segir Grímur, „ef þú vilt að eg sé hjá þér.“  

Grímkell svarar: „Dýr gerist þú nú því að hér er mannamunur mikill. Þú ert félítill en Högni er 
auðmaður mikill.“ 

Grímur mælti: „Vel máttu þó þessu ráða.“ 

Grímkell svarar: „Prófa má eg þetta.“ 

Hann fer nú í Hagavík og er honum þar vel fagnað. Hann biður nú Guðríðar til handa Grími. „Er 
það frá manni að segja að hann er vitur maður og vel að íþróttum búinn. Mun hann og vera þarfur 
búi75 og miklu á leið koma, því er þar hentar til, en þú tekur fast að eldast og sýnist mér þér slík 
mægð76 hentug.“ 

Högni svarar: „Oft hefir þú leitað mér meiri virðingar en svo nokkuð en þær mæðgur skulu hér 
mestu um ráða.“  

Grímkell kvað þau skyldu ekki mikið fé þurfa fram að leggja. „Skal hér og ekki ríkara við liggja en 
þú skalt sjálfur ráða dóttur þinni fyrir mér en vel segir mér hugur um Grím að hann verður 
nytjamaður.“ 

Eigi þarf hér langt um að tala. Það verður að lyktum máls þeirra að Grímur fær Guðríðar. Var boð 
þeirra að Ölfusvatni og fór það vel fram. Voru samfarir77 þeirra góðar. Voru þau þar um veturinn 
og gast þar hvorum að vel við aðra. 

En um vorið vildu þau Grímur á burt fara. Sagði hann Signýju en hún bað hann segja til Grímkels 
og kvað þá mundu allt best fara ef hann léti Grímkel ráða. Nú vekur hann til við78 bónda að hann 
vill í burt fara. 

Grímkell svarar: „Það ætla eg nú ráð að gera þér þetta hallkvæmt79 og láta þig þessu ráða því að 
það er líklegt að þú verðir þrifamaður.“80 

Grímur keypti þá land suður frá Kluftum er hann kallaði á Grímsstöðum81 og bjó þar síðan. 
Grímkell fékk öll búsefni82 Grími en Högni galt fyrir landið. Grímur rakaði brátt fé saman. Voru 
tvö höfuð á hvívetna því er hann átti.83 Var hann skjótt hafður í hinni bestu bóndatölu.84  
                                                            
72 vant: vandasamt, erfitt. Grímur hinn litli tekur að sér hlutverk sáttasemjara milli þeirra Grímkels og 

Signýjar. Slíkra manna er víða getið í Íslendingasögunum. 
73 kostur: (hér) hlutskipti, kjör.  
74 misseri: hálft ár. 
75 búi: bóndi, eða bú: býli, heimili.  
76 mægð: tengdir, sbr. að mægjast, mágur. 
77 samfarir: (hér) sambúð. 
78 vekja til við e-n: hefja máls á e-u við e-n, koma að máli við e-n. 
79 hallkvæmur: gagnlegur, hagstæður. 
80 þrifamaður: búmaður góður, nýtur búþegn. 
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6. kafli  

Það er sagt að Signýju Valbrandsdóttur dreymdi draum einn. Hún þóttist sjá tré eitt mikið í rekkju85 
þeirra Grímkels, fagurt mjög og svo rótmikið að í öll húsin heima þar á bænum tóku rætur trésins 
en ekki þótti henni blómið86 svo mikið á vera sem hún vildi. 

Hún sagði drauminn Þórdísi fóstru sinni en hún réð svo að þau Grímkell mundu barn eiga og mundi 
það vera mikið og virðulegt. Kveðst hún hyggja það svein vera „og mun mörgum þykja mikils um 
hann vert sakir framkvæmdar sinnar en ekki kæmi mér það á óvart þó að eigi stæði hans hagur með 
hinum mesta blóma áður lúki, sakir þess að þér þótti tréið það hið mikla eigi með svo miklum 
blóma sem þú vildir. Og ekki er víst að hann hafi mikið ástríki af flestum frændum sínum.“ 

7. kafli  

Litlu síðar fæddi Signý sveinbarn. Sá var Hörður87 nefndur. Hann var snemma mikill vexti og vænn 
að áliti88 en ekki dálega bráðger89 fyrst í því að hann gekk eigi einn saman90 þá er hann var þrevetur 
að aldri. Þetta þótti mönnum kynlegt og eigi bráðgervilegt svo sem hann var frágerðamaður91 að 
öllu öðru.  

Og þann dag er hofhelgi92 var haldin að Ölfusvatni, því að Grímkell var blótmaður93 mikill, sat 
Signý á stóli sínum á miðju stofugólfi. Bjóst hún þá um og lá men hennar hið góða í knjám henni. 
Sveinninn Hörður stóð við stokk94 og gekk nú hið fyrsta sinni frá stokkinum og til móður sinnar og 
rasaði95 að knjám henni. Menið hraut á gólfið fram og brast í sundur í þrjá hluti.  

Signý reiddist mjög og mælti: „Ill varð þín ganga hin fyrsta og munu hér margar illar eftir fara og 
mun þó verst hin síðasta.“  

Hún kvað vísu:96  

                                                                                                                                                                                    
81 Grímsstaðir: suður frá Kluftum, líklega þar sem hét Grímastaðir miðja vega milli Brúsastaða og Svartagils 

í Þingvallasveit.  
82 búsefni: amboð og búsáhöld sem þarf til búrekstrar. 
83 voru tvö höfuð á hvívetna því er hann átti: bú hans stóð með miklum blóma og kvikfénu fjölgaði ört. á 

hvívetna: á öllu.  
84 í hinni bestu bóndatölu: hér gætir líklega þeirrar stéttgreiningar sem komin er á í lok 13. aldar, hinir bestu 

bændur voru stigi neðar en höfðingjar.  
85 rekkja: rúm, hvíla. 
86 blóm: (hér) laufskrúð. Drauma áþekka þeim sem hér er lýst má finna bæði í Íslendingasögum og 

konungasögum, t.d. í Bárðar sögu Snæfellsáss, Flóamanna sögu og Heimskringlu I (Hálfdánar sögu 
svarta, 6. kafla). Eiga þeir sér samsvörun í minni sem þekkt er úr miðaldabókmenntum og myndlist. 

87 Hörður: hans er getið í Landnámu og er þar nefndur Víga-Hörður.  
88 vænn að áliti: fríður sýnum, vel vaxinn.  
89 bráðger: bráðþroska. 
90 einn saman: (hér) óstuddur, án stuðnings. 
91 frágerðarmaður: afbragðsmaður. 
92 hofhelgi: blót. Ekki kemur annars staðar fyrir í fornritunum að orðið helgi sé tengt blótum. Ekki er vitað 

hvernig blót fóru fram 
93 blótmaður: sá sem blótar, þ.e. heiðinn trúmaður. Grímkell er talinn goði í sögunni en talið er að eitt af 

hlutverkum þeirra í heiðnum sið hafi verið að standa fyrir blótum.  
94 stokkur: (hér) set, sæti. 
95 rasa: hrasa. 
96 2. og 3. vísa: í vísunum er hnykkt á illspá Signýjar um Hörð en í Íslendingasögum rætast slíkar spár nær 

undantekningarlaust.  
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Braut í sundur fyrir sætu  
Sírnis hljóða men góða.  
Ýta trú eg að engi bæti  
auðar hlíði það síðan.  
Gangr varð ei góður hins unga  
gulls lystis hinn fyrsti.  
Hverr mun héðan af verri.  
Hneppstur mun þó hinn efsti.  

Grímkell kom í því í stofuna og heyrði hvað hún kvað. Hann greip upp sveininn þegjandi og 
reiddist mjög þessum orðum og kvað vísu:  

Auðs hefir átta beiðir  
ógóða sér móður.  
Hann nam fyrst að finna  
fljóðs nýgenginn jóða  
bræðiorð þau er beiðir  
brennusjós mun kenna.  
Atkvæði lifa lýða  
lengur en nokkur drengja.  

Svo var Grímkell reiður orðinn að hann vildi eigi að sveinninn væri heima þar. Hann fer og hittir 
Grím og Guðríði og biður þau taka við Herði og fæða97 hann þar upp. Þau kváðust það gjarna vilja 
og tóku fegin við og þótti góð sending í vera.  

Einum vetri fyrr höfðu þau Grímur og Guðríður son átt er þau létu Geir heita. Hann var snemma 
mikill og vænlegur og vel að íþróttum búinn, þess að98 hann skorti þó um allt við Hörð. Uxu þeir nú 
upp báðir samt og varð skjótt ástúðigt með þeim.  

Signý undi nú verr eftir þetta en áður og var nú sýnu færra með þeim Grímkatli en fyrr.  

Enn dreymdi hana draum að hún sæi tré eitt mikið sem fyrr, í rótum mest, limamargt og gerði á 
blóm mikið.  

Þann draum réð fóstra hennar enn til barngetnaðar þeirra á milli og mundi vera dóttir og lifa eftir 
ætt stór er henni sýndist limamargt tréið „en þar er þér þótti það bera blóma mikinn mun merkja 
siðaskipti það er koma mun99 og mun hennar afkvæmi hafa þá trú sem þá er boðin og mun sú 
betri.“  

 
8. kafli  

Eftir þing um sumarið bað Signý Grímkel að hann leyfði henni að fara norður til frænda sinna. 
Hann kveðst það mundu leyfa henni en sagði að hún skyldi eigi vera lengur en hálfan mánuð.  

Tveir húskarlar fóru með henni og Þórdís fóstra hennar. Þau riðu norður í Reykjadal. Torfi tók 
allvel við þeim og bað að hún væri þar um veturinn og þótti ella ástleysi á finnast við sig. Hún kvað 
sér hálfan mánuð lofað burt að vera en eigi lengur. Torfi kvað ekki á því liggja. Hún lét þá að bæn 
hans og eggjan.100  

                                                            
97 fæða: (hér) ala upp.  
98 þess að: þrátt fyrir. 
99 siðaskipti það er koma mun: þrásinnis í þeim sögum sem gerast í heiðni er gefið í skyn að nýr og betri 

siður sé væntanlegur, þ.e. kristnin. Eru vitrir menn eða konur látin spá því eins og gert er hér.  
100 eggjan: hvatning. 
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Þau fóru þá heimboðum um veturinn og er þau voru að heimboði niðri í Bæ varð fóstra Signýjar 
bráðdauð101 og er jörðuð í Þórdísarholti. Það er skammt frá Bæ. Mikið þótti Signýju þetta, fóru 
síðan heim á Breiðabólstað.  

Og litlu síðar fékk Signý sótt þá er hún skyldi léttari verða og horfði þar mjög þunglega um 
sóttarfar102 hennar. Torfi talaði við hana, kvað sér illa hug sagt hafa um hennar gjaforð, lét sér og 
mjög hugstætt103 til Grímkels alla stund verið hafa. Hún kvað eigi ólíklegt að til mikils drægi um. 
Hún fæddi meybarn bæði mikið og jóðlegt.104 Torfi vildi eigi láta vatni ausa barnið105 fyrr en 
reiddist um líf Signýjar. Hún andaðist þar þegar á sænginni.  

Þá gerði Torfi sig svo reiðan að hann vildi láta barnið út bera.106 Hann bað Sigurð fóstra sinn taka 
við barninu og fara með það til Reykjadalsár og tortíma því þar. Sigurður kvað þetta allilla gert 
vera en nennti þó eigi að synja Torfa þessa. Sigurður tók nú við barninu og fór vegar síns. Honum 
sýndist vænlegt barnið og því nennti hann eigi að kasta því út á ána. Hann snýr nú upp til 
Signýjarstaða og leggur þar niður barnið í garðshliði og þótti líklegt að það mundi brátt finnast. 
Grímur bóndi stóð úti undir húsgafli, Signýjarson. Hann sá þetta, gengur til og tekur upp barnið og 
hefir heim með sér og lætur Helgu konu sína bregðast sjúka og segja hana hafa fædda mey þessa. 
Hann lét ausa vatni og nefndi Þorbjörgu.  

Grímur fór heiman til Breiðabólstaðar. Hann sá margt manna fara úr garði. Þar var fylgt líki 
Signýjar til graftar.  

Torfi sagði Grími andlát móður sinnar „og vil eg lúka107 þér öll en þó ættum vér Grímkatli að 
gjalda það fé en vér viljum þó allvel til þín gera.“  

Grímur kvað hann vel segja. Síðan jörðuðu þeir Signýju og gengu frá síðan.  

Nú finnast þeir Sigurður og Grímur. Segist Sigurður vita að Torfi mun leggja reiði á hann þegar 
hann veit að hann hefir líf gefið barninu.  

„Eg kann þar ráð til,“ segir Grímur. „Eg skal koma þér utan og launa þér svo það happ að þig 
henti.“  

Og svo gerði hann. Sendi hann Sigurð suður á Eyrar og fékk honum tvo hesta og voru klyfjar á 
öðrum. Þar fór hann utan.  

Annan dag eftir kom Torfi til Signýjarstaða og spurði hví Helga lægi því að hann vissi ekki von 
vanheilsu hennar. Hann kenndi108 nú barnið hjá henni og mælti: „Allmikil dirfð109 er í slíku er þið 
þorið upp að fæða barn það er eg lét út bera.“  

Helga svarar: „Allnáið var barn þetta Grími og var vorkunn á þótt hann byrgi110 því.“  

Þá spurði Torfi hvar Grímur væri. Hún kvað hann genginn til verkmanna. Þangað fór Torfi og hitti 
Grím. Lét Torfi hið versta og kvað Grím firna djarfan verða sér og spurði hvað hann vissi til 

                                                            
101 bráðdauður: bráðkvaddur. 
102 sóttarfar: heilsufar. 
103 hugstæður: sem kemur oft í hug. 
104 jóðlegur: hraustlegur, þrifalegur. 
105 láta vatni ausa barnið: sú venja að ausa börn vatni þegar þeim var gefið nafn var almenn með norrænum 

mönnum í heiðnum sið.  
106 hann vildi láta barnið út bera: í nokkrum Íslendingasögum er getið um barnaútburð. Barnaútburður mun 

hafa verið löglegur fyrir kristnitöku en var ekki talinn sæma tignum mönnum. Hér og oftar er þetta 
sýnilega sagnaminni. 

107 lúka: (hér) greiða. 
108 kenna: (hér) þekkja. 
109 dirfð: dirfska. 
110 byrgi: þt. vh. af bjarga: bjargaði. 
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Sigurðar, kvað hann ills verðan fyrir það að hann hafði rofið skipan hans, lét Grímkel maklegan 
þvílíkrar svívirðingar frá sér. Grímur kveðst hafa sent Sigurð vestur í fjörðu til skips.  

Torfi varð reiður við það. Hann tók meyna og nennti eigi að láta drepa hana því að það var morð 
kallað að drepa börn frá því er þau voru vatni ausin.111 Hann hefir meyna heim og selur112 til fósturs 
ambátt113 nokkurri og ekki114 fékk hann henni til klæða og ekki vildi hann taka af verkum 
ambáttarinnar.  

 
9. kafli 

Sigmundur hét maður. Hann gekk yfir á húsgang115 og kona hans og sonur er Helgi hét. Oftast voru 
þau í gestahúsi116 þar sem þau komu nema Sigmundur væri inni til skemmtanar.  

Þetta hið sama haust komu þau Sigmundur til Breiðabólstaðar.  

Tók Torfi vel við þeim og mælti til þeirra: „Ekki skuluð þið í gestahúsi vera því að mér líst vel á 
þig Sigmundur og heldur gæfusamlega.“ 

Hann svarar: „Ekki mundi þér það missýnast þó að það væri að þér sýndist svo.“  

Torfi kveðst mundu gera sæmd til hans „því að eg mun þiggja að þér barnfóstur.“117 

Sigmundur svarar: „Er okkar sá mannamunur þó að eg fóstri þér barn því að það er talað að sá sé 
minni maður er öðrum fóstrar barn.“  

Torfi mælti: „Þú skalt færa meyna til Ölfusvatns.“  

Þessu játar Sigmundur. Tekur hann nú við Þorbjörgu og bindur hana á bak sér og fer á burt síðan. 
Þetta þóttist Torfi gera allt til svívirðingar við Grímkel en þótti þessi maður vel fallinn til að bera 
meyna á rekning.118 Vildi hann og ekki hætta hér betra manni til en Sigmundi því að honum þótti 
engis örvænt119 fyrir Grímkatli ef sá maður hefði fært honum barnið að honum hefði nokkur hefnd í 
þótt.  

Sigmundi varð nú gott til gistingarstaða því að allir þóttust skyldir að gera vel við meyna og þá sem 
með henni fóru hvar sem hún kom og því vildi Sigmundur fara hinn lengsta veg. Hann fór út um 
Andakíl og Melahverfi og allt hið ytra um Nes öll en utan um Grindavík og Ölfus.  

Að aftni120 eins dags komu þau Sigmundur til Ölfusvatns. Var Sigmundur votur og frosinn mjög. 
Hann settist utarlega en Grímkell sat í rúmi sínu og hafði sverð um kné sér. Hann spurði hvað 
komið væri.  

Sigmundur svarar: „Hér er kominn Sigmundur barnfóstri þinn bóndi sæll og Þorbjörg dóttir þín. Er 
hún allra barna best.“  

                                                            
111 morð kallað að drepa börn frá því er þau voru vatni ausin: þetta kann að eiga sér stoð í lögum því að í 

norskum lögbókum var harðari refsing við að drepa skírt barn en óskírt.  
112 selja e-m e-ð: fá e-m e-ð í hendur. 
113 ambátt: ánauðung kona.  
114 ekki: (hér) ekkert.  
115 ganga yfir á húsgang: flakka og biðjast beininga. 
116 gestahús: (hér) sérstakt hús fyrir (óvirðulega) gesti. Sérstakra gestahúsa er ekki getið í öðrum 

Íslendingasögum en í Sturlungu eru þau nefnd á þremur höfuðbólum, í Skálholti, á Hólum og Flugumýri.  
117 barnfóstur: víða í sögum kemur það viðhorf fram að sá sé minni maður sem fóstrar öðrum barn.  
118 rekningur: húsgangur, flakk.  
119 þykja sér e-s örvænt fyrir e-m: geta á von á hverju sem er af hendi e-s. 
120 aftann: síðari hluti dags til kl. 21 að kvöldi. 
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Grímkell mælti: „Heyrið hvað göngumaðurinn121 segir. Þú mundir vera barnfóstri minn allra 
stafkarla armastur.122 Og eigi er eins konar123 fjandskapur Torfa við mig. Deyddi hann fyrst 
móðurina en rak nú barnið á húsgang.“  

Grímkell kvað þá vísu:  

Trauður var ei Torfi að deyða  
tvinna skorð og borða.  
Hann gerir hróp að sönnu  
hjörlestis í því flestu.  
Sendi sviptir branda  
silfurkers Gná þessa  
á rekning að röngu,  
raun er mál að launa.  

Alla vissi Grímkell ráðagerð Torfa og því vildi hann ekki að mærin væri þar eftir. Grímkell bað 
Sigmund dragast á burt sem skjótast nema hann vildi vera lamdur og bíða svo hins verra.  

Þau urðu nú þegar á burt að fara með meyna. Þau fóru um Grímsnes og um Laugardal og lögðu nú 
órækt124 á barnið því að þau þóttust eigi vita að þau mundu því nokkurn tíma af hendi koma. Þeim 
varð nú illt til gistingarstaða. Þóttist Sigmundur nú yfir flugu ginið hafa125 er hann tók við meynni 
af Torfa.  

Þau komu til Grímsstaða einn dag til dögurðar.126 Segja þau Grími að þau fóru með ungt barn.  

Grímur kveðst sjá vilja barn það hið unga „er menn gera nú mest orð á.“  

Sigmundur kvað mikið fyrir að leysa upp barnið127 en sagði það þó ekki gott mundu að hugga eftir. 
Grímur kvað ekki skyldu að því gaum gefa. Var barnið nú upp leyst og sýnt Grími.  

Hann mælti þá: „Þetta er sannlega barn Signýjar, hennar hefir augun, og mundi hún það ætla mér 
að eg mundi eigi láta með húsum ganga128 barn hennar ef eg mætti að gera. En mikla skömm vill 
Torfi gera öllum frændum barns þessa og jafnvel sjálfum sér. Nú mun eg Sigmundur taka af þér 
barn þetta og þenna ómaga.“129 

Hann varð því allfeginn. Þar voru þau þann dag en fóru síðan ofan Botnsheiði. Þess gátu margir að 
Grímur mundi sig í hættu hafa við Grímkel goða um þetta mál sakir ofurkapps hans.  

10. kafli  

Um fardagaskeið130 reið Grímkell goði heiman út í Ölfus um Hjalla en utan um Arnarbæli og upp 
eftir Flóa í Oddgeirshóla, þaðan í Grímsnes og gisti í Laugardal og svo heim. Hann stefndi öllum 
bændum á sinn fund til Miðfells, þeim sem þá hafði hann hitt, á tveggja nátta fresti131 því að 

                                                            
121 göngumaður: flakkari. 
122 armur: (hér) vesæll, bölvaður. 
123 eigi eins konar: ekki einn heldur margur. 
124 órækt: (hér) vanræksla, vanhirða.  
125 yfir flugu ginið hafa: hafa látið ginna sig, hafa bitið á agnið, hafa látið glepjast, vera kominn í vandræði. 
126 dögurður: dagverður, morgunmatur. 
127 leysa upp barn: klæða barn úr til að skoða það, fletta reifum af barni. 
128 með húsum ganga: vera á húsgangi, flakka. 
129 ómagi: sá sem ekki getur framfleytt sér sjálfur. 
130 fardagar: flutningsdagar. Það voru fjórir fyrstu dagarnir í sjöundu viku sumars (snemma í júní) en þá daga 

skyldi fólk flytja búferlum. 
131 á tveggja nátta fresti: að tveim nóttum liðnum. 
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Grímkell hafði goðorð yfir þessum sveitum öllum.132 Til Miðfells komu sex tigir þingmanna hans. 
Grímkell segir þeim nauðsynjamál sitt við Torfa og kveðst ætla að fara stefnuför til Torfa. Öllum 
þótti það vorkunn. Þeir riðu um Gjábakka, svo til Klufta og um Ok, svo hina neðri leið ofan hjá 
Augastöðum og svo á Breiðabólstað. Torfi var eigi heima og var farinn upp í Hvítársíðu. Grímkell 
stefndi Torfa um fjörráð133 við Þorbjörgu og um heimanfylgju Signýjar. Hann stefndi málunum til 
alþingis og reið heim síðan og var nú fátt fjölræðara en um mál þeirra Grímkels og Torfa.  

En er Grímur hinn litli spyr þetta, fer hann heiman út í Reykjavík134 á fund Þorkels mána135 
lögsögumanns. Þeim varð talað um mál þeirra Grímkels og Torfa. Spyr Grímur hvað hann ætli 
hvern enda eiga muni með þeim. Honum kveðst þykja horfa óvænlega þar sem kappgjarnir áttu hlut 
í.  

Grímur mælti: „Gjarna vildi eg að þú ættir hlut að sættum með þeim því að þú ert bæði vitur og 
góðgjarn.“  

Þorkell svarar: „Vel fer þér eftirleitin og góðmannlega og í því skal eg heldur hlut eiga að þeir 
sættist.“  

Grímur mælti: „Eg vil gefa þér fé til þess að þú sættir þá.“  

Hann hellti í kné honum hundraði silfurs og þakkaði honum heit sín er hann ætlaði að sætta þá.  

Þorkell kvað honum vel fara „en skil þú það að eg vænti þér sættinni136 en eg heit eigi.“  

Grímur svarar: „Það er meira vert er þú væntir en þótt flestir menn aðrir heiti til fulls.“  

Grímur fór á burt eftir þetta. Líður nú framan til þings. Koma þá hvorirtveggju mjög fjölmennir.  

Grímur var á þingi. Hann fór að hitta Þorkel mána og bað hann leita um sættir, kvað hann mundu fá 
af því mikinn sóma ef hann gæti sætt þá höfðingjana. Þorkell gerði nú svo. Hann fór fyrst að finna 
Grímkel goða og vakti til við hann137 um málin.  

Grímkell svarar: „Það er skjótt að segja að um öll skipti vor jafnsaman138 og fjandskap Torfa við 
mig. Vil eg engis gerð139 á hafa nema mína sjálfs nema því aðeins að það sé skilið undir niðri að 
hann gjaldi eigi minna en tólf hundruð þriggja álna aura.“140 

Þorkell bauð þá að gera um með þeim „en sjá megið þið hvað er við liggur en er ber ófriður ef þið 
sættist eigi en vér munum þeim veita er meir gerir að vorum orðum og vor orð vilja nokkurs virða. 
Og er það meira vert en það sem hér stendur á milli.“  

Grímkell mælti þá: „Því játa eg að Þorkell dæmi um málið. Hann er kunnigur að allri réttvísi.“  

Nú sér Torfi að þetta eitt hæfir, segist nú og þessu játa.  

Þorkell mælti: „Það er mín ummæli og gerð að Torfi greiði Grímkatli sex hundruð þriggja álna aura 
og leigi141 sex vetur og gjaldi þá tólf hundruð.“ Lést þá hafa gert sem honum sýndist réttlegast.  

                                                            
132 goðorð yfir þessum sveitum öllum: hér virðist sem goðorðið sé bundið við landfræðileg takmörk. 
133 fjörráð: svik, banatilræði. fjör: líf.  
134 Reykjavík: er hvergi nefnd í Íslendingasögum nema hér og í Kjalnesinga sögu. 
135 Þorkell máni: lögsögumaður 970-984 er víða nefndur, gjarnan sem sáttasemjari í deilum höfðingja, t.d. í 

Grettis sögu.  
136 eg vænti þér sættinni: ég gef þér von um sættina. 
137 vakti til við hann: spurði hann, hóf máls á. 
138 Jafnsaman: öll saman. 
139 gerð: sætt, samkomulag. 
140 hundrað þriggja álna aura: 360. Hundrað var ígildi 120, svonefnt stórt hundrað . Gjaldið tólf hundruð 

þriggja álna aura hefur því verið 4320 álnir eða jafnildi 45 kýrverða. 
141 leigja: (hér) hafa að láni. 
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Grímkell svarar: „Líka mun eg láta mér þessa gerð með því að eg hefi sjálfur undir lagið142 en 
minnkað þykir mér allmjög málin. Skal þetta fé eiga Hörður son minn og hafa það í móðurarf 
sinn.“  

Torfi kveðst eigi mundu gjalda Herði þetta fé nema hann yrði eigi verrfeðrungur.143  

Grímkell kvað eigi það víst vita mega hversu það vildi verða en kveðst Herði engi bót í því þótt 
almælið sannaðist það að móðurbræðrum yrðu menn líkastir „því að þú ert eigi einhamur144 og 
þætti mér honum verra en eigi að hafa það af þér.“  

Þá varð óp mikið. Illa líkaði hvorumtveggja gerðin og var þó haldin að kalla.  

Liðu af þau misseri og önnur til. Þá bað Grímkell sér konu, Sigríðar Þorbjarnardóttur af 
Skálmarnesi. Var því máli vel svarað því að maður þótti göfugur og ættstór þó að hann væri 
nokkuð hnignandi. Var hún honum gefin. Var boð þeirra að Ölfusvatni heima að Grímkels. Fór það 
vel fram og skörulega. Þeirra samfarir voru allgóðar. Sat Grímkell nú um kyrrt.  

 
11. kafli  

Illugi hét maður er bjó að Hólmi á Akranesi. Hann var son Hrólfs hins geitlenska, Úlfssonar, 
Grímssonar hins háleyska.145 Bróðir Illuga var Sölvi, faðir Þórðar, föður Magnúss prests í 
Reykjaholti. Systir Illuga var Halldóra er átti Gissur hvíti, móðir Vilborgar, móður Jórunnar, móður 
Guðrúnar, móður Einars, föður Magnúss biskups. Illugi var mikill maður og sterkur og hafði auð 
fjár. Hann fór til Ölfusvatns bónorðsför og bað Þuríðar dóttur Grímkels er hann átti við hinni fyrstu 
konu sinni. Grímkell tók þessu vel því að honum var Illugi kunnigur. Fóru þar festar146 fram. Eigi 
var Hörður hjá þessu kaupi.147  

Að tvímánuði148 skyldi brúðlaupið149 vera heima að Ölfusvatni. En er kom að þeirri stefnu bjóst 
Illugi heiman við þrjá tigu manna til brúðlaupsins. Með honum var Þorsteinn öxnabroddur úr 
Saurbæ, mikill bóndi, og Þormóður úr Brekku af Hvalfjarðarströnd. Þeir fóru yfir fjörð til 
Kjalarness og fyrir norðan Mosfell og svo upp hjá Vilborgarkeldu, þaðan til Jórukleifar og svo til 
Hagavíkur og svo heim til Ölfusvatns og komu snemma dags.  

Illugi mælti: „Hvar er Hörður er eg sé hann eigi eða er honum ekki boðið?“  

Grímkell kvað honum vera sjálfboðið „en ekki hefi eg nefnt hann sérlega til þess.“  

Illugi svarar: „Það samir þó eigi.“  

Hann ríður á Grímsstaði. Þar voru aftur hurðir. Þeir drápu á dyr. Geir gekk til hurðar og spurði 
hverjir komnir væru. Illugi segir til sín og spurði að Herði. Geir kvað hann vera inni.  

Illugi mælti: „Bið þú hann út koma því að eg vil finna hann.“  

                                                            
142 eg hefi sjálfur undir lagið: ég hef sjálfur lagt mitt mál undir dóm (Þorkels mána). 
143 verrfeðrungur: sá sem er minni maður en faðir hans, sem stendur föður sínum að baki. 
144 eigi einhamur: sem rennur á berserksgangur, sbr. „að fara hamförum“. Hér bregður Grímkell Torfa um 

tröllskap en það voru hinar verstu svívirðingar. 
145 háleyskur: frá Hálogalandi í Noregi. 
146 festar: (hér) trúlofun. 
147 kaup: samningur um stofnun hjúskapar; (hér) trúlofun. 
148 tvímánuður: hefst þriðjudag í vikunni 22.-28. ágúst, annar mánuður fyrir vetur í misseristali.  
149 brúðlaup: brúðkaup. 



 

100 

Geir gekk inn og kom út, sagði Hörð liggja og vera sjúkan.150 Illugi gekk inn því að Hörður vildi 
eigi út ganga.  

Illugi mælti: „Með hverju móti er sótt þín Hörður?“  

Hann kvað vera ekki mikla.  

Illugi mælti: „Gjarna vildi eg að þú færir til boðs míns með mér og legðir vináttu til mín.“  

Hörður kvað hann þetta hafa mátt fyrr mæla ef honum þætti allmikið undir: „Vil eg hvergi fara því 
að lítt hafið þér mig að þessum málum kvatt.“  

Illugi fær ekki af Herði utan stór orð. Hann ríður á burt við svo búið.  

Litlu síðar mælti Geir til Harðar: „Það er meiri sómi að við förum til boðsins. Mun eg sækja okkur 
hross.“  

Hörður kvað sér ekki um.  

Geir mælti: „Ger að bæn minni en að sóma þínum.“  

Hörður gerði nú svo. Ríða þeir þá eftir þeim. Og er þeir fundust varð Illugi allkátur og lét ekki á sér 
finna stóryrði Harðar. Þeir riðu nú til boðsins og var þar vel við þeim tekið. Hörður sat á aðra hönd 
Illuga. Veislan fór vel fram og skörulega. Riðu þeir allir samt frá boðinu allt til Vilborgarkeldu. Þar 
skildust götur.  

Þá mælti Illugi: „Nú munum við Hörður hér skiljast og vildi eg að vingott væri með okkur og hér er 
skjöldur er eg vil gefa þér.“  

Hörður svarar: „Ærnar á Grímur fóstri minn flagspildur“151 og kvað vísu:  

Skjöld gaf mér hinn mildi  
málmrjóður og ei góðan.  
Hann mun þurfa þenna  
þegn í Hildar regni.  
Eigi hann sjálfur hinn svinni  
sinn grip, er ann minni  
Auði urðþvengs hlíðar,  
eiðs og hringa meiðir.  

Illugi mælti þá: „Þigg þú þá hring þenna að mér til vinganar þótt þú viljir eigi skjöldinn.“  

Hörður tók við hringnum. Var það góður gripur.  

„Eigi veit eg,“ segir Hörður, „því mér býður það í hug að þú munir eigi vel halda mágsemd við mig 
en þó mun það síðar reynast.“  

Síðan skildu þeir og varð fátt um kveðjur en skildust þó sáttir að sinni.  

En er Hörður kom heim þá mælti hann við Þorbjörgu: „Þér vil eg gefa hring þenna er Illugi gaf mér 
því að eg ann þér mest allra manna en þú mun þessa gjöf eftir mig dauðan því að eg veit að þú 
munt lifa lengur en eg.  

                                                            
150 sagði Hörð liggja og vera sjúkan: Hörður þykist sjúkur til að þurfa ekki að vera viðstaddur brúðkaupið og 

gefur þannig í skyn að mægðirnar við Illuga rauða séu honum á móti skapi, sbr. hátterni Torfa áður. Í 
Egils sögu mætti Egill Skallagrímsson ekki í brúðkaup bróður síns Þórólfs og Ásgerðar. Hann var sagður 
hafa tekið sótt  en almannarómur taldi afbrýðisemi Egils í garð bróður síns líklegri skýringu.  

151 flagspilda: (hér) klofinn viður, fjöl, sneið úr tré.  
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Þorbjörg svarar og kvað þetta: 152 

Verðir þú,  
svo eg viti gjörla,  
vopnum veginn  
eða í val fallinn,  
þeim skulu manni  
mín að sönnu  
biturleg ráð  
að bana verða.  

Þá var Hörður tólf vetra153 er hér var komið sögunni. Hann var þá jafn um afl hinum sterkustum 
mönnum þar í sveitum.  

Leið nú svo fram þar til er Geir var sextán vetra gamall en Hörður fimmtán. Hann var þá höfði öllu 
hærri en aðrir menn flestir. Honum mátti öngvar sjónhverfingar154 gera í augum því að hann sá allt 
eftir því sem var. Hann var hærður manna best og rammur155 að afli, syndur manna best og um alla 
hluti vel að íþróttum búinn.156 Hann var hvítur á hörund en bleikur á hár. Hann var breiðleitur og 
þykkleitur, liður á nefi, bláeygur og snareygur og nokkuð opineygur, herðibreiður, miðmjór, 
þykkur undir höndina, útlimasmár og að öllu vel vaxinn.  

Geir var nokkuru ósterkari en þó voru þá nálega öngvir hans jafningjar. Hann var hinn mesti 
íþróttamaður þótt hann kæmist ei til jafns við Hörð.  

12. kafli  

Það sama sumar kom skip af hafi á Eyrar. Það átti sá maður er Brynjólfur hét Þorbjarnarson 
Grjótgarðssonar, víkverskur157 maður. Þeir voru þrír tigir manna á skipi. Þeir komu út158 fyrir þing. 
Brynjólfur reið til þings og var í búð Grímkels goða.  

Oft mælti hann það að honum væri forvitni á að sjá Hörð „því að mér er mikið sagt,“ segir hann, 
„frá vænleik159 hans og atgervi.“  

Það bar nú og svo til að Hörður kom á þing og þeir Geir báðir því að þeir skildu aldrei. Furðu 
ástúðigt var með þeim fóstbræðrum því að þá skildi á hvorki orð né verk.  

Þeir Brynjólfur hittast nú. Féll vel á með þeim. Sagði Brynjólfur að ekki væri ofsögum sagt frá 
Herði um vöxt hans og vænleik.  

„Sýnist mér þér Hörður,“ segir Brynjólfur, „muni vera vel hent að fara utan og vera á hendi160 
tignum mönnum. Vil eg vingast við þig og gefa þér hálft skipið við mig.“  

                                                            
152 6. vísa: valur: hinir föllnu á orustuvelli. 
153 tólf vetra: í fornum sögum eru drengir gjarna taldir fullþroska tólf vetra og eru oft á þeim aldri þegar þeir 

biðja föður sinn fararefna. Samkvæmt fornum lögum voru þeir taldir ábyrgir gerða sinna tólf vetra gamlir 
(Grágás 1997:216-237). 

154 sjónhverfing: blekking, skynvilla sem oft stafar af göldrum. 
155 rammur: sterkur. 
156 vel að íþróttum búinn: íþróttamannslega vaxinn, mikill íþróttamaður.  
157 víkverskur: úr Víkinni (Oslóarfirði) í Noregi. 
158 út: til Íslands. Áttatáknunin er miðuð við Noreg. Þegar farið er til Noregs er farið utan. Þetta er lifandi í 

málinu enn þann dag í dag. Við förum utan þegar við förum til útlanda. 
159 vænleikur: glæsileikur, fríðleikur. 
160 vera á hendi: ganga á hönd, dvelja hjá.  
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Hörður mælti: „Mikið tekst þú á hendur við ókunnan mann en þó vil eg þessum þínum málum vel 
svara og heita þó eigi í burt að fara fyrr en eg veit fararefni161 mín því að enn eru lítil að svo búnu.“  

Geir mælti: „Slíkt er vel boðið fóstbróðir og vænlegt ráð sýnist mér þetta vera. Vil eg þessa fýsandi 
vera.“162 

Hörður mælti: „Ekki nenni eg að biðja Grímkel tillaga.“  

Geir bað hann eigi það gera „því að hann ann þér mikið. Nú vildi eg að þú værir einfeldur163 í 
þessum ráðum og það annað að þú tækir það með þökkum er Brynjólfur býður þér.“  

Nú fara þeir heim af þingi. Og er Hörður kom heim sagði hann Þorbjörgu systur sinni. Hún kvað 
Brynjólf góðan dreng mundu vera. Geir fýsti þá enn utanferðar.  

„Vildi eg,“ segir hann, „að þú tækir Helga Sigmundarson þér til þjónustumanns.“164  

Þorbjörg svarar: „Letjandi vil eg þess vera165 því að mér sýnist ógæfufullt allt lið166 Sigmundar. 
Mun mér aldrei sá harmur úr brjósti ganga er eg hefi af því fengið er þau báru mig á húsgang.“  

Hörður svarar: „Lítið er mér um Helga því að oss hefir hin mesta svívirðing af þeim leitt“ og kvað 
vísu:  

Hinn er mestr í manna  
minnum hafður, sem eg inni,  
harmr í Hlakkar stormi  
hundmargur Þorbjargar,  
er Sigmundi bauð branda  
bróðir hennar móður  
Auði upp að fæða  
ermvangs á húsgangi.  

Helgi sækir eftir mjög en Geir flytur mjög hans mál. Það reiðist af áður en létti að Helgi skyldi fara 
með þeim og sagði Hörður að þeim mundi því þykja nokkuru sýnna misráðið.167  

Eftir þetta beiðir Hörður Grímkel fjár og mælti til sex tiga hundraða og væru í tuttugu hundraða 
mórend.168  

Grímkell mælti: „Mjög kemur fram í slíku ofsi þinn og ágirni.“  

Hann gekk frá þegjandi.  

                                                            
161 fararefni: fé (oft vaðmál og tólg) og útbúnaður til ferðar. Söguhetjur Íslendingasagna urðu oft að leita til 

föður síns eða forráðamanns um farareyri og voru undirtektir þá stundum dræmar, sbr. þegar Grettir 
Ásmundarson hélt utan fyrsta sinn.  

162 vera fýsandi: vera fús til einhvers. 
163 einfeldur: hreinskilinn. 
164 þjónustumaður: þjónn, fylgdarmaður. 
165 vera letjandi e-s: draga úr e-u, ráða frá að gera. 
166 lið: liðsinni; afkomendur; fylgdarlið. 
167 þeim mundi því þykja nokkuru sýnna misráðið: þeir mundu sjá það betur síðar að þetta væri misráðið, 

sýnt: augljóst, greinilegt. 
168 tuttugu hundraða mórend: tuttugu stór hundruð (20x120) af mórendu vaðmáli, þ.e. 7200 álnir eða 75 

kýrverð. Mórent vaðmál var mað mólitum röndum og dýrara en einlitt. 
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Sigríður kona Grímkels kvað þetta fyrir lof hafa169 „því að þessu nærri mun sú vera sem hann hefir 
ætlað sér til kaupa.“170  

Þeir gerðu nú svo, færðu vöruna alla undir Fell til Sigurðar múla, fóru síðan utan með Brynjólfi 
þegar um sumarið og komu við Björgvin heilu skipi.  

 
13. kafli  

Haraldur konungur gráfeldur171 réð þá fyrir Noregi. Þeir leituðu sér skjótt skemmuvistar172 og fengu 
það með umgangi173 Brynjólfs því að hann gerði við þá allt hið besta.  

Það var einn dag er Brynjólfur var riðinn upp á land að Geir gekk einn samt heiman. Hann hafði 
vararfeld174 yfir sér. Geir sér þá hvar flokkur manna fór og var einn af þeim í blárri kápu. Þeir 
finnast skjótt. Spyrja þeir hann að nafni. Geir segir til hið sanna og spyr hverjir þeir eru. Sá kveðst 
Arnþór heita er fyrir þeim var og vera féhirðir Gunnhildar konungamóður.175 Þeir föluðu að Geir 
feldinn en hann vildi eigi selja. Þá greip einn af honum feldinn. Geir stóð eftir og hélt á sverði. Þeir 
hlógu þá fast og göbbuðu hann og sögðu að landi176 hefði ei fast haldið feldinum. Hann reiddist þá 
hvorutveggja gabbi þeirra enda missa feldinn, þrífur hann þá í feldinn og hnykkjast þeir um 
nokkura stund. Arnþór seilist þá til feldarins og ætlar að hnykkja af honum. Í því brá Geir sverði og 
hjó á hönd Arnþóri fyrir ofan olboga svo að af tók. Náði hann þá feldinum og fór heim síðan því að 
þeim varð bilt við hann.177 Eftir varð honum umgerðin. Þeir tóku til Arnþórs því að hann mæddi 
blóðrás.178  

Hörður spurði er Geir kom heim því blóð væri á sverði hans. Geir sagði sem farið hafði.  

Hörður svarar: „Slíkt lá til sem þú gerðir að. Mun nú eigi duga aðgerðalaust.“  

Nú mæddi Arnþór blóðrás og féll hann niður í höndum þeim sem hjá honum voru og dó litlu síðar 
af blóðrás. Sendir Hörður nú eftir Íslendingum þeim sem þar voru. Þar var Tindur Hallkelsson179 
bróðir Illuga hins svarta. Þeir bregða við skjótt og koma til móts við Hörð og verða saman fjórir og 
tuttugu. Þá var blásið í bænum og sent eftir konungi og sagt að drepinn væri einn konungsmaður.  

Kemur konungurinn skjótlega og biður þá fram selja Geir „því að hann hefir drepið vin minn en 
féhirði móður minnar.“  

Hörður svarar: „Það samir oss eigi að selja fram mann vorn undir vopn yður. Viljum vér bjóða þér 
sjálfdæmi180 fyrir manninn til þess að Geir hafi lífs grið og lima.“  

                                                            
169 fyrir lof hafa: hafa leyft. 
170 þessu nærri mun sú vera sem hann hefir ætlað sér til kaupa: svo dýrt mun sú kona metin sem hann ætlar 

að biðla til.  
171 Haraldur konungur gráfeldur: konungur í Noregi 961-974. 
172 skemmuvist: (hér) gisting hjá betri bændum. Í Noregi var alsiða að tignargestir svæfu í skemmu og þá á 

skemmulofti.  
173 umgangur: milliganga, meðalganga. 
174 vararfeldur: vörufeldur, oftast röggvarfeldir. Ermalaus ferhyrnd yfirhöfn af tiltekinni stærð (um 2 × 1 m) 

úr vaðmáli með íofnum röggvum. Rögg: toglagður ofinn í voð til að hún líktist dýrsfeldi. 
175 Gunnhildur konungamóðir: kona Eiríks blóðaxar og móðir Haralds gráfelds og bræðra hans. Gunnhildur 

hefur hlotið heldur slæm eftirmæli í íslenskum ritum.  
176 landi: mörlandi. Skammaryrði Norðmanna um Íslendinga. 
177 verða bilt við e-n: verða hræddur við e-n, fallast hendur andspænis e-m. 
178 mæða blóðrás: daprast afl vegna blóðmissis. blóðrás: blóðrennsli.  
179 Tindur Hallkelsson: var bróðir Illuga svarta á Gilsbakka föður Gunnlaugs ormstungu og er hans getið í 

nokkrum Íslendingasögum. Það er alkunnugt minni í Íslendingsögum að landar bindist samtökum gegn 
konungi, sbr. t.d. Grettis sögu og Gísla þátts Illugasonar.  

180 sjálfdæmi: málalok þar sem annar aðilinn ræður skilmálum einn.  
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Í því kom Brynjólfur heim er þeir töluðu þetta og mælti: „Herra gerið svo vel, takið fé fyrir 
manninn og virðið til heiður yðvarn en vináttu mína því að margur maður mun lífi týna áður en 
Geir sé drepinn.“  

Konungur svarar: „Það mun eg gera Brynjólfur fyrir þín orð að sættast við Geir og taka fébætur 
fyrir mína hönd en ekki fyrir móður mína.“  

Brynjólfur þakkaði honum. Hann galt upp féð allt fyrir Geir og gaf þó konungi góðar gjafir því að 
hann var vellauðigur að fé og hinn besti drengur.  

En er konungur var á burt farinn mælti Brynjólfur: „Eigi treysti eg að halda yður181 hér fyrir 
Gunnhildi. Vil eg senda yður austur í Víkina á fund Þorbjarnar föður míns til trausts og halds.“  

Hörður svarar: „Þinni forsjá182 vil eg hlíta183 því að þú ert góður drengur.“  

Fóru þeir nú skjótlega austur í Víkina. Tók Þorbjörn vel við þeim sakir orðsendingar sonar síns. 
Voru þeir þar vel haldnir og þóttu vera ágætamenn. Ekki þótti flestum mönnum Helgi bæta um 
skapsmuni Harðar. Öndverðan vetur184 kom Brynjólfur austur þangað. Sátu þeir þá allir saman með 
vinskap.  

Um vorið talaði Þorbjörn við þá Hörð að hann vill senda þá austur til Gautlands „á fund Haralds 
jarls vinar míns með skýrum jarteignum því að eg veit að Gunnhildur kemur hér skjótt og get eg þá 
ekki haldið yður fyrir henni.“  

Hörður kvað þá feðga ráða skyldu. Búa þeir nú skip sitt.  

 
14. kafli  

Þá er þeir voru búnir skilja þeir fóstbræður og þeir feðgar með mikilli vináttu, halda nú austur til 
Gautlands, koma á fund Haralds jarls.185 Tekur hann við þeim vel þegar að hann sér jarteignir186 
Þorbjarnar vinar síns. Jarl átti son er Hróar hét og var hann í hernaði og dóttur er Helga hét, kvenna 
vænst. Setur Haraldur jarl Hörð hið næsta sér í rúm187 Hróars sonar síns. Voru þeir þar um sumarið.  

Að hausti kom Hróar heim úr hernaði. Var honum vel fagnað. Þokar Hörður fyrir Hróari.188 Skjótt 
gerist vingott með þeim Herði og Hróari.  

Leið nú framan til jóla.  

Og er menn voru komnir í sæti jólakveld hið fyrsta stóð Hróar upp og mælti: „Hér stíg eg á stokk 
og strengi eg þess heit að eg skal hafa brotið haug189 Sóta víkings190 fyrir önnur jól.“  

                                                            
181 halda e-n: veita e-m vernd fyrir óvinum. 
182 forsjá: ráð, fyrirsjá. 
183 hlíta: fylgja, fara eftir. 
184 öndverður vetur: fyrri hluti vetrar, upphaf vetrar. 
185 Haraldur jarl: er ekki nefndur í öðrum heimildum. 
186 jarteign: sannindamerki. 
187 rúm: (hér) sæti. 
188 þoka fyrir e-m: víkja úr sæti (eða rúmi) fyrir e-m. 
189 haugur: gröf, grafhýsi. Venja var að heygja látna og leggja fé og annað verðmæti með þeim. 

Grafarræningjar hylltust til að rjúfa (brjóta) haugana og hirða þaðsem fémætt var. Með tímanum urðu 
haugrán að sagnaklifi í fornaldarsögum og yngri Íslendingasögum. 

190 Sóti víkingur: algengt nafn á víkingaforingjum. 
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Jarlinn mælti: „Mikil heitstrenging191 og muntu eigi verða þér einhlítur192 að enda193 því að Sóti var 
mikið tröll194 í lífinu en hálfu meira síðan hann var dauður.“  

Hörður stóð þá upp og mælti: „Mun eigi sannlegt195 að fylgja þínum siðum? Strengi eg þess heit að 
fara með þér í Sótahaug og eigi fyrr í burtu en þú.“  

Geir strengdi þess heit að fylgja Herði hvort hann vildi þangað fara eða annars staðar og aldrei við 
hann skilja utan Hörður vildi.  

Helgi strengdi og196 þess heit að fylgja Herði og Geir hvert sem þeir færu ef hann kæmist og meta 
engan meira meðan þeir lifðu báðir.  

Hörður svarar: „Ekki er víst að okkar verði langt milli og hugsa þú um að eigi standi af þér til 
beggja okkarra líflát eða þó fleiri manna annarra.“  

„Svo vildi eg að væri,“ segir Helgi.  

Jarl var vel til Harðar og kveðst helst vænta þar frama Hróari syni sínum til framkvæmdar sem 
Hörður væri.  

 
15. kafli  

En er vor kom bjóst Hróar við tólfta mann197 til haugs Sóta. Þeir riðu um skóg þykkvan. Og í 
einhverjum stað sá Hörður hvar lá af skógarbrautinni lítill leynistigur. Hann ríður þenna stig þar til 
er hann kemur í eitt rjóður. Þar sér hann standa eitt hús bæði mikið og skrautlegt. Maður stóð úti 
fyrir húsinu í blárendri198 heklu.199 Hann heilsar Herði með nafni.  

Hann tók honum vel og spurði hvað hann hét „því að eg þekki þig ekki þótt þú látir kunnlega við 
mig.“  

„Björn heiti eg,“ segir sjá, „og kenndi200 eg þig þegar eg sá þig og hefi eg þó ekki séð þig fyrri. En 
vinur var eg frænda þinna og þess skaltu njóta frá mér. Veit eg að þér ætlið að brjóta haug Sóta 
víkings og mun yður það eigi greitt veita ef þér eruð einir í aktaumum.201 En ef svo fer sem eg get 
til202 að yður vinnist eigi að brjóta hauginn þá vitja þú mín.“  

Nú skilja þeir. Hörður ríður nú til móts við Hróar. Koma þeir til haugsins snemma dags og taka til 
að brjóta og komust um kveldið niður að viðum203 en um morguninn eftir var haugurinn heill204 
sem áður. Svo fór annan dag. Þá reið Hörður til móts við Björn og sagði honum hvar komið var.  

                                                            
191 heitstrenging: þær fóru fram eftir ákveðnum formúlum en eru annars heldur fátíðar í Íslendingasögum. 
192 einhlítur: einfær. 
193 enda: efna. 
194 tröll: (hér) fjölkynngismaður, galdramaður.  
195 sannlegur: réttur, sanngjarn. 
196 og: (hér) einnig, líka. 
197 við tólfta mann: þ.e. að Hróari meðtöldum. Í sögunum er algengt að menn séu tólf saman í ferðum.  
198 blárendur: með bláum röndum.  
199 hekla: ermalaus kápa með áfastri hettu. 
200 kenna: (hér) þekkja. 
201 ef þér eruð einir í aktaumum: ef þér eigið að vinna verkið einir. Líkingin er dregin af siglingu. aktaumar: 

taumar til að stjórna segli.  
202 geta til: ætla, halda. 
203 niður að viðum: þegar lík var hauglagt var fyrst reft yfir með viðum en síðan þakið með torfi og grjóti.  
204 um morguninn eftir var haugurinn heill sem áður: haugbúinn beitir gerningum til að tálma mönnum 

inngöngu. Frásögnin af haugbrotinu minnir talsvert á hauggönguna í Bárðar sögu Snæfellsáss. 
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„Og fór svo,“ kvað Björn, „sem mig varði því að mér var eigi ókunnigt hvert tröll205 Sóti var. Nú er 
hér eitt sverð er eg vil fá þér og stikk þú því í haugsbrotið og vit þá hvort aftur lykst haugurinn eða 
eigi.“  

Nú fer Hörður aftur til haugsins.  

Hróar segist þá vilja frá hverfa „og fást eigi við fjanda þenna lengur.“  

Þess fýstu fleiri.  

Hörður svarar þá: „Eigi dugir það að enda eigi heitstrenging sína. Skulum vér enn til prófa.“  

Hinn þriðja dag fóru þeir til að brjóta hauginn. Komast þeir enn að viðum sem fyrr. Hörður skýtur 
nú sverðinu Bjarnarnaut206 í haugsbrotið. Sofa þeir af um nóttina en koma til um morguninn og 
hafði þar þá ekki að skipast.207 Hinn fjórða dag brutu þeir langviðu alla en fimmta dag luku þeir 
frá208 hurðu. Hörður bað þá menn varast gust þann og ódaun er út legði úr haugnum en hann sjálfur 
stóð að hurðarbaki á meðan ódaunninn var sem mestur. Þá urðu tveir menn bráðdauðir af fýlu þeirri 
sem út lagði en þeir höfðu forvitnast um og haft eigi ráð Harðar.  

Hörður mælti þá: „Hver vill í hauginn ganga? En sá þykir mér eiga sem heit strengdi þess að vinna 
Sóta.“  

Þagði Hróar þá. En er Hörður sá að enginn var búinn209 til í hauginn að ganga keyrði hann niður tvo 
festarhæla.210  

„Nú mun eg,“ segir hann, „ganga í hauginn211 ef eg skal eiga þá þrjá gripi er eg kýs úr hauginum.“  

Hróar kveðst þessu játa fyrir sína hönd og það samþykktu allir.  

Hörður mælti þá: „Það vil eg Geir að þú haldir festi því að þér trúi eg best til.“  

Síðan fór Hörður í hauginn en Geir hélt festi. Ekki fann Hörður fé í haugnum og segir nú Geir að 
hann vill að hann fari í hauginn með honum og hafi með sér eld og vax „því að hvorttveggja hefir 
mikla náttúru með sér,“ segir hann. „Bið þú þá Hróar og Helga geyma festi.“  

Þeir gerðu svo en Geir fór niður í hauginn. Hörður fann hurð um síðir og brutu þeir hana upp. Þá 
varð landskjálfti mikill og slokknuðu ljósin. Þar varp út212 ódaun miklum. Þar í afhaugnum var 
skrimingur lítill sá.213 Þá sáu þeir skip og fé mikið í. Sóti sat í stafni og var ógurlegur að sjá. Geir 
stóð í haugsdyrum en Hörður gekk til og vildi taka féið.  

                                                            
205 tröll: (hér) fjölkunnug vera, galdramaður. 
206 sverðið Bjarnarnautur: sverðið sem Björn gaf. nautur: það sem gefið er.  
207 skipast að: breytast, þ.e. haugurinn hafði ekki orðið heill aftur.  
208 lúka frá: opna. 
209 búinn: reiðubúinn, tilbúinn. 
210 festarhæll: hæll sem maður bindur í taug eða festi. 
211 ganga í hauginn: þ.e. til að ræna hauginn. Samkvæmt þessari frásögn og fleirum voru haugarnir 

ævintýralega stórir.  
212 verpa út: (hér) leggja út.  
213 skrimingur lítill sá: dálítil birta, skrimingur: skíma, glæta. lítill sá: dálítill.  
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Þetta kvað Sóti:  

Hví fýsti þig  
Hörður að brjóta  
hús moldbúa  
þótt Hróar bæði?  
Hefi eg aldrei  
hristi blóðorma  
angur gert  
ævi minnar.  

Hörður kvað:  

Því gerði eg  
þegn að finna  
og fornum draug  
firra auði,  
og af öllum  
alræmt orðið,  
að hvergi muni  
í heimi öllum  
verri maður  
vopnum stýra.  

Þá spratt Sóti upp og rann214 á Hörð. Varð þar harður atgangur þess að Hörður varð mjög aflvani. 
Tók Sóti svo fast að hold Harðar hljóp saman í hnykla. Hörður bað Geir tendra vaxkertið og vita 
hve Sóta brygði við það. En er ljósið bar yfir Sóta ómætti hann215 og féll hann niður. Hörður gat þá 
náð gullhring af hendi Sóta. Það var svo góður gripur að menn segja að enginn gullhringur hafi 
jafngóður komið til Íslands.  

En er Sóti missti hringinn kvað hann þetta:  
Hörður rændi mig  
hringnum góða.  
Hálfu síður vildag  
hans um missa  
en gervallrar  
Grana byrðar.  
Hann skal verða  
að höfuðbana  
þér og öllum  
þeim er eiga.  

Hörður kvað:  

Þó hitt eg vissi  
að haldast mundu  
öll ummæli  
eyði góðverka  
þá skyldi eigi  
skauð afgömul  
lengur njóta  
lægis bríma.  

                                                            
214 renna: hlaupa, stökkva. 
215 e-n ómættir: e-r missir mátt, lamast. 
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„Skaltu það víst vita,“ segir Sóti, „að sjá hringur skal þér að bana verða216 og öllum þeim er eiga 
utan kona eigi.“  

Hörður bað Geir bera að honum ljósið og sjá hve vingjarnlegur hann væri. Og í því steypist Sóti í 
jörð niður og vildi eigi bíða ljóssins. Skildi svo með þeim. Þeir Hörður tóku kistur allar og báru til 
festar og fé allt er þeir fundu. Hörður tók sverð og hjálm er Sóti hafði átt og voru hinar mestu 
gersemar. Þeir kippa nú festinni og urðu þess varir að mennirnir voru á burtu af hauginum. Hörður 
las sig upp eftir festinni og komst hann út úr hauginum. Geir batt féið í festi en Hörður dró út.  

Það er að segja frá þeim Hróari og Helga að þá er landskjálftinn varð æddust217 menn allir þeir er 
úti voru nema þeir Helgi og Hróar og urðu þeir að halda þeim sem úti voru. En er þeir fundust varð 
þar fagnafundur. Þóttust þeir þá Geir og Hörð úr helju heimt hafa.  

Spurði Hróar Hörð að tíðindum en hann kvað vísu:  

Átti eg ei við léttan  
auðar hlyn né blauðan,  
þann var vont að vinna  
vóm í heiðnum dómi.  
Veit eg, þá er ljós nam líta,  
ljót varð ásjón Sóta,  
vildi geymir galdra  
greypr í jörðina steypast.  

Þeir fóru nú á burt með fang218 sitt. Hvergi fundu þeir Björn og höfðu menn það fyrir satt að 
Óðinn219 mundi það verið hafa. Mikið ágæti220 þótti mönnum Hörður gert hafa í hauggöngunni.  

Hann talaði þá við Hróar: „Nú þykist eg eiga þá þrjá grípi sem eg kýs.“  

Hróar kvað það satt „og ertu maklegastur að hafa þá.“  

„Þá mun eg,“ segir Hörður, „kjósa sverð, hring og hjálm.“  

Síðan skiptu þeir fé öllu öðru og urðu allir vel ásáttir. Ekki vildi jarl hafa af fénu þá er þeir buðu 
honum, kvað Hörð maklegan mest af að hafa. Sitja þeir nú í sóma miklum og voru þar þau misseri.  

 
16. kafli  

Að vori sagði Hörður að hann vildi til Íslands en jarl, og Hróar, kveðst gjarna vilja að hann færi 
eigi á burt og þótti þar eigi slíkur maður komið hafa.  

Hörður mælti: „Gera skal eg ykkur kost á því. Giftið þið mér Helgu jarlsdóttur.“  

Jarl kveðst því mundu vel svara. Þau ráð tókust með samþykki Helgu og Hróars. Hörður unni mikið 
Helgu konu sinni. Hann hafði þá fé mikið.  

Þeir lögðu í hernað um sumarið allir fóstbræður, Hörður, Hróar, Geir og Helgi, og höfðu fjögur 
skip. Stýrði sínu hver þeirra. Varð þeim bæði gott til fjár og frægðar og fóru vel í sínum hernaði.221  

                                                            
216 skal þér að bana verða: Sóti leggur ógæfu á hringinn. Þessi hringur verður nokkurs konar leiðarminni, 

sbr. t.d. hringinn Andvaranaut (Skáldskaparmál Snorra-Eddu 46. kafli). 
217 æðast: tryllast, verða óður.  
218 fang: fengur. 
219 Óðinn: birtist í sögunum oft klæddur blárri eða bláflekkóttri heklu, sjá t.d. Bárðar sögu Snæfellsáss, 

Völsunga sögu (3. og 4. kafla) og Örvar-Odds sögu (19. kafla). 
220 ágæti: afrek. 
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17. kafli  

Nú er þar til að taka sem fyrr var frá horfið að Sigurður Torfafóstri fór utan á Eyrum og kom við 
Noreg og var þar um veturinn. En um sumarið eftir kom hann sér í skip með kaupmönnum og fór 
suður til Danmerkur. Þá réð þar fyrir Haraldur konungur Gormsson.222 Kemur Sigurður sér í 
kærleika við konunginn því að hann reyndist hinn röskvasti maður. Óx honum skjótt bæði fé og 
metnaður allt þar til er hann kom sér í lið með víkingum og reyndist hinn mesti garpur. Og svo fór 
fram nokkur sumur og allt þar til að Sigurður varð höfðingi fyrir víkingaliði. Stýrði hann þá sjálfur 
fimm skipum.  

Það var eitt sumar að hann sigldi austur fyrir Balagarðssíðu.223 Og er hann kom að sundum þeim er 
Svínasund heita þá var kveld komið. Þeir voru þar um nóttina. En um morguninn verða þeir eigi 
fyrr varir við en þar reru að þeim víkingar á sjö skipum. Þeir spurðu hver fyrir skipunum ætti að 
ráða. Maður stóð upp í lyfting224 á einu skipi, bæði mikill og svartur. Sá kveðst heita Björn 
blásíða225 og vera son Úlfhéðins Úlfhamssonar, Úlfssonar, Úlfhamssonar hins hamramma226, og 
spurði hver fyrir væri. Sigurður sagði til sín.  

„Hvort viljið þér heldur ganga á land lausgyrðir227 en fá oss skip og fé eða viljið þér berjast við 
oss?“  

„Það munum vér heldur kjósa að verja fé vort og frelsi og falla heldur með sæmd.“  

Síðan búast við hvorirtveggju. Slær þar í hinn harðasta bardaga. Gengur Sigurður vel fram og þar 
kemur að hroðin voru228 öll skip Sigurðar en þrjú af Birni. Þá stendur Sigurður einn uppi og varðist 
lengi og allt þar til er bornir voru að honum skildir. Var hann þá höndum tekinn og varð hann áður 
sjö manna bani einn saman. Var þá komið að kveldi dags. Hann var þá bundinn229 fast á höndum en 
fjötraður á fótum og fengnir til sex menn að geyma hans um nóttina en hann skyldi höggva að 
morgni en víkingar lágu allir á landi.230 Sigurður spurði hverjir skemmta skyldu.  

Varðmenn kváðu honum óvant um skemmtan „er þú skalt deyja á morgun.“ 

„Ekki hræðist eg dauða minn og mun eg kveða231 yður kvæði ef þér viljið.“  

Þeir kváðust það þiggja mundu. Kveður hann þá svo að þeir sofna allir. Hann velti sér þá þangað að 
sem öx ein lá. Getur hann þá skorið af höndum sér strenginn og því næst gat hann spyrnt af sér 
fjötrinum með því móti að af honum gengu bæði hælbeinin. Síðan drepur hann alla varðmennina. 
Síðan kastar hann sér til sunds og leggst til lands.  

                                                                                                                                                                                    
221 fóru vel í sínum hernaði: komu drengilega fram í hernaðinum. Í fleiri sögum eru víkingum gefnar viðlíka 

einkunnir og er þá líklega átt við að þeir hafi einkum barist við „vonda“ víkinga og ribbalda en hlíft 
bændum og múgafólki, sbr. t.d. Ingimund gamla í Vatnsdæla sögu.  

222 Haraldur konungur Gormsson: hann hafði viðurnefnið blátönn og var Danakonungur á 10. öld (d. um 
986). 

223 Balagarðssíða: mun eiga að rita Bálagarðssíða en hún hefur líklega verið á suðvesturströnd Finnlands. 
224 lyfting: (hér) stjórnpallur á skipi. 
225 Björn blásíða: illum víkingum eru oft gefin keimlík nöfn í sögum eins og blásíða, Úlfur, Úlfhamur, Sóti 

o.s.frv. Slík nöfn eiga að gefa í skyn hlutverk þeirra í sögunum.  
226 hamrammur: sem skiptir um ham, sem á rennur berserksgangur. 
227 lausgyrður: girtur svo laust að ekki geti borið vopn, (hér) vopnlaus. 
228 hrjóða skip: ryðja mönnum af skipi, fella alla menn á skipinu. 
229 var þá komið að kveldi dags. Hann var þá bundinn . . .: ekki þótti við hæfi að drepa menn að nóttu til því 

að náttvíg þóttu morðvíg. Svipuð sagnaklif koma fyrir í mörgum sögum, t.d. í Egils sögu.  
230 lágu allir á landi: þ.e. í tjöldum á landi. 
231 kveða: (hér) segja.  
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Gengur hann þá yfir þvert nesið því að hann treystist eigi að glettast232 við víkingana. Þá sér hann 
liggja fjögur skip en búðir á landi. Hann gengur djarflega að tjöldunum og var þá morgnað mjög. 
Hann fréttir233 hverjir þar væru forráðs. Þeir sögðu að sá héti Hörður er fyrir þeim væri, Hróar og 
Geir og Helgi, en spurðu í móti hver hann væri. Hann sagði til hið sanna. Gekk hann þá fyrir Hörð 
og spurðust almæltra tíðinda. Kenndist Hörður skjótt við Sigurð og býður honum til sín. Sigurður 
kveðst það þekkjast234 mundu og sagði honum frá svaðilsferðum235 sínum og bað Hörð rétta hlut 
sinn við víkingana. Honum þótti það ekki vænlegt en kveðst þó gera skyldu sem hann bæði. Bregða 
þeir þá við skjótt og ryðja skip sín farminum en bera á grjót í staðinn, róa síðan fram fyrir nesið.  

En er víkingar verða varir við það búast þeir við og þykjast sakna vinar í stað er Sigurður var í 
burtu. Slær nú í bardaga með þeim. Ganga þeir fóstbræður hart fram en Sigurður dugði þó 
ámælislaust. En er leið á daginn ræður Hörður til uppgöngu á skip það er Björn blásíða var á og 
Geir þegar eftir honum. Gekk með sínu borði hvor og drápu gersamlega hvert mannsbarn fyrir 
framan siglu. Björn blásíða hleypur þá í móti Herði. Hörður var þá kominn aftur yfir siglu og 
höggur Björn til Harðar með tvíeggjuðum mæki.236 Hörður kemur þá þó eigi fyrir skildinum. Stökk 
hann þá öfugur fram yfir237 siglubitann en mækirinn kemur svo hart í siglubitann238 að felur báða 
eggteina.239 En er Hörður sér það að Björn lýtur eftir högginu höggur hann bæði hart og skjótt um 
þverar herðarnar og sundur manninn fyrir neðan bringspalirnar með sverðinu Sótanaut og lét Björn 
blásíða svo líf sitt. Og er þetta var unnið hafði Geir drepið hvert mannsbarn á skipinu en Hróar 
hafði hroðið eitt skip og þeir Helgi báðir. Sigurður hafði hroðið eitt skip en víkingar flýðu á hinu 
fjórða. Tóku þeir Hörður þar herfang mikið, bundu nú sár manna sinna. Sigurður greri svo að 
honum stóð fyrir öngu.240 Fylgdi hann Herði alla ævi síðan meðan hann lifði og þótti vera hinn 
röskvasti maður.  

Þeir sigldu nú heim til Gautlands um haustið og sátu þar um veturinn í góðu yfirlæti.  

18. kafli  

Geir fýstist nú til Íslands og bað Hörð gefa sér fararleyfi. Hörður bað hann fara sem hann vildi en 
halda þó vináttu við sig. Helgi var eftir með Herði og Sigurður. Geir fór í burt. Þeim gaf seint byri 
og komu í Víkina austur og höfðu tjöld á landi.  

Það fréttir Gunnhildur konungamóðir og sendir menn sína til að drepa Geir. Þeir koma um nótt og 
berja þeim tjaldkúlur241 og fella á þá tjöldin. Geir komst einn á brott með vopnum sínum og varð 
áður níu manna bani. Hann fór þar til er hann kom til Brynjólfs Þorbjarnarsonar en þeir feðgar 
komu honum í skip og fengu honum fé nokkuð. Það þykir mönnum sem Gunnhildur hafi bannað242 
Geir með fjölkynngi sinni til Noregs. Líkaði henni nú hið versta er Geir komst undan. Létu þeir nú í 
haf.  

Geir kom út243 á Eyrum um sumarið. Þá var andaður Grímur faðir Geirs og svo Högni móðurfaðir 
hans í Hagavík en þær Guðríður og Þorbjörg varðveittu bú á Grímsstöðum. Geir fór þangað og var 
þar um veturinn. En um vorið keypti hann land í Neðra-Botni og færði þangað bú sitt og var 
allgagnsamt. Þangað fór Guðríður og Þorbjörg.  
                                                            
232 glettast: (hér) fást við.  
233 frétta: (hér) spyrja. 
234 þekkjast: (hér) þiggja. 
235 svaðilsferð: hættuför,erfið ferð.  
236 mækir: tvíeggjað sverð.  
237 öfugur fram yfir: aftur á bak. 
238 siglubiti: biti sem lá þvert yfir skipið og siglutréð var fest í.  
239 eggteinn: egg gerð úr stálteini sem soðinn var á sverðsblað úr járni.  
240 standa e-m fyrir öngu: há e-m að engu leyti.  
241 berja e-m tjaldkúlur: lumbra á e-m, ráðast að mönnum óvörum að næturlagi (í tjöldum). 
242 banna e-n e-ð: (hér) seiða, ginna e-n e-ð.  
243 kom út: þ.e. til Íslands. Áttatáknunin er miðuð við Noreg.  
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19. kafli  

Indriði Þorvaldsson og Þorgríma smíðkona gerðu bú í neðanverðum Skorradal þar sem nú heitir á 
Indriðastöðum en Þorgríma bjó þá í Hvammi, móðir hans, en Þorvaldur var dauður, faðir hans.  

Það sumar er Geir bjó fyrst í Botni kom út sá maður er Ormur hét á Vikarsskeiði244 við Þjórsá. Þeir 
brutu skipið en týndu öllu fénu. Þeir voru fimmtán menn á skipi og fengu engar vistir.245 Ormur 
hafði verið fyrir tveim vetrum í Hvítá og þegið vist með Indriða og nú reið Indriði norðan við þriðja 
mann í móti Ormi og kveðst eigi vilja vita að hann væri ráðlaus.246 Hann bauð honum heim með sér 
og öllum skipverjum hans. Ormur játaði því og þakkaði honum boðið. Þeir riðu allir sunnan hjá 
Bakkárholti um Grafning247 og Bíldsfell og svo hjá Úlfljótsvatni og þaðan til Ölfusvatns og koma 
þar í rökkri. Grímkell heilsar þeim en bauð þeim ekki.  

Indriði biður þá Þorbjargar dóttur Grímkels: „Er þér bóndi kunnigur uppruni minn og svo um 
fjárhaga mína. Vildi eg vita skjótt svör þín.“  

Grímkell mælti: „Ekki megum vér skjóta því þegar fram248 og ekki mun það ráðast svo skjótt.“  

Ekki varð af boðum hans við þá. Indriði reið í Hagavík um kveldið.  

En er þeir voru riðnir mælti Sigríður húsfreyja við Grímkel: „Allkynlega leist þér á þetta að gifta 
eigi dóttur þína Indriða er oss þykir hinn merkilegasti maður vera og lát ríða eftir þeim og sit eigi 
fyrir sóma þínum eða dóttur þinnar.“  

Grímkell mælti: „Gerum sem þú vilt.“  

Þá var sent eftir þeim í Hagavík. Riðu þeir aftur með sendimönnum. Grímkell tók nú allvel við 
þeim. Töluðu þeir nú um málið og var það ráðið að Indriði skal eiga Þorbjörgu og skal hann hafa 
með henni fjóra tigu hundraða og skyldi þegar vera brúðkaupið að Ölfusvatni. Indriði skyldi sjálfur 
ábyrgjast hversu þeim líkaði er eigi voru við.  

Indriði lét þar eftir lið sitt en fór við þriðja mann og sótti Þorbjörgu heim í Botn. Hann fór Jórukleif 
og svo til Grímsstaða og þaðan Botnsheiði og svo í Botn. Geir var eigi heima. Það mæltu margir 
menn að Geir mundi viljað hafa átt Þorbjörgu en ekki mælti hún þó í móti þessum málum né að 
fara með Indriða. Þau fara nú þar til er þau koma til Ölfusvatns. Er þá búið til brúðkaups.  

Grímkell fór til hofs249 Þorgerðar hörgabrúðar250 og vildi mæla fyrir ráðahag þeirra Þorbjargar. En 
er hann kom í hofið þá voru goðin í busli miklu251 og burtbúningi af stöllunum.  

Grímkell mælti: „Hví sætir þetta, eða hvert ætlið þér, eða hvert viljið þér nú heillum252 snúa?“  

Þorgerður mælti: „Eigi munum vér til Harðar heillum snúa þar sem hann hefir rænt Sóta bróður 
minn gullhring sínum hinum góða og gert honum marga skömm aðra. Vil eg þó heldur snúa 

                                                            
244 Vikarsskeið: var vestan Ölfusárósa þar sem nú heitir Skeið (Hafnarskeið, Hraunskeið). vikur: (kvk) 

vikursteinn. 
245 vist: dvalarstaður. Í sögunum er jafnan talað um að kaupmenn taki sér vist eða vistist þegar þeir dveljast 

veturlangt á Íslandi.  
246 ráðlaus: (hér) sem er í vandræðum. 
247 Grafningur: er fjallvegurinn milli Ölfuss og þeirrar sveitar sem nú heitir Grafningur.  
248 skjóta því þegar fram: svara því þegar í stað.  
249 hof: helgistaður heiðinna manna.  
250 Þorgerður hörgabrúður: var einhvers konar goðvera sem Hlaðajarlar tignuðu ákaft. Nafnið er ritað á 

ýmsa vegu en fræðimenn telja að Hölgabrúður muni upprunalegast. Hennar er m.a. getið í Færeyinga 
sögu (23. kafla) og Brennu-Njáls sögu.  

251 vera í busli: vera í ati, vera á iði.  
252 heill: hamingja. 
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heillum til Þorbjargar og er yfir henni ljós svo mikið að mig uggir að það skilji með okkur en þú 
munt eiga skammt ólifað.“  

Gekk hann þá í burt og var reiður mjög goðunum. Hann fór heim eftir eldi og brenndi upp hofið og 
öll goðin og kvað þau eigi skyldu oftar segja sér harmsögur. Og um kveldið er menn sátu undir 
borðum varð Grímkell goði bráðdauður253 og var hann jarðaður suður frá garði. Alla fjárvarðveislu 
bar undir Indriða og Illuga því að Hörður var eigi hér á landi. Ekki vildi Indriði skipta sér neinu af 
fjárvarðveislu eftir Grímkel nema heimanfylgju Þorbjargar. Illugi tók við fjárvarðveislu þegar um 
haustið. En um vorið var skipt fé við Sigríði og hafði hún land að Ölfusvatni og þótti góð húsfreyja.  

 
20. kafli  

Nokkurum vetrum síðar kom út Hörður Grímkelsson á Eyrum og Helga kona hans og Sigurður 
Torfafóstri, Helgi Sigmundarson og þrír tigir manna. Þá var Hörður þrjátigi vetra að aldri. Hann 
hafði þá utan verið fimmtán vetur í einu og orðið gott til fjár bæði og virðingar.  

Illugi hinn rauði frá Hólmi kom til skips og bauð Herði til sín og öllum hans mönnum og fór sjálfur 
í móti þeim og gerði allt hið sæmilegasta254 til þeirra. Hörður tók því vel og þótti stórmannlega 
boðið. Fór Hörður til Illuga með hálfan þriðja tug manna og var þeim veitt mungát255 allan veturinn 
með hinni mestu rausn og líkaði Herði allvel. Illugi bauð honum fé sitt allt það sem hann hafði við 
tekið. Hörður kvað sér tíðara256 að heimta fé sitt að Torfa frænda sínum og kveðst mundu fara að 
finna hann.  

Síðan fór hann við tólfta mann og kom á Breiðabólstað og hitti Torfa og heimti fé sitt.  

Torfi kveðst eigi vita glöggt um fjárheimtur þær „því að eg er ekki skyldur til að gjalda þér féið ef 
þú ert verrfeðrungur.“  

Hörður kvað það enn lítt reynt en lést eftir fénu leita mundu. Síðan reið Hörður á burtu og sagði 
Illuga er hann kom heim.  

Illugi bað Hörð vægja „og vænti eg að þá fari betur með ykkur því að Torfi er vitur maður og 
grimmúðigur.“  

Hörður kvað það fjarri fara skyldu: „Hefir hann ávallt illa til vor gert en aldrei vel. Vil eg þegar fara 
og láta mönnum safna.“  

Hörður reið og safnaði mönnum um Akranes257 en Illugi safnaði fyrir neðan og vestan, um Heynes 
og Garða til Fellsaxlar og um Klafastaði en Hörður fyrir austan Kúludalsá. Þeir riðu upp um 
Miðfell og svo til Breiðabólstaðar. Torfi var úti og fagnar þeim vel. Illugi leitaði um sættir og kvað 
þeim vera nauðsyn á að sættast svo nánum mönnum.  

Torfi lét meiri von að Hörður hefði rétt að tala. „Mun hann og verða mikilmenni,“ segir hann, 
„miklu hefir hann skjótara við brugðið.258 Vil eg unna honum sætta og hér landakostar.259 Eg mun 
fá honum í hönd hér með jörðunni þrjá tigu kúa og þrjá tigu hjóna. Mun eg fá allt til bús þessi 

                                                            
253 bráðdauður: bráðkvaddur, dó skyndilega. 
254 sæmilegur: sem sómi er að.  
255 mungát: öl, mjöður.  
256 kvað sér tíðara: kvað sér liggja meira á, kvað sér brýnna. 
257 Hörður reið og safnaði mönnum um Akranes: eftir orðanna hljóðan safnar Hörður bæði vestan og austan 

við þær slóðir sem Illugi fer um. Fellsöxl og Klafastaðir eru fyrir austan Kúludalsá. Hér kann eitthvað að 
hafa skolast til því að höfundur virðist annars staðkunnugur á þessum slóðum.  

258 miklu hefir hann skjótara við brugðið: hann hefur fyrr hafist handa en búast hefði mátt við (og þar með 
sannað ágæti sitt). 

259 landakostur: jarðnæði. 
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misseri. Vil eg vita hvað manni hann vill vera. Hann skal ábyrgjast fé það allt er hann tekur við, 
bæði lönd og kvikfé.“  

Illugi kvað þetta vel boðið og þetta þá Hörður og sættust að því. Þangað fór Hörður búi sínu um 
vorið og galt Illugi honum fé sín öll. Gagnsamt260 var bú Harðar. Ól hann gest ganganda. Öngvir 
urðu til að leita á Hörð enda var hann óáleitinn við aðra. Hann bjó þar tvo vetur.  

 
21. kafli  

Auður261 hét maður. Hann bjó á Auðsstöðum gagnvert Uppsölum eða heldur neðar, einrænn maður 
og auðigur, kynlítill og þó kífinn262 nokkuð. Sigurður hét son hans. Hann átti merhryssi, móskjótt 
að lit, tvö. Honum þóttu hrossin góð.  

Illugi hinn rauði hafði gefið Herði stóðhross fimm saman þá hann fór burt frá Hólmi, svört öll að 
lit. Þangað vöndust til merar Auðs hinar skjóttu og hlupu í burt úr högum sínum. Illa kveðst Herði 
það þykja er Auði varð of lítið gagn að hrossum sínum.  

Fátt varð um frændsemi þeirra Torfa. Ekki kepptu menn mjög við Hörð enda átti hann gott eina við 
menn. Þá bjó Torfi á Uppsölum. Hann hafði goðorð og þótti ódæll263 og illur viðskiptis.  

Annað sumar fór á sömu leið að hross Auðs gengu í burt frá honum og til hrossa Harðar. Hörður 
bað hann færa hrossin sín yfir fjallið svo að eigi fyndu merar Auðs þau. Svo var gert og fundu þó 
merar Auðs hrossin.  

Það bar til um engiverk264 að Sigurður Auðsson kom heim frá stóðinu og hafði eigi getað náð 
hrossum sínum. Þá sendi Hörður Helga Sigmundarson til að veita honum lið. Helgi fór með Sigurði 
og var í illu skapi og kvað Auð einn valda slíkum spennum265 og ónáðum. En er hann kemur til 
hrossanna sér hann að sveinninn hefir sært hestinn. „ 

Þá mælti hann: „Þú munt vera illt mannsefni og eigi skaltu mörgum góðum gripum spilla héðan 
af.“  

Hann vó þá sveininn.  

Litlu síðar kom Hörður að og mælti: „Þú ert illur maður er þú hefir drepið ungmenni eitt og þó 
saklaust. Væri það maklegt að eg dræpi þig. Nú mun eg ekki því nenna þó að það væri betur að þú 
lifðir eigi eftir slíkt óverkan.266 Mun þetta vera upphaf ógæfu þinnar. Er nú það fram komið er mér 
sagði hugur um og það líkast að svo nokkurneginn beri til að þetta dragi okkur báðum til bana og 
fleirum öðrum með því öðru sem þá ber til og lagið vill verða.“  

Hörður kastaði þá feldi á líkið267 og fór síðan heim fyrst. Og þegar litlu síðar fór Hörður til 
Auðsstaða og þá er Hörður gekk vestan í garð þá gekk Auður norðan í garð.  

                                                            
260 gagnsamur: sem nýtist vel. 
261 Auður: þetta nafn kemur ekki annars staðar fyrir sem karlmannsnafn. E.t.v. er mannsnafnið dregið af 

bæjarnafninu Auðsstaðir.  
262 kífinn: deilugjarn. 
263 ódæll: erfiður. 
264 engiverk: heyskapur á engjum.  
265 spenna: skaði, tjón. 
266 óverkan: ódæði. Það kemur stöku sinnum fyrir að börn séu drepin í Íslendingasögum og þykir það jafnan 

hið mesta níðingsverk.  
267 Hörður kastaði þá feldi á líkið: ef lík var ekki jarðað eða hulið með einhverju móti var um morð að ræða 

en við því voru miklu þyngri viðurlög en vígi. feldur: yfirhöfn. 
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Og er þeir fundust mælti Hörður: „Þar hefir tekist illa og þó í móti mínum vilja er son þinn var 
drepinn. Nú vil eg selja þér sjálfdæmi268 og sýna það að mér þykir þetta allilla orðið og lúka þegar 
upp269 allt féið. Og munu það flestir tala að þér sé varla von betri málaloka að svo vöxnu máli.“  

Auður svarar: „Nú hefi eg hitt Torfa vin minn og selt honum málið og hefir hann heitið mér að 
fylgja því til hinna fremstu laga enda mætti eg það allvel sjá að þér kæmuð hart niður270 
Breiðbælingar.“  

Hörður mælti: „Þú hefir það illa gert að rægja okkur Torfa saman og nú skaltu þess gjalda.“  

Hann brá þá sverðinu Sótanaut og hjó Auð sundur í tvo hluti og húskarl hans. Svo var Hörður þá 
reiður orðinn að hann brenndi bæinn og allt andvirkið271 og tvær kvinnur er eigi vildu út ganga.  

En er Torfi spurði þetta kvað hann engan slíks fyrr fýst hafa „að gera slík ódæmaverk við vini mína 
en þó Hörð eigi gott af eyrum að leiða.“272  

Og er hann spurði að Hörður var eigi heima fór hann heiman til Breiðabólstaðar stefnuför og 
stefndi málunum til273 alþingis, fór heim síðan.  

En er Hörður spurði þetta sendi hann Helga suður til Indriða mágs síns og bað hann ríða til þings 
og svara málum sínum og bjóða sættir. Hann kveðst eigi geta af sér fyrir fjandskap Torfa að bjóða 
neinar sættir sjálfur. Helgi fór og hitti Indriða og segir honum orð Harðar.  

Indriði svarar: „Eg hefi heitið Illuga rauða að fara til Kjalarnessþings en bjóða vil eg Herði hingað 
til mín.“274  

Helgi svarar: „Minni nauðsyn mun þér að fara til Kjalarnessþings en að svara fyrir mág þinn 
jafnröskvan og muntu vera skauð275 ein.“  

Þorbjörg mælti: „Þetta væri úrlausn nokkur ef dugandi maður færi með erindum en nú kann vera að 
engi verði. Hefir og þessi ógæfa af þér hlotist.“  

Helgi fór heim og sagði ekki Herði frá heimboðinu Indriða276 en kvað hann ekki lið honum veita 
vilja.  

                                                            
268 sjálfdæmi: málalok þar sem annar aðilinn ræður skilmálum einn.  
269 lúka upp: greiða. 
270 koma hart niður: verða illa úti, verða fyrir áföllum.  
271 andvirki: amboð og verkfæri; hey sem flutt er í garð. Allt lausafé heima á búinu, annað en hús.  
272 leiða e-n af eyrum: losa sig við e-n, hrinda e-n frá sér, leiða e-n hjá sér.  
273 stefna málunum: saksókn hófst með stefnu. Þá fór ákærandi til heimilis ákærða og stefndi honum til þings 

til að svara þar til saka.  
274 eg hefi heitið Illuga rauða að fara til Kjalarnessþings: með Kjalarnessþingi hlýtur að vera átt við vorþing 

en þeim var lokið löngu áður en alþingi hófst. Líklegt er að Torfi hafi stefnt Herði til vorþings í 
Borgarfirði (Þverárþings) en ekki til alþingis og skýrist þá að Indriði átti ekki hægt með að vera á tveim 
vorþingum samtímis. Samkvæmt 14. vísu hafa málin þó verið rekin á alþingi.  

275 skauð: bleyða, aumingi, skræfa.  
276 Helgi fór heim og sagði Herði ekki frá heimboðinu Indriða: Helgi veldur enn meiri ógæfu en orðið er með 

því að segja rangt frá erindislokum.  
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Herði fannst fátt um og kvað vísu:  

Minn varð mágur hranna  
mér, og svo er hann fleirum,  
eini illr að reyna  
elds, í málaferlum.  
Þorgrímu réð heldur heima  
hvarflaus vera arfi.  
Oss er stála stýrir  
stríðr en verri síðar.  

Og er menn komu til þings og dró að dómum þá spurði Torfi ef277 nokkur vildi fébótum upp halda 
fyrir hönd Harðar.  

„Mun eg,“ segir hann, „taka fébætur ef nokkur vill bjóða en eigi nenni278 eg að kasta máli þessu 
niður undir fætur mér.“279  

Engi komu svör á móti og urðu þeir Hörður sekir og Helgi báðir.  

En er Hörður spurði sekt sína kvað hann vísu:  

Gera réð geymir stórra  
gullhringa á alþingi  
ósa enn að vísu  
elds fægi útlægan  
um hyski heiðar þorska  
og, hjörrunna, miskunnar  
oss er engi á þessu  
ótti, grettis sótta.  

Ekki fundust þeir Torfi þá um sinn.  

 
22. kafli  

Litlu síðar fór Hörður í Botn með allt sitt til Geirs fóstbróður síns. Hörður brenndi áður öll hús á 
bænum og svo hey. Hann kvað Torfa lítið þar skyldu féna.280 Segja það sumir menn að Hörður hafi 
búið að Uppsölum í þenna tíma en Torfi á Breiðabólstað. Þá hafði Hörður sextán vetur og tuttugu 
er hann féll í útlegð og hann fór í Botn. Öll hjón281 hans fóru með honum og fylgdarmenn til Geirs 
og höfðu þar setu.  

                                                            
277 ef: (hér) hvort. 
278 nenna: (hér) hafa geð í sér til e-s. 
279 kasta máli niður undir fætur sér: láta kyrrt liggja, láta mál niður falla.  
280 féna: (hér) hafa fé upp úr e-u. 
281 hjón: (hér) vinnuhjú. 
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Það var einn dag að Torfi kvað vísu þessa:  

Víst mun Torfi treysta  
tandrauðra Nílsanda,  
hæðinn höldur að ríði  
heim í Botn að gotnum.  
Hreytar get eg að viðurnám veiti.  
Vargi trú eg að þegnar bjargi  
ef jafnmargir meiðar törgu  
mættu finnast hér inni.  

Þeim varð kostnaðarsamt þau misseri282 því að minni urðu ti283lföng en þurfti en Geir gáði nú verr 
búsýslu en áður. Hjuggust þá upp kvikféin svo að um sumarið eftir fæddi varla búféið fólkið. Um 
haustið eftir voru upp höggvin öll kvikféin gersamlega utan fáar einar kýr.  

Og einn morgun um veturinn fyrir jól tók Geir á fótum Helga. Hann stóð upp skjótt og fóru þeir 
yfir háls til Vatnshorns í Skorradal. Bóndi var eigi heima. Hann var að brúðkaupi á Lundi í 
Reykjadal að Kolls.284  

Geir mælti: „Nú mun verða að afla til bús þannig sem verða má og skaltu gera annað hvort að halda 
vörð eða ganga í fjós.“  

Helgi kaus að halda vörð. Geir gekk þá inn í fjósið og leysti upp nautin. Tveir menn voru á 
heystáli285 og tefldu og brann þar ljós.  

Þá mælti annar þeirra: „Hvort eru laus nautin í fjósinu?“  

Annar þeirra kvað konur mundu valda og hafa eigi bundið nautin. Fer nú annar þeirra utar undir 
dyrnar. Og er Geir sá það hljóp hann að og vó þann. Og er þeim dvelst er fyrri fór fer annar og er 
hann kom í hlöðudyr hafði hann slíka för sem hinn fyrri. Vó Geir og þenna. Síðan leiddu þeir á burt 
yxni286 sjö vetra gamalt.  

Og er þeir komu heim í Botn líkaði Herði allilla og kveðst á burt skyldu ef þeir vildu stela.  

„Þykir mér,“ segir hann, „miklu ráðlegra að ræna ef eigi má við annað vera.“  

Geir bað hann eigi við sig skilja fyrir þessa sök, „skaltu einn öllu ráða okkar á milli.“  

Og svo var að Hörður fór eigi á burt.  

En er konur komu í fjós að Vatnshorni þótti þeim undarlegt er naut öll voru laus. Ætluðu þær 
nautamenn sofa mundu. Bundu þær nautin. En er þær komu að hlöðudurum fundu þær þá þar 
dauða. Voru þá bónda orð send. Kom hann heim. Var fjölrætt um þenna hlut.  

Eigi vildi Hörður láta neyta yxnisins fyrr en maður var sendur til Vatnshorns að segja hið sanna um 
ferðir Geirs. Segja það og nokkurir menn að Hörður muni hafa bætt bónda að Vatnshorni fyrir 
menn sína og yxni og því muni hann þetta mál ekki síðan kært hafa.  

 
23. kafli  

Kolgrímur hinn gamli son Álfs hersis úr Þrándheimi bjó á Ferstiklu í þenna tíma. Hann var 
landnámsmaður. Hans son var Þórhallur, faðir Kolgríms, föður Steins, föður Kvists, föður Kala.  

                                                            
282 misseri: hálft ár. 
283 hjuggust þá upp kvikféin: kvikfénaði, kúm og kindum, var slátrað til matar. höggva fé: slátra fé.  
284 að Kolls: á heimili Kolls. 
285 heystál: sú hlið á heystabba sem leyst er úr; (hér) hey.  
286 yxn: nautgripur. 
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Kolgrímur sendi orð Botnverjum að þeir ættu saman knattleika og sköfuleika287 á Sandi. Þeir játuðu 
því. Tókust nú upp leikar og héldust fram yfir jól. Gekk þeim Botnverjum oftast verr því að 
Kolgrímur stillti svo til að Strendir urðu sterkari í leikinum. Mikið lögðu Botnverjar til skó sér er 
þeir gengu. Oft var þá skorin yxnishúðin til skæða.288 Þykir mönnum sem Kolgrímur hafi viljað 
forvitnast um yxnishvarfið og því hafi hann leikana lagið.289 Þóttist hann þá kenna yxnishúðina á 
fótum þeim. Voru þeir þá kallaðir yxnismenn. Fengu þeir þá enn harðleikið. Töluðu þeir þá um er 
þeir komu heim að þeir þættust harðleikið fá290 og kváðust upp mundu gefa brátt leikana.  

Hörður mælti hart við þá og kvað eigi þá meðalklækismenn291 vera ef þeir þyrðu eigi að hefna sín 
„og eruð þér,“ segir hann „til illgerða einna búnir.“  

Þá voru þeir komnir til Harðar Þórður köttur og Þorgeir gyrðilskeggi,292 sekur maður. Nú lét 
Hörður gera sér hornsköfur um nóttina. Þá voru allir búnir að fara til leiks þegar er Hörður fór þótt 
áður væru nokkuð stirðir. Önundur Þormóðsson af Brekku var í móti Herði skipaður, vinsæll maður 
og rammur293 að afli. Sjá leikur var allharður en áður kveld kæmi lágu dauðir af Strandverjum sex 
menn en enginn af Botnverjum. Fóru nú heim hvorirtveggju. Önundi fylgdu allir þeir er utan voru 
af Strönd.  

En er þeir komu skammt inn frá Brekku þá bað Önundur þá fara fyrir „en eg vil,“ segir hann, 
„binda skó minn.“  

Þeir vildu ekki frá honum ganga. Hann settist niður og heldur hart. Í því dó hann og er þar jarðaður. 
Þar heitir nú Önundarhóll. Ekki voru mál þessi sótt á hönd Herði né hans mönnum.  

Þorsteinn gullknappur294 bjó þá á Þyrli, grályndur295 og undirförull, slægvitur og vel fjáreigandi. En 
Þorvaldur bláskeggur bjó á Sandi, gildur bóndi og mikill fyrir sér.  

 
24. kafli  

Refur hét maður Þorsteinsson, Sölmundarsonar, Þórólfssonar smjörs. Hann bjó á Stykkisvelli í 
Brynjudal. Hann var goðorðsmaður ríkur296 og garpur mikill. Hann var kallaður síðar meir Refur 
hinn gamli. Þorbjörg katla hét móðir hans. Hún bjó í Hrísum. Hún var fjölkunnig297 mjög og hin 
mesta galdrakona. Kjartan hét bróðir Refs. Hann bjó á Þorbrandsstöðum, mikill maður og sterkur 
og illa skapi farinn, ójafnaðarmaður um alla hluti. Því var hann furðu298 óvinsæll af alþýðu manna.  

Ormur hét maður Hvamm-Þórisson, vinsæll maður og smiður mikill. Þessir menn allir voru í mót 
Botnverjum.  

                                                            
287 sköfuleikar: einhvers konar leikur þar sem hornsköfur voru notaðar. Björn Bjarnason úr Viðfirði getur sér 

þess til að hornsköfur hafi verið einhvers konar legghlífar en líklegra er að þær hafi verið leiktæki af 
einhverju tagi, e.t.v. kylfur.  

288 skæði: skófatnaður.  
289 því hafi hann leikana lagið: því hafi hann komið leikunum á. lagið: lagt. 
290 fá harðleikið: fá illa útreið. 
291 eigi . . . meðalklækismaður: fól, níðingur, ódrengur, skræfa. 
292 gyrðilskeggi: síðskeggur, sem gyrðir skeggið undir belti.  
293 rammur: sterkur. 
294 gullknappur: gullhnappur. 
295 grályndur: undirförull, ekki allur þar sem hann er séður, tvöfaldur í roðinu.  
296 ríkur: (hér) voldugur. 
297 fjölkunnigur: göldróttur, margvís.  
298 furðu: (hér) mjög. 
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Það spyrja þeir Hörður af þingi um sumarið að menn ætla að safnast saman og drepa þá og þykjast 
þá sjá, að kvikfé299 voru höggvin, að þá mundi verða að ræna. Geir bað þá virki gera og kvað þá 
seint mundu sækjast.  

Hörður kveðst ætla að þeim mundi matur setinn300 „og vil eg fara láta í hólm þann er hér liggur 
fyrir landi á Hvalfirði fyrir Bláskeggsárósi fyrir utan Dögurðarnes. Sá hólmur er sæbrattur og víður 
sem mikið stöðulgerði.“301  

Þangað fóru þeir um þing með allt sitt. Þeir tóku ferju302 mikla úr Saurbæ frá Þorsteini öxnabrodd 
til fulltingjar303 sér en sexæring frá Þormóði af Brekku en selabát304 ferærðan305 frá Þorvaldi 
bláskegg. Þeir gerðu sér skála mikinn og horfði306 annar endir í landnorður307 en annar í útsuður308 
og voru dyr á miðjum skálavegg til vesturs. Allt stóð skálinn suður á hamarinn en ganga mátti fyrir 
norðan milli klifs og dura þeirra sem á gafli voru. Norðan aðeins var þá á gengt en vestur frá 
skálanum voru leynigrafir.309  

Þau voru lög þeirra að hverjum manni skyldi fyrir bjarg kasta ef þrem náttum lengur lægi. Allir 
skyldu skyldir að fara hvert sem Hörður vildi eða Geir ef þeir væru sjálfir í för. Skipt var verkum 
með þeim. Öll voru hús upp tekin í Botni að viðum og flutt út í Hólm. Sá hólmur er nú kallaður 
Geirshólmur. Tók hann nafn af Geir Grímssyni.  

Átta tigir manna annars hundraðs voru í Hólmi þá er flestir voru en aldrei færri en á hinum átta tigi 
þá er fæstir voru. Þessir voru nefndir: Hörður og Helga jarlsdóttir kona hans, Grímkell son þeirra 
og Björn, hann var tvævetur, Geir og Sigurður Torfafóstri Gunnhildarson, Helgi Sigmundarson, 
Þórður köttur og Þorgeir gyrðilskeggi. Hann var einn tillagaverstur af öllum Hólmverjum og fýsti 
allra illvirkja. Þangað drifu nær allir óskilamenn310 og svörðu311 eiða þeim Herði og Geir að vera 
þeim hollir og trúir og hver þeirra öðrum.  

Þorgeir gyrðilskeggi og Sigurður Torfafóstri fluttu vatn frá Bláskeggsá við tólfta mann og fylltu 
selabátinn af vatni og helltu í ker það er var út í Hólmi.  

Leið nú svo fram um hríð.  

 
25. kafli  

Þorbjörg katla hældist um það að hún kvað aldrei Hólmsverja sér mundu mein gera. Svo treysti hún 
fjölkynngi sinni. Og er þeir spurðu þetta í Hólm kveðst Geir vilja reyna það og bjóst heiman við 
tólfta mann eftir þing. Þórður köttur fór með honum en er þeir komu í dalinn sáu þeir að fé var 

                                                            
299 kvikfé: búfé, kýr og kindur.  
300 sitja e-m mat. svelta e-n, varna e-m að afla sér matar.  
301 stöðulgerði. afgirtur staður þar sem ær voru mjólkaðar. 
302 ferja: skip einkum ætlað til flutninga, stærra og borðmeira en venjulegir bátar.  
303 fulltingi: stuðningur, aðstoð, hjálp.  
304 selabátur: bátur ætlaður til selveiða.  
305 ferærður: með fjórum árum. 
306 horfa: (hér) snúa. 
307 landnorður: norðaustur.  
308 útsuður: suðvestur. 
309 leynigrafir: voru venjulega þaktar torfi eða hrísi svo óvinir féllu í þær. Hér kunna að vera áhrif frá 

hugmyndum manna um virkisgerð í útlöndum.  
310 óskilamaður: óreiðumaður. 
311 svörðu: þt af so sverja: sóru.  
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rekið norður um fell er stendur á milli Brynjudals og Botns. Geir lét tvo varðveita ferjuna. Þórður 
köttur sat á hálsi312 og hélt vörð.  

En er Þorbjörg katla kom út varð hún vís af fjölkynngi sinni og framvísi að skip var komið frá 
Hólmi. Hún sækir þá sveipu313 sína og veifði upp yfir höfuð sér. Þá gerði myrkur mikið að þeim 
Geir. Hún sendi þá orð Ref syni sínum að hann safnaði mönnum. Þeir urðu saman fimmtán og 
komu að Þórði ketti óvörum í myrkrinu og tóku hann höndum og drápu og er hann grafinn í 
Kattarhöfða neðanverðum. Þeir Geir komust til sjóvar. Þá tók af myrkrið og sáu þeir þá gjörla og 
réðu þeir Refur til og börðust. Allir menn voru drepnir þeir sem Geir fylgdu en þrír af Ref. Geir 
komst á skip og svo til Hólms og var sár mjög. Hörður hafði ferð hans mjög í spotti og kvað Kötlu 
enn ekki hafa í móti tekið. Helga var góður læknir og græddi hún Geir að heilu. Ótti var mönnum í 
Hólmi að þessu.  

Og þegar er sár Geirs voru bundin sté Hörður á skip með tólfta mann og fór þegar inn til 
Brynjudals og kveðst enn vilja reyna Kötlu. Tveir gættu skips en tíu fóru að sækja féið.  

Katla skók þá enn sveipu sína og gerir orð Ref og kvað nú vera slæg314 í að hitta Hólmverja „er sá 
er nú fyrir þeim hinn hárfagri maður er mestur garpur þykist vera.“  

Refur kom við hinn sétta mann. Ekki fal315 sýn fyrir Herði af göldrum Kötlu og fóru þeir leið sína 
sem þeir höfðu ætlað og hjuggu á skip sitt til þess er þeir höfðu fullfermt svo að Refur horfði á og 
hans menn, fluttu síðan út í Hólm og skildi svo með þeim.  

 
26. kafli  

En er mjög leið á sumarið fór Hörður við fjórða mann og tuttugasta til Saurbæjar því að Þorsteinn 
öxnabroddur hafði hælst um það að Skroppa fóstra hans fjölkunnig mundi svo geta gert að honum 
yrði ekki mein að Hólmverjum, með fjölkynngi sinni. Og er þeir komu að landi varðveittu sjö skip 
á fljóti en sautján gengu upp. Þeir sáu griðung mikinn á melnum upp frá naustum.316 Þeir vildu 
glettast við hann en Hörður vildi eigi það. Tveir menn af liði Harðar sneru í móts við griðunginn og 
brugðu á sitt ráð. Boli brá við hornunum í hvorttveggja sinn. Annar þeirra stefndi á síðuna en annar 
í höfuðið. Spjótið hvorstveggja fló317 aftur og fyrir brjóst þeim og höfðu báðir bana.  

Hörður mælti: „Hafið þér ráð mín því að eigi er hér allt sem sýnist.“  

Nú koma þeir á bæinn. Skroppa var heima og dætur bónda, Helga og Sigríður, en Þorsteinn var í 
seli í Kúvallardal.318 Það er í Svínadal. Skroppa lauk upp öllum húsum. Hún gerði sjónhverfingar 
því að þar sem þær sátu á palli sýndist þeim standa eski319 þrjú. Menn Harðar töluðu um að þeir 
vildu brjóta eskin. Hörður bannaði það. Þeir fóru þá norður frá garði og vildu vita ef þeir fyndu fé 
nokkuð. Nú sáu þeir hvar gyltur320 ein rann með tveimur grísum norður úr garði. Þeir komust fyrir 

                                                            
312 Þórður köttur sat á hálsi: líklega mun átt við hálsinn milli Brynjudals og Botnsdals. Önnur skýring er sú 

að háls merki hér fremsta rúm í skipi og hann hafi gætt bátsins.  
313 sveipa: höfuðklútur. 
314 vera slægur í e-u: vera fengur í e-u. 
315 fela: (hér) byrgja. 
316 naust: Bátaskýli. 
317 fló: þt af so fljúga: flaug. 
318 Kúvalladalur: líklega ritvilla í handritum. Sami dalur er síðar (1285) nefndur Kúhallardalur og svo er hann 

kallaður nú. Dalur þessi gengur inn af Svínadal.  
319 eksi: askja. Fyrir kemur í Íslendingasögum að mönnum er brugðið í annað líki til að fela þá fyrir 

eftirleitarmönnum.  
320 gyltur: gylta. 
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hana. Þá þóttust þeir sjá mannfjölda mikinn fara á móti sér með spjótum og alvæpni og nú skekur 
gylta norðan hlustirnar með grísum sínum.321  

Geir mælti: „Förum til skips. Vér munum eiga hér við liðsmun.“  

Hörður kvað hitt ráð að renna322 eigi svo skjótt að öllu óreyndu. Í því tók Hörður upp stein mikinn 
og laust gyltina til bana. Og er þeir komu að sáu þeir að þar lá Skroppa dauð en dætur bónda stóðu 
uppi yfir henni þar að grísirnir höfðu sýnst. Nú sáu þeir þegar að Skroppa var dauð að þetta var 
nautaflokkur er í móti þeim fór en öngvir menn. Þetta sama fé ráku þeir til skips og drápu og hlóðu 
ferjuna af slátri.323 Geir tók á burt Sigríði nauðga og fóru síðan út í Hólm. Skroppa var jörðuð inn 
frá Saurbæ, á milli og Ferstiklu, í Skroppugili.  

Þorsteinn gullknappur sat í friði fyrir Hólmverjum því að þeir höfðu sæst á laun að hann skyldi 
flytja alla einhleypinga324 í Hólm og segja þeim allar vélar325 landsmanna. Hann hafði unnið þeim 
eiða að halda þetta allt og svíkja þá í engu en þeir höfðu heitið honum að ræna þar ekki.  

 
27. kafli  

Um veturinn fyrir jól fóru þeir tólf saman í Hvamm til Orms á náttarþeli. Ormur var eigi heima. 
Hann var farinn nokkuð326 að erindum sínum. Bolli hét þræll hans er annaðist um bú ávallt er 
Ormur var eigi heima. Þeir brutu upp útibúr327 og báru út vöru328 og mat. Þeir tóku kistu Orms er 
gripir hans voru í og fóru með þetta allt á burtu. Bolla þótti sér illa tekist hafa er eigi var vakað yfir 
útibúrinu. Hann kveðst skyldu ná kistunni af Hólmverjum eða fá bana ella og bað þá segja bónda 
að hann væri við átjánda mann að naustum hina fjórðu nótt þaðan og léti hljótt yfir sér.  

Bolli býst nú. Hann hafði slitna skó og vöruvoðarkufl.329 Hann var í Brynjudal hina fyrstu nótt og 
þó eigi að bæjum. Hann kom til Þorsteins gullknapps og nefndist Þorbjörn, sagðist vera sekur 
maður og kveðst vildu út til Harðar og koma sér í sveit með honum. Þorsteinn gullknappur flutti 
hann út í Hólm og er þeir Hörður og Geir sáu manninn leist þeim eigi einn veg báðum. Geir þótti 
ráð að taka við honum en Hörður kveðst ætla njósnarmann. Geir réð þó og sór hann þeim áður eiða 
en þeir tóku við honum. Margt sagði hann þeim af landi og kveðst þó vera syfjaður. Hann lagðist 
niður og svaf um daginn. Þeir Geir komu eigi upp kistunni og spurðu Þorbjörn hvert ráð hann legði 
til. Þorbjörn kvað það ekki vant.330  

„Er þar ekki331 í,“ sagði hann, „utan smíðartól bónda“ - kvað Ormi það eitt mein þykja í ráni þeirra 
Hólmverja er tólakista hans var í burtu „en eg var þá,“ segir hann, „að Mosfelli er ránið spurðist. 
Mun eg færa honum kistuna ef þér viljið.“  

Lítil slægja332 þótti Geir í vera um kistuna með því að ekki væri í nema smíðartól ein. Tvær nætur 
var Þorbjörn þar og taldi um fyrir þeim að þeir létu lausa kistuna. Ekki var Herði um að þeir hefðu 
nokkur ráð Þorbjarnar, kvað þau mundu illa gefast. Geir vildi þó ráða og fóru þeir sex saman um 

                                                            
321 skekur gylta norðan hlustirnar með grísum sínum: þótt þeir kæmust fyrir gyltuna er hún samt fyrir norðan 

þá og blakar eyrunum ásamt grísunum. hlustir: eyru. 
322 renna: flýja. 
323 slátur: kjöt. 
324 einhleypingur: flakkari, förumaður, landhlaupari.  
325 vélar: brögð. 
326 nokkuð: hér mun eiga að standa nokkur: til nokkurs staðar.  
327 útibúr: geymsluskemma laus frá öðrum bæjarhúsum.  
328 vara: vaðmál, einkum ætlað til vöruskipta.  
329 vöruvoðarkufl: kufl úr vöruvoð.  
330 vant: erfitt, sbr. vandur: örðigur, erfiður.  
331 ekki: (hér) ekkert.  
332 slægja: fengur.  
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nátt til nausta Orms. Þeir báru þá kistuna á land og upp í naustið og settu undir húfinn333 á skipi 
Orms. Þá kallaði Þorbjörn að menn skyldu upp standa og taka þjófana. Þeir hlupu þá upp er fyrir 
voru og sóttu að þeim. Geir greip þá einn árarstubba og barði á tvær hendur og varðist hann þá 
allrösklega. Geir nær þá skipi sínu. Fjórir menn létust af Geir. Ormur tók ferju og reru eftir Geir.  

Hörður tók til orða heima í Hólmi: „Það er líkara að Geir þurfi manna við og eigi þykist eg vita hve 
Þorbjörn sjá hefir gefist334 honum.“  

Tók hann þá skip og rær inn á fjörð, kemur nú að eltingum þeirra Orms og Geirs. Sneri þá Ormur 
skjótt undan og að landi. Geir fór út í Hólm með Herði.  

Ormur gaf síðan Bolla frelsi og land á Bollastöðum og öll búsefni. Bjó hann þar síðan og varð 
auðigur maður og ófælinn.335  

 
28. kafli  

Eftir þing um sumarið fóru þeir Hörður og Geir við fjórða mann og tuttugasta á ferju einni einn 
aftan336 og lentu í Sjálfkvíum337 fyrir dyrum að Hólmi. Þeir létu sex gæta skips en átján gengu upp. 
Þeir ráku fé úr Akrafelli. Hörður sá að maður gekk út að Hólmi í skyrtu og línbrókum.338 Það var í 
sólarupprás. Hörður kenndi þar Illuga því að hann var allra manna skyggnastur.339  

Nú varð Illugi var við ferð þeirra og sendi þegar menn í Garð og á Heynes og svo til Kúvallarár340 
að safna mönnum. Hann réð ei fyrri til við þá en hann hafði þrjá tigu manna. Og er Hörður sér 
mannasafnaðinn bað hann Geir kjósa hvort hann vildi drepa féið og gera til og ferma skipið eða vill 
hann verja Illuga og hans mönnum svo að þeir kæmust ekki til. Geir kveðst heldur vilja gera til féið 
en eiga við Illuga.  

Hörður mælti: „Nú kaustu það er mér þótti miklu betra. Er eg og þessu vanari. Mun eg verja þeim 
við tólfta mann og skulum vér vera ávallt jafnmargir en þér skuluð vera því færri, sem féið gera til, 
sem nokkurir falla af oss.“  

Urðu þeir þá fjórtán er fénaðinn gerðu til. Nú tókst atlaga með þeim Herði og Illuga. Var það að 
frágerðum341 hversu rösklega að Hörður varði kvíarnar því að þeir Illugi sóttu hart að. Einart 
söfnuðust menn að Illuga svo að þeir urðu alls um síðir fjórir tigir manna en þeir Hörður urðu tólf 
saman. Urðu nú menn hans mjög sárir því að liðsmunur var mikill. Sigurður Torfafóstri dugði 
allhraustlega sem hann var ávallt vanur. Helgi Sigmundarson varðist og karlmannlega. Þorgeir 
gyrðilskeggi hlóð ferjuna. Geir var eigi handseinn að drepa féið og gera til eftir. Níu féllu af Herði 
áður en ferjan var hlaðin en er þeir stigu á skip sóttu hinir hart að, landsmennirnir, og féllu þá sex 
menn af Herði áður en þeir létu skipborðið gæta sín. Hörður varð sár af bryntrölli.342 Allir voru 
nokkuð sárir.  

Illugi lætur þá safna skipum en þeir Hörður höfðu meitt343 öll stór skip. Landnyrðingur stóð í móti 
þeim Herði. Þeir bundu þá sár sín og reru með hinu nyrðra landi um Katanes og Kalmansárvík. Þeir 
                                                            
333 húfur: þriðja eða fjórða borð frá kili; skipshlið.  
334 gefast: reynast. 
335 ófælinn: kjarkmikill, ekki hræðslugjarn. 
336 aftann: síðdegi, kvöld.  
337 Sjálfkvíar: Algengt örnefni við Hvalfjörð. Niður undan Innra-Hólmi heita klettar Sjálfkvíar. Þetta eru 

klettagerði, sjálfgerðar kvíar eða gjótur þar sem mátti króa fénað af.  
338 línbrækur: nærbuxur.  
339 skyggn: sjónglöggur, sbr. skarpskyggn. 
340 Kúvallará: hér mun vera villa í handriti, ætti að vera Kúludalsá.  
341 frágerð: afburðir, ágæti.  
342 bryntröll: (líklega) tvíblaða öxi með spjótsoddi. 
343 meiða: skemma, brjóta. 
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lögðu farminn á eitt sker því að veður bægði344 þeim. Geir vildi þar eftir vera og einn maður með 
honum en Herði þótti það fólska345 að hætta sér þar. Hörður hélt ferjunni inn á fjörðinn. Þá hvíldust 
þeir því að þeir höfðu mjög hlaðið þó að snúið væri þeim. Þeir Illugi sækja þá eftir þeim Herði fast 
en þeir halda fram fyrir nesið. Þá gaf Hörður nafn nesinu og kallaði Katanes346 því að honum þótti 
þar margur kati fyrir fara. Þegar þeir Illugi koma eftir sækja þeir þegar að þeim.  

Hörður mælti þá: „Hart sækir þú eftir mágur og þetta bauð mér fyrir löngu hugur sem nú er fram 
komið.“  

Illugi mælti: „Mikið hafið þér og til gert.“  

Þá gerðist atsókn hörð. Hörður varði öðrumegin ferjuna en sex öðrumegin. Litlu síðar komu 
Hólmverjar á þremur skipum og hlaupa þegar á ferjuna. Þá lætur Illugi undan síga en þeir elta hann 
út eftir firði.  

Brandur hét maður, son Þorbjarnar kolls347 undan Miðfelli. Hann kom að Geir í skerinu og barðist 
við hann og drap þann er honum fylgdi. Geir varðist vel en Brandur var við sjöunda mann. Þá kom 
Hörður að í því og kvað Geir hafa farið eigi fjarri því sem hann gat til. Þá flýði Brandur. Þeir lögðu 
eftir honum og drápu hann, þar heita nú Brandsflesjar inn frá skerinu, það er fyrir austan Kalmansá, 
og fimm menn aðra en sétti komst undan.  

En þeir Hörður og Geir fluttu allt fangið348 til Hólms. Hörður kvað þá vísu:  

Flóðs hafði fellda áðan  
fimmtán viðu mána,  
tófta var Týr á sættir  
trauður, Illugi hinn rauði.  
Heldur réð Geir að gjalda  
grimmúðigur þá rimmu.  
Nú fellu af veiti vella  
vargfæðar jafnmargir.  

Leið nú af sumarið.  

 
29. kafli  

Annan vetur eftir jól fóru þeir Hörður og Geir og fjórir tigir manna upp Álftarskarð349 og svo í 
Svínadal og þaðan í Skorradal og lágu í leyni um daginn en fóru ofan til sauðhúsa um nóttina og 
ráku þaðan í burt um morguninn átta tigu geldinga,350 er Indriði átti, upp hjá Vatni. Þá gerði snæfall 
mikið og gjörningaveður351 móti þeim. Þá mæddust forustusauðir er þeir komu undir fjallið og 
vildu þeir Geir þá láta eftir sauðina en Hörður kvað það lítilmannlegt þó að nokkur snæskafa352 
væri eða lítið mugguveður353 í móti. Hörður tók þá forustusauðina sinni hendi hvorn og dró svo 

                                                            
344 bægja: hindra, aftra. 
345 fólska: heimska. 
346 Katanes: kati er talið með skipsheitum í Snorra-Eddu: skip. Norðmenn nefndu nyrsta odda Skotlands 

Katanes og kann örnefnið að vera komið þaðan því að margir af landnámsmönnum í Hvalfirði og á 
Akranesi eru sagðir hafa komið af þeim slóðum. 

347 kollur: (hér líklega) sköllóttur. 
348 fang: fengur, afli.  
349 Álftarskarð: heitir nú Brekkuskarð. 
350 geldingur: sauður, geltur hrútur. 
351 gjörningaveður: galdraveður, óveður magnað með göldrum. 
352 snæskafa: skafrenningur. 
353 mugguveður: mugga, snædrífa. 
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fyrir um fjallið. Varð það slóð mikil. Þeir ráku þar í eftir annað féið. Því heitir þar Geldingadragi354 
síðan. En er þeir komu í Svínadal var þar enginn snjór, fóru síðan til skips síns og drápu þar féið, 
þar heitir síðan Gorvík, fara nú út í Hólm. Leið nú af veturinn.  

Um vordaga fara þeir Hörður og Geir og Sigurður Torfafóstri, Helgi og Þorgeir gyrðilskeggi með 
sex tigu vígra355 karla. Þeir fóru norður Álftarskarð til Indriðastaða og leyndust þar í skógum þar til 
er naut voru rekin til haga.  

Svartur hét sá er fénu stýrði og sveinn lítill með honum. Þeir Hörður fóru til nautanna og ráku fyrir 
vestan Vatn. Svartur fór og með. Þeir fóru um Geldingadraga í Svínadal. Þar drápu þeir Svart. 
Síðan fóru þeir að sofa þar uppi í dalnum. Sveinninn vísaði aftur nautunum meðan þeir sváfu. 
Hörður vakti og sá undan skildi sínum.  

Hann lét sveininn fara leiðar sinnar og mælti til hans: „Far þú nú sveinn því að betur er það komið 
er systir mín hefir en þeir Hólmverjar.“  

Heim kom sveinninn og sagði Þorbjörgu orð Harðar og kvað skaða mikinn að slíkum manni „og 
gerði hann vel við mig en menn hans drápu Svart.“  

Engu svaraði hún sveininum.  

Því heitir þar nú Kúhallardalur að nautin hölluðust þar frá þeim.  

Geir vaknar og vildi fara eftir nautunum en Hörður kvað það eigi skyldu. Síðan safna þeir um 
Svínadal svínum bænda og ráku ofan á sandinn og drápu þar svínin og lögðu á skip, þar heitir nú 
Svínasandur, fóru síðan út í Hólm.  

30. kafli  

Um alþingi um sumarið fóru þeir Hólmverjar inn til Dögurðarness. Þeir fóru Síldamannagötu356 til 
Hvamms í Skorradal og tóku yxn Þorgrímu smíðkonu við Skorradalsvatn fyrir sunnan og ráku 
suður á hálsinn.357 Einn var apalgrár358 uxinn. Hann viðraði359 mjög. Hann hljóp aftur í hendur þeim 
og svo hver að öðrum og út á vatnið og lögðust360 yfir þar er mjóst var og gengu síðan heim í 
Hvamm.  

Hörður mælti þá: „Mikið er um kynngi361 Þorgrímu að fénaður skal eigi sjálfur mega ráða sér.“  

Þorgríma hafði sofið og vaknaði vonu bráðara og sá út.  

Hún leit uxana vota og mælti þá: „Hart hefir yður nú boðið verið en laust héldu nú garparnir nú.“  

Hörður spurði nú félaga sína hvort þeir vildu ekki breyta um hagi sína og athafnir. „Þykir mér,“ 
segir hann, „illt ráð vort að svo búnu að vér lifum við það eitt er vér rænum til.“  

Þeir sögðu að hann mundi mestu um ráða.  

„Þá vildi eg,“ segir hann, „að vér færum til kaupmanna í Hvítá og gerðum þeim tvo etjukosti,362 að 
þeir gæfu upp skipið við oss eða vér munum drepa þá ella.“  

                                                            
354 Geldingadragi: dragi: heiðardrög, háls. 
355 vígur: vopnfær. 
356 Síldamannagata: mun eiga að ritast Síldarmannagata. Þetta er leið úr Hvalfjarðarbotni upp til Botnsheiðar.  
357 hálsinn: mun eiga að rita með stórum staf, Hálsinn. Átt er við hálsinn sunnan við Skorradal. 
358 apalgrár: gráflekkóttur.  
359 viðra: þefa, snasa, hnusa. 
360 leggjast: þ.e. leggjast til sunds. 
361 kynngi: galdrar. 
362 etjukostir: afarkostir, harðir kostir. 
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Geir kveðst þessa albúinn „en þó vil eg áður að vér brennum inni Torfa Valbrandsson og Koll að 
Lundi, Kolgrím hinn gamla, Indriða og Illuga.“  

Hörður mælti: „Minna mun fram koma um stórræði yður og er hitt líkara að vér verðum allir 
drepnir sakir þess að menn munu eigi þola oss svo mikinn ójöfnuð sem vér bjóðum.“  

Fleiri voru þeir er löttu að fara til skipsins en fýstu illvirkja, utan Sigurður Torfafóstri.  

Hörður mælti: „Það mun verða fram að koma sem ætlað er og búið að ei sé hægt við að gera. En 
firr363 er það mínu skapi að liggja í þessum illvirkjum lengur.“  

Aftur fóru þeir í Hólm hina sömu nótt og voru heima þrjár vikur. Síðan fóru þeir til lands átta tigir 
manna.  

Hörður kveðst þá vilja að þeir brenndu inni Illuga eða Indriða „þar sem þeir hafa einart,“364 segir 
hann, „mér í móti verið en aldrei með í svo miklum nauðum sem eg hefi staddur verið.“  

Þeir fóru um nóttina í Svínadal og lágu þar í skógum um daginn en aðra nótt fóru þeir í Skorradal 
og leyndust þar. 

31. kafli  

Þá nótt hina sömu er Hörður fór úr Hólmi dreymdi Þorbjörgu á Indriðastöðum að átta tigir varga365 
rynnu þar að bænum og brynnu eldar úr munni þeim og væri einn í hvítabjörn og þótti hann heldur 
dapur og dvöldust nokkura stund á bænum og runnu síðan vestur úr garði á hól nokkurn og lögðust 
þar niður. En Indriði sagði það vera hugi Hólmverja til sín. Þorbjörg kveðst ætla að þeir mundu 
vera sjálfir og koma þar brátt. Hún bað Indriða veita heim brunnlæk og þekja yfir366 því að hún 
kveðst vera berdreym.367 Svo var nú gert. Þorbjörg lét gera reykháfa stóra. Hún lét bera fé upp á 
þvertré því að vatn stóð í miðjum veggjum. Hún hafði ekki og svo mannfátt fyrir.  

Litlu síðar komu þeir Hörður. Gekk hann að durunum upp og fór fyrir368 liðinu. Hann drap á dyr. 
Þorbjörg gekk til hurðar og heilsaði vel Herði og bauð honum til sín og virktaliði hans.369 Vildi hún 
að hann skildi við harkalið370 það og kvað marga mundu verða honum þá að liði. Hörður bauð 
henni út á völl til sín og kvað hana skyldu vel komna hjá sér ef hún skildi við Indriða. Hún kvað 
það verr sama371 og lést eigi mundu við hann skilja. Síðan drógu þeir viðköst að dyrum og lögðu 
eld í bæinn en þeir vörðu með vatni sem fyrir voru. Þeim sóttist illa. Það undraðist Geir.  

Hörður mælti: „Þess get eg að systir mín hafi ráð til gefið um vatnrás þessa.“  

Þeir fóru að leita og fundu lækinn og veittu af en þó var nóg vatnið í bænum, svo hafði mikið inn 
hlaupið áður. Hörður sá að maður stóð í einum reykháfnum og hélt á boga. Hörður skaut þann 
mann með gaflaki372 til bana. Eftir það sá Hörður fara lið að bænum er Þorbjörg hafði eftir sent. 
Geir kvað þá mundu verða undan að leita. Ekki latti Hörður þess. Hurfu þeir síðan frá. Engin féllu 
þar hús ofan. Fjöldi manna kom til Indriðastaða. Heim fóru Hólmverjar og sátu nú um kyrrt um 
stund.  

                                                            
363 firr: fjarri. 
364 einart: einatt; alltaf. 
365 vargur: úlfur. Úlfar voru taldir fylgjur óvina í draumum.  
366 hún bað Indriða veita heim brunnlæk og þekja yfir: viðbúnaður Þorbjargar minnir á virkisgerð Króka-Refs 

á Grænlandi (Króka-Refs saga). 
367 berdreymur: sem dreymir ljósa drauma fyrir ókomnum atburðum, drauma sem rætast fljótt.  
368 fara fyrir: fara á undan. 
369 virktalið: dyggustu fylgdarmenn, vildarmenn. virkt: ástúð.  
370 harkalið: ribbaldar, lýður. harki: rusl, drasl. 
371 sama: sæma, hæfa. 
372 gaflak: létt kastspjót. 
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32. kafli  

Bændur lögðu fund á Leiðvelli373 við Laxá hjá Grunnafirði að eigi færi svo lengur fram að þeim 
Hólmverjum þyldust öll illvirki þau er þeir gerðu öllum. Héraðshöfðingjum voru orð send að þeir 
kæmu til þessarar stefnu374 og öllum bændum og griðmönnum.375 En er Indriði bjóst til fundarins 
spurði Þorbjörg hvert hann ætlaði að fara. Hann sagði henni.  

„Þá vil eg fara með þér,“ segir hún, „því að þú mátt vita að eg er þér trú.“  

Eigi vildi hann að hún færi til fundarins og kvað henni ekki gaman mundu vera í því að heyra hvað 
þar er mælt. Hún kveðst það þykjast vita. Síðan reið Indriði til fundarins. Litlu síðar lét Þorbjörg 
söðla sér hest og fór með annan mann til stefnunnar. Þar var fyrir mannfjöldi mikill og háreysti 
mikið en er hún kom drap klukku þeirra hljóð376 og þögnuðu allir.  

Hún mælti þá: „Vita þykist eg framferði yðvart og ætlan en ekki skal því leyna yður sem mér býr í 
skapi að eg skal verða þess manns bani eða láta verða sem Hörð bróður minn vegur.“  

Síðan ríður hún á burt.  

Á þessu þingi var Torfi Valbrandsson, Kollur frá Lundi, Indriði, Illugi, Kolgrímur, Refur og 
Þorsteinn öxnabroddur og Ormur úr Hvammi og margir aðrir héraðshöfðingjar.  

Torfi mælti þá: „Einsætt377 er mönnum þeim sem hér eru við staddir og verða allir að því 
samráða378 að taka þessa vændismenn379 af lífi eða munu þeir gervir fyrst alránir380 sem næstir eru 
en síðan allir aðrir héraðsmenn. Megið þér það sjá að þeir munu eigi öðrum hlífa er Hörður vildi 
brenna inni mága sína. Snúum brátt að nokkuru ráði góðu svo að engin njósn komi þeim. Er þetta 
öllum hið mesta nauðsynjaverk.“  

Illugi lét meiri illvirki af þeim standa381 en svo mætti vera, kvað þar saman komið hið versta fólk: 
„Mun eg þar öngvar tengdir382 virða. Höfum vér svo spurt til þeirra að þeir hafi oss slíkan hlut 
ætlað sem Indriða.“  

Kolgrímur kvað þá mestan kulda af kenna er næstir eru en þó ekki langt að bíða áður en aðrir ættu 
slíkt fyrir höndum þótt firr sætu.383 Slíkum orðum mælti hver að öðrum. Refur kvað það eitt til 
liggja að maður væri ger út í Hólm, sá er þeim sverði eiða, að ekki væri af svikum við þá „og segi 
að það væri vilji allra landsmanna að þeir færu í burt úr Hólmi hvert sem þeir vildu og væru þá 
sáttir hvorir við aðra.“  

Torfi var að þessu mestur upphafsmaður um ráðagerð þessa og það með að hann biður þá þegar 
ríða um nóttina inn til fjarðar svo að eigi yrðu Hólmverjar varir við „því að mér sýnist,“ segir hann, 
„sumir grunsamlegir á Ströndinni.“  

                                                            
373 Leiðvöllur: örnefnið hefur verið talið vera í Arkarlækjarlandi norður við Grunnafjörð, nú Leiruvog.  
374 stefna: (hér) fundur.  
375 griðmaður: vinnumaður, heimamaður, sbr. griðkona. 
376 drap klukku þeirra hljóð: þeir þögnuðu. Líkingin mun dregin af því þegar hætt er að hringja klukku og 

hljómur hennar deyr út.  
377 einsær: efalaus. 
378 samráða: einhuga, samtaka. 
379 vændismaður: ódáðamaður, óþokki. 
380 alránn: rændur öllum eigum sínum. 
381 lét meiri illvirki af þeim standa: taldi þá mundu vinna fleiri illvirki. 
382 tengdir: mágsemdir. Illugi var mágur Harðar. 
383 þótt firr sætu: þótt þeir byggju lengra í burtu. firr: fjær. 
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Þeir riðu þegar um nóttina. Þeir átu dögurð384 um morguninn eftir á nesi því innanverðu er þeir 
kölluðu Dögurðarnes síðan.  

Þann morgun hinn sama sóttu þeir vatn, Þorgeir gyrðilskeggi og Sigurður Torfafóstri, tólf saman á 
skútu einni. Hólmverjar vissu öngvar vonir til mannsafnaðar eða nokkurra svika við sig.  

33. kafli  

En er landsmenn urðu varir við ferð þeirra Sigurðar þá sendu þeir Koll Kjallaksson við fjórða mann 
og tuttugasta. Og er þeir fundust, flýði þegar Þorgeir gyrðilskeggi við sjöunda mann en Sigurður 
Torfafóstri bjóst til varnar við fimmta mann og var þar allhörð atlaga. Varðist Sigurður þá enn 
allhraustlega því að hann var bæði sterkur og vopnfimur. Þar til börðust þeir að fallnir voru allir 
félagar Sigurðar en hann var þá enn ekki sár. Þorvaldur bláskeggur sótti þá hart að og margir aðrir. 
Þá voru fallnir fimm menn af Koll. Sigurður verst þá enn ágæta vel. Vegur hann þá enn marga 
menn enda berast þá sár á hann. Þorvaldur bláskeggur snarar þá að Sigurði og leggur í gegnum 
hann með spjóti. Sigurður hafði vegið með öxi. Hann kastar þá til Þorvalds öxinni og kemur öxin í 
höfuðið og féll hvortveggi dauður niður. Þá hafði Sigurður orðið níu manna bani en fylgdarmenn 
hans höfðu drepið þrjá. Alls féllu þar í árkvíslunum sautján menn af hvorumtveggjum. Þær eru nú 
kallaðar Bláskeggsár.  

Þorgeir gyrðilskeggi nam staðar á Arnarvatnsheiði og lagðist í helli á Fitjum og safnaði sér liði og 
var þar þar til er Borgfirðingar gerðust til385 þeirra. Þá stökk386 Þorgeir norður á Strandir og var þar 
drepinn sem segir í Álfgeirs þætti.387  

 
34. kafli  

Nú leitast þeir um höfðingjarnir hver til vill verða að fara út í hólminn en flestir töldust undan því. 
Torfi talar þá um að þeim mundi aukast mikill frami í er færi og mundi þykja síðan meir maður en 
áður en sagði líklegt að þeir mundu gæfulausir vera sem í hólminum voru sakir illgerða sinna.  

Kjartan Kötluson bróðir Refs, hinn mesti garpur og manna frálegastur, hann kveðst mundu til hætta 
að fara ef þeir vildu gefa honum til hringinn Sótanaut ef Hörður yrði veiddur „en eg á þó illt að 
launa Hólmverjum.“  

Þeir játuðu þessu og þótti hann vænlegastur til af þeim er þar voru þá.  

Kjartan mælti þá: „Mun ei það líkast að hafa bátinn Þorsteins gullknapps? Oft hefir hann oss að 
óliði farið.“388 

Öllum þótti það vænlegt og sögðu að Hólmverjar mundu það síst gruna. Kjartan Kötluson reri nú út 
á báti Þorsteins gullknapps. Hann var í brynju undir kufli. En er hann kom í Hólm segir hann Herði 
að landsmenn vilja sættast, lét Illuga og vini hans eiga mikinn hlut í að þeir færu frjálsir. Geir trúði 
þessu og þótti líklegt vera er hann hafði bát Þorsteins gullknapps því að hann hafði þeim eiða unnið 
að hann skyldi aldrei þeim til svika ganga. Margir voru fúsir í burt og leiddist þar að vera og fýstu 
að farið væri með Kjartani í burt úr Hólmi.  

Þá mælti Hörður: „Mjög oft höfum við Geir orðið eigi á eitt sáttir því að okkur hefir jafnan eigi 
einn veg sýnst. Þykir mér þeir illan mann hafa til fengið þar sem Kjartan er slík hugðarmál að bera, 
jafnmikil nauðsyn sem við liggur hvorumtveggjum. Höfum vér og lítt við Kjartan vingast.“  

                                                            
384 dögurður: dagverður, morgunverður. 
385 gerast til e-s: fara að e-m, ráðast á e-n. 
386 stökkva: (hér) flýja. 
387 Álfgeirs þáttur: er einn þeirra þátta og sagna sem minnst er á í fornritunum en eru ekki til nú.  
388 fara e-m að ólið: valda e-m skaða. 
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Hann mælti þá: „Ekki skulum vér nú á það minnast því að það heyrir eigi þeim er sáttmál bera en 
satt eitt segi eg yður og sverja mun eg það ef yður þykir þá fullara.“  

Herði kveðst svo á hann lítast að hann mundi ekki eiðvar389 vera og kvað þá vísu:  

Mér líst málma snerru  
meiður, sá er ferðar beiðir,  
hryggðarfullan hvergi bregðast,  
hann að njósnir kanni.  
Brennu skyldi í burtu hranna  
Baldur sjá komast aldrei,  
ef eyðir álms því réði,  
ómeiddur, sá er slíks beiddi.  

Þá fýstu flestir allir burtferðar. Tóku þá þegar sumir sér flutning með Kjartani.  

Hörður kveðst hvergi fara mundu „en eg læt390 vel að þeir reyni hversu Kjartan væri þeim trúr. En 
það ætla eg,“ segir hann, „að þér séuð ókátari hinn síðara hluta dags.“  

Kjartani þótti því betur sem hann flytti í burtu fleiri. Margir stigu á ferjuna. Sagði Kjartan að þeir 
skyldu sjálfir fara í móti sínum mönnum í annað sinni. Þeir fóru nú frá Hólmi. Eigi mátti 
mannfjölda sjá fyrr en skipið kom fram fyrir tangann. En er þeir voru landfastir orðnir gerðu 
bændur að þeim kvíar391 af mannfjölda. Og er þeir komu á land voru þeir teknir allir og haldnir og 
síðan snúinn vöndur í392 hár þeim og höggnir gervallir. Þá fögnuðu landsmenn er svo lítið lagðist 
fyrir slíka illvirkja og þótti þeim nú líklega á horfast að þeir mundu allir unnir verða.  

 
35. kafli  

Kjartan fór í annað sinn út til Hólms. Hólmverjar spurðu því félagar þeirra hefðu ekki farið á móti 
þeim. Kjartan sagði þá svo fegna orðið hafa friðinum að þeir hefðu hlaupið leikandi á land. Geir 
trúði þessu og sté á skip með Kjartani við marga menn. Hörður latti þessarar ferðar og sagði til 
mikils draga mundu. Ekki vildi hann fara. Helgi Sigmundarson var eftir hjá honum og Helga 
jarlsdóttir og synir þeirra tveir og sex menn aðrir.  

Þeir Geir fóru nú burt frá Hólmi og þótti Herði hvergi betur er Geir vildi fara með Kjartani. En er 
þeir róa fram fyrir nesið sá Geir mannfjöldann á landi. Þóttist hann þá vita að þeir mundu sviknir 
vera.  

Hann mælti þá: „Illa gefast ill ráð393 og verða oft til síð um sén394 enda hefir Hörður mér oft nær 
getið395 og enn hygg eg að svo muni vera og er það nú líkast að hér verði endir á vorum illum 
framferðum og væri vel ef Hörður kæmist undan því að honum er einum meiri skaði en oss öllum.“  

Þeir voru mjög komnir að landi. Geir hljóp þá fyrir borð á sund og lagðist fram með berginu. 
Ormur hét Austmaður396 er var með Indriða, rammur397 maður að afli. Hann skaut manna best og 

                                                            
389 ekki eiðvar: ekki vandur að eiðum, sem skirrist ekki við að sverja rangan eið.  
390 láta: (hér) líka. 
391 gera kvíar að e-m: króa e-n inni, umkringja e-n. 
392 snúinn vöndur í: stafur bundinn í (til að halda í meðan þeir voru hálshöggnir). vöndur: stafur. Í 

Jómsvíkinga sögu (47. kafla) er sagt frá svipaðri aftöku. 
393 illa gefast ill ráð: kunnur málsháttur í íslenskri tungu, m.a. notaður í Njáls sögu (45. kafla). 
394 til síð um sén: of seint séð. um er hér merkingarlaust forskeyti.  
395 geta nær: fara nærri um, vita betur.  
396Austmaður: Norðmaður. 
397 rammur: sterkur. 
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vel búinn að öllum íþróttum. Hann skaut eftir Geir gaflaki398 og kom í milli herða honum og fékk 
hann af því bana. Hann var lofaður mjög af þessu verki. Þar heitir Geirstangi399 er líkið rak á land.  

 
36. kafli  

Helga jarlsdóttir stóð á hólminum út og sá þessi tíðindi. Hún sagði Herði og bað hann sjá. Ekki 
sýndist þeim þetta einn veg. Hún sagði að til mikils mundi um draga.  

Landsmenn lofuðu mjög Kjartan og kváðu hann mikið mundu vaxa af þessum ferðum, létu nú og 
vera fátt eftir. Kjartan kveðst nú ætla knapp á að ríða400 að ná Herði og lokka hann að líka401 eftir á. 
Hann hafði sexæring og fer nú út til Hólms.  

Hörður spurði hvar Geir væri eða því hann kæmi ekki í móti honum.  

Kjartan kvað hann vera haldinn402 á landi þar til er hann kæmi „sættist þér svo allir í einu.“  

Hörður mælti: „Mikið færist þú í fang Kjartan er þú flytur oss alla Hólmverja til lands og mikil laun 
muntu fyrir taka af landsmönnum. Mun eg hvergi fara. Hefi eg þér ávallt illa trúað og eigi má á 
manni sjá ef þú gefst vel.“  

Kjartan mælti: „Eigi muntu því hugminni en þínir menn að þú þorir eigi að fara á land.“  

Hörður spratt þá upp og stóðst eigi eggjun403 hans og kveðst ætla að hann mundi eigi þurfa sér 
hugar að frýja404 áður en lyki þeirra viðskiptum. Hörður kvað Helgu skyldu fara með sér. Hún 
kveðst eigi fara mundu og eigi synir hennar heldur og lét nú að því koma sem mælt er að eigi má 
feigum forða.405 Grét Helga þá sáran. Hörður sté á skip reiður mjög og fara nú uns þeir koma þar að 
er Geir flaut dauður við sker eitt.  

Hörður hljóp þá upp og mælti til Kjartans: „Allra manna armastur, og skamma stund skaltu eiga að 
fagna þessum svikum.“  

Hörður hjó þá til hans með sverðinu Sótanaut og klauf hann að endilöngu niður í beltisstað, allan 
búkinn með tvífaldri406 brynjunni. Í því renndi skipið að landi og urðu þeir allir handteknir sem á 
skipinu voru. Indriði lagði fyrstur hendur á Hörð og batt hendur hans heldur rammlega.407  

Hörður mælti þá: „Heldur fast bindur þú nú mágur.“  

Indriði svarar: „Það kenndir þú mér þá er þú vildir mig inni brenna.“  

Illugi mælti til Indriða: „Eigi á Hörður þó góða mágana enda hefir hann illa til gert.“  

Indriði svarar: „Löngu hefir hann því fyrirgert408 að nokkurar tengdir séu við hann virðandi.“  

                                                            
398 gaflaki: létt kastspjót. 
399 Geirstangi: er ysti oddinn á Dögurðarnesi.  
400 ætla kapp á að ríða: þ.e. ljúka verki, binda endahnútinn á verkið. Þegar Hörður er unninn er verkinu lokið. 

knappur: hnútur. ríða: hnýta. 
401 lokka hann að líka eftir á: lokka hann líka að landi á eftir hinum.  
402 vera haldinn: vera í haldi, vera í góðu yfirlæti. Hér kann orðalagið að vera tvírætt.  
403 eggjun: ögrun, frýjun. 
404 frýja e-m hugar: draga kjark e-s í efa. 
405 eigi má feigum forða: eigi verður þeim manni bjargað sem er ætlað að deyja innan skamms. 
406 tvífaldur: tvöfaldur. Annað hvort hefur Hörður klofið brynjuna bæði að framan og aftanverðu eða brynjan 

verið gerð úr tveimur hlífðarlögum.  
407 rammlega: fast, sterklega. 
408 fyrirgera: spilla, ónýta. 
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Hann rétti þá fram öxina og teiknaði til409 að nokkur skyldi vega að Herði en enginn vildi það gera. 
Hörður snarast þá við hart og varð laus. Hann þreif öxina úr hendi Indriða og stökk út yfir 
þrefaldan mannhringinn. Helgi Sigmundarson varð laus og hljóp þegar eftir honum. Refur sté á hest 
og reið eftir þeim og gat eigi náð þeim. Þá kom á Hörð herfjötur410 og hjó hann af sér í fyrsta sinn 
og annað. Í þriðja sinni kom á hann herfjöturinn og þá gátu þeir kvíað hann og slógu um hann hring 
og stökk hann enn út yfir hringinn og vó áður þrjá menn. Hann hafði Helga Sigmundarson þá á 
baki sér. Hljóp hann þá til fjalls. Sóttu þeir þá hart eftir honum. Refur varð fljótastur því að hann 
var á hesti og þorði hann eigi að ráða á Hörð. Þá kom enn herfjötur á Hörð. Komst þá eftir 
meginflóttinn.411 Hann kastaði þá Helga af baki sér.  

Hann mælti þá: „Mikil tröll412 eiga hér hlut í. En ekki skuluð þér þó hafa yðvarn vilja um það sem 
eg má að gera.“  

Hjó hann þá Helga sundur í miðju og kvað þá eigi skyldu drepa fóstbróður413 sinn fyrir augum sér. 
Það þótti mönnum sem Helgi mundi mjög svo dauður áður. Svo var Hörður þá reiður og ógurlegur 
að sjá að enginn þeirra þorði framan að honum að ganga. Torfi sagði að sá skyldi eiga hringinn 
Sótanaut, sem Hörður hafði á hendi sér, sem þyrði að vega að Herði. Þá slógu þeir hring um hann. 
Þá kom Þorsteinn gullknappur að heiman frá Þyrli. Sóttu þeir þá hart að Herði. Varð hann þá enn 
sex manna bani. Þá gekk öxin af skaftinu. Í því hjó Þorsteinn gullknappur á hnakkann með 
háskeftri414 öxi því að enginn þeirra þorði framan að honum að ganga eða ráða þó að hann væri 
slyppur.415 Af því sári fékk Hörður bana. Þá hafði hann drepið af þeim þrettán menn með þeim 
fjórum sem hann drap við skip áður en hann var fangaður.  

Allir lofuðu hreysti hans, bæði vinir hans og óvinir, og þykir eigi honum samtíða á alla hluti 
röskvari maður verið hafa og vitrari en Hörður þó að hann væri eigi auðnumaður.416 Ollu því og 
hans fylgdarmenn þó að hann stæði í slíkum illvirkjum og það annað að eigi má sköpunum 
renna.417  

37. kafli  

Landsmenn lofuðu Þorstein gullknapp fyrir þetta verk og fengu honum hringinn Sótanaut og 
kváðust honum hans vel njóta og unna. En er Þorsteinn spurði umræðu418 Þorbjargar vildi hann 
gjarna þetta verk aldrei gert hafa. Nær sex tigir manna voru drepnir af Hólmverjum, og að auk þeir 
fóstbræður, í Dögurðarnesi.  

Nú töluðu þeir um höfðingjarnir að ráð væri að fara eftir Helgu og drepa sonu þeirra Harðar. Þá 
þótti sumum of síð dags. Höfðu þeir þá að því samtak419 að þeim skyldi engi grið gefa né ásjá420 

                                                            
409 teikna til: gefa merki um e-ð, benda. 
410 herfjötur: máttleysi sem gat gripið menn í bardaga (oft talið stafa af göldrum). Þetta er skylt því þegar 

menn urðu að gjalti í bardaga. Höfundur sögunnar hefur greinilega misskilið orðið herfjötur því að hann 
hefur hugsað sér hann úr einhverju efni. Þá má geta þess að til var valkyrjuheitið Herfjötur.  

411 meginflóttinn: þetta mun villa í handriti, á sennilega að vera meginflokkurinn. 
412 tröll: (hér) galdraverur. 
413 fóstbróðir: ekki er þess getið áður að Hörður og Helgi hafi svarist í fóstbræðralag. Með fóstbræðralagi 

sóru menn að hefna hver annars. 
414 háskeftur: með löngu skafti. Líklega er með þessu verið að gefa í skyn að Þorsteinn hafi ekki þorað að 

koma nálægt Herði fremur en aðrir.  
415 slyppur: (hér) vopnlaus. 
416 auðnumaður: gæfumaður. 
417 eigi má sköpunum renna: enginn getur flúið örlögin. renna: flýja, sköp: örlög. 
418 umræða: ummæli, orð. 
419 samtak: samtök. 
420 ásjá: aðstoð, liðsinni. 
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veita ella skyldu allir þeim hefna. Svo var ríkt við lagið. Þeir ætluðu út um morguninn en voru þar 
um nóttina.  

 
38. kafli  

Helga er nú í hólminum og þykist vita nú allar vélar421 og svik landsmanna. Hún hugsar nú sitt mál. 
Það verður nú hennar ráð að hún kastar sér til sunds og leggst til lands úr hólminum um nóttina og 
flutti með sér Björn son sinn fjögurra vetra gamlan til Bláskeggsár. Og þá fór hún móti Grímkatli 
syni sínum átta vetra gömlum því að honum dapraðist422 sundið þá og flutti hann til lands. Það 
heitir nú Helgusund. Þau fóru um nóttina upp á fjall frá Þyrli og hvíldust í skarði því er nú heitir 
Helguskarð. Hún bar Björn á baki sér en Grímkell gekk.  

Þau fara þar til er þeir og hún koma til Indriðastaða. Hún settist þá niður utan undir túngarði en 
sendir Grímkel til húss að biðja Þorbjörgu þeim griða.  

Þorbjörg sat á palli423 er sveinninn kom inn. Hann bað hana griða en hún stóð upp og tók til hans og 
leiddi hann út og spurði hver hann var. Hann sagði til hið sanna. Hún spurði að tíðindum eða hvar 
Helga væri. Grímkell sagði slíkt sem hann vissi og fylgdi henni til Helgu. Þorbjörg mátti þá ekki 
mæla, svo fékk henni mikils.424 Hún fylgdi henni í útibúr425 eitt og læsti þau þar.  

Þenna aftan kom Indriði og margt manna með þeim. Ekki fann á Þorbjörgu426 og bar hún mat fyrir 
gesti. En er þeir sögðu henni tíðindin og það að Þorsteinn gullknappur hafði vegið Hörð og gengið 
aftan að honum en hinn staðið kyrr fyrir þá kvað Þorbjörg vísu:427  

Varð í hreggi hörðu  
Hörður felldur að jörðu,  
hann hefir átta unnið,  
Unns, og fimm að gunni.  
Heldur nam grimmra galdra  
galdur rammlega að halda.  
Mundi ei bitra branda  
brandr ellegar standa?  

En er þau komu í sæng428 um kveldið þá brá Þorbjörg saxi429 og vildi leggja á Indriða bónda sínum 
en hann tók í móti og varð sár mjög á hendi.  

Hann mælti þá: „Bæði er nú Þorbjörg að úr hörðu er að ráða enda viltu mikið að gera. Eða hvað 
skal nú vinna til sátta með okkur?“  

„Ekki annað en þú færir mér höfuð Þorsteins gullknapps.“  

Því játaði Indriði.  

Hann fór um morguninn einn saman og hið gegnsta430 reið hann til Þyrils. Hann steig þá af baki og 
gekk ofan Indriðastíg431 hjá Þyrli og beið þar uns Þorsteinn fór til blóthúss síns sem hann var vanur. 

                                                            
421 vélar: brögð. 
422 daprast: förlast, gefast upp, verða lémagna. 
423 pallur: þverpallur í stofu þar sem konur sátu að jafnaði.  
424 svo fékk henni mikils: svo mjög varð henni um, þ.e. hún tók þessa atburði mjög nærri sér.  
425 útibúr: geymsluskemma laus frá öðrum bæjarhúsum. 
426 ekki fann á Þorbjörgu: ekki sást á Þorbjörgu hvað henni bjó í skapi, hvernig henni leið. ekki finnur á e-m: 

e-r lætur ekkert uppi.  
427 18. vísa: bragarhátturinn nefnist dunhent.  
428 sæng: rúm. 
429 sax: stutt eineggjað sverð. 
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En er Þorsteinn kom, gekk hann inn í blóthúsið432 og féll fram fyrir stein þann er hann blótaði og 
þar stóð í húsinu og mæltist þar fyrir. Indriði stóð úti hjá húsinu. Hann heyrði þetta kveðið í 
steininum:  

Þú hefir hingað  
í seinsta sinni  
feigum fótum  
fold spornaða.  
Þér mun rétt  
áður röðull skíni  
harður Indriði  
heiftir gjalda.  

Síðan gekk Þorsteinn út og heim. Indriði sá ferð hans gjörla. Indriði bað hann eigi hlaupa svo 
mikinn. Hann snýr þá fram fyrir hann og hjó þegar með sverðinu Sótanaut undir kverkina svo af 
tók höfuðið. Hann lýsti þessu vígi433 á hendur sér heima að Þyrli. Sagði hann Þorstein lengi ótrúan 
verið hafa. Hann reið heim og seldi Þorbjörgu höfuðið. Hún kveðst ekki hirða um það þegar það 
væri af bolnum.  

„Nú muntu,“ segir Indriði, „sættast við mig.“  

Hún kvað það eigi skyldu fyrr en hann tæki við Helgu og sonum hennar ef þau kynnu þar að koma 
og veitti þeim allan dugnað434 þann sem þau þyrftu.  

„Þá mun eg,“ sagði hún, „veita þér alla elsku þaðan af.“  

Indriði kveðst ætla að þau mundu hafa á sjó hlaupið og drekkt sér er þau fundust eigi í hólminum 
„og vil eg því heita þér þessu að eg veit að ekki mun þurfa til að taka.“  

Þá gekk Þorbjörg eftir þeim Helgu og leiddi þau fram.  

Indriði mælti þá og varð fár435 við: „Ærið langt hefi eg nú fram talað. En þó mun það nú ráð að 
halda orð sín.“  

Endi436 hann og vel öll sín orð. Gaf og engi maður honum að þessu sök. Þótti öllum Þorbjörgu 
mikilmannlega verða.  

 
39. kafli  

Þórólfur hét maður og kallaður starri,437 hagur438 og heldur auðigur, gálaus og glensmikill, frækinn 
og framgjarn og harðger í hvívetna.439 Hann kom hið sama haust til Indriðastaða og bauðst bónda. 
Þorbjörg bað hann taka víst við honum. Og svo varð. Dvaldist hann þar um hríð til smíða. Helga 

                                                                                                                                                                                    
430 hið gegnsta: beinustu leið.  
431 Indriðastígur: óvíst er hvar hann lá. Menn hafa getið sér til að hann sé norðan við fjallsendann eða 

innarlega í Litlasandsdal. Klettaskora sunnan í Þyrli ber og þetta nafn nú.  
432 blóthúsið: hof. 
433 lýsa vígi: þ.e. á hendur sér. Eftir víg bar veganda að segja frá því (lýsa því) þegar hann var kominn svo 

langt frá vettvangi að honum væri óhætt fyrir eftirsóknarmönnum. Manndráp sem enginn gekkst við voru 
hins vegar kölluð morð.  

434 dugnað: hjálp, liðsinni.  
435 fár: reiður, kuldalegur. 
436 enda: efna. 
437 starri: líklega skylt lo starr: stinnur, ósveigjanlegur. 
438 hagur: handlaginn, hagvirkur. 
439 í hvívetna: að öllu leyti.  
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jarlsdóttir var kát við hann og þær Þorbjörg báðar. Hann þóttist vera í þingum við440 jarlsdóttur en 
hún tók því ekki allfjarri. Þórólfur hafði verið með Ref um sumarið og hafði illa þar að getist. Hann 
leitar nú veturvistar til Þorbjargar.  

Hún svarar: „Eg mun fá þér veturvist og hringinn Sótanaut, Helgu jarlsdóttur og mikið fé annað ef 
þú drepur Ref í Brynjudal.“  

Hann svarar: „Þetta er mér ekki illa hent. Trúi eg mér og allvel hent441 til að geta þetta gert ef eg 
hefi sverðið Sótanaut. Er og ekki von að eg muni lítið til vinna en taka mikið upp.“442 

Þessu keyptu443 þau. Ekki var hægt444 að ná sverðinu því að Indriði hafði það alla stund hvert sem 
hann fór.  

Einn dag tók Þorbjörg sverðið Sótanaut og reist hér og hvar445 svo að sverðið féll sjálft niður úr. En 
er Indriði ætlaði að gyrða sig sverðinu, það féll þá niður úr slíðrunum. Honum þótti það kynlegt en 
Þorbjörg kvað það náttúru446 sverðsins ef það vissi tíðindi á. Hann bað hana gera að umgerðinni. 
Hún kveðst það í tómi447 mundu gera.  

Indriði átti að fara vestur á Mýrar að sætta vini sína. Hann hafði þá eigi sverðið. En er hann var 
farinn seldi448 Þorbjörg Þórólfi sverðið Sótanaut og bað hann neyta drengilega ef hann vildi ná 
ráðahag við Helgu.  

Þórólfur fór til Refs og kom þar síð dags. Hann leyndist í torfbingi og hlóð að sér elditorfi449 svo að 
ekki kom upp nema nasirnar einar. Refur var var um sig svo að hann lét lokur fyrir hurðir hvert 
kveld og lét ljós bera tvisvar um hús öll, fyrst fyrir náttverð og í annað sinn áður en menn fóru í 
rekkjur. Og enn var svo gert. Eigi fannst Þórólfur að heldur. Þórólfur talaði hverjum manni líkt. 
Hann stóð upp þegar niður var lagist. Hann vakti griðkonu450 Refs og sagðist vera sauðamaður. 
Hann bað hana kalla til451 skæða452 við Ref því að hann kveðst skyldu á fjall ganga um morgun.  

Hún kvað hann ekki óstarfsamt gera, kvað hann eigi alls minna hafa en aðra „og er enginn sá af 
húskörlum að þarfari sé en þú.“  

Hann kvað það verða skyldu áður en lyki.  

Refur hvíldi í lokrekkju453 og vildi hann ekki þangað láta ganga til sín um nætur. Hún fór þó og 
sagði Ref skæðakallið sauðamanns. Sagði hún hann ómaklegan að missa skó eða aðra hluti þá sem 
hann þyrfti að hafa „þar sem hann hugsar ávallt um þitt góss454 bæði nátt og dag.“  

Refur lét illa að henni er hún skyldi fara með slíkum erindum um nætur „en þó liggur léskrápur455 
einn utar í torfbási456 og taki hann sér þar af skæði.“  
                                                            
440 vera í þingum við: halda við, vera í tygjum við.  
441 hent: hentugt, eiga (vel) við.  
442 taka upp: þiggja umbun, laun fyrir.  
443 kaupa: (hér) semja. 
444 hægur: auðveldur, viðráðanlegur. 
445 reist hér og hvar: risti, skar slíðrin sundur hér og hvar. slíður: hulstur sem sverð voru borin í. Frásögnin er 

ónákvæm og e.t.v. hefur eitthvað fallið niður í handritum. Þorbjörg gerir þetta svo að sverðið detti niður 
þegar Indriði gyrðir sig með því.  

446 náttúra: (hér) eðli.  
447 í tómi: við hentugt tækifæri. 
448 selja e-m e-ð: fá e-m e-ð í hendur. 
449 elditorf: mór. 
450 griðkona: vinnukona. 
451 kalla til e-s við e-n: biðja e-n um e-ð. 
452 skæði: skinn notað í skó. 
453 lokrekkja: afþiljaður klefi með rekkju í.  
454 góss: eignir, fjármunir.  
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En er hún gekk í burt rak Þórólfur kefli457 fyrir hleðann458 svo að ei gekk aftur. Hann hafði staðið 
uppi yfir Ref meðan að þau töluðust við og varð honum bilt.459 Refur sofnaði en Þórólfur þorði eigi 
á hann að ráða.  

Þorbjörg katla móðir Refs kallaði: „Vaki þú son minn. Fjandinn stendur uppi yfir þér og vill vega 
þig.“  

Þá vildi Refur upp standa og í því hjó Þórólfur með sverðinu Sótanaut undan honum báða fætur, 
annan þar sem mjóstur var kálfi en annan í ristarlið. Síðan hljóp Þórólfur fram á gólfið úr 
lokrekkjunni. Þá kom Þorbjörg katla í móti honum og greip til hans og rak hann undir sig og beit í 
sundur í honum barkann og gekk svo af honum dauðum.  

Refur tók sverðið Sótanaut en hringurinn hvarf af Þórólfi er þær Þorbjörg og Helga höfðu selt 
honum, sá er Hörður hafði tekið af Sóta.  

Refur varð græddur og borinn á stóli alla stund síðan því að hann mátti aldrei ganga og lifði þó 
lengi upp frá þessu svo að hann var kallaður Refur hinn gamli og þótti æ460 hinn mesti 
mætamaður.461  

 
40. kafli  

Litlu síðar kom Indriði heim og spurði þessi tíðindi. Þóttist hann þá vita að Þorbjörg mundi hafa 
verið í þessum ráðum. Eigi vildi hann þó missa sverðsins. Fór hann síðan og hitti Ref og bað hann 
laust láta sverðið „því að eg hefi í öngum þessum ráðum verið,“ segir hann.  

Refur selur honum sverðið. „Vil eg ekki óvingast við þig,“ segir Refur.  

Tók Indriði þá við sverði sínu og reið heim síðan. Má í slíku marka hver höfðingi Indriði hefir 
verið að slíkur garpur sem Refur var treysti eigi öðru en láta laust sverðið við Indriða þegar hann 
beiddi, svo mikil örkymsl462 sem hann hafði fengið af því.  

Litlu síðar fundust þær Þorgríma smíðkona og Þorbjörg katla móðir Refs og fundust síðan dauðar 
báðar í Múlafelli.463 Þær voru allar rifnar og skornar í sundur í stykki og reimt þykir þar síðan 
vera464 hjá kumlum465 þeirra.  

Þess geta menn til að Þorgríma móðir Indriða mundi vilja sækja hringinn Sótanaut til handa Indriða 
en Katla verði og vildi eigi lausan láta og fyrir því dræpust þær niður. Aldrei fannst hringurinn 
síðan.  

 
41. kafli  

Fám vetrum síðar kom skip í Breiðavík. Þar var á Tindur Hallkelsson og Þórður Kolgrímsson frá 
Ferstiklu. Þeir riðu frá skipi, Tindur á Hallkelsstaði en Þórður yfir Hvítá og ætlaði heim.  
                                                                                                                                                                                    
455 léskrápur: lélegur hákarlsskrápur. 
456 torfbás: móbyrgi. 
457 kefli: spýta, tréstubbur. 
458 hleði: fellihurð (fyrir lokrekkju). 
459 verða bilt: fallast hendur, bregða. 
460 æ: ætíð, alltaf. 
461 mætamaður: ágætismaður. 
462 örkymsl: meiðsl, örkuml. 
463 Múlafell: þetta á að hafa gerst í Kötlugróf, laut einni í Múlafelli, innarlega við Botnsvog. 
464 reimt þykir þar síðan vera: þar þykir síðan vera draugagangur. 
465 kuml: gröf, dys.  



 

134 

En er Helga jarlsdóttir frétti þetta mælti hún til Grímkels sonar síns að seint kæmi honum í hug 
föðurdauðinn. Hún bað hann þá sitja fyrir Þórði Kolgrímssyni „því að faðir hans var mestur 
mótgöngumaður Herði föður þínum.“  

 Þá var Grímkell tólf vetra.466  

 

„Vildi eg frændi,“ segir hún, „að þú dræpir Þórð því að gild467 hefnd er í honum.“  

Grímkell var við þriðja mann. Þeir fundust við Bakkavað468 fyrir austan Hvítá undir torfstökkum469 
nokkurum. Litlu síðar fundust þeir allir dauðir hvorirtveggju.  

Skeifur hét maður er bjó á Hvítárvöllum, félítill maður. Þess gátu sumir að hann mundi hafa drepið 
sára menn og tekið síðan góða gripi þá sem Þórður hafði haft með sér og aldrei spurðist til síðan. 
Skeifur fór utan og kom aldrei út síðan og varð vellauðigur að fé.  

Indriði vildi eigi hætta Helgu hér á landi og Birni syni hennar. Þau fóru utan á Eyrum til Noregs og 
þaðan til Gautlands og lifði Hróar þá. Hann varð feginn Helgu systur sinni en þótti mikill missir að 
Herði. Ekki var Helga gift síðan svo að þess sé getið.  

Björn varð mikill maður og kom aftur til Íslands og drap marga menn í hefnd föður síns og varð 
hinn röskvasti maður. Fjórir menn og tuttugu voru drepnir í hefnd eftir Hörð. Enginn þeirra var fé 
bættur.470 Synir Harðar drápu suma og frændur og mágar en suma Hróar. Flestir allir voru drepnir 
með ráði Þorbjargar Grímkelsdóttur. Þykir hún mikill kvenskörungur verið hafa.  

Þau Indriði bjuggu á Indriðastöðum til elli og þóttu hinir mestu menn og er margt manna frá þeim 
komið.  

Þá hafði Hörður nítján vetur og tuttugu er hann var veginn og höfðu honum flestir tímar til heiðurs 
og metnaðar gengið utan þeir þrír vetur er hann var í útlegð. Segir og svo Styrmir prestur hinn 
fróði471 að honum þykir hann hafa verið í meira lagi af sekum mönnum sakir visku og vopnfimi og 
allrar atgjörvi, hins og annars að hann var svo mikils virður útlendis að jarlinn í Gautlandi gifti 
honum dóttur sína, þess hins þriðja að eftir engan einn mann á Íslandi hafa jafnmargir menn verið í 
hefnd drepnir og urðu þeir allir ógildir.472  

Nú lúkum vér hér Hólmverja sögu.  

Guð gefi oss alla góða daga utan enda.  

Amen. 

 

 

                                                            
466 tólf vetra: í fornum sögum eru drengir gjarna taldir fullþroska tólf vetra og biðja þá margir föður sinn 

fararefna. Samkvæmt fornum lögum voru þeir ábyrgir gerða sinna 12 vetra. Sonur verður vígsakaraðili 
eftir föður sinn sextán ára gamall en á aldrinum tólf til sextán vetra „ef aðilja þykir sveinn sá svo röskur 
að viti að hann vill það lofað hafa“ (Grágás 1997:236-237).  

467 gildur: mikill, áhrifamikill.  
468 Bakkavað: hefur líklega verið í nánd við Bakkakot, nú Hvítárbakka.  
469 torfstakkur: móhlaði.  
470 bæta e-n fé: gjalda fébætur fyrir víg e-s.  
471 Styrmur prestur hinn fróði: var kunnur sagnaritari á 13. öld og um skeið í þjónustu Snorra Sturlusonar. Í 

Íslendingasögum er stundum vitnað til þekktra fróðleiksmanna til að auka á trúverðugleika sagnanna, sbr. 
t.d. Grettis sögu og Gunnlaugs sögu.  

472 e-r verður ógildur: e-r fellur réttlaus, engar bætur eru greidar fyrir víg e-s. 
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