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 Dýrafjörður sem er stærstur vesturfjarða Vestfjarða er löngum þekktur vegna baráttu kappa 

úr íslenskum fornsögum. Þessi fallegi og stórbrotni fjörður hefur margan manninn alið og 

fært af sér viðurværi til lands og sjávar. Tignarleg stórbýli á norðurströnd fjarðarins vekja 

athygli þeirra sem um Mýrarhrepp fara. Stórbýlin eiga sér langa sögu sem og önnur 

sveitarinnar býli. Á Núpi fæddist eitt sinn drengur sem bjó yfir gáfum og ótrúlegu sálarþreki, 

góðum líkamsburðum og miklu skapi. Þegar hann fullorðnaðist hafði hann sterk áhrif á 

samtíðarmenn sína og skapaði þar með hluta af sögu sinnar heimabyggðar. 

 

Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til BA-prófs í sagnfræði við Hugvísindadeild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um sýslumannssoninn, bóndann, lögréttumanninn, 

ráðsmanninn, föðurinn og eiginmanninn Snæbjörn Pálsson sem talinn var fæddur árið 1677 og 

lifði samkvæmt heimildum fram á gamlársdag árið 1767. Sögusviðið er Mýrahreppur í Dýrafirði 

þar sem Snæbjörn ól sinn aldur. Tímabilið sem liggur undir í ritgerðinni er frá fæðingarári 

Snæbjörns, fram til ársins 1735 en árin frá 1720 til ársins 1729 verða sérstaklega tekin til 

skoðunar. Snæbjörn hafði sterk áhrif á samfélagið og samferðamenn sína í Vestur-Ísafjarðarsýslu 

þar sem hann átti í miklum og oft átakanlegum málaferlum og af þeim sökum fékk hann 

viðurnefnið Mála-Snæbjörn. Hans er víða getið í bókum þar sem líf og starf manna á 

Vestfjörðum fyrr á öldum er til umfjöllunar. Ekki er hægt að skrifa mikið um Snæbjörn án þess 

að fjalla um störf Alþingis en þangað sótti hann oft þing, fyrst sem leikmaður, síðan 

lögréttumaður og þá líka til að leita réttar síns þegar dómar heima í héraði voru honum 

óhagstæðir og þegar hann var sóttur til saka. Snæbjörn Pálsson hafði mikil áhrif á sögu 

Dýrafjarðar með litríku lífi sínu og sá til þess að dómabækur sýslumannanna Markúsar 

Bergssonar í Vestur-Ísafjarðarsýslu og Orms Daðasonar í Strandasýslu urðu mun umfangsmeiri 

og litríkari en efni stóðu til.  
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Kallmannlegur og hraðgengur í framgöngu, hávaxinn 

og flatvaxinn, herðabreiður, mittismjór, fótgrannur, 

þykkhentur, en þó ekki harðhentur, dökkvari á hárið 

samt brún og brá en jarpur, hefur mikið hár, sem 

hrökkur neðan, rakar sitt skeggstæði, grannleitur og 

kinnbeinahár í andliti, með þunnt nef og hátt að framan, 

háleitur og langhálsaður, vel lesandi og skrifandi, heldur 

sér til gildis sem meiri menn til klæða, hátalaður,  

hraðmæltur, hrokafullur, bítur á vörina og sýgur nefið, 

þá illu er að skipta, tekur ákaflega neftóbak og af því 

nefmæltur, og hið mesta drykkjusvín.
1 

Lýsing á Snæbirni Pálssyni við Öxará á Alþingi, 24. júlí 1724. 

 

1   Inngangur 

1.1.Verkefnið 

Það var á námskeiði í „Stjórnsýslu fyrri alda“ við Háskóla Íslands sem áhuginn vaknaði fyrir 

frekari rannsókn á ferli Snæbjörns Pálssonar. Meðal annarra fræðiefna á lestralista námskeiðsins 

voru dómabækur Markúsar Bergssonar sýslumanns í Ísafjarðarsýslu frá árunum 1711-1729 en 

Markús var sýslumaður í sýslunni á árunum 1711-1741. Már Jónsson prófessor í sagnfræði tók 

dómabækurnar saman og gaf út á bók sem ber heitið Til merkis mitt nafn og er það í fyrsta skipti 

sem svo gamlar dómabækur eru gefnar út á prenti. Nafn Snæbjörns Pálssonar kemur oft fyrir í 

dómabókunum, líklega oftar en nöfn flestra annarra nema þá sjálfs sýslumannsins. Hér verður 

farið yfir verkefnið í stuttu máli en í eftirfarandi köflum verður farið í ítarlegri umfjöllun og 

vitnað til heimilda. Ritgerðinni er skipt í fimm kafla og verður leitað heimilda í frumheimildir og 

í þær bækur og greinar þar sem skrifað hefur verið um mál Snæbjörns og samskipti hans við 

samferðamenn sína á Vestfjörðum. Í inngangskaflanum er meðal annars litið til þeirra aðstæðna 

sem ríktu í íslensku samfélagi í kringum aldamótin 1700. Þar sem ritgerðin fjallar að mestu leyti 

um málaferli og dóma verður vakin athygli í kafla 1.3. á stöðu stjórnsýslunnar á Íslandi á 

einokunartímabilinu. Einokun danska konungsins var allsráðandi allan lífaldur Snæbjörns. Í kafla 

2.0 verður sagt frá árum Snæbjörns í foreldrahúsum, foreldrum hans og systkinum.  

 

 

 

________________________________________ 

1 Alþingisbækur Íslands IX. bindi 1697-1710, bls. 211. 
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Snæbjörn var sýslumannssonur og tilheyrði hópi efnaðra bænda og jarðeigenda í íslenska 

bændasamfélaginu en þeir sáu í hans samtíma um þau embættisverk sem Íslendingum voru falin 

af konungi hér á landi. Hann var fæddur á Núpi í Dýrafirði og varð í uppeldinu fyrir áhrifum frá 

starfi föður síns, Páls Torfasonar sýslumanns sem og skoðunum hans og áherslum. Í ritgerðinni 

verður farið yfir uppruna hans og settar inn mannlýsingar sem skráðar hafa verið á föðurbræðrum 

og bræðrum hans til að nálgast það hvort stórt skap og deilugirni hafi verið ríkjandi í 

fjölskyldunni. Mannlýsingarnar eru ekki skráðar af samtímamönnum þeirra sem um getur heldur 

frekar eftir sögusögnum og eru hér teknar með til viðmiðunar en ekki sem staðhæfingar. 

Snæbjörn hefur líklega flutt að höfuðbólinu Mýrum þegar hann kvæntist fyrri konu sinni árið 

1705 en um árin þeirra saman og lögréttumannsembættið er efnið í kafla 3.0. Að Mýrum bjó 

Snæbjörn fram á sumarið 1723. 

Árið 1708 á Alþingi var hann nefndur lögréttumaður gegn vilja sínum. Hann varð 

ekkjumaður með fjögur börn árið 1712 en bjó í sambýli við tengdamóður sína, Ástríði Jónsdóttur 

að Mýrum fram að andláti hennar árið 1719. Þegar Snæbjörn fór frá Mýrum flutti hann búferlum 

að Sæbóli og varð þar ráðsmaður Þorkötlu Jónsdóttur sem þá var orðin ekkja eftir Eggert bónda 

Sæmundsson. Þegar Snæbjörn fluttist að Sæbóli var hann kominn í mikið málaþras sem fylgdi 

honum áfram næstu árin. Kafli 4.0 er tileinkaður árunum á Sæbóli og málastappi Snæbjörns við 

Orm Daðason sýslumann í Strandasýslu en átökin þeirra á milli áttu sér sérstaka sögu sem hafði 

mikil fjárhagsleg áhrif á fjölskyldu Snæbjörns, Þorkötlu og Þorstein bróðir hans. Snæbjörn 

Pálsson lauk bústörfum sínum að Álfadal.  

Snæbjörn féll ekki inn í fjöldann þar sem hann með athöfnum sínum og orðbragði kom sér 

oftar en ekki illa og var fyrir vikið dæmdur mjög þungum dómum af embættismönnum sinnar 

tíðar. Hann var sinn eigin verjandi í málaferlunum og stóð þar misjafnlega vel með sjálfum sér 

þegar að honum var vegið. Snæbjörn bar því oft við í málsvörn sinni að þeir sem að fóru gegn 

honum væru hans fjandmenn og öfundarmenn. Sótt var að Snæbirni af svila hans Páli J.Vídalín 

vegna erfðamála vorið 1720. Það mál reyndist Snæbirni erfitt og leiddi hann inn í önnur 

málaferli, sektir og dóma. Málið verður rifjað upp þar sem ekki verður hjá því komist til að fá 

skýrari mynd af stöðu Snæbjörns Pálssonar þegar seinni málaferli ráku á fjörur hans. 

Málaferli Snæbjörns og Péturs Arvidssonar kaupmanns á Þingeyri árið 1722 urðu í 

framhaldinu að stóru máli á milli Snæbjörns og Orms Daðasonar sýslumanns í Strandasýslu.  
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Til að fá sem skýrasta mynd af háttarlagi Snæbjörns Pálssonar í baráttu hans fyrir rétti sínum 

verða aðrir þættir sem taldir eru skipta máli látnir koma fram sem og niðurstöður þeirra dóma 

sem hann fékk, refsingar þær sem hann gekk í gegnum og atferli þeirra manna sem að málum 

komu. 

Til að geta stillt mannshugann inn í framandleika fyrri tíðar er nauðsynlegt að geta gripið til 

heimilda sem skráðar hafa verið af þeim mönnum sem lifðu tímann. Það er ómetanlegt fyrir 

sögulegar rannsóknir hversu vel frumheimildir frá fyrri öldum á Íslandi hafa varðveist. Þó svo að 

það vanti í heimildir um nákvæmari upplýsingar á stundum, eru þær þó það margar og skýrar að 

hægt er að fá þá heildarmynd út úr lestri þeirra sem þarf til að segja söguna. 

Minnisbók séra Hákonar Snæbjörnssonar frá árunum 1746-1794 er einstök samtímaheimild. 

Bókin er lítil og hefur varðveist vel. Þar segir meðal annars séra Hákon frá andláti föður síns og 

fjárhagslegri stöðu hans á þeim tímamótum. Frumheimildir þær sem geyma málaferli Snæbjörns 

og Orms Daðasonar eru ómetanlegar. Þær eru að ætla öruggustu heimildirnar þar sem að þær eru 

skráðar á líðandi stund af mikilli nákvæmni. Skrifurum sýslumanna fyrri tíma hefur verið það 

metnaðarmál að málaskráin væri sem greinanlegust og skýrust. Þegar bækurnar eru lesnar og 

síðunum flett er ekki hjá því komist að velta því fyrir sér hversu vel bækurnar hafa varðveist. 

Menn á löngum ferðum á milli héraðsþinga og Alþingis í öllum veðrum, urðu rennvotir eða 

rykugir. Föt Orms Daðasonar sýslumanns í Mýrarkirkju í ágúst 1723 voru blaut, sem hann sagði 

hafa bætt á þunga sinn í átökum sem hann átti þar við Snæbjörn Pálsson en því máli verður frekar 

lýst í kafla 4.0. Bækurnar opna fyrir lesendum veröld sem var, því er það mikils virði að koma 

þeim á prent eins og dómabókum Markúsar Bergssonar. Dómabók Orms Daðasonar hefur að 

litlum hluta verið prentuð í handriti en er óútgefin. Það sem prentað hefur verið af henni er tengt 

máli Snæbjörns Pálssonar til Yfirréttar sem var æðsti réttur á Alþingi og er hluti skjalanna 

notaður hér sem heimild. Alþingisbækur Íslands eru nákvæmar og skýrar frumheimildir. Þær eru 

prentaðar og útgefnar og fjalla um meðferð mála á Alþingi. Í ritgerðinni eru bækurnar frá árunum 

1696-1733 þar sem mál Snæbjörns eru skráð nýttar sem heimildir og til stuðnings málareksturs 

hans á Alþingi. Þær eru um margt áþekkar heimildirnar sem til eru um tilveru og skapgerð 

Snæbjörns Pálssonar en í einstökum tilfellum greinir þær á og er vakin athygli á því. Gísli 

Konráðsson, sagnaritari skrifar elstu eftirheimildir sem vitnað er til í ritgerðinni en þær eru 

óútgefnar. Eftirheimildir sem gefnar hafa verið út um Snæbjörn eru skrifaðar meðal annars af 

Jóhanni Ólafi Gunnarssyni, Óskari Einarssyni, Ólafi Þ. Kristjánssyni og Kjartani Ólafssyni. Til 
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hluta rita tilgreindra aðila er vitnað í ritgerðinni en Jóhann tekur í sínum skrifum hörðustu afstöðu 

til Snæbjörns af þeim.  

Ritgerðin er skrifuð til að vekja frekari athygli á Snæbirni Pálssyni, vilja hans til áratuga 

átaka og þeim áhrifum sem málaþras hafði á sögu Dýrafjarðar.  

Fyrir ritgerðinni liggja tvær spurningar: Náði Páll Vídalín með málssókn sinni gegn Snæbirni 

að rýra trúverðugleika hans og niðurlægja hann gagnvart samtíðarmönnum? Eða var Snæbjörn 

mjög virkur maður sem með slæmu framferði náði að einangra sig frá samfélagsins siðum? 

Grunnur ritgerðarinnar er byggður á dómabókum Markúsar Bergssonar sýslumanns, bréfum, 

dómabókum Orms Daðasonar og Snæbjörns Pálssonar til Yfirréttar árið 1728. Heimildaskrá 

fylgir ritgerðinni. Mig langar sérstaklega að þakka Má Jónssyni, leiðbeinanda mínum fyrir 

þolinmæði og skilning. Þá jafnframt langar mig að þakka Björk Ingimundardóttur, sagnfræðingi 

fyrir ómetanlegar upplýsingar og sýndan áhuga. 

 

1.2.Aðstæður 

Á tímanum sem ritgerðin nær yfir höfðu um langan tíma híbýli manna verið reist úr torfi og 

grjóti. Sumir sem lengra voru komnir í byggingaþróuninni og voru efnaðir, nutu timburþiljaðra 

gólfa og veggja. Þurrkað tað, þang og fiskbein voru nýtt til húshitunar og lýsi til að birta upp 

myrka daga og kvöld.
2 

Samgöngur voru gönguslóðar og troðningar eftir hófför hestanna sem 

fluttu menn á milli landshluta. Vestfirðingar gengu meira en aðrir þar sem hestaeign þeirra var  

ekki algeng og landið mjög erfitt yfirferðar.
3 

Á Alþingi á Þingvöllum voru þjófar hengdir 

„þingmönnum allmörgum ásjáandi.“
4 

Utanhjónabandsástir voru illa séðar og gátu kostað 

elskendur lífið skiluðu þær af sér afkvæmum.
5 

Útburður á börnum var því ömurlegt úrræði þeirra 

sem féllu í freistni. Haldreipi mannssálarinnar gegn myrkri, kulda og þægindalausu lífi var hin 

mikla trú á Guð en henni fylgdi bæði ótti og festa sem efldi kirkjurækni landans. Það var allt lagt 

að mörkum til að halda réttlátri reiði Guðs í skefjum, þar sem í huga manna átti hann til með að 

reiðast um of og kallaði þá yfir mannfólkið farsóttir og vosbúð.
6  

 

 

 

________________________________________ 

2
 
Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 4, 443-444.  

3 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1752-1757, bls. 267-269.  
4 Einar Arnórsson, Alþingi Íslendinga 930-1930 Réttarsaga Alþingis, bls. 356. 

5 Már Jónsson, Blóðskömm á Íslandi, 1270-1870, bls. 199. 
6 Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga, bls. 177. 
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Það voru miklir kuldar á landinu á árunum fyrir aldamótin eða allt frá árunum 1695 fram til 

ársins 1702 sem ollu uppskerubresti og erfiðleikum í kjölfarið. Kristján V danakonungur féll frá 

árið 1699 og við tók Friðrik IV sem ríkti til ársins 1730. Alþingi á Þingvöllum var fjölmennt árið 

1700 þegar nýr konungur var hylltur og tímatalið tók breytingum. Júlíanska tímatalið sem var 

rómverskt og kennt við keisarann Júlíus Sesar var talið úrelt af konungi. Gregoríanska tímatalið 

sem var kennt við Gregor 13. páfa var tekið upp og féllu við þær breytingar út af árinu 11 dagar 

og varð þá 17. nóvember að 28. nóvember. Allir dagar í dagatalinu færðust til jafns við hið nýja 

tímatal.  

Á Alþingi árið 1701 mætti Lauritz Gottrup lögmaður tilbúinn til að fara með bænarskjal 

Íslendinga fyrir konung en bænarskjalið var unnið í kjölfar erfiðleikanna sem léku landann sárt 

vegna kulda og vosbúðar. Páll Vídalín sem þá var varalögmaður, stóð ásamt fleirum fyrir hópi 

manna sem var því mjög mótfallinn að Gottrup færi einn til konungs. Christian Muller amtmaður 

hafði áður en til þings kom verið stuðningsmaður þess að Gottrup færi en snérist á sveif með Páli 

og félögum sem fundu því allt til foráttu. Menn treystu ekki Gottrup til að koma þeim málefnum 

fyrir konung sem nauðsynleg voru en meðal þeirra var tillaga um að fá lækkaðar álögur og breyta 

verslunarháttum sem konungur hafði alfarið á sinni hendi.  

Uppákoman vegna fararinnar leiddi til ósættis á milli Mullers amtmanns og Gottrups 

lögmanns og varð vísir að upphafi á þeim óróleika meðal embættismanna sem átti eftir að 

magnast þegar leið á öldina. 

För Gottrups til konungs kom því til leiðar að ári seinna eða á Alþingi árið 1702 mætti Árni 

Magnússon skjalaskrifari, handritasafnari og fræðimaður eftir 16 ára dvöl erlendis.
7 

 

1.3. Stjórnsýslan 

Það var ekki upplýst einveldi Friðriks III konungs sem ríkti yfir Íslandi frá árinu 1648-1670. 

Íslendingar máttu hylla konung í tvígang með erfða-og hollustueiðum. Fyrri hyllingin fór fram 

árið 1649 á Alþingi og sú seinni árið 1662 á Kópavogsfundi, þar sem einveldiseiður konungs var 

eftir miklar umræður undirritaður af þeim Íslendingum sem sátu fundinn. 

 

 

________________________________________ 

7 Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII. bindi, bls. 82. Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga 

1700-1770, VI. bindi bls. 10,12, 63. 
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Einveldi konungs byggðist á lögum sem sögðu að hann væri valinn af Guði almáttugum til 

að stjórna og þar sem enginn væri æðri honum en Guð, væri vald konungs frá honum komið.
 

Íslendingar voru löngu búnir að missa sjálfstæði sitt í hendur konungi, kirkjur sínar og þær jarðir 

sem þeim fylgdu. Verslunin var á hendi konungs og henni fylgdu skipakomur sem voru þó það 

stopular að þær sinntu ekki þörfum þjóðarinnar. Verslun við aðrar þjóðir var bönnuð og var því 

stunduð svokölluð „launverslun“ en með henni áttu menn viðskipti við þær erlendu skútur sem 

komu upp að landinu hlaðnar varningi. 

Jónsbók, lögbók Íslendinga, hafði frá árinu 1281 verið grundvöllur allra laga í landinu en hún 

byggði meðal annars á lögum Þjóðveldisins, Grágás. Við einveldistökuna árið 1662 færðist allt 

löggjafarvald í hendur hinum einvalda konungi og dró það með tímanum úr mætti lagabálka 

Jónsbókar án þess að þeir væru felldir úr gildi. Dönsk svo og seinna norsk lög fóru að hafa áhrif á 

íslenskt réttarfar þó svo að um heildarsamræmingu laga undir veldi konungs væri ekki að ræða. 

Miklar breytingar urðu á landstjórninni á árunum 1683-1688. Árið 1683 féll frá Henrik 

Bjelke sem hafði verið hirðstjóri allt frá því að hann kom sem annar umboðsmaður konungs árið 

1649 til að fylgja eftir hollustueið við hann. Landfógeti var settur í embætti vorið 1683 en 

samkvæmt erindisbréfi hans skyldi hann sjá um innheimtu á tekjum konungs. Árinu seinna var 

stiftamtmaður settur sem fór með yfirstjórn landsins í andlegum málum og árið 1688 amtmaður 

sem samkvæmt erindisbréfi sá um dómgæslu.
8 

Lögmenn á Íslandi voru tveir eins og hafði verið um aldabil, annar þeirra var lögmaður 

vestan og norðan og hinn sunnan og austan. Sigurður Björnsson sem sá til þess að hafist var 

handa við skrif Alþingisbóka árið 1695
9 

var annar lögmanna landsins og hinn var Lauritz Gottrup 

danskur maður sem var skipaður í embættið af amtmanninum Christian Muller. 

Páll Vídalín var fyrsti varalögmaður sem skipaður var en það kom til vegna óska Sigurðar 

Björnssonar lögmanns og var því Páll varalögmaður vestan og norðan. Aðalstarf lögmanna var 

dómarastarf á Alþingi.
10 

 

 

 

________________________________________ 

8 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, bls. 17-20. Páll Eggert Ólason, Saga Íslendinga Seytjánda öld, 

Höfuðþættir,V.bindi bls.12. Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII. bindi, bls. 9. .Jónsbók lögbók Íslendinga, Már 

Jónsson tók saman, bls.54. 
9 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, IV.bindi bls. 212.             
10 Páll J. Vídalín, Annáll Páls Vídalíns  lögmanns 1700-1709, bls. 669. Einar Arnórsson, Alþingi íslendinga 930- 

1930 Réttarssaga Alþingis, I.bindi bls. 186. 
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Þegar Snæbjörn átti í sínu harðasta málaþrasi við Orm Daðason voru dómstigin á Íslandi 

fjögur, manntalsþingin í héraði, lögþingsréttur, yfirrétturinn og Hæstiréttur Danmerkur.
11 

Tilskipun um gildistöku refisiréttar Norsku laga frá 1687 var tekin til framkvæmda eftir árið 

1720. Lögin voru norsk og voru ekki gefin út hér á landi né að þau væru þýdd fyrir íslenska 

embættismenn til aflesturs.
12 

Við tilskipunina breyttist staða sýslumanna en áður höfðu þeir haft 

sér til aðstoðar í héraði meðdómendur en dæmdu nú eftir breytinguna einir. Með tilskipuninni 

varð fækkun á lögréttumönnum. Lögréttumenn höfðu verið meðdómendur sýslumanna en urðu 

þingvottar eftir árið 1720. Engin krafa var gerð um að sýslumenn eða lögréttumenn væru 

löglærðir.  

Hæstiréttur í Danmörku var efsta dómstigið, stofnaður árið 1661. Til konungs gátu menn 

leitað en niðurstöðu hans var ekki hægt að áfrýja. Konungur taldist ekki til dómstiga heldur var 

með áfrýjun til hans opið fyrir möguleika á frekari úrskurði í málum en kóngur náðaði stundum 

þá er til hans leituðu eða mildaði dóma sem þeir höfðu hlotið.
13 

 

2   Sýslumannssonurinn á Núpi 

2.1 Ættin og efnahagurinn 

Snæbjörn Pálsson var fæddur að Núpi, einu af þremur stórbýlum Dýrafjarðar. Í annálsgreinum 

Sigurðar prófasts Jónssonar í Holti Önundarfirði hefur verið bætt við fyrir árið 1678 „fæddur 

Snæbjörn Pálsson.“ Hannes Þorsteinsson sem skrifar inngang með annálnum og tilvísanir 

neðanmáls lítur svo á að Snæbjörn hafi sjálfur bætt þessari setningu við á þeim tíma þegar 

annállinn var í hans höndum. En Hannes vekur jafnframt athygli á því að samkvæmt manntalinu, 

sem tekið var árið 1703, hafi Snæbjörn búið í foreldrahúsum og verið skráður 26 ára gamall sem 

bendir til þess að hann hafi verið fæddur árið 1677 og því misreiknað sig til um eitt ár.
14

 

Hákon sonur Snæbjörns skrifar árið 1768 í minnisbók sína að faðir hans hafi látist 31. 

desember árið á undan 93
14

 ára gamall. Eigi Hákon við vikur með tölunni 14 hefur Snæbjörn 

verið fæddur samkvæmt júlíska tímatalinu í september.
15

 

 

 

________________________________________ 

11 Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII. Bindi,  bls.22-23.  

12  Einar Arnórsson, Alþingi íslendinga 930- 1930 Réttarssaga Alþingis, I.bindi bls. 310. 

13 Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII. Bindi  bls.19-22. 

14 Sigurður Jónsson, Annálar 1400-1800,III.bindi. „Annálsgreinar frá Holti,“bls. 170 

15 ÞÍ L-I, Minnisbók séra Hákonar Snæbjarnarsonar, 1746-1794,úr safni Álftamýri í Arnarfirði. 
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Snæbjörn var næstelstur barna hjónanna Gróu Markúsdóttur og Páls Torfasonar. Þegar 

Snæbjörn fæddist áttu sýslumannshjónin fyrir soninn Torfa fæddan árið 1673 en í heildina áttu 

þau sex syni og tvær dætur.  

Torfi, elsti bróðir Snæbjörns, fór að heiman árið 1694 til Danmerkur. Hann var sagður hafa 

verið prestur um borð í skipum danska sjóhersins og séð um barnakennslu. Torfi lést á erlendri 

grund vegna sóttar árið 1712. Kristín var næst í aldursröðinni á eftir Snæbirni fædd árið 1679, 

hennar er ekki frekar getið. Teitur fæddist árið 1680 og varð prestur. Hann var að sögn Espólíns 

„stórhuga, starfsamur og hið mesta karlmenni.“ Teitur drukknaði árið 1728. Magnús var næstur í 

röðinni fæddur um 1680 en dó ungur.
16 

Þorsteinn, sem fæddur var árið 1683, bjó í Búðardal. 

Hann stóð með Snæbirni bróður sínum í málaferlum hans gegn Ormi Daðasyni sýslumanni. 

Þorsteinn var rólegur maður og naut virðingar.
17

 Ásta var næstyngst og fædd árið 1685. Hún var 

fyrsta kona séra Sigurðar Sigurðssonar í Holti sem var þríkvæntur en önnur kona hans var Elín 

dóttir Markúsar Bergssonar sýslumanns. Gísli var yngstur og dó ungur. 

Gróa, móðir Snæbjörns, var dóttir hjónanna Markúsar sýslumanns í Vestmannaeyjum 

Snæbjörnssonar og konu hans Kristínar Einarsdóttur sýslumanns Hákonarsonar í Árnessýslu. Páll 

faðir hans var sonur séra Torfa Snæbjarnarsonar að Kirkjubóli í Langadal og konu hans Helgu 

Guðmundsdóttur skólameistara á Hólum í Hjaltadal.
18

 Í bók Páls Eggerts Ólasonar, Jón 

Sigurðsson,Vígbúnaður, er Páll sýslumaður faðir Snæbjörns sagður sonur Þóru Björnsdóttur 

sýslumanns í Ögri Guðnasonar en sú kona var réttilega langamma sýslumannsins í föðurætt en 

Helgu Guðmundsdóttur móður hans er ekki getið á blaðsíðunni.
19 

Gróa og Páll þóttu samkvæmt framangreindu bæði vel ættuð að mati samtíma þeirra og sat 

efnahagurinn ekki fyrir frekari velgengni þeirra þegar þau gengu í hjónaband tveimur árum eftir 

að Kristján V konungur tók við völdum. 

Þau giftust 8. september árið 1672 að Ási í Holtum í Rangárvallasýslu en þar bjuggu 

foreldrar Gróu. Við giftinguna færði faðir Gróu með henni í heimafylgju sem var innlegg hennar 

til heimilis ungu hjónanna eitt hundrað hundraða í jarðeign og annað hundrað hundraða í lausafé. 

 

 

 

________________________________________ 

16 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, frá landnámstímum til ársloka 1940,V. bindi bls.8-30. Bogi Benediktsson, 

Sýslumannsæfir , II.bindi bls. 231. 

17 Jón Espólín,   8. hl. IX. bindi bls. 88-89. 

18 Bogi Benediktsson, Sýslumannsæfir, II. Bindi bls. 229. IV. Bindi bls. 533. 

19 Páll Eggert Ólason, Jón Sigurðsson, Vígbúnaður, I.bindi bls. 83. 
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Páll átti sjálfur eitt hundrað hundraða í föstu og sömu fjárhæð í lausu en Gróu gaf hann þrjátíu 

hundruð í lausu og þrjátíu hundruð í föstu við hjónaband þeirra.
20 

Þar verður ekki framhjá því litið að efnahagsleg staða Gróu var mun sterkari heldur en Páls 

þegar þau gengu í hjónaband. Þegar eignarstaða þeirra er skoðuð er Páll sýslumaður sagður eiga 

jarðir víða en nafn Gróu er ekki nefnt. Heimafylgja var framlag konu til heimilis og var skráð í 

Jónsbók, lögbók Íslendinga að heimafylgja konunnar yrði á forræði þess sem fengi hana. Þannig 

að karlinn hafði tögl og hagldir á fjárreiðum hjóna.
21 

Karlmanna er fyrr á öldum frekar getið í heimildum en kvenna. Markús sýslumaður í 

Vestmannaeyjum, móðurafi Snæbjörns, er sagður efnaður sem kemur vel fram þegar heimafylgja 

Gróu er skoðuð og litið er til þess að hann átti fimm dætur sem flestar urðu á fullorðinsárum 

húsfreyjur á bæjum sunnan og vestanlands og ekki hægt að ætla að hann hafi gefið minna með 

þeim. Aðrar dætur Markúsar og systur Gróu voru Anna húsfreyja á Syðri-Reykjum í 

Mosfellssveit, Ragnheiður í Eyjafjallasveit, Guðrún að Ási í Holtum og Karítas, en hennar er ekki 

getið sem húsfreyju. Guðrún, sem var tíu árum yngri en Gróa, var gift Bjarna Gíslasyni 

lögréttumanni að Ási í Holtum. Þeirra sonur var Gísli stúdent sem lést af völdum bólunnar við 

Noreg árið 1707. Fatakista hans sem send var heim eftir andlát hans var talin hafa borið með sér 

farsóttina sem breytti bæði sögu, jarðaeign og mannfjölda Íslendinga.
22 

Páll faðir Snæbjörns átti fjóra bræður og þrjár systur. Meðal bræðra hans voru Teitur, 

ráðsmaður í Skálholti hjá Brynjólfi Sveinssyni biskupi og þótti hinn besti „drengur og 

hraustmenni.“ Einar prestur á Stað í Steingrímsfirði var annar bróðir Páls en hann nam guðfræði  

og þótti afbragðs lögmaður þrátt fyrir að hafa ekki tileinkað sér lög með námi sínu. Einar var 

sagður „deilugjarn“ og þegar hann sótti um stöðu rektors í Skálholti mælti Brynjólfur biskup ekki 

með honum. Þriðji bróðir Páls var Snæbjörn lögréttumaður á Kirkjubóli.
23

 

 

2.2 Árin á Núpi 

Páll Torfason var sýslumaður Norður-Ísafjarðarsýslu
 
frá árinu 1668 en í Fitjaannál stendur að 

hann hafi fengið vesturpart sýslunnar fyrst og verið yfir allri sýslunni frá því um 1689. Hann var  

 

________________________________________ 
20 Bogi Benediktsson, Sýslumannsæfir, II. Bindi bls. 231. 

21 Már Jónsson, Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld, bls.1-3. 

22 Bogi Benediktsson,Sýslumannsæfir,IV. bindi bls.534-535.Lýður Björnsson, Saga Íslendinga ,VIII.bindi bls.46-47 

23 Páll Eggert Ólason,Íslenskar æviskrár, frá landnámstímum til ársloka 1940, I.bindi bls. 388. www 

islendingabok.is sótt á netið 20.október 2013 kl.18.00 
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því orðinn sýslumaður áður en þau Gróa gengu í hjónaband. Páll settist að á Núpi þar sem ætlast 

var til frá árinu 1657 að sýslumenn byggju í þeim sýslum sem að þeir væru yfir. Áður gátu 

sýslumenn búið utan þeirra og haft umboðsmenn. Sýslumenn voru þeir embættismenn í 

stjórnsýslunni sem voru tengdastir heimamönnum, fólkinu. Þeir voru því fólksins milliliðir við 

æðri embætti.
24 

Þegar Snæbjörn var um þriggja ára gamall átti faðir hans í vöruviðskiptum við 

erlenda skútukarla. Slík verslun var með öllu bönnuð vegna einokunar Dana á allri verslun og 

voru þeir sem versluðu við annarra þjóða skútukarla í hættu á að vera sektaðir. Páll sýslumaður 

keypti veiðafæri og fyrir atvikið var hann árið 1680 dæmdur frá embætti og búslóð. Páll hafði 

áður en til dómsins kom átt samtal á Alþingi við fógetann um „verslunarhagina“ og sagt honum 

að ef hann ekki hefði keypt veiðafæri fyrir prjónles vorið 1678 af enskum duggara hefði skip 

hans ekki komist á sjó alla vertíðina. Fógetinn sagði frá samtali hans og sýslumannsins sem leiddi 

til þess að Páll var dæmdur.
25 

En frekari sögum fer ekki af því og tók hann við embætti aftur ári seinna með þeim 

skilyrðum að hann greiddi sekt til Bessastaða.
26

 Það að sýslumaðurinn sjálfur sem var æðsti 

embættismaður í héraði hafi brotið bann við launverslun segir sína sögu um að vörur hafi verið að 

mjög skornum skammti og menn ekki getað stundað veiðar né aðra vinnu sér til framfæris vegna 

vöruskorts. Konungsbréf var gefið út árið 1682 þar sem reglur um launverslun voru hertar. Og 

samkvæmt þeim skyldi sá sem verslaði við „ófríhöndlara“ (launverslun) settur í járn og færður til 

Brimarhólms.
27

 

Það var eitt sinn þegar þrír sveitungar Páls voru staðnir að verki við launverslun eftir að 

tilskipunin um verslunina árið 1682 var sett á. Páli bar sem sýslumanni ásamt sínum 

meðdómendum að dæma mennina fyrir atvikið. Hann kom því þannig fyrir að aðeins einn þeirra 

var dæmdur til búslóðamissis og sleppti hinum tveimur. Hann dæmdi mennina ekki eftir tilskipun 

konungs frá árinu 1682 og varð einokunarkaupmaðurinn á Þingeyri æfur út í sýslumanninn og 

kærði dóm hans til Alþingis.
28 

 

 

_______________________________________ 
24 Einar Arnórsson, Alþingi íslendinga 930- 1930 Réttarssaga Alþingis, I.bindi bsl. 249. Lýður Björnsson, Saga 

Íslands, VIII. Bindi bls. 20. 
25 Jón J. Aðils, Einokunarverslunin 1602-1787 bls. 600.  

26  Bogi Benediktsson, Sýslumannsæfir II.bindi, bls. 232. 

27  Björn Þórðarson, „Refsivist á Íslandi“ Skírnir 101 árg. 1927, bls.164. 

28  Kjartan Ólafsson, Firðir og fólk  900-1900 Vestur-Ísafjarðarsýsla, bls.228 

 



14 
 

Það gerðist fleira á Núpi á uppeldisárum Snæbjörns. Séra Bjarni Brynjólfsson arfleiddi Gróu 

sýslumannsfrú árið 1702 að öllum eignum sínum sem faðir hans hafði áður átt umráð  

yfir í Neðri-Hjarðardal. Séra Bjarni vildi með arfinum launa þeim hjónum fyrir framkomu þeirra í 

garð Torfa, bróður séra Bjarna, sem hafði lifað sem flóttamaður um tíma vegna barneignar með 

hálfsystur sinni. Páll sýslumaður hefur líklega verið afskiptalaus gagnvart flótta og felum Torfa 

og Bjarni viljað launa honum greiðann. Bjarni velur að erfa Gróu af jörðinni en ekki 

sýslumanninn, líklega til að vekja ekki eins mikla athygli á málinu. 
29

 

Páll sýslumaður hefur ekki sem embættismaður konungs alltaf verið sáttur við stjórnkerfið 

sem hann starfaði fyrir. Hann var sagður „höfðingslyndur“ en átti í deilum við ýmsa.
30

 Störf 

sýslumannsins hafa eflaust haft sterk áhrif á annasamt heimilið og mótað uppeldi Snæbjörns. 

Snæbjörn virðist, samkvæmt því sem næst verður komist, ekki hafa farið að heiman í skóla. 

Bræður hans þeir Teitur og Torfi lærðu báðir í Skálholtsskóla samkvæmt bókinni Íslenskum 

æviskrám. Þorsteinn bróðir Snæbjörns er ekki nefndur í þeim bókum. 

Snæbjörn var í kringum 18 ára aldur þegar hann mætti fyrst fyrir föður sinn á Alþingi til að 

fylgja eftir máli Guðmundar Guðmundssonar í Baulhúsum. Orð Guðmundar um dóm í galdramáli 

sem dæmdur var árið 1679 þóttu gífurmæli í garð yfirvalda en orðin voru sögð á héraðsþingi fyrir 

vestan og þurfti Guðmundur, þó langt væri liðið, að standa fyrir máli sínu. Árið 1696 átti að taka 

málið fyrir en þar sem enginn var mættur var það tekið fyrir árinu seinna. Málið var tekið fyrir á 

Alþingi af lögmanninum Sigurði Björnssyni sumarið 1697 og var Snæbjörn fenginn til að fylgja 

Guðmundi til þings í stað sýslumannsins föður síns. Guðmundur var dæmdur á þingi til hýðingar 

vegna „blygðunarlausra smánaryrða gegn yfirvaldinu.“
31

 Það er athyglisvert að fyrsta erindi 

Snæbjörns til Alþingis var að fylgja eftir manni sem hafði uppi orð sem fallið höfðu í óþökk 

yfirvalda. Snæbjörn hefur þá séð hvað sögð orð voru tekin alvarlega af yfirvöldum, beindust þau 

gegn þeim. Hann fylgdi oftar föður sínum í störfum og varð vel að sér í lögum eins og Einar 

föðurbróðir hans. 

Í annálsgreinum frá Holti fyrir árið 1702 stendur meðal annars: „Steytt hafði franskt 

hvalfangaraskip fyrir Barða fyrir utan Ingjaldssand; komust allir á tvö önnur frönsk skip, sem í  

 

 

________________________________________ 
29 Kjartan Ólafsson, Firðir og fólk 900-1900 Vestur-Ísafjarðarsýsla, bls.209 

30 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940, IV.bindi bls. 144. 

31 Alþingisbækur Íslands, IX. bindi, 1697-1710, bls. 41-42. 

 



15 
 

samfloti (þó án skaða) voru með þessu.“ Sýslumaðurinn Páll tók son sinn Snæbjörn og vin þeirra 

Eggert Sæmundsson bónda á Sæbóli með sér að strandinu. Sýslumanninum bar að standa skil á 

því er barst á land vegna strandsins. Uppgjör sýslumannsins þótti lítið og lélegt og varð til þess að 

málið var tekið upp á Alþingi árið 1708 vegna vanskila. Sagt verður frá ferð til Alþingis árið 

1708 í næsta kafla. 

Íslendingar hafa verið meðvitaðir og haft áhuga fyrir varðveislu handrita. Handrit voru 

skrifuð upp á nokkrum stöðum á landinu, biskupsstólunum, Suðurnesjum, vestur í Dölum og á 

Vestfjörðum en þar fór fremstur Magnús Jónsson í Vigur. Snæbjörn virðist ungur hafa gert sér 

grein fyrir varðveislugildi gamalla rita og var ferð hans til Alþingis sumarið 1702 til vitnis um 

það. Árni Magnússon, handritasafnari kom til landsins það ár og mætti til þings. Árna var falið af 

konungi með erindisbréfi að skrá allar jarðir, skrifa hagskýrslu um landið og taka manntal. 

Erindisbréf Árna var samið af konungi í kjölfar kuldanna og þeirrar vosbúðar sem herjað hafði á 

landið frá árinu 1695. Þá var Árna falið að skoða óuppgerð sakamál. Árna átti að fylgja til 

verksins Paul Beyer en hann ákvað að velja sér til samstarfs Pál J.Vídalín varalögmann. Þeir 

fengu til liðs við sig sýslumenn og bændur til að vinna með sér verkið en ferðuðust sjálfir víða 

um land. Snæbjörn hafði með sér til Alþingis handrit til að færa Árna við komu hans til landsins 

en Árni safnaði skinnhandritum til að vernda bókmenntir og sögu Íslendinga. Handritið sem 

Snæbjörn færði Árna var úr Konungs skuggsjá frá 16.öld (AM 243 e fol.)
32 

og sýndi framlag 

Snæbjörns og hugsun með gjörningnum skilning og virðingu fyrir menningararfi þjóðarinnar.  

 

3   Húsbóndinn og lögréttumaðurinn á Mýrum 

3.1 Fjölskyldan 

Þegar Snæbjörn var 28 ára árið 1705 kvæntist hann Kristínu Magnúsdóttur heimasætu á Mýrum. 

Hjónaband þeirra er skráð í „Annálsgreinar frá Holti“ fyrir árið 1705.
33

 Kristín var fimm árum 

eldri en Snæbjörn og dóttir hjónanna Ástríðar Jónsdóttur og Magnúsar Jónssonar bónda, 

fræðimanns og auðmanns í Vigur í Ísafjarðardjúpi. Ástríður móðir Kristínar var einkadóttir 

Halldóru Jónsdóttur og Jóns Jónssonar aðstoðarprests að Holti í Önundarfirði. Séra Jón Sveinsson  

 

 

________________________________________ 
32 Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga, bls. 43, 188, 189, 199. 

33 Sigurður Jónsson, „Annálsgreinar frá Holti,“Annálar 1400-1800,III.bindi. bls.177. 
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prófastur í Holti var föðurafi hennar og hálfbróðir Brynjólfs biskups Sveinssonar. Magnús faðir 

Ástríðar var sonur Hólmfríðar Sigurðardóttur og séra Jóns Arasonar í Vatnsfirði. Þegar Ástríður 

og Magnús gengu í hjónaband lagði hún til 80 hundruð í jörðum og 60 hundruð í lausafé. 

Magnús lagði til tíutíu hundruð í fasteign, þar á meðal Ögur og Vigur fyrir 52 hundruð, og eitt 

hundrað hundraða í lausu. Það var því með þau hjón eins og foreldra Snæbjörns að efnahagurinn 

stóð ekki í vegi fyrir frekari velgengni þeirra. Hundraðið jafngilti kýrverði á þessum tíma þannig 

að um miklar fjárhæðir hefur verið að ræða þegar foreldrar Snæbjörns og Kristínar gengu í 

hjónaband
 34

 

Magnús í Vigur var fræðimaður mikill og átti í samstarfi við Árna Magnússon. Til að styðja 

við söfnun Árna þjálfaði Magnús menn þar vestra til að skrifa upp illa farin handrit. Magnús var 

alinn upp við skriftir en faðir hans séra Jón Arason og bræður Magnúsar séra Sigurður í Holti og 

séra Guðbrandur voru miklir annálaritarar.
35 

Þegar Snæbjörn og Kristín gengu í hjónaband  var Kristín löngu flutt að Mýrum með móður 

sinni og systur. Mýrar voru í eigu móður hennar en jörðina hafði Ásríður erft eftir móður sína 

Halldóru. Halldóra var dóttir Jóns Magnússonar sýslumanns en Mýrar eignaðist hann árið 1619. 

Fluttu þær mæðgur þangað árið 1675 þegar Magnús og Ástríður skildu að skiptum. Kristín átti 

eina systur Þorbjörgu sem giftist Páli Vídalín árið 1696. Magnús faðir Kristínar var látinn þremur 

árum áður en Snæbjörn kvæntist dóttur hans og hafði því ekkert með ráðahag hennar að gera. 

Magnús hafði gert kröfu til Páls J. Vídalíns áður en hann gekk að eiga Þorbjörgu, að þegar hann 

bað um hönd Þorbjargar skyldi hann vera orðinn skólameistari í Skálholti, öðruvísi fengi hann 

hennar ekki. Þegar Snæbjörn flutti að Mýrum og hóf búskap þar í sambýli við eiginkonu sína og 

tengdamóður höfðu þær átt saman búskap í 30 ár. Halldóra móðir Ástríðar hefur líklega búið hjá 

þeim eftir að hún varð ekkja en hún lést árið 1688. Á Mýrum er kirkja sem áður fyrr var 

bændakirkja en hún var þá í umsjá bænda á Mýrum. Kirkjan var Kristínu kær og gaf hún til 

hennar altaristöflu þegar Þorbjörg systir hennar gifti sig.
36

 Allt frá því að Jón Magnússon langafi 

Kristínar húsfreyju á Mýrum eignaðist jörðina Mýrar hafði fjölskyldan gefið flesta af þeim 

kirkjugripum sem kirkjuna prýða
37 

og er því óhætt að segja að kirkjan hafi verið fjölskyldu  

________________________________________ 
34 Jóhann Gunnar Ólafsson, „Magnús digri Jónsson“, Skírnir, árg.130, 1956, bls. 107-126. 

35 Jón Arason, Vatnsfjarðarannáll hinn elsti 1395-1654. Guðbrandur Jónsson, Vatnsfjarðarannáll hinn yngri 1641-

1690. Sigurður Jónsson, Annálar Sigurðar í Holti 1643-1730. Annálar 1400-1800. 

36 Þóra Kristjánsdóttir, Mynd á þili,íslenskir myndlistarmenn á 16.,17. og 18. öld, bls.100-101. 

37 Kjartan Ólafsson, Firðir og fólk 900-1900 Vestur-Ísafjarðarsýsla, bls.218-219. 
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Kristínar kær sem og eiginmanni hennar og börnum. Löngu seinna eða á seinni hluta 18. aldar 

þegar Markús sonur Kristínar og Snæbjörns var orðinn fulltíða maður færði hann kirkjunni stærri 

altaristöflu sem geymir mynd sem minnir á foreldra hans. 

Hjónaband Snæbjörns og Kristínar virðist hafa verið farsælt en þeim var fjögurra barna 

auðið. Þegar Magnús elsti sonur þeirra fæddist skráði stoltur faðir með eigin hendi inn í þegar 

skráðan annál „Annálsgreinar frá Holti“ sem séra Sigurður Jónsson í Holti skráði en þar stendur  

aftast í annálnum:„Fæddist Magnús Snæbjörnsson d(ag) 16.desembris um dagsetur), þá rétt fullt 

tungl, skírður......af prestinum séra Bjarna Brynjólfssyni).“ Neðanmáls skrifar Hannes 

Þorsteinsson sem skrifar inngang og tilvísanir með annálnum: að þessi síðasta málsgrein virðist 

skrifuð með eigin hendi Snæbjörns. Hér var fæddur Magnús árið 1705 sem seinna varð prófastur 

á Söndum í Dýrafirði og langafi Jóns Sigurðssonar sem fæddur var 17. Júní 1811 á Hrafnseyri við 

Arnarfjörð og nefndur er ,,forseti.“ 

Annar sonur hjónanna var Markús sem varð seinna prestur í Flatey, fæddur árið 1708. Dóttir 

þeirra Halldóra var fædd árið 1710 og varð prestfrú á Stað í Grunnavík. Þriðji sonur Snæbjörns 

og Kristínar var Hákon, seinna prestur á Álftamýri, fæddur árið 1711.
38

 

 

3.2 Alþingi árið 1708 

Árið 1708 rann upp og áttu hjónin á Mýrum von á sínu öðru barni. Á Núpi var Páll sýslumaður 

að undirbúa för til Alþingis en var orðinn seinn með að velja nefndarmann á þingið. 

Þorskafjarðarþing átti fimm nefndarmenn sem oftar voru nefndir lögréttumenn. Innan 

Þorskafjarðarþings voru þrjár sýslur: Ísafjarðarsýsla, Barðastrandarsýsla og Strandasýsla. Áhersla 

var lögð á að sýslumenn tilnefndu lögréttumann með fyrirvara til þess að hann gæti verið vel 

undirbúinn fyrir hið virðulega starf. Páll var ekki með fullskipað lið þegar hann reið af stað ásamt 

Snæbirni syni sínum til Þingvalla frá Dýrafirði. Leiðin var löng og ekki liggur fyrir hvað þeir 

feðgar töluðu um á leið sinni suður. Ástand sýslumannsins í tilnefningarmálum vegna 

lögréttumannsnefnu hefur varla verið rædd í þaula, þegar skoðuð er staðan sem upp kom á 

Alþingi hjá þeim þegar þangað var komið. Páli bar sem sýslumanni að nefna lögréttumann úr því 

þingi sem sýsla hans heyrði undir. Lögréttumannsstarfið naut virðingar og til þess völdust menn  

 
________________________________________ 
38 Kjartan Ólafsson, Firðir og fólk 900-1900, Vestur- Ísafjarðarsýsla, bls. 275.  
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sem voru sjálfstæðir skattbændur, með forverksmann á búinu, búa við sterkan efnahag og voru 

komnir yfir tvítugt. Páll nefndi Snæbjörn son sinn sem lögréttumann og mótmælti Snæbjörn því. 

Lögréttumaður var ekki nefndur til afmarkaðs tíma heldur átti samkvæmt þingfararbálki 2 í 

Jónsbók, lögbók Íslendinga að „gegna starfinu óákveðið“ og „engan átti því til lausnar nefna.“  

 

Í þessu orðalagi mun það eiga að felast, að engan mátti nefna með því 

skilorði, að hann mætti leysa sig undan starfanum fyrr en hann mætti 

það vegna skorts á lögmæltum skilyrðum til starfans. Ekki máttu 

sýslumenn heldur skifta um lögréttumenn, heldur áttu þeir að láta 

þann halda starfanum, sem einu sinni var til hans nefndur. 

 

 Á þinginu var Páll sýslumaður sektaður fyrir að dæma Snæbjörn rangri nefnu, þar sem 

hann nefndi hann svo seint. Rangnefnan á því ekki við Snæbjörn í þessu tilfelli heldur var það 

sýslumaðurinn faðir hans sem átti að nefna hann fyrr og undirbúa hann fyrir starfið og var hann 

því í raun sektaður fyrir vanrækslu.
39

 Snæbjörn hefur ef til vill gert sér grein fyrir þeirri bindingu 

sem starfið bauð og þar að leiðandi neitað tilnefningunni. Páll sýslumaður hefur ætlað að klára 

málið með syni sínum og ekki látið sér detta hug að þeir báðir þyrftu að greiða sinnhvora 12 

aurana í sekt vegna vanrækslu hans og neitunar Snæbjörns. 

Þegar hér var komið hafði verið ráðinn ungur maður sem fulltrúi Gyldenlove stiftamtmanns á 

Íslandi, Oddur Sigurðsson. Christian Muller amtmaður réði um svipað leyti Paul Beyer í embætti 

landfógeta. Oddur og Paul voru mjög einráðir og fengu viðurnefnið hinir „fullmegtugu“. Paul 

Beyer var sá sem frekar gaf eftir í stjórnunarsambandi þeirra tveggja en Oddur var fastari fyrir. 

Oddur var talinn einn mesti „óróamaður“ 18. aldar úr hópi embættismanna. 

Páll Beyer lagði fram í lögréttu á Alþingi um sumarið 1708 stefnu til sýslumannsins Páls 

Torfasonar vegna skipsstrandsins í Ísafjarðarsýslu árið 1702. Páll Beyer taldi Pál ekki vera búinn 

að standa rétt skil á góssi skipsins. Þorsteinn sonur Páls sýslumanns kom fyrir réttinn til að tala 

máli föður síns en ekki til að svara stefnunni, sem hafði ekki verið birt með réttum hætti þar sem  

hún var eingöngu birt á þinginu en ekki á heimili sýslumannsins. Málið var því vanreifað og á 

þeim forsendum úrskurðaði lögrétta ekki í því. Páll var fyrir réttinum að tilstuðlan þeirra félaga  

 

_______________________________________ 

39 Einar Arnórsson, Alþingi Íslendinga 930- 1930 Réttarssaga Alþingis, I.bindi, bls. 191-193. 
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Odds og Beyer vikið frá sýslunni og sektaður um 200 rd. sem var mikið fé miðað við að Páll  

Vídalín lögmaður fékk í skaðabætur 300 rd. árið 1716 frá Oddi Sigurðssyni og Páli Beyer vegna 

vísunar frá embætti. Synir Páls þeir Snæbjörn og Þorsteinn greiddu 50 rd. hvor og sýslumaðurinn 

100 rd. til að ljúka málinu. Mál þetta átti eftir að koma upp seinna þar sem sektin var 

geðþóttaákvörðun Odds og Páls Beyer á þinginu.
40

 

 

3.3 Heimsókn Árna Magnússonar og sýslumannsskiptin árið 1710 

Það var komið fram á árið 1710 þegar Árni Magnússon fór vestur til Önundarfjarðar, Dýrafjarðar 

og Súgandafjarðar til að skrásetja jarðir og bústofn bænda þar. Páll Vídalín fór ekki með honum. 

Páll átti jarðir þar vestra með Snæbirni en það voru Tröð í Önundarfirði og Eyrar í Ögursveit. 

Með konu sinni átti hann hlut í Mýrum. Snæbjörn tók á móti Árna að Mýrum, skrifaði undir 

jarðarlýsinguna og færði Árna til eignar blað úr heilagra manna sögum á skinni utan af 

máldagbók Vilkins biskups. 
41 

Þegar Páll Torfason hætti sem sýslumaður árið 1710 var sýslan boðin upp og tók Markús 

Bergsson við henni árið 1711. Var „festebref“ hans lesið upp á þingi að Meðaldal 27. maí sama ár 

en þá hóf nýi sýslumaðurinn ferð sína um sýsluna. Á manntalsþingi á Mýrum þann 28. maí sama 

ár var mættur Snæbjörn Pálsson lögréttumaður ásamt fleiri þingfulltrúum, en Snæbjörn skráði það 

sem fram fór í bækur sýslumannsins. Snæbjörn skráði þingin í bækur Markúsar fyrir árin 1713, 

1714, 1715 og 1717. Hann skráði ekki afgreiðslur allra þinganna en sá um þingin á Mýrum á 

tilteknum  árum. Á manntalsþingi á Auðkúlu í júní 1713 var hann jafnframt skipaður í dóm af 

sýslumanni. Þegar Markús var ráðinn til Ísafjarðarsýslu sem sýslumaður var Páll Torfason búinn 

að þjóna Norður-Ísafjarðarsýslu í 43 ár og allri sýslunni í 22 ár, þannig að það hefur verið ungum 

sýslumanni mikil áskorun að taka við hinu nýja starfi. Markús kynntist því snemma hversu 

stjórnsamir og einráðir sumir danskir einokunarkaupmenn gátu verið en eftir þann ágreining við 

einn slíkan virðist sem Markús sýslumaður hafi gefið eftir. Markús átti líka eftir að kynnast 

annarri hlið á Snæbirni Pálssyni lögréttumanni og valda samhliða þeim sama manni vonbrigðum. 

Markús var á öðru ári sínu í sýslunni þegar Snæbjörn baðst undan starfi sínu sem 

lögréttumaður vegna veikinda konu sinnar og barnsmergðar árið 1712. Snæbjörn sagði Kristínu  

 

_______________________________________ 
40 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga tímabilið 1700-1770, bls. 95-97. Einar Arnórsson, 

Alþingi íslendinga 930- 1930 Réttarssaga Alþingis, I.bindi, bls. 167. 

41 Már Jónsson, Árni Magnússon. Ævisaga, bls. 272. 
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hafa verið veika í rúmt ár og að hann hafi verið með þrjú börn í ómegð. Hann bar fyrir sig 

forverksmannsleysi þurfi hann heiman að fara. Markús tók ekki á málinu og vísaði því til 

umsagnar Alþingis á komandi sumri til lögmannanna Páls Vídalín og Lauritz Gottrups. 
42

 

Þrátt fyrir ómegð Snæbjörns var hann ekki leystur undan skyldum lögréttumannsins af 

embættismönnum á Alþingi. Skilningsleysi og vanvirðing embættismanna fyrir aðstæðum hans 

heima fyrir voru illskiljanlegar. Svili hans Páll J.Vídalín var lögmaður og mjög valdamikill og 

þekkti til á Mýrum, en sá ekki ástæðu til að létta undir með Snæbirni hvað þetta varðaði. 

Snæbirni hefur líklega verið brugðið og fundist hann sniðgenginn af embættismanna hálfu eftir 

bón sína um lausn frá embætti. Virðing samstarfsmanna fyrir stöðu hans hefur að líkindum setið í 

honum enda tilfinningalega erfiðir tímar fyrir hann með svo ung börn þegar hann gekk í gegnum 

ástvinamissi. Samkvæmt framansögðu frá sambýli kvennanna á Mýrum mætti ætla að Kristín hafi 

þótt góður kvenkostur og átt góða daga á Mýrum og að þar hafi verið rekið rausnabú. Kristín deyr 

frá fjórum ungum börnum árið 1712, Magnúsi sjö ára, Markúsi fjögurra ára, Halldóru tveggja ára 

og Hákoni ársgömlum. Í heimildum er sagt á einum stað að Kristín hafi verið komin að því að 

eiga barn og verið komin í Álfadal til að fæða barnið í návist Þorkötlu vinkonu sinnar á Sæbóli. 

Kristín á að hafa látist þar af barnsförum en áður en hún dó á hún að hafa beðið Snæbjörn mann 

sinn sem þá var kominn til hennar tveggja bóna. Önnur var sú að nefna nýfæddu stúlkuna í höfuð 

sér og hin var að Snæbjörn myndi halda vinskap við Þorkötlu á Sæbóli. Álfadalur var samkvæmt 

Jarðabókinni árið 1710 í eigu Eggerts bónda Sæmundssonar á Sæbóli eiginmanns Þorkötlu. Í 

sömu heimildum er sagt að Kristín hafi látist við að eiga Halldóru dóttur þeirra hjóna en hún var 

fædd árið 1710. Þegar heimildirnar eru skoðaðar má leiða að því líkum að þegar Kristín hafi sótt 

til Þorkötlu vinkonu sinnar á Sæbóli hafi hún verið orðin veik áður en hún fæddi barnið. Hafi því 

Kristín látist af barnsförum, má ætla að barnið hafi líka dáið, þar sem Kristín og Snæbjörn áttu 

enga Kristínu í sínu hjónabandi. Þess vegna má álíta að hún hafi ekki látist við að fæða Halldóru 

þar sem hún átti eftir að eiga Hákon árið 1711. 
43 

Hafi Kristín látist af barnsförum dó hún eftir að 

hafa átt Hákon. 

 

 

 

 

________________________________________ 
42 Már Jónsson,  Til merkis mitt nafn,  bls. 27-28, 58-59. 

43 Óskar Einarsson, Aldarfar og örnefni í Önundarfirði. bls. 42-46. 
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3.4. Óróa fer að gæta. Málaþras í uppsiglingu 

Séra Andrés Gíslason var prestur í Dýrafjarðarþingum á árunum 1715-1722.
44  

Vorið 1718 þótti Snæbirni ástæða til að stefna séra Andrési fyrir héraðsþing að Mýrum fyrir 

óhóflega drykkju á jólum bæði að nóttu og um messutíma. Sagði Snæbjörn prestinn hafa kastað 

upp vegna ofdrykkju og farið með rangt mál í stólræðu gagnvart ríkum og fátækum og svo um 

andans mál. Snæbjörn og séra Andrés sættust áður en málið fór lengra.
45

 Þremur árum seinna áttu 

þeir félagar samskipti um borð í skipi Snæbjörns og viðhafði þá Snæbjörn orð sem særðu séra 

Andrés. Snæbjörn gat verið hrokafullur og hafði um prestinn mikil skammaryrði sem að 

prestinum fannst nóg um og ákvað að stefna Snæbirni og vitnum að samtali þeirra fyrir 

héraðsþing að Mýrum vorið 1721. Presturinn og Snæbjörn sættust í kjölfarið.
46

  Þarna kemur 

fram að Snæbirni gat verið svo laus tungan að hún gat komið honum í vandræði og þá virtist 

mönnum ekkert tiltökumál að stefna hvor öðrum fyrir héraðsþing hafi þeim verið misboðið. 

 

3.5. Páll Vídalín lögmaður. Erfðamálið 

Ári eftir andlát Ástríðar á Mýrum var gert upp bú foreldra Snæbjörns, sem bæði voru látin árið  

1720. Snæbjörn var nú auðugur maður og hélt áfram búskap að Mýrum. Páll Vídalín hafði átt um 

átta ára skeið í þrasi við Snæbjörn vegna erfðamála. Erfðadeila þeirra var vegna eignaskipta 

eiginkvenna þeirra en eins og fram hefur komið voru þær systur. Páll sótti Snæbjörn líka fyrir að 

hafa selt Ástríði Jónsdóttur tengdamóður þeirra beggja hluti sem hann átti ekki en það voru 

stokkur og sögubækur. Páll bjó í Víðidal á þessum tíma með konu sinni Þorbjörgu Magnúsdóttur 

sem þótti hrokafull og bar ekki mikla virðingu fyrir bónda sínum í hjónabandi þeirra og féll Páli 

það þungt. Páll var sagður greindur, ábyrgðafullur, skyldurækinn og lögfróðastur sinna 

samtíðarmanna. Hann var virtur maður.
47

 Páll kom ekki sjálfur vestur til að sækja mál sitt gegn 

Snæbirni heldur færði Ólafi Jónssyni á Eyri við Skutulsfjörð umboð sitt en samkvæmt lögum var 

honum heimilt að setja sækjanda máls í sinn stað væri sá hinn sami löghlýðinn og skilvís maður. 

Páll hefði sjálfur átt að mæta þar sem héraðsþing á Mýrum var sett 10. júní 1720 en Alþingi ekki 

fyrr en 8. eða 9. júlí um sumarið en á Alþingi var Páll skyldugur að mæta þar sem hann var 

lögmaður. Því vekur það athygli að hann í svo viðkvæmu fjölskyldumáli skyldi setja Ólaf  

 
________________________________________ 
44 Kjartan Ólafsson, Firðir og fólk 900-1900 Vestur-Ísafjarðarsýsla, bls. 250. 

45 Már Jónsson, Til merkis mitt nafn, bls. 135-136, 196-197. 

46 LBS. JS 291 4to, Gísli Konráðsson, ,,Þáttur Mála-Snæbjarnar.“ bls. 1-71. 

47 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Saga Íslendinga tímabilið 1700-1770, bls. 58-59. 



22 
 

Jónsson á Eyri gegn Snæbirni. Snæbjörn fann því allt til foráttu að Ólafur væri settur sem 

sækjandi og krafði hann um sönnun þess að hann væri þess bær að sækja málið. Ólafur var 

viðbúinn fyrirspurn Snæbjörns, sem þá þegar hlýtur að hafa verið orðinn kunnur fyrir lagafærni 

sína. Ólafur lagði fram yfirlýsingar frá vel völdum og virtum aðilum um að honum væri 

fullkomlega treyst til að taka slíkt verkefni að sér. Snæbjörn var því alls ósammála og sagðist vita 

betur þar sem Ólafur hafi ekki staðið rétt skil á hval sem hann veiddi en Ólafur var þekktur 

hvalveiðimaður og skutlari. Við þennan áburð reiddist Ólafur og höfðaði mál þess efnis gegn 

Snæbirni. 

Erfðamál Páls J. Vídalín var langt og ítarlegt, þar sem allir hlutir frá skiptum þeirra systra 

voru taldir fram. Páll vék líka meðal annars að því í stefnu sinni gegn Snæbirni hvernig 

framkoma hans hefði verið við Ástríði tengdamóður þeirra en Páll sagði að Snæbjörn hefði sýnt 

henni „mjúklæti“ sem ekki hafi verið byggt á heilindum, sagði Snæbjörn skynugan og fullan 

þvermóðsku og að hann hefði ekki viljað styggja hans geð á meðan Ástríður var á lífi. Páll taldi 

sig ekki þekkja þá „ónafnkunnu bændur“ sem vitnuðu og skrifuðu undir gjafagjörning Ástríðar og 

taldi þá kúgaða af Snæbirni. Hann gerði líka enn minna úr Snæbirni þegar hann bað um kaupmála 

hans og Kristínar.
48 

Í niðurstöðu dómsins í málinu sem Markús Bergsson sýslumaður kvað upp 

var Snæbjörn skyldugur til að láta gera nýja uppskrift af dánarbúinu og setja alla fjármuni þar rétt 

fram. Þorbjörgu eiginkonu Páls var dæmdur allur arfur eftir móður sína en dóttur börn hennar 

dæmd frá arfi. Snæbjörn var skyldugur til að afhenta arfinn umboðsmanni Páls J. Vídalín, Ólafi 

Jónssyni á Eyri.
49 

Erfðamálið var upphafið að  málavafstri Snæbjörns. Eftir það stóð hann frammi fyrir 

óafgreiddum málaferlum við Ólaf á Eyri og var búinn að missa allt traust og trúnað við 

sýslumanninn Markús Bergsson, en það höfðu ekki allir snúið baki við Snæbirni. Þórunn 

Árnadóttir ákvað á haustdögum árið 1720 að arfleiða Jón Þorvaldsson yngri á Ketilseyri, konu 

hans og börn af fjórða parti af öllu fé sínu hvort heldur föstu eða lausu. Þórunn leitaði til 

Snæbjörns með alla skjalagerð og var hann henni innan handar í þeim efnum. Þórunn var 

prestsekkja og var að tryggja sér samastað á meðan hún lifði. Það bendir allt til þess að samhliða 

lagaþekkingu Snæbjörns hafi hann verið mikill skjalamaður og skrifari.
50
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48 Már Jónsson, Til merkis mitt nafn, bls. 153-183. 
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3.6. Síðasta ár Snæbjörns Pálssonar  á Mýrum  

Þegar árið 1723 gekk í garð hefur enginn á Mýrum né annarsstaðar í hreppnum gert sér grein fyrir 

því hvað sumarið átti eftir að verða sýslumanni, þingheyrendum og öðrum sem að máli komu 

viðburðaríkt. Þetta sumar voru sönnunargögn í málum sem tekin voru fyrir á þingum þau sömu 

og lögð eru til grundvallar í dag. Það voru vitnaleiðslurnar, játningin, skjöl sem málinu tilheyrðu 

og skoðunar- og matsgjörðir. Skjöl voru lögð fram en aðilar fengu þau aftur til baka þar sem 

skjalasöfn fyrir slík skjöl voru ekki fyrir hendi. Í málum Snæbjörns sem hér eru rakin voru skjöl 

lögð fram og kom það fyrir að Snæbjörn fékk skjöl lánuð sem hann skilaði ekki aftur en það 

gerðist í máli því er hann átti í við Markús Bergsson sýslumann. Orðalag í bréfum var líka mjög 

sérstakt en þar var stundum torskilin blanda ef enskum og dönskum orðum. Titlatog í 

bréfaskriftum gat tekið alveg hálfa blaðsíðu bréfs áður en komið var að efninu. Menn breyttu 

nöfnum sínum í átt að dönsku og settu meðal annars -sen í stað -son. Drykkja var líka mikil á 

meðal embættismanna og þótti frekar við hæfi að vera drukkinn en ekki. Þá var betra að brjóta af 

sér drukkinn því þá var hægt að bera fyrir sig rænu- og ráðdeildarleysi.
51 

Snæbjörn var ekki undir 

áhrifum áfengis þegar hann nefndi Pétur kaupmann Arvidsson „lúsa-Pétur.“ Ástæðan fyrir því að 

hann tók svo illa til orða gegn kaupmanninum var vegna vinkonu hans Þorkötlu. Snæbjörn bar 

virðingu og þótti vænt um Þorkötlu og virtist það gagnkvæmt. Sú bón Kristínar Magnúsdóttur 

húsfreyju á Mýrum til eiginmanns síns Snæbjörns Pálssonar um að halda vinskap við vinkonu 

hennar Þorkötlu Jónsdóttur á Sæbóli var því Snæbirni auðsótt. 

Þorkatla Jónsdóttir var fædd árið 1659 og var yngsta dóttir Jóns Torfasonar lögréttumanns 

í Flatey og konu hans Guðríðar Magnúsdóttur. Þorkatla var þegar hér var komið orðin ekkja eftir 

mann sinn Eggert Sæmundsson bónda á Sæbóli sem féll frá árið 1719. Þau hjón voru barnlaus og 

höfðu áður en til andláts hans kom arfleitt hvort annað af eignum sínum en þau voru talin vel 

efnuð.
52

 Eggert hafði áður farið með Páli Torfasyni sýslumanni og Snæbirni að skipsstrandinu 

árið 1702. Þorkatla var sögð góð kona og var titluð hin „eruverðuga maddama“ eða maddama þar 

sem staða hennar og ríkidæmi naut virðingar. 

Aðdragandi orðaskipta Snæbjörns við kaupmanninn voru þau að þann 4. maí árið 1722  

leitaði Þorkatla til Friðriks konungs IV um leyfi til að ráðstafa eignum sínum eftir hennar  

 
_______________________________________ 
51 Einar Arnórsson, Alþingi Íslendinga 930-1930, Réttarsaga Alþingis, bls. 151. 
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ákvörðunum. Til þess að svo mætti verða varð hún að fá í hendur konungsbréf því til staðfestu. 

Kaupmaðurinn á Þingeyri Pétur Arvidsson var danskur einokunarkaupmaður og var 

milligöngumaður með flest öll samskipti Dýrfirðinga við Dani vegna bréfa- og skipaferða. Það 

var snemma í maí vorið 1722 að Þorkatla fékk svar frá konungi um að hún gæti ráðstafað þeim 

arfi er hún hafði fengið frá manni sínum að vild og lá konungsbréfið fyrir því til staðfestu. Pétur 

kaupmaður rukkaði Þorkötlu um 115 ríkisdali fyrir aðstoðina en Snæbjörn sem hafði komið að 

umsókn Þorkötlu var með svar um það frá Niels Birch í Danmörku að bréfið hefði einvörðungu 

kostað 104 ríkisdali. Snæbjörn var nú farinn að hafa hönd í bagga með mál Þorkötlu og hvatti 

hana vegna meintra ósanninda Péturs kaupmanns að stefna honum. Stefnan var lögð fram á 

héraðsþingi í Meðaldal við Dýrafjörð þann 25. ágúst 1723 og máli sínu til stuðnings lagði 

Þorkatla fram bréfið frá danska reiðaranum Niels Birch sem tók við greiðslunni. Þá lagði hún 

fram reikning þann sem var innheimtur af kaupmanninum en hann hljóðaði upp á 115 ríkisdali. 

Þrátt fyrir þau gögn sem Þorkatla lagði fram í málinu tapaði hún sókn sinni á kaupmanninn, þar 

sem kaupmaðurinn Pétur  gat staðfest frá sama aðila sem var Niels Birch að bréfið hefði kostað 

115 ríkisdali. Þorkatla sagðist greiða mismuninn og kaupmaðurinn sagðist láta það nægja og að 

hann myndi ekki gera frekari kröfur vegna ónæðis út af málþófinu.
53 

Snæbjörn Pálsson var ekki 

sáttur með framkomu kaupmannsins við vinkonu sína Þorkötlu né að hún skildi tapa málinu fyrir 

honum. 
 

Í kjölfarið kallaði Snæbjörn, Pétur Arvidsson „lúsa-Pétur.“ Það var í lok maímánaðar árið 

1722 sem Snæbjörn á að hafa talað þessi orð. Heimild er um að Snæbjörn hafi verið staddur í 

Dýrafjörðs krambúð
54 

þegar hann hitti kaupmanninn en í skjölum um málið er líkast því að hann 

hafi talað þau að kaupmanninum fjarlægum. Kaupmanninum fannst verulega að sér vegið og 

hann vanvirtur af hátterni Snæbjörns og stefndi honum vegna orða hans sem þóttu „ósæmileg“ og 

„ótilbærileg.“ Hvort heldur að Snæbjörn hafi sagt þetta við Pétur eða um hann skiptir ekki öllu 

heldur  voru þessi orð upphaf af miklum og áralöngum málaferlum á milli Snæbjörns Pálssonar 

og Orms Daðasonar sýslumanns í Strandasýslu. Ormur og Árni Magnússon handritasafnari og 

fræðimaður voru systkinasynir. 

 Það var 21.-22. september árið 1722 að haldið var héraðsþing á Mýrum og var þar vitnað  

 

________________________________________ 
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um orð Snæbjörns og hann dæmdur til að greiða kaupmanninum 130 ríkisdali og konungnum 40 

ríkisdali og skyldi greiðslan fara fram innan sex vikna. Í dóminum er vitnað til norsku laganna og 

Í mannhelgi 25. og 27. en í köflum Jónsbókar er ekkert um svo háa sektargreiðslu vegna orða 

niður til manna töluð. Markús Bergsson sýslumaður var eitt af vitnum Orms Daðasonar í málinu 

en að áliti Snæbjörns voru meðal vitna Orms, óvildarmenn hans sem og óeiðsvarnir 

utansveitarmenn.
55 

Fyrir hönd Péturs kaupmanns mætti Sigurður Sigurðsson, lögréttumaður en málið sótti 

Ormur Daðason. Þremur dögum seinna eða 25. september árið 1722 að Súðavík við Álftafjörð 

hafði Ormur verið skipaður af Fuhrmann amtmanni til að dæma í máli á milli Snæbjörns og 

Markúsar Bergssonar sýslumanns. Það mál varð til þegar Snæbjörn sagði Markús sýslumann sinn 

fjandmann og mætti ekki þess vegna vitna né dæma í sínum málum. Snæbjörn var dæmdur af 

Ormi til að greiða Markúsi 140 dali. Sigfús Jónsson lögréttumaður greiddi sektina fyrir Snæbjörn 

og tók fyrir henni veð í einni eign Snæbjörns sem var Arnarnes við Skutulsfjörð. Sigfús sagðist 

gera þetta með þeim orðum að Snæbjörn og Markús yrðu sem vinir og bræður eftir og engir 

eftirmálar af málaferlum þeirra.
56 

Seinna greiddi Þorkatla Sigfúsi sektina.  

Snæbjörn bjó enn að Mýrum vorið 1723 þegar hann undirbjó ferð sína til Alþingis sem 

haldið var í júlí þá um sumarið. Hann hafði sett saman réttarstefnu sem beint var að Markúsi 

Bergssyni sýslumanni og Ormi Daðasyni og nokkrum öðrum er viðkomu máli hans. Snæbjörn 

fékk leyfi til að tala sínu máli sjálfur á Alþingi og voru tilgreindir sýslumenn ekki ánægðir með 

það. Snæbjörn stefndi til þings fyrir utan sýslumennina vitnum Orms Daðasonar frá Mýrarþingi 

21.-22. september sama ár í kaupmannsmálinu, sínum vitnum og Sigurði lögréttumanni. Páll 

Vídalín vék sæti þegar mál Snæbjörns Pálssonar var tekið fyrir á þinginu. Benedikt Þorsteinsson 

varalögmaður lagði fram réttarstefnu fyrir hönd Snæbjörns sem var dagsett 10. desember 1722 og 

var hún til sýslumannsins Orms Daðasonar og var vegna vottaleiðslu í 13 póstum. Málsókn 

Snæbjörns byggði aðallega á því að hans vitni hefðu ekki verið yfirheyrð á Mýrarþingi og Ormur 

hefði mátt vita að Markús var í raun vanhæft vitni þar sem að hann var óvinur Snæbjörns.  

Snæbjörn notaði ekki tækifærið á þessu þingi til að yfirheyra óyfirheyrð vitni sín þar sem 

þau voru komin á staðinn. Þá bar Snæbjörn á Orm sakargiftir við meðferð málsins. Málsókn 

Snæbjörns þótti léleg og fóru þeir sem hann hafði stefnt á þingið fram á greiðslu kostnaðar og  

________________________________________ 
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voru hans vitni ekki þar undaskilin. Sýslumennirnir ásamt Jóni Oddssyni Hjaltalín sökuðu hann 

um ólög og óvirðingu með málatilbúnaði sínum og fóru fram á að Snæbjörn yrði sektaður. Oddur 

Sigurðsson og Níels Kier voru lögmennirnir sem að dæmdu. Þeir dæmdu að dómur Orms í 

kaupmannsmálinu frá 21.-22. september skyldi standa. Þeir litu líka svo á að Markús Bergsson 

væri hæft vitni og lögðu til að Snæbjörn yrði dæmdur til að greiða 500 í gildum aurum til 

Klausturshóla hospital og skyldi hann greiða sektina fyrir næstu fardaga. Snæbjörn sagðist mundi 

áfrýja dóminum. Þá steig Jón Oddsson Hjaltalín fram og krafðist tryggingar fyrir ógreiddri sekt 

vegna kaupmannsmálsins og ef að sektin yrði ekki greidd þá færi hann fram á varðhald yfir 

Snæbirni. Ormur og Markús tóku undir með Jóni Oddssyni og lögmennirnir sáu sér ekki annað 

fært en að verða við kröfu þeirra.
57 

 Snæbjörn var fluttur í varðhald vestur í Ögur til 

sýslumannsins Markúsar Bergssonar.  

Í júlí 1723 óskar Snæbjörn eftir því bréflega við Fuhrmann amtmann að hann fái 

ópartiskan eða hlutlausan dómara til að fara í málið vegna þess að hann er svo ósáttur við 

vitnisburð Markúsar Bergssonar. Síðan nokkru seinna eða 3. ágúst sama ár  þegar hann var 

kominn í arrestið þá skrifar hann til Orms Daðasonar original stefnu þar sem hann stefnir honum 

til að mæta 25. október n.k. til Berufjarðarþings undir dóm sýslumannsins Teits Arasonar. En í 

stefnunni stendur meðal annars;  

Stefni eg yður að líða dóm fyrir það, er þér hafið mér til óvirðingar 

innfært í það bréf, er eg í honum hefi, undir yðar nafn og signeti, dat. 

Reykhólum þann 22. Martij þessa árs. Hvar inni þér færið mér á hendur, 

að það sé óforskömmuð lygi, þar næst álygi, er eg hafi innfært á þá 

réttarstefnu, er eg á næstliðnum vetri yðar birta lét. 

 

Ormur Daðason svaraði 10. ágúst 1723 stefnu Snæbjörns og sagði;  

Framanskrifaða arrestantens Snæbjarnar Pálssonar stefnu til mín hefi 

eg séð og yfirlesið og genpart þar af meðtekið, og þar eg hygg, að 

þessar hans mér gefnar 6 stefnusakir verði hönum meir til skaða en 

mér sjálfum. Þess vegna stefni eg undirskrifaður Snæbirni Pálssyni 

með contrastefnu á þann sama stað og dag og fyrir sama yfirvald, er  
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hann mér stefnt hefur, til að þola endilegan dóm til fullra sekta um 

sérhvað, sem greind hans stefna mér tiltalar og hönum fatlast að 

bevísa. En dómarinn metur annað hvört ólög, lögleysu eður þarflausa 

ýfing. 

  Snæbjörn sem stefndi Ormi til Berufjarðarþings mætti ekki þangað sjálfur  og voru menn 

ekki sáttir með þá ákvörðun Snæbjörns. 

Á héraðsþingi á Mýrum 26. ágúst 1723 sem haldið var í kirkjunni á Mýrum var Ormur 

Daðason mættur ásamt þingheyrendum. Ormur var vopnaður er hann kom til héraðsþingsins til 

að dæma Snæbjörn  vegna kaupmannsmálsins. Hann dæmdi Snæbjörn til greiða kaupmanninum 

þá sömu upphæð og þegar er komin fram. Snæbjörn hafði haft tilfinningar til kirkjunnar miðað 

við þær gjafir og þá umhugsun sem kirkjan hafði í umsjá fjölskyldunnar á Mýrum. Snæbjörn bað 

nú Orm að fjarlægja koðra sinn sem hann ekki gerði og bað þá Snæbjörn nærstadda að losa hann 

við korðann og urðu  þeir ekki við því. Þá gerði Snæbjörn sér lítið fyrir stökk að Ormi og reif í 

korðann þannig að slíðrið slitnaði og karlinn féll aftur á bak í sæti sínu. Ormur var mjög þungur í 

sínum klæðum þennan dag þar sem hann sagðist hafa lent í hrakviðri á leið sinni til þings. 

Snæbjörn fór aftur og þá inn fyrir Orm og náði að rífa af honum korðann og hljóp hann  með 

hann „nakinn“ út. Ormur  sýslumaður lét að því liggja í umræðunni að hann hefði ekki vitað 

nema Snæbjörn hafi viljað gera sér mein og varð atvikið fyrir vikið enn alvarlegra að mati vitna 

og embættismanna. Snæbjörn bar því við að hann hefði ekki viljað að Ormur væri vopnaður í 

kirkjunni, hann hefði sjálfur á þessari stundu verið kirkjunnar vörður þar sem heimili hans var á 

Mýrum og þegar lögin væru skoðuð var bannað að bera vopn í kirkju. Snæbjörn sagði líka að 

Ormur hefði aldrei út fyrir landsteinana komið og hefði þar að leiðandi ekki leyfi til að bera vopn 

né að hann finndi um það lagakrók að hann mætti vopn bera.
58

 

Það var á héraðsþingi á Mýrum 30. ágúst 1723 að mál á milli Orms Daðasonar og 

Snæbjörns Pálssonar var tekið fyrir vegna bréfs sem Snæbjörn hafði skrifað til Einars Jónssonar á 

Fjallaskaga sem var einn af vitnum Orms Daðasonar gegn Snæbirni í kaupmannsmálinu. 

Snæbjörn skrifaði Einari bréf þann 18. mars 1723 og sagði að hann og Þorkatla sín hefðu komið 

sér saman um að hann væri afsakaður frá þingreið, hafi hann ekkert um annað að vitna en það 

sem þegar hefur komið fram í máli hans. Snæbjörn sendi jafnframt Einari afrit af réttarstefnunni 

 

________________________________________ 

58 ÞÍ Sta.III. 222. Dómsskjöl yfirréttar 1722-1735. 
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og bað hann að lesa hana yfir og skrifa á hana. Ormur Daðason sagði Snæbjörn vinna sér til 

„stærsta baga og óvirðingar“ með framferðinu og stefndi honum. Stefnan var í þremur liðum og 

þar sagði Ormur meðal annars að hann vildi fá að vita hver sú „yðar Þorkatla sé“ því hann ætlaði 

að sækja hana þó kvenmaður væri því ef hún hefði gert þetta með honum að ásettu ráði þá ættu 

þau sömu sök en ef ekki, gæti hún í framhaldi sótt á Snæbjörn fyrir gjörninginn. Þá vildi Ormur 

vita nöfn þeirra þingheyrenda sem áttu að vera á vottaleiðslunni sem Einari bar að skrifa á. Þá 

stefndi hann Snæbirni til að segja hvort hann hafi skrifað bréfið af ásettu ráði og að hann skyldi 

skila copiunni af „appelli frá mínum þingsact gjörðum“ skrifaði Ormur.
 
Þingheyrendur sem voru

 

mótvitni Snæbjörns voru flestir bændur úr sveitinni. Þeir voru samkvæmt dómabókum fúsir að 

vitna gegn honum.  

Snæbjörn var í varðhaldinu á Ögri þegar héraðsþingið á Mýrum stóð yfir þann 30. ágúst 

1723. Þorkatla stóð þar frammi fyrir því að nafn hennar var dregið inn í málaferli Snæbjörns og 

var hún eflaust orðin uppgefin á málavafstrinu og öllum látunum í kringum Snæbjörn á þessum 

dögum í ágúst árið 1723. Þorkatla gat við þær aðstæður sem uppi voru á þinginu séð að ekkert lát 

yrði á málaferlum og öðru vafstri sérstaklega eftir atvikið í Mýrarkirkju. Hún hefur fastlega 

reiknað með að Ormur myndi sækja á Snæbjörn vegna atviksins í kirkjunni þar sem mál 

kaupmannsins vegna tveggja orða var búið að hafa svo mikil áhrif á líf þeirra. Þorkatla hefur 

sjálfsagt séð fram á að Snæbjörn yrði í fangelsi það sem eftir væri að lífi hans eða hennar. Hún 

hefur að öllum líkindum líka hugsað til barna Snæbjörns. Til að koma í veg fyrir frekari málaþras 

á milli Orms Daðasonar og Snæbjörns tók Þorkatla þá afdrifaríku ákvörðun að færa Ormi 

Daðasyni jörðina Sæból sem var metin að 60 hundruðum að dýrleika til eignar eftir sinn dag. 

Skilyrðin fyrir jarðargjöf Þorkötlu til Orms voru þau að öll mál og ósætti á milli hans og 

Snæbjörns myndu falla niður. Sýslumennirnir báðir þeir Markús og Ormur féllust á að halda hér 

eftir bróðurlegri vinsemd við Snæbjörn og Þorkötlu. Með gjörningi Þorkötlu átti friður að vera 

kominn á milli Orms Daðasonar, Markúsar Bergsonar og Snæbjörns Pálssonar og að þeir skyldu 

lifa áfram sem mestu mátar. Snæbjörn Pálsson var meðal þeirra sem skrifuðu undir gjörning 

hinnar „erugöfugu matrónu“ Þorkötlu Jónsdóttur.
59

 

 

 

________________________________________ 
59 Már Jónsson, Til merkis mitt nafn, bls. 253-256 
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4   Ráðsmaðurinn á Sæbóli 

4.1. Lygi og ýfingar á grunnlausum svigurmælum 

Þegar Snæbjörn losnaði úr varðhaldinu á Ögri um haustið 1723 leiða líkur að því að hann hafi 

farið að Sæbóli til Þorkötlu og hafið sinn búskap þar með henni. Það er ekki hægt að staðfesta 

nákvæmlega hvenær Snæbjörn fór frá Mýrum þar sem heimildum ber ekki saman en miðað við 

atvikið í Mýrarkirkju 26. ágúst 1723 var hann búandi á Sæbóli.
60 

Snæbjörn var engan veginn 

sáttur við samning Þorkötlu við Orm.  

Það leið ekki ár frá jarðargjöf Þorkötlu að Markús Bergsson sýslumaður var mættur á 

héraðsþing á Mýrum þann 10. júlí 1724 til að taka fjárnám í eigum Snæbjörns vegna óuppgerðar 

sektar við Pétur kaupmann Arvidsson. Snæbjörn var búinn að sitja í varðhaldi á Ögri vegna sekta 

frá þinginu árið áður þar sem hann hafði verið með „óbevísaðar sakargiftir og ógrundaðar 

rettesettelser“ og engar tryggingar fyrir kaupmannsmálinu en Jón Oddsson Hjaltalín var sá sem 

þá átti upphaf á varðhaldskröfu á Snæbjörn á Alþingi 1723. Varðhaldið virðist ekki hafa komið til 

frádráttar skuldum Snæbjörns við kaupmanninn. Enda sagði Ormur í desember 1724 á Núpi við 

Dýrafjörð; „Um arrestið er ekki svara vert, því hvör einn, sem uppfýstur verður að opinberum 

lygum eður annari stórfelldri óhlutvendni, á að stilla caution fyrir sín lögbrot.“ Annar staðar í 

sama bréfi segir Ormur að Snæbjörn sé „sannbevísaður lygari, fjölmælismaður og 

óforskammaður dirskunar þræll.“ 
61  

Markús Bergsson, sýslumaður lagði til að Klukkuland ein af 

jörðum Snæbjörns ásamt bústofni yrði sett sem greiðsla til kaupmannsins og Snæbjörn fengi 

jörðina til baka að þremur árum liðnum miðað við að hann borgaði skuldina. Snæbjörn samþykkti 

þetta ekki og benti á jörð austur á fjörðum sem tryggingu og hluta úr annarri sem var á 

vestfjörðum. Kaupmaðurinn sætti sig ekki við það. Þrátt fyrir friðarumleitanir Þorkötlu á Sæbóli 

til handa Snæbirni var málastappið á milli Snæbjörns, Orms og Markúsar komið á fulla siglingu 

aftur vegna kaupmannsmálsins árið 1724. Það sem aðallega greindi á hjá þeim Snæbirni og Ormi 

var fyrst og fremst það að Markús var í huga Snæbjörns honum óhagstætt vitni í 

kaupmannsmálinu vegna margumrædds óvinskapar þeirra. Í bréfaskriftum Orms og Snæbjörns á 

árunum 1724-1727 voru uppi sömu umræðurnar um samskipti þeirra eins og Þorkatla hefði aldrei 

lagt jörðina Sæból í hendur Ormi til að sætta þeirra sjónarmið. Ormur stefndi Snæbirni fyrir  

 

________________________________________ 
60 Alþingisbækur Íslands 1721-1730, XI. bindi, bls.310 

61 ÞÍ Sta.III. 222. Dómsskjöl yfirréttar 1722-1735. 
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árásina í Mýrarkirkju þann 26. ágúst 1723 með stefnu til yfirréttar 25. júlí 1727  þrátt fyrir að það 

atvik var eitt af því sem átti niður að falla með gjöf Þorkötlu á Sæbóli til Orms Daðasonar.  

Þorsteinn Pálsson bróðir Snæbjörns sagði á Alþingi við Öxará þann 16. júlí 1727 meðal 

annars og bað um leið lögréttu að athuga vel hvernig samningurinn við Þorkötlu síðan 30. ágúst 

1723 hefði hljóðað og að Ormur sýslumaður væri ekki að standa við hann. Þorsteinn benti á að 

allt málastapp á milli Orms og Snæbjörns átti þar að falla niður við gjafagjörning Þorkötlu hverju 

svo sem þær „heita kunni.“ Þá segir Þorsteinn:  

 

Þar eð sýslumaðurinn Ormur lofar, að allar undanfarnar prætentioner 

hans við Snæbjörn skuli aldrei koma monsr. Snæbirni til nokkurs 

præjudits. Hvað er nú? Fer ekki sýslumaðurinn Ormur að sækja 

Snæbjörn uppá æru og góts fyrir áminnnztar ofurgefnar prætentioner? 

Og, enn þar að auki, tekur stefnu til herðingar sama dómi. Mun 

nokkuð líf Snæbjarnar hafa átt að leggjast þar til? Fyrir so 

miskunarlítið athæfi Orms í móti hans eigin loforði, þá óska eg, að 

hann, sýslumaðurinn Ormur, sé hjáhliðrunarlaust eftir lögum anséður, 

vilji hann ekki vorkennast við sinn contrapast, Snæbjörn.
 

 

Þorsteinn spyr líka um ósæmileg orð Orms til Snæbjörns töluð og hversu sekur Ormur 

skuli vera fyrir handtökuna á Alþingi í júlí 1723. Þorsteinn setur í rétt að trygging sú sem hann 

hafði fyrir Snæbjörn sett, verði sér endurgreidd tapi Ormur málinu. Það var ekki eingöngu að 

Þorsteinn bróðir Snæbjörns stóð með honum af fjölskyldu hans, heldur voru synir hans honum 

mikill styrkur. 

Synir Snæbjörns stóðu við hlið föður síns og Þorkötlu í öllum málum sem ráku á þeirra 

fjörur á árunum á Sæbóli. Sérstaklega var Magnús elsti sonur Snæbjörns Þorkötlu innan handar. 

Hann var sagður líkastur föður sínum í skapi. 
62 

Snæbjörn fékk Pál J. Vídalín svila sinn til að vinna með sér stefnu og taka á þann hátt mál 

hans við Orm Daðason, Sigurð Sigurðson og fleiri í heild sinni upp á Alþingi árið 1727. Það var  

 

 
________________________________________ 

62 LBS. JS 291 4to, Gísli Konráðsson, ,,Þáttur Mála-Snæbjarnar.“ bls. 1-71. 
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eins og Benedikt Þorsteinsson sem þá sinnti embætti lögmanns legði mál Snæbjörns fram að 

einlægni. Páll J. Vídalín hafði náð sáttum við Snæbjörn árið 1722 og fann trúlega ástæðu til að 

vinna þarna að málum Snæbjörns en hann vann með honum stefnuna og undirbjó með honum 

málið. En svo illa vildi til að Páll varð veikur á Alþingi og dó. Við andlát hans missti Snæbjörn 

þann stuðning sem hefði getað komið honum að góðum notum við niðurstöðu málsins.
63  

Snæbjörn var dæmdur árið 1729 frá búslóð. Það var allt hirt af honum sem hægt var og 

var gengið svo langt í þeim efnum að Þorkatla varð að vitna um þær eigur hans sem engar voru á 

Sæbóli.  

Snæbjörn Pálsson missti allt sem hann átti árið 1729. Hann var lögréttumaður fram til 

ársins 1724 en þá tók við embætti hans, Ólafur Jónsson hvalafangari á Eyri við Skutulsfjörð. 

Hann bjó áfram á Sæbóli með Þorkötlu og börnum sínum fram til ársins 1739 en þá lést Þorkatla. 

Eftir það flutti hann að Álfadal og bjó þar til æviloka. Hann giftist aftur, þá orðinn fullorðinn 

maður og eignaðist í því hjónabandi þrjú börn. Þegar Snæbjörn dó á gamlársdag árið 1767 átti 

hann jarðir að verðmæti 221 hundruð
64 

sem þóttu mikið en það liggja engar skýringa á því 

hvernig hann komst yfir þær.
65

 

Snæbjörn stóð í fleiri málum á meðan hann átti í útistöðum við Orm Daðason en meðal 

þeirra mála var „rykkilínsmálið“ við séra Bjarna Jónsson og við Ólaf Jónsson á Eyri vegna 

áburðar um slæm skil á hval.
66 
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63 Sta.III. 222. Dómsskjöl yfirréttar 1722-1735. 

64 ÞÍ L-I, Minnisbók séra Hákonar Snæbjarnarsonar, 1746-1794,úr safni Álftamýri í Arnarfirði. 

65 Már Jónsson, BA ritgerð, bls. 33. 

66 ÞÍ Sta.III. 222. Dómsskjöl yfirréttar 1722-1735. Már Jónsson, Til merkis mitt nafn, bls. 183-184. 



32 
 

Lokaorð 
Það er erfitt að enda umfjöllun um málagarpinn Snæbjörn Pálsson, þar sem í raun er svo mikið 

ósagt og mörgum spurningum ósvarað. Snæbjörn var svo fyrirferðamikill á sinni löngu ævi að 

efnið sem hann skildi eftir sig dugar í heila bók. Hann var ljúfur inn við beinið sem kom vel  fram 

þegar hann lýsti tunglstöðunni á fæðingarstund elsta sonar síns. Hann var fjölskyldumaður og 

góður faðir sem endurspeglaðist í framkomu bróður hans og barna á ögurstund. Snæbjörn var 

með móðurlaus börn sín hjá sér og engan forverksmann eftir að Kristín dó, sem sýnir að hann var 

allt í öllu í sínum búskap. Bændurnir í sveitinni sem voru vitni og þingheyrendur voru ekki 

vinveittir honum í málaferlunum en hvort það var að undirgefni við sýslumanninn eða að óvild 

við Snæbjörn kom hvergi fram. Erfðamálið þar sem Snæbjörn hafði ekki skráð nógu vel niður 

erfðagóss Ástríðar og dætra hennar var honum erfitt. Það mál gerði lítið úr honum gagnvart 

samfélaginu þar sem um fjárhagsmál innan fjölskyldunnar var að ræða. Það er eins og það mál 

hafi opnað á hann heimild og gert þeim sem að honum sóttu auðveldara fyrir. Af einhverjum 

ástæðum sá Páll J. Vídalín ástæðu til að sættast við hann og hjálpa honum svo seinna í 

málavafstri hans. Páll sem var vel lögfróður maður hefur áreiðanlega séð brotið á Snæbirni fyrst 

hann hjálpaði honum með stefnu árið 1727. Ormur Daðason hefur sannarlega verið hans 

„öfundar- og fjandmaður“ miðað við framkomu hans við Snæbjörn og ekki síður Þorkötlu á 

Sæbóli. Af yfirferð um sögu Snæbjörns átta ég mig ekki alveg á sambandi Snæbjörns og 

Markúsar Bergssonar, sýslumanns. Markús hafði ekki góða reynslu af dönsku kaupmönnunum en 

samt gekk hann svo hart fram gegn Snæbirni  með Ormi í kaupmannsmálinu að óskiljanlegt er. 

Þá höfðu líka Markús og Snæbjörn átt samskipti um árabil á vettvangi stjórnsýslunnar en þar 

hefur ekkert komið fram sem bendir til ósættis. Snæbjörn var dæmdur í varðhald vegna 

framferðis hans á Alþingi árið 1723 og skuldar við kaupmanninnn. Þar gerði Snæbjörn sín stærstu 

mistök eins mikill lagamaður og hann var að stefna Ormi, Markúsi og fleirum á ekki sterkari 

grunni en meðal annars óvinskap við Markús og svo vegna vitnaleiðslna. Hann stefndi sínum 

vitnum til þings en yfirheyrði þau ekki þó hann hafi haft til þess kjörið tækifæri. Lýst var eftir 

Snæbirni á Alþingi og var þá álitið að hann væri strokinn af landinu en hann var til staðar og 

hlustaði á lýsinguna á sjálfum sér. Það er því óhætt að segja að mönnum var það mjög í huga að 

fara gegn honum. Snæbjörn hefur verið mjög virkur og öflugur einstaklingur, sem hefur verið 

honum styrkur í áralangri baráttu. Snæbjörn Pálsson var maður sem féll ekki inn í fjöldann. Hann  

var gáfaður, duglegur og bjó yfir því innra þreki sem margir dáðust að og hefðu viljað bera. Ég 



33 
 

hef oft hugsað það á meðan ég var að skrifa hvernig hann hafi komist yfir öll þau skrif og 

lagagreinar sem hann kynnti sér vegna mála sinna. Ormur Daðason hafði uppi við hann mörg ljót 

og ósvífin orð sem aldrei voru tekin til greina af dómurum. Svar við spurningunum tveimur sem 

liggja fyrir ritgerðinni eru þau að Páll J. Vídalín hefði ekki átt að fara opinberlega gegn Snæbirni 

heldur átt að vinna með honum málið innan fjölskyldunnar. Snæbjörn einangraðist frá þeim 

mönnum sem sóttu að honum en ekki frá fjölskyldu sinni. Snæbjörn Pálsson hefur vakið með mér 

mikla gleði.  Það hefur verið ánægjulegt að fá að vera samferða honum þennan tíma og get ég 

ekki annað en dáðst af kjarki hans og þori til að standa í þeim mönnum sem þóttust honum 

sterkari. 
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