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Þessi bæklingur er ætlaður sögumeisturum sem ætla að leiða leikmenn í gegnum ævintýrið Sendiför 

Haraldar. Meðfylgjandi þessum bæklingi eru persónublöð sem leikmenn nota til að skapa persónu 

sýna sem þeir munu leika í þessu ævintýri. Þetta spunaspil spilast best með 4-6 leikmönnum en ef 

það er spilað með stórum hóp, eins og skólabekk, þá gæti verið heppilegast að skipta hópnum í 4-5 

hópa. Hver hópur hefur þannig umsjón með einni persónu. 

Um ævintýrið 

Í Sendiför Haraldar eru leikmenn lágt settir víkingar í hirð Haraldar hárfagra árið 899. Þeir fá það 

verkefni að rannsaka nýtt landnám í vestri. Land sem er jafnvel enn vestar er Írland. Margir af 

fornum fjendum Haraldar hafa flúið til vestur og leikur Haraldi forvitni á að vita hvað hafi orðið um 

þá. Verkefnið er að rannsaka hið nýja dularfulla land og gefa Haraldi skýrslu þegar þeir koma til baka. 

Leikmenn sigla til Íslands og hitta áhugaverða landnámsmenn og þurfa að leysa ýmsar þrautir sem 

verða á vegi þeirra. Ævintýrið endar í Noregi þegar leikmenn snúa til baka og segja Haraldi frá 

ævintýrum sínum. Það er hins vegar undir leikmönnunum komið hvort þeir segja Haraldi satt og rétt 

frá.  

Um Sögumeistara 

Hlutverk sögumeistara er margþætt, skemmtilegt og krefjandi. Í því felst að vera fyrst og fremst 

sögumaður, dómari, leikari og verkstjóri. Sögumeistari leiðir söguna áfram, leysir úr ágreiningsefnum 

og svarar þeim spurningum sem koma upp hjá spilurum. Mælt er með því að sögumeistari sé einhver 

fullorðinn. Kennarar, stuðningsfulltrúar og foreldrar geta til dæmis tekið að sér þetta hlutverk og 

hjálpað þannig ævintýra- og lærdómsþyrstum krökkum í ferðalagið sem bíður þeirra. 

Sögumeistarar vinna með leikmönnum að gera ævintýrið sem skemmtilegast og eftirminnilegast.  

Hann vinnur ekki gegn leikmönnum þó svo persónur sem sögumeistari leikur geti verið óvinveitt 

persónum leikmanna. Þegar sögumeistari bregður sér í hlutverk persóna ævintýrisins gæti hann eða 

hún breytt rödd sinni og jafnvel notað leikmuni til að gera samskipti leikmanna og persónanna sem 

líflegastar og eftirminnilegastar. 

Eins og flest spunaspil gera ráð fyrir þá þarf sögumeistari ekki að fylgja sögu þessar bæklings í einu og 

öllu. Þessi bæklingur er ætlaður til leiðbeiningar fyrir sögumeistara en aldrei er hægt að spá fyrir í 

hvaða átt ímyndunarafl leikmanna tekur ævintýrið. Rétt eins og í raunveruleikanum geta verið 

margar lausnir á einstökum vandamálum. Það er í höndum sögumeistara að meta hvort sú lausn sem 

leikmenn finna upp á sé raunhæf. Ef lausnin þykir ekki nógu góð geta leikmenn alltaf reynt aftur og 

fundið betri lausn. Ef leikmenn festast, það er ef þeir finna ekki lausn á vandamáli eða finna ekki út 

hvað þeir eiga að gera næst er það hlutverk sögumeistara að hjálpa leikmönnum að komast aftur á 
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sporið. Það væri hægt til dæmis með að leikmenn hitta persónu sem gefur þeim vísbendingu um 

hvað þeir geta gert næst. 

Deilur geta skapast milli leikmanna og þarf þá sögumeistari og grípa inn í. Það er eðlilegt að leikmenn 

rökræði um ýmis atriði en stundum þarf sögumeistari að skerast í leikinn og hjálpa leikmönnum að 

komast að niðurstöðu. 

Bardagar 

Í þessu spunaspili er ekkert sérstakt bardagakerfi enda áhersla spilsins á sögu og persónur en ef 

leikmenn telja sig þurfa að hefja bardaga á einhverjum tímapunkti í ævintýrinu er það hlutverk 

sögumeistarans að skera úr um framgang bardagans eða hreinlega hvort það sé valkostur fyrir 

leikmenn að fara í bardaga. Það getur verið upplagt að láta leikmenn finna aðra lausn á vandamáli en 

að grípa til ofbeldis. 

Persónusköpun 

Það fyrsta sem leikmenn gera er að búa til persónu sem þeir munu leika í þessu ævintýri. Leikmenn 

fá persónublað í hönd og fylla það út. Leikmenn geta dottið í hug atriði sem ekki hefur verið gefið 

pláss fyrir á persónublaðinu en þá geta leikmenn skrifað þá staðreynd um persónuna í flokkinn 

annað. Því dýpra sem leikmenn fara í sköpunina á persónu sinni þess vegna meiri líkur eru á að 

persónan verði sem raunverulegust. Þess vegna er gott að helga góðum tíma til að skapa persónur 

með leikmönnum. Það er hins vegar hlutverk sögumeistara að samþykkja persónur leikmanna þar 

sem ætlast er til þess að persónurnar passi við sögusviðið. Víkingur með geislasverð er dæmi um 

persónu sem leikmaður þyrfti að laga. 

Áður en ævintýri hefst 

Áður en lagt er í ævintýrið getur verið heppilegt að leikmenn kynni persónur sínar fyrir 

sögumeisturunum og öðrum leikmönnum.  Jafnframt geta leikmenn komið sér saman um hvort og 

hvernig persónur þeirra hafi þekkst áður en ævintýrið þeirra hefst. Það gerir samband persónanna 

lifandi og raunverulegt. 

Persónulýsingar 

Sendisveininn 

Sendisveinn Haraldar er um tólf ára aldurinn og er vaxinn út frá því. Hann er tágrannur þar sem hann 

hefur þurft að hlaupa langar sendiferðir fyrir Harald. Hann er stressaður í röddinni og gleymir 

stundum að anda milli setninga því hann er að flýta hér að koma skilaboðunum áleiðis. Hann hefur 

orðið vitni að reiði Haraldar og gerir því allt til þess að reita hann ekki til reiði. 
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Haraldur hárfagri 

Haraldur hárfagri er mikill maður að vexti og einstaklega hármikill þar sem hann sór þess eið að 

skerða ekki hár af höfði sínu fyrr en hann hefði lagt allan Noreg undir sig. Haraldur er maður 

skapsveifla. Hann er yfirleitt mjög hress en ef hann heyrir eitthvað sem honum ekki líkar rýkur hann 

upp í skapinu. 

Kolbeinn 

Kolbeinn er reyndur sjófari og víkingur. Hann hefur farið í víking til Englands og Írlands og þekkir 

hann því sjóinn á norðurslóðum mjög vel. Þrátt fyrir að vera komin af léttasta skeiði er hann 

tignarlegur og hraustur maður. Hann er harður en sanngjarn við áhöfn sína og hefur því unnið traust 

manna sinna sem mundir glaðir fórna sér fyrir leiðtoga sinn. Í upphafi ferðar er hann með vel snyrt 

hár og skegg og leggur metnað í að halda því þannig þrátt fyrir erfiðar aðstæður á sjó. 

Grímur 

Grímur er stoltur og hrokafullur maður sem býr í Færeyjum. Hann hikar ekki við að minna leikmenn á 

að hann sé af göfugum ættum og hann sé sá sem ráði. Hann er ekki mikið fyrir að eiga samskipti við 

fólk sem hann telur vera að lægri stétt en hann sjálfur. Grímur er minni en meðalmaður og ekki 

sérstaklega hraustur. Hann getur ekki skilið af hverju ætti einhver að velja að fara til Íslands þegar 

Færeyjar eru hér enda var það forfaðir hans sem uppgötvaði staðinn og því hljóta Færeyjar að vera 

besti staður til að nema land. 

Guðrún 

Guðrún er ótrúlega hress og skemmtileg kona. Hún er 18 ára en er reynd þrátt fyrir ungan aldur. Hún 

er yfirleitt í góðu skapi en ef það er gefið í skyn við hana að hún sé ekki hæf til að gera eitthvað vegna 

þess að hún sé kona bregst hún illa við. 

Ingólfur Arnarson 

Ingólfur er kominn á efri ár ævi sinnar. Hann er góður og blíður maður. Hann sér mikið eftir að hafa 

þurft að drepa þrælana þar sem hann hafði ekki mikið álit á bróður sínum. Hann er vinsæll leiðtogi 

Reykvíkinga. Þrátt fyrir að vera orðinn gamall lætur hann það ekki á sig fá og lætur ekki koma fram 

við sig eins og gamalmenni heldur gerir hann allt sjálfur sem hann getur. 

Auður djúpúðga 

Auður er gömul og, eins og nafnið gefur til kynna, mjög vitur kona. Hún talar hægt og þagar lengi  á 

meðan hún meltir orð annarra. Hún sér í gegnum allar lygar. Samferðamenn hennar bera mikla 

virðingu fyrir henni. 
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Sendiför Haraldar 
Kafli 1 - Ósk Haraldar 

Í fyrsta kafla eru leikmenn leiddir fyrir Harald hárfagra þar sem hann er staddur á veiðum með 

bandamönnum sínum. Haraldur færir leikmönnum það verkefni að kanna Ísland og skýra frá hvað á 

vegi þeirra varð. Þeir munu fá skip og áhöfn sem fylgja þeim. 

Í upphafi getur verið gott að lesa þennan texta upphátt fyrir leikmönnum: 

Það er fallegur vordagur árið 899. Sólin er hátt á lofti. Þið eruð á verði við jaðar 

bráðabirgðabúðir Haraldar hárfagra. Haraldur hefur um morguninn verið við 

veiðar með sínum bestu mönnum og þeir hafa snúið til baka með marga skrokka. 

Að standa á verði er leiðinlegt verk en fljótlega kemur að ykkur ungur drengur 

sem þið þekkið sem sendisvein Haraldar. Hann er líklega ekki eldri en tólf vetra. 

Hann hefur tekið sprett til ykkar og er því laf móður þegar hann byrjar að tala við 

ykkur: „Haraldur hárfagri, réttmætur konungur Noregs og leiðtogi okkar, krefst 

þess að þið komið til tals við hann nú þegar í stað.“ 

Ef leikmenn spyrja hvað Haraldur vilji þeim getur sendisveinninn ekki svarað því. Hann sé aðeins að 

sendast með skilaboð en hann varar þá við að vera ekki að drolla því þeir sem láta Harald bíða eftir 

sér gera þau mistök ekki aftur. 

Þegar leikmenn hafa tekið ákvörðun að fara til Haraldar er hægt að lesa þennan texta: 

Haraldur situr á steini í friðsælum gróðurlundi. Í kring um hann er fjöldi víkinga 

sem hafa fylgt honum á veiðarnar. Nokkrir eru að huga að hræjum dýra sem þeir 

hafa veitt um daginn og aðrir huga að vopnum sem hafa laskast við veiðarnar. 

Fyrir aftan Harald standa þungvopnaðir víkingar sem eru lífverðir hans. Hraustari 

menn hafi þið aldrei séð áður. 

Haraldur er í mjög góðu skapi eftir veiðarnar nema ef leikmenn létu bíða eftir sér. Þá er hann 

pirraður og skammar þá en refsar þeim ekki þar sem hann þarf á þeim að halda. 

Þegar Haraldur sér þá segir hann: 

„Ah velkomin! Má bjóða ykkur eitthvað lostæti…. Mjöð eða læri af nýslátruðu 

dádýri?“ 

Ef leikmenn játa því þá fá þeir það sem þeir biðja um. 
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Haraldur heldur áfram: 

„Þið veltið því eflaust fyrir ykkur af hverju ég boðaði ykkar hingað. Mér hefur 

nefnilega borist sögusagnir um eyju í vestri og ekki bara það heldur hef ég líka 

heyrt að margir af mínum fornu fjendum hafi flúið þangað.  Ég gef ekki mikið fyrir 

þessar sögusagnir en ég hef ekki efni á að hundsa þær algjörlega. Ég get því miður 

ekki misst mína bestu menn í þetta verkefni. Því hef ég ákveðið að senda ykkur. 

Þið farið nú þegar. Þið getið litið á þetta sem tækifæri…. Tækifæri til að sanna 

ykkur fyrir Haraldi hárfagra. Ef þið standið ykkur vel þá er líklegt að ég verðlauni 

ykkur þó nokkuð fyrir ómakið.“ 

Ef leikmenn spyrja Harald hvað þeir fá að launum getur Haraldur lofað þeim smá landsvæði í Noregi 

og sæti í hans innri hring. Haraldur segir svo leikmönnunum nánar frá verkefninu: 

„Ég vil að þið farið til eyjunnar í vestri og rannsakið hvort eitthvað sé til í þeim 

sögusögnum um að fólk sé farið að byggja þessa eyju. Ég mun útvega ykkur knörr 

og nokkra sjóvana víkinga til þess að fylgja ykkur í þessari för. Ég ætlast svo til að 

þið segið mér allt um ferðir ykkar þegar þið snúið til baka.“ 

Með einni handabendingu vísar Haraldur leikmönnum út úr búðunum og fá þeir fylgd með nokkrum 

víkingum út á strönd þar sem þeir sjá nokkur knerri og langskip tilbúin til sjóferðar. 

Kafli 2 - Ferðin undirbúin 

Í öðrum kafla hitta leikmenn skipstjóra knarrarins sem þeir munu ferðast með til Íslands. Þeir fá líka 

að skoða skipið sem þau fara í og þurfa að ákveða hvað þau taka með sér í ferðina. 

Við upphaf kaflans getur verið gott að lesa þennan texta:  

„Þið eruð leidd að hópi manna sem sitja á spjalli. Einn þeirra stendur upp og segir: 

Þið hljótið að vera víkingarnir sem Haraldur er að senda vestur, ég heiti Kolbeinn 

og þarna úti á firði sjáið þið knörrinn minn sem mun taka ykkur vestur. Hvað 

heitið þið?“ 

Eftir að leikmenn kynna sig heldur Kolbeinn áfram:  

„Við erum búnir að safna saman birgðum fyrir ferðina en er eitthvað sérstakt sem 

þið óskið eftir  til að taka með?“ 
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Hér geta leikmenn rætt sín á milli um hvort þeir vilji taka eitthvað með sér til Ísland. Þetta getur verið 

allt milli himins og jarðar. Kolbeinn getur samþykkt beiðni leikmanna eða ekki talið hana mögulega. 

Leikmenn fara svo um borð í skipið ferðin og ferðin hefst í átt til vesturs. 

Kafli 3 - Eyjur í fjarska 

Í þriðja kafla koma leikmenn að eyjaklasa eftir langa siglingu. Í fyrstu getur áhöfnin sér til að þetta 

gætu verið eyjan sem kölluð sé Ísland en Kolbeinn heldur að það sé líklegra að hér sé um að ræða 

Færeyjar. Hann leggur til að fara í land til að ræða við eyjamenn um hvort þeir hafa heyrt sögusagnir 

af Íslandi. Hér geta leikmenn tekið ákvörðun um hvort stoppa eigi í Færeyjum eða haldið beint áfram 

í átt vestur. 

Við upphaf kaflans getur verið gott að lesa þennan texta:  

Eftir langt ferðalag eru þið stödd á úthafi og hafið ekki séð til lands í marga daga. 

Ferðin hefur hingað til gengið fyrir sig áfallalaust þar sem veður og vindar hafa 

verið hagstæðir. Til að drepa tímann hafi þið spjallað við aðra víkinga í áhöfn 

knarrarins. Þið hafið komist að því að margir þeirra eru stressaðir og óttaslegnir 

yfir ferðinni vestur. Margir um borð hafa heyrt sögur af vættum sem eiga að vera 

í sjónum og á landi í vesturheimi. Sérstaklega vekur athygli sagan af 

landvættunum fjórum sem eiga að vernda Ísland. Samkvæmt sögunni eru 

griðungur, gammur, dreki og bergrisi að vernda hvern sinn fjórðunginn á eyjunni.  

Hér getur sögumeistari spurt leikmenn hvort persónur þeirra trúa þessum sögusögnum og rætt 

hvaða áhrif þessar sögur hafa á persónur þeirra. Þá næst heldur þú áfram: 

Allt í einu heyrið þið einn víkinganna í áhöfn Kolbeins öskra upp yfir sig að hann 

sjái land í fjarska. Kolbeinn fyrirskipar áhöfn sinni að stefna í átt til lands. Þið sjáið 

að þrátt fyrir að í fyrstu voru margir fegnir því að sjá landi í fyrsta skipti í marga 

daga rifjast sögurnar um vættina fljótt upp og er áhöfnin við öllu búin. 

Kolbeinn gengur að leikmönnum og spjallar við þá. Hann segir þeim að hann telji þessar eyjar sem 

þau sjá í fjarska séu líklega Færeyjar en ekki Ísland. Hann spyr leikmenn hvort þeir vilja fara í land við 

fyrstu mannabyggðir sem þeir sjá eða halda rakleiðis til Íslands. Kolbeinn telur það gott ráð að stoppa 

til að birgja skipið að frekari vistum og fá upplýsingar frá heimamönnum um hvort þeir hafi heyrt 

einhverjar sögusagnir af Íslandi. Ef leikmenn spyrja Kolbein hvort hann óttist vætti kemur í ljós að 

hann trúir engu um þá sögu enda hafi hann siglt um mörg höf og aldrei séð nokkuð sem gæti talist 

vættur. 
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Kafli 4 - Færeyjar 

Í fjórða kafla eiga leikmenn valkost á að heimsækja Færeyjar á leið sinni til Íslands. Þar hitta þeir fyrir 

hin hrokafulla Grím sem hefur ekki mikið álit á Íslandi og þeim sem nem þar land. 

Ef leikmenn ákveða að koma við í Færeyjum finna leikmenn byggð á einni eyju. Kolbeinn fyrirskipar 

að fara að landi. Knörrinn fer eins nálægt og mögulegt er en leikmenn þurfa að ákveða hvort 

persónur þeirra ætli að synda í land eða finna aðra aðferð. Annað sem leikmenn þurfa að hafa í huga 

hvort þeir fara vopnaðir eða taka eitthvað annað með sér. 

Þegar leikmenn eru komnir að landi sjá þeir að við ströndina er stór skáli. Í kring um skálann sjáið þið 

vinnumenn og konur að störfum. Þið sjáið eitthvað af búfénaði en þetta fólk virðist að mestu reiða 

sig á fiskveiðar. Um leið og leikmenn eru komnir á land mætir þeim um tíu menn. Ef persónurnar eru 

sýnilega vopnaðar eru mennirnir með vopnin til reiðu en annars eru þau í slíðrum.  

Einn mannanna stígur fram og segir:  

„Ég er Grímur sonarsonur Gríms Kambans, fyrsta landnámsmanns Færeyja. 

Hverjir eru þið og hverja erinda eru þið á landi mínu?“ 

Eftir að leikmenn hafa kynnt sig og tilkynnt erindi sín er Grímur tilbúinn að svara spurningum 

leikmanna. Hann segir þeim að margir komi við hér á leið sinni til Íslands en hann ráðleggi alltaf fólki 

að setjast að í Færeyjum frekar en að fara alla leið til Íslands. Hann vonar að allir fari að ráðum hans. 

Hann skilur ekki af hverju fólk vilji frekar fara til Íslands og það hljóti að vera að þeir sem endi þar séu 

líklega heimskari en þeir sem setjist að í Færeyjum. Hann heldur því fram að fyrstu landnemar Íslands 

hafi líklegast verið fólk sem var ekki nógu gáfað til að rata til Færeyja og því endað upp á Íslandi. 

Grímur er viljugur til að selja leikmönnum fisk en hann gerir það ekki ódýrt enda er þetta eðalfiskur 

frá ströndum Færeyja. 

Ef leikmenn nefna að þeir séu erindrekar Haraldar hárfagra er hann tilbúinn að gefa þeim vistir en 

biður þá um að þeir nefni hjálpsemi hans þegar leikmenn hitta Harald aftur. Menn af góðum ættum 

verða að hjálpa hverjum öðrum. Jafnframt bíður hann leikmönnum til veislu í skála sínum um 

kvöldið. 

Leikmenn þurfa að ákveða hvort þeir haldi för sinni áfram nú þegar eða mæta í veislu Gríms og halda 

af stað morguninn eftir. 
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Kafli 5 - Á rúmsjó 

Í upphafi getur verið gott að lesa þennan texta: 

Tíu dögum eftir að þið lögðuð af stað frá Færeyjum sjáið þið ekki enn til Íslands. 

Vindar hafa ekki verið hagstæðir og því hefur ferðin ekki gengið eins vel og þið 

höfðuð vonast eftir. En nú hefur vindáttin breyst þannig þið hafið vindinn í bakið 

þannig loksins náið þið einhverjum hraða. 

Kolbeinn kemur að leikmönnum og viðurkennir að hafa ekki hugmynd um hvar þeir séu staddir. Hann 

segir þeim að Haraldur hafi verið mikið í mun að fá upplýsingarnar um Ísland sem fyrst og þá hafi 

verið ákveðið að sigla beinustu leið til Íslands í stað þess að fara lengri og öruggari leiðina meðfram 

Bretlandseyjum. Það hefði raun verið heppni að þeir hefðu séð til Færeyja  þar sem upphaflega hefði 

það ekki verið áætlunin að sigla til þeirra. Kolbeinn tjáir þeim að áhöfnin sé orðin stressuð og 

óþreyjufull eftir langa siglingu án þess að sjá land. Í miðju spjalli sér einn leikmanna eitthvað við 

sjóndeildarhringinn. Þegar nær er komið sjá þeir mikla og víða strandlínu. Kolbeinn segir við 

leikmenn að það sem þeir eru að horfa á séu líklega Íslandsstrendur. 

Kafli 6 - Íslandsstrendur 

Í þessum kafla standa leikmenn fyrir þeirri ákvörðun hvora leið fyrir landið þeir taka. Í ljós kemur að 

aðeins ein leið sé fýsileg en það er suðurleiðin. 

Skipverjar fagna enda eru um tíu dagar síðan sást til lands síðast. Kolbeinn segir leikmönnum að þeir 

séu líklegast við suð-austur horn Íslands. Það sjást engar byggðir við ströndina þannig Kolbeinn spyr 

leikmenn hvora leiðina þeir vilja kanna eyjuna. Það er hvort þeir vilji fara halda norður eða suður. 

Þessi ákvörðun er mikilvæg þar sem sjávarstraumar við Íslandsstrendur ráða hvort ákvörðun 

leikmanna hafi verið góð. Ef leikmenn velja norðurleiðina kemur fljótt í ljós að ferðinni miðar illa og 

Kolbeinn hvetur þá að fara frekar suðurleiðina þar sem knörrinn hreyfist varla á sjónum. Ef leikmenn 

velja suðurleiðina miðar ferðin mjög vel og Kolbeinn segir þeim að það er vegna sjávarstraumanna 

við ströndina. 

Kafli 7 - Vestmannaeyjar 

Í sjöunda kafla koma leikmenn að Vestmannaeyjum. Þeir koma að miklum bálkesti þar sem mikil 

veisluhöld standa yfir. Þar hitta þeir Guðrúnu sem er frá Reykjavík sem býður leikmönnum að fylgja 

sér og fólki sínu til Reykjavíkur. 

Í upphaf kaflans getur verið gott að lesa þennan texta:  
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Hálfum sólarhringur eftir að þið tókuð ákvörðun um að fara suðurleiðina í 

kringum Ísland hafið þið aðeins sé stakar og ekkert sérstaklega merkilegar 

byggðir við suðurströndina. Þið hafið ekki séð ástæðu til að stoppa en nú hefur 

eyjaklasi vakið athygli ykkar. Þið sjáið mikinn reyk koma af einni eyjunni. Kolbeinn 

segir ykkur að hér geti eitthvað forvitnilegt verið, jafnvel stór byggð af 

landnámsfólki. 

Hér geta leikmenn ákveðið hvort þeir fara út í þessa eyju eða halda áfram ferð sinni um landið. 

Ef þeir ákveða að skoða eyjarnar sigla leikmenn í átt að reyknum sem sést í fjarska.  Þegar leikmenn 

koma nær sjá þeir að eldurinn kemur frá stærstu eyjunni. Þeir sjá að reykurinn kemur af stórum 

bálkesti. Mikið af fólki hefur safnast saman í kringum bálköstinn og virðist vera að skemmta sér 

konunglega. Fjölmörg skip eru við ströndina þannig fólkið á ströndinni virðist ekki kippa sér upp við 

að eitt skip í viðbót hafi bæst í hópinn. 

Þegar leikmenn fara í land er enginn móttökunefnd sem tekur á móti þeim. Fólk skiptir sér ekki af 

þeim. Það er augljóslega einhver hátíð í gangi þar sem fólk er að borða og drekka útivið þar sem 

veður er mjög gott. Fljótt á litið eru um 50 til 60 manns að skemmta sér við bálköstinn. Ef leikmenn 

reyna að tala við einhvern hitta þeir unga konu að sem heitir Guðrún. Þeir fá þær upplýsingar að þau 

séu staddir í Vestmannaeyjum. Fólkið er að fagna lokum á verbúð. Enginn eigi að heima þarna en 

Vestmannaeyjar eru góður staður fyrir verbúð. Eftir kvöldið munu allir fara til síns heima. Guðrún er 

frá Reykjavík og mælir með að leikmenn fari þangað næst, enda sé húsbóndi hennar  engin annar en 

fyrsti landnámsmaður Íslands. Hún segir þeim frá hetjudáðum húsbónda síns og aðallega sögunni 

þegar hann drap þrælana á þessari eyju til að hefna bróður síns. Þessar eyjur heita Vestmannaeyjar 

þar sem þrælarnir sem hann drap voru Vestmenn (Írar). Leikmönnum er boðið gista yfir nótt og fylgja 

skipunum sem fara til Reykjavíkur morguninn eftir. 

Morguninn eftir búa allir sig til ferðar. Kolbeinn segir leikmönnum að hann telur það gáfulegt að 

fylgja skipunum þar sem fólkið virðist vita hvert það sé að fara. 

Kafli 8 - Reykjavík 

Í áttunda kafla koma leikmenn til Reykjavíkur þar sem þeir hitta Ingólf Arnarson. Ingólfur segir þeim 

frá sögu sinni og biður þá um greiða. 

Knörr leikmannanna fer í fylgd með tveimur öðrum skipum sem eru að halda til Reykjavíkur. Önnur 

skip dreifast í allar áttir enda koma þau af fjölmörgum stöðum af landinu. Sagan heldur áfram: 
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Ferðin til Reykjarvíkur gengur vel. Veður er gott en mikil þoka liggur yfir öllu. þið 

eruð þakklát fyrir að fá að vera í fylgd með skipunum þar sem þokan byrgir sýn og 

ekki er gott að sjá til lands. 

Þegar þið sjáið loks til  Reykjavíkur sjáið þið blómlega litla byggð við ströndina. Í 

fjarska sjáið þið hvítan reyk sem liggur af hitavatnshverum. Þegar þið komið í 

land tekur Guðrún á móti ykkur.  

„Velkomin til Reykjavíkur“ Segir hún. „Eins og þið sjáið ber Reykjavík nafn mér 

réttu“ og bendir í átt að reyknum í fjarska. „Komið með mér, mig grunar að 

Ingólfur hafi áhuga að hitta ykkur“  Á leiðinni sjáið þið nokkrar kindur sem eru í 

stíu gerða úr torfi og líflegt athafnasvæði þar sem menn eru að vinna við ýmsar 

iðnir.  Þið komið að stórum skála og Guðrún býður ykkur inn. 

Í miðju skálans sjá leikmenn lítinn eld í eldstæði. Allt í einu kallar Guðrún:  

„Ingólfur, Hér er fólk sem þú vilt eflaust ræða við“.  

Allt í einu rís upp eldri maður sem leikmenn höfðu ekki tekið eftir áður. Hér hitta leikmenn Ingólf 

Arnarson sjálfan. Ingólfur spyr leikmenn hvaða erinda þeir séu á Íslandi. Ef hann er inntur um 

sögurnar af þegar hann drap þrælanna þá segir hann söguna sanna en hann sé ekki stoltur af því sem 

hann gerði en þar sem þrælarnir drápu bróður hans var það hans skylda að hefna hans. Þetta hafi 

ekki verið gott verk en nauðsynlegt til að halda uppi heiðri fjölskyldu hans. 

Hann er stoltur af þeirri staðreynd að hann hafi verið fyrstur til að nema land á Íslandi og litla 

samfélagið í Reykjavík sé að blómstra. Í raun er byggðin orðin það stór hann biður leikmenn um hjálp 

til að fella birkiskóg sem er kílómeter fyrir utan byggðina. Reykvíkingar þurfa meira pláss fyrir byggð 

og beitiland. Að launum fá leikmenn hluta af landnámi Ingólfs að eign þar sem þeir geta sett upp 

eigin býli. 

Hér þurfa leikmenn að íhuga hvernig best er að losa Ingólf við skóginn. Hugsanlegt er að þeim dettur 

í hug að höggva hann niður með verkfærum en það yrði tímafrekt. Ef leikmenn dettur ekkert í hug 

væri hægt að gefa þeim vísbendingu um að brenna skóginn sé valkostur. Það sé fljótleg og með því 

að brenna skóginn fáist dýrmæt viðarkol úr brunarústunum. 

Þegar leikmenn hafa leyst verkefnið er Ingólfur þakklátur og segir leikmönnum að þeir eiga land inni 

hjá honum ef þeir velja að setjast að í Reykjavík. Guðrún bendir þeim á að það gæti verið sniðugt að 

halda norður til Hvamms við Breiðafjörð þar sem Auður djúpauðga hefur komið sér fyrir með ætt 

sinni. 
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Kafli 9 - Á Hvammi  

Í níunda kafla hitta leikmenn Auði djúpúðgu sem lætur ekki leikmenn komast upp með neinar lygar. 

Leikmönnum er boðið í veislu þar sem þeir lenda í einkasamræðum við Auði þar sem hún biður þá 

um að ljúga að Haraldi. Eftir veisluna kemur í ljós að Auður er látin og leikmenn halda heim á leið. 

Ferðin að Breiðafirði og Hvammi er tíðindalítil í fyrstu. Kolbeinn nefnir við leikmenn að Haraldur hafi 

legið á að fá upplýsingarnar um Ísland því þurfi þeir að fara huga að snúa til baka til Noregs. Þegar 

knörr leikmanna er á ferð inn fjörðinn sjá þeir móta fyrir manneskju á ströndinni. Kolbeinn leggur til 

að tala við hana þar sem hún gæti vísað þeim rétta leið að Hvammi. Þegar leikmenn nálgast 

manneskjuna sjá þeir að þar er roskin kona. Hún er krjúpandi á ströndinni og með lokuð augun. 

Þegar leikmenn koma nær þá opnar hún augun, lítur á leikmenn en segir ekki neitt. Hún virðist vera 

að lesa leikmenn. Allt í einu segir hún:  

„Hvað viljið þið hingað Norðmenn góðir?“  

Ef leikmenn ljúga að henni kemur í ljós að hún sér strax í gengum allar lygar og skammar þá fyrir að 

reyna. Hún gefst ekki upp að komast að erindi leikmanna fyrr en þeir segja henni sannleikann. 

Ef leikmenn spyrja hver hún sé þá svarar hún ekki fyrr en leikmenn eru búnir að segja henni allt það 

létta af tilgangi ferðar þeirra. Hún segist heita Auður. Yfirleitt kölluð Auður djúpúðga af þeim sem 

bera virðingu fyrir henni. Hún viti ekki hvað þeir kalli hana sem hugsa illa til hennar. Hún segir 

leikmönnum að þau séu ekki langt frá Hvammi og geti fylgt þeim þangað fótgangandi. Ef leikmenn 

spyrja hvað hún hafi verið að gera í fjörunni þá segist hún hafa verið að biðja til Guðs almáttugs. 

Eftir stutta göngu koma leikmenn að Hvammi. Þið sjáið að allt í kring um bæinn hafa verið tjaldað 

tjöldum. Auður segir að hér séu menn komnir langt að til að vera viðstaddir brúðkaup sonar sonar 

hennar, Ólafs feilan. Hún býður leikmönnum í veisluna þar sem þeir væru orðnir hennar gestir og 

biður þá að drekka og borða vel á meðan veislan stendur yfir.  

Leikmönnum er vísað til sætis. Leikmenn komast að því með því að spjalla við aðra veislugesti að 

helstu höfðingjar í nágrenninu eru viðstaddir veisluna. Höfðingjar eins og Dala-Kollur og Skalla-

Grímur Kveldúlfsson. Eftir smá stund kveður Auður sér orð og ávarpar veisluna: 

„Kæru frændur og vinir. Ég þakka ykkur fyrir að koma í veislu okkar og heiðra 

okkur með nærveru ykkar á þessari gleðistund sem brúðkaup Ólafs og Álfdísar 

gefur okkur. Næstu þrjá daga bið ég ykkur að vera gestir mínir og skemmta ykkur 

eins og vel og þið getið. Þessi veisla er samt sem áður ekki aðeins fögnuður heldur 
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erfidrykkja mín þar sem ég tel að ég eigi ekki langt eftir á þessari jörð þar sem ég 

hef lifað vel og lengi.“ 

Eftir ræðu Auðar heldur veislan áfram. Auður fer til leikmanna og biður um að ræða við þá einslega. 

Hún segir þeim að hún gruni að tilgangur ferða þeirra sé að Haraldur sé forvitinn um hvort það sé 

ráðlegt að leggja undir sig Ísland inní  konungsríki sitt. Valdagræðgi hans á sér engin takmörk og hún 

sé orðin leið á konungum og valdaspilum þeirra. Konungar boða ekkert nema illt. Hún hvetur 

leikmenn að segja Haraldi að þeir hafi aðeins fundið nokkrar fátækar manneskjur á Ísland og landið 

sé erfitt til landnáms. Hún segir jafnframt leikmönnum að segja Haraldi að flestir landnámsmenn hafi 

farist á sjó eða á fyrsta vetri þeirra á Íslandi. Hún kveður svo leikmenn með því að óska þeim góð 

gengis á heimferð sinni. 

Morguninn eftir að þriggja daga veislunni líkur fá leikmenn fréttir um að Auður Djúpúðga hafi dáið í 

svefni nóttina áður. Hún hafði skilið eftir fyrirmæli um að hún yrði grafinn í fjörunni. Sömu fjöru og 

leikmenn höfðu hitt hana fyrst. Leikmenn fá upplýsingar um að þar sem hún hafi verið kristin hafi 

hún ekki viljað vera grafin í óvígða mold. 

Eftir greftrunina fara leikmenn í borð í knörr sinn. Kolbeinn segir þeim að þeir séu fallnir á tíma og 

verði nú að snúa til Noregs. Þeir höfðu fengið nægar vistir til þess að taka beinustu leið til baka. 

Kafli 10 - Heimleið og endurfundir við Harald 

Í tíunda og síðasta kafla ævintýrisins hitta leikmenn Harald aftur. Leikmenn þurfa að ákveða hvort 

þeir segja honum sannleikann eða ekki. Í lok sögunar fá leikmenn tækifæri til að ákveða örlög 

persónu sinnar. 

Kolbeinn tekur ákvörðun um að fara norður fyrir landið á leið til Noregs. Á leiðinni sjá leikmenn 

nokkur ummerki um byggðir við ströndina. Leiðin sækist vel og eftir viku siglingu sjá leikmenn firði 

Noregs í fjarska. Kolbeinn og sjómennirnir eru glaðir í bragði þegar þeir sjá föðurland sitt. Um leið og 

þeir koma í land sendir Kolbeinn einn af víkingum sínum með skilaboð. Hálfum degi síðar kemur 

sendisveit frá Haraldi á hestum. Sendisveitinn segir leikmönnum að þeir eiga að koma undir eins með 

þeim til funda við Harald hárfagra. Leikmenn fá hesta til að fara hratt yfir. Ferðin tekur um sex 

klukkustundir. Leikmenn eru leiddir fyrir Harald í flýti. Það er augljóst að allir eru mjög stressaðir í 

hirð Haralds. Leikmenn fá tilfinningu fyrir því að Haraldur sé í vondu skapi í dag.  

Þegar leikmenn hitta Harald spyr hann frétta og vill fá þær nú þegar. Hér verða leikmenn að ákveða 

hvort þeir segja honum sannleikann eða fara að ráðum Auðar og halda því fram að á Íslandi sé ekki 

mikil byggð. Ef leikmenn segja Haraldri sannleikann gefur hann þeim land í Noregi en ef þeir ljúga að 

honum verður hann fámáll segist taka þá trúanlega en hann sé ekki sáttur við niðurstöðurnar og 
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gengur bak orða sinna að gefa þeim land. Þeir mega hins vegar halda knerrinum og halda í víking ef 

þeir vilja. 

Hér endar Sendiför Haraldar en á þessum tímapunkti er gott að leyfa leikmönnum að ákveða hver 

örlög persóna þeirra verður.  

Endir 

 


