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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um skrifarann Bjarna Jónsson (1789–1858) er nefndur var Almanaka-

Bjarni og starfaði lengst í Þykkvabæ í Holtum. Um hann segir í Manntalinu 1850: 

„Húsmaður. Lifir af að lesa og skrifa sögur o.fl.“ Sýnt er fram á að hann er skrifari 

handritanna ÍB 160–162 8vo og ÍBR 44–46 8vo, í handritasafni Landsbókasafns Íslands – 

Háskólabókasafns. Efni handritanna er fjölskrúðugt en í þeim er á þriðja tug þjóðsagna, 

flestar í handritunum ÍB 160 8vo og ÍB 161 8vo. Um flestar þeirra er óljóst, hvort þær 

eru þýddar, skrifaðar eftir öðrum handritum eða teknar úr munnmælum. Sögurnar í 

handritinu ÍB 161 8vo segir Bjarni þó að gangi „manna á millum“. Sameiginleg einkenni 

þeirra þjóðsagna og þjóðsagna annarra handrita Bjarna sýna ótvírætt að hver sem 

uppruni sagnanna er, þá hefur Bjarni mótað þær á persónulegan hátt.  

  Í ritgerðinni er greint frá ævi Bjarna Jónssonar og í ljósi sérkenna sem birtast í 

handritunum er gerð tilraun til mannlýsingar. Gengið er út frá að sagnafólk – hér einnig 

skrifari – móti sagnasjóð sinn eftir manngerð sinni og ævireynslu. Er því mannlýsingin 

lögð til grundvallar athugun þjóðsagna handritanna. Þau atriði sem ítrekað birtast eru, 

trúarboðun, menntunarást, vilji til að fræða, yndi af tölum og sérstæð sögulok. 
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Inngangur 

Í Manntalinu 1850 er að finna eftirfarandi orð um hinn 61 árs gamla Bjarna Jónsson í 

Hávarðarkoti í Þykkvabæ: „Húsmaður. Lifir af að lesa og skrifa sögur o.fl.“1 Kemur hér 

aðeins einn til greina en það er Bjarni sá Jónsson er fæddur var á Geldingalæk á 

Rangárvöllum 16. ágúst árið 1789 en dó í Höskuldarkoti á Vatnsleysuströnd 15. apríl 

1858. Í föðurætt var Bjarni úr Rangárvallasýslu, ættaður af Rangárvöllum, úr Landsveit 

og Vestur-Landeyjum. Í móðurætt var hann Árnesingur, ættaður frá Stokkseyri og úr 

Flóa.  

Sjálfur bjó Bjarni víða en lengst var hann í Þykkvabæ í Holtum. Hér á eftir er sýnt 

fram á að hann er skrifari sex handrita í handritasafni Landsbókasafns Íslands – 

Háskólabókasafns. Hafa þrjú þeirra hingað til verið eignuð öðrum skrifara og um hin 

þrjú er svo til engar upplýsingar að hafa í handritaskrám. Bjarni er ennfremur höfundur 

eins handrits á Héraðsskjalasafni Rangæinga og V.-Skaftfellinga á Skógum.2 Í handritum 

Bjarna er að finna hinn ólíkasta fróðleik og sagnaefni auk kveðskapar, einkum rímna.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um þjóðsögur handritanna en þær eru á þriðja 

tug. Verða þær skoðaðar í ljósi þeirra upplýsinga sem fundist hafa um ævi skrifarans og 

þeirrar persónu sem birtist á víð og dreif í handritunum, en Bjarni er að sumu leyti 

býsna nálægur skrifari. Aðaláherslan verður lögð á sögur handritsins ÍB 160 8vo en í því 

eru allmörg ævintýri. Verður þó vísað til þjóðsagna hinna handritanna til samanburðar 

eftir því sem við á. 

Í ritgerðinni er gengið út frá þeirri skoðun að lífshlaup og persónugerð flytjenda 

sagnaefnis – hér einnig skrifara – hafi áhrif á meðferð þeirra á efninu. Með öðrum 

orðum, að persónuleg sköpun þeirra birtist í sagnavali og ýmsum blæbrigðum 

sagnanna. Verða því dregin út úr sögum Bjarna ákveðin atriði er birtast í þeim öllum og 

virðast sérkenni hans. Þá verða ævintýri Bjarna einnig borin saman við önnur tilbrigði 

sagna af sömu gerð eftir flokkun Einars Ól. Sveinssonar í riti hans Verzeichnis 

isländischer Märchenvarianten. 

1 Þjóðskjalasafn Íslands. Manntöl á manntal.is. Síðast sótt 12. september 2016. 
2 Í Skógasafni er líka bókmerki frá hans hendi er mun hafa staðið upp úr Vídalíspostillu á bænum Gerðum 
í Vestur-Landeyjum. Handritin verða nefnd Handrit á Skógum 1 og Handrit á Skógum 2. 
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Í ritgerðinni er sagt frá lífshlaupi Bjarna Jónssonar og í ljósi ýmissa sérkenna 

handritanna gerð tilraun til mannlýsingar. Verður svo reynt að varpa ljósi á að hvaða 

marki þau persónueinkenni, sem þar eru dregin fram, birtast í sögunum. 

Fremst í umfjöllun þjóðsagnanna er listi þar sem fram kemur í hvaða handriti 

tiltekna sögu er að finna og til hvaða sagnaflokks hún megi teljast. Nokkrar af sögunum 

eru óflokkaðar. Þegar um er að ræða ævintýri fylgir gerðaskrárnúmer eftir flokkun 

Einars Ól. Sveinssonar, sé vísað til sögunnar í riti hans Verzeichnis isländischer 

Märchenvarianten. 

Í tilvitnunum í handrit Bjarna er máleinkennum haldið óbreyttum en textinn 

færður til nútímastafsetningar og greinarmerkjasetningar. Notað er úrfellingarmerki 

þar sem Bjarni sleppir sérhljóðum í enda orðs, en það gerir hann iðulega, e.t.v. til 

þægindaauka við upplestur.3 Augljósar villur eru leiðréttar án athugasemda.4 Við 

tilvísanir í handritin er til þæginda stuðst við recto/verso-kerfi fremur en að nota 

blaðsíðumerkingar Bjarna, enda eru þær iðulega tvöfaldar, þar sem hver efnishluti 

hefur verið blaðsíðumerktur, en síðar verið sett aðalblaðsíðutal handrits. Í öðrum 

tilfellum er ekki um aðalblaðsíðutal að ræða. Tilvitnanir í önnur handrit en handrit 

Bjarna, svo sem kirkjubækur og sóknarmannatöl, eru með nútímastafsetningu og 

greinarmerkjasetningu en máleinkennum er haldið óbreyttum.  

 Í handritum Bjarna Jónssonar birtist einkar skýr lífssýn og hvarvetna blasir við 

hvern skrifarinn álítur tilgang þess efnis sem hann skrifar. Fram kemur í hinu tilvitnaða 

manntali að Bjarni ekki einasta skrifaði sögurnar niður heldur einnig las þær. Hann er 

því ekki aðeins skrifari heldur líka flytjandi. Handritin veita þannig einstaka innsýn í 

hugmyndir tiltekins skrifara og flytjanda sagnaefnis um efni sitt og hvaða áhrif það skuli 

hafa. Er þar komið að einni virkni þjóðfræðaefnis; þeirri virkni sem flytjandi ætlar efni 

sínu.5 

  

3 Ekki er alltaf ljóst hvort stafsetning birtir máleinkenni. Rithætti Bjarna so fremur en svo hefur verið 
haldið og sömuleiðis ýmsum útgáfum hans af orðinu ævintýri. 
4 Dæmi er „gafa“ í stað grafa, sjá, ÍBR 46 8vo, 124v. 
5 William Bascom greinir á milli ferns konar virkni er hann telur grundvallarvirkni þjóðfræðaefnis og 
flutnings þess, sjá Bascom, Four Functions of Folklore, bls. 290–297. Bjarni uppfyllir öll þau atriði; hann 
skemmtir, hann fræðir og efni hans er til að staðfesta samfélagsleg gildi, a.m.k hin trúarlegu. Hin fjórða 
virkni, að þjóðfræðaefni hvetji til samfélagslega samþykktrar breytni, birtist líka, stundum með berum 
orðum. 
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Handritin  

Þáttur Björns á Bæjarstöðum 

Handrit Bjarna Jónssonar í handritasafni Landsbókasafns eru sex að tölu og eru rituð á 

árunum 1838–1854. Þau eru skrifuð með letri er minnir á prentletur en í undirritunum 

og öðru því sem ritað er milli efnishluta er um að ræða skrift sem ekki er svo fjarri 

nútímaskrift og í það minnsta er hún ekki dæmigerð fljótaskrift nítjándu aldar. 

Efnisyfirlit Bjarna eru einnig rituð með þessari hönd. Handritin bera safnmörkin ÍB 160–

162 8vo og ÍBR 44–46 8vo og eru aðgengileg á handrit.is, utan ÍB 162 8vo. 

ÍB-handritin hafa ranglega verið eignuð Birni Jónssyni á Bæjarstöðum við Stöðvarfjörð6 

og um skrifara ÍBR-handritanna segir ekki annað í Skrá um handritasöfn Landbókasafns 

en „Bjarni Jónsson. Líkl. Árnesingur.“7  

Að ÍB-handritin væru skrifuð af Birni á Bæjarstöðum hlýtur frá upphafi að hafa 

talist grunsamlegt þótt það væri látið gott heita, enda eru þau rituð með allt annars 

konar hönd en þau handrit sem hann raunverulega skrifaði. Í öðru lagi kemur í ÍB-

handritunum ekki annað fram um skrifarann en upphafsstafirnir B.J.S. en í handritum 

Björns er nafn hans jafnan ritað fullum stöfum. Þessi atriði vöktu höfundi ritgerðar 

þegar grun um að ekki væri allt með felldu. Er við bættist að Björn er í Íslendingabók 

sagður fæddur árið 1836, virtist ljóst að hann gæti ekki verið skrifari ÍB-handritanna, 

enda ÍB 162 8vo ritað árið 1840. Prestsþjónustubók Eydala 1817–1863 veitti svo fulla 

vissu um fæðingarárið en samkvæmt henni var Björn fæddur 11. júlí 1836. Hann getur 

því ekki verið skrifari handritanna ÍB 160–162 8vo.8  

Nánari skoðun ÍB-handritanna leiddi í ljós að eitt umslag og tvö sendibréf hafa 

verið notuð sem pappír í handritið ÍB 161 8vo en það er skrifað árin 1845 og 1853. 

Annað bréfið er ritað af Adolph Petersen í Steinskoti9 en hann var hreppstjóri 

6 Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafns, 3. bindi, bls. 39. Þótt því sé slegið föstu í skrá 
Páls að Björn á Bæjarstöðum sé skrifari handritanna, er í skrá bókmenntafélagsins frá árinu 1869 aðeins 
sagt „Líklega hönd Björns Jónssonar á Bæjarstöðum“, sjá Sigurður Jónasson, Skýrsla um handritasafn 
Hins íslenzka bókmenntafélags, bls. 158–159. 
7 Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafns, 3. bindi, bls. 483. 
8 Björn Jónsson á Bæjarstöðum var fæddur 11. júlí 1836 og lést 1865, sjá ÞÍ. Kirknasafn. Eydalir BA _.  
Prestsþjónustubók 1817–1863 og ÞÍ. Kirknasafn. Stöð í Stöðvarfirði BA _. Prestsþjónustubók 1854–1899. 
Hann hefur verið merkur skrifari og hið elsta handrit, sem til er frá hans hendi, hefur hann ritað aðeins 
14 ára að aldri. Það handrit geymir m.a. „Æfintir af þeim sjö sofendum“ svo og frásögn af Tyrkjaráninu 
sem hann vinnur upp úr a.m.k. tveimur bókum, sjá Lbs., Lbs. 1962 8vo. 
9 Skráning handritsins á handrit.is er hér röng en bæjarnafnið hefur þar verið mislesið sem Steinsholt. 
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Stokkseyrarhrepps frá 1833–1859.10 Bréfið hefst svo: „Steinskoti 11 desbr 185[ ], Góði 

vin, Vildu þér ei gjöra svo vel, og vera fyrir mig, og tala mínu máli um þær þrætur, sem 

eru á milli Einars í Stöðulkoti, og landseta míns Péturs á Hávarðarkoti uppá jarðar ábúð 

þeirra og vildi ég helst að það gengi án málssóknar, ...“11 Hinum megin á blaðinu, 

neðst, stendur skrifað „Bjarni Jónsson“.12 Svo sem fram kom í upphafi þessarar 

ritgerðar bjó í Hávarðarkoti, árið 1850, Bjarni Jónsson, 61 árs húsmaður er lifði af að 

„lesa og skrifa sögur o.fl.“13 Við nánari athugun kom í ljós að Bjarni bjó í Hávarðarkoti 

árin 1846–1852 og 1855–1857.14 Sýndist því að hér gæti ekki verið um tilviljun að ræða 

og sennilegt að Bjarni þessi Jónsson, fæddur 16. ágúst 1789 á Rangárvöllum, væri 

skrifari ÍB-handritanna.  

Svo sem nefnt var í inngangi var Bjarni Stokkseyringur og á Stokkseyri bjó hann 

árin 1835–1838.15 Er því næsta víst að hann hafi þekkt Adolph Petersen. Nafnið „Bjarni 

Jónsson“ liggur reyndar þvert á brot bréfsins og virðist því ekki hafa tilheyrt því 

upphaflega. Hugsanlegt er að Bjarna hafi verið fengið það í hendur eftir að það var 

opnað, til að koma því áfram, enda varðar efni þess deilur og hugsanlegan málsrekstur. 

Hitt getur þó allt eins verið að bréfið sé ritað honum sjálfum, þótt ekki gildi það um hitt 

bréfið né umslagið sem notuð eru sem pappír í handritið ÍB 161 8vo.  

Við athugun allra Bjarna Jónssona í Skrá um handritasöfn Landsbókasafns, er 

tímans vegna gátu komið til greina, komu í ljós handritin ÍBR 44–46 8vo, en þau eru 

bersýnilega rituð af sama skrifara. Svo aðeins sé nefnt hið augljósasta í því efni, þá er 

höndin sú sama, en þar að auki kemur fyrir sami málsháttur á titilsíðum handritanna ÍB 

160 8vo og ÍBR 46 8vo. Er það málshátturinn „skemmtinn maður er vagn á veg“. Þá má 

nefna að handritið ÍB 160 8vo endar með undirritunni 2. 9. 18 en á titilsíðu ÍBR 44 8vo 

kallar Bjarni handrit sitt „þennan sveinunga er alinn var 1854 af 2 9 og 18“. Birtist hér 

einn af mörgum talnaleikjum og tákna- sem skrifarinn skemmtir sér við. Verður það 

rætt síðar. 

Í öllum ÍBR-handritunum er ritað „Bjarni Jónsson“ eða „með hendi Bjarna 

Jónssonar“ og gæti verið komið frá skjalavörðum fyrri tíma. Í handritinu ÍBR 46 8vo er 

10 Um Adolph Petersen, sjá Guðni Jónsson, Stokkseyringasaga, 1. bindi, bls. 70 og víðar. 
11 Lbs. ÍB 161 8vo, 31r. Síðasta tala ártals bréfsins hefur verið skorin burt þegar bókin var bundin. 
12 Lbs. ÍB 161 8vo, 31v.  
13 Þjóðskjalasafn Íslands. Manntöl á manntal.is. Síðast sótt 12. september 2016. 
14 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
15 ÞÍ. Kirknasafn. Gaulverjabær BC 2. Sóknarmannatal 1829–1884. 
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hins vegar ritað „Bjarni Jónsson í Landeyum (svo)“. Að Bjarni sé kenndur við Landeyjar 

er að nokkru leyti einkennilegt þótt úr Vestur-Landeyjum hafi hann raunar átt ættir að 

rekja. Bjarni bjó ekki í Landeyjum svo séð verði og yfirleitt er ljóst hvar hann bjó á 

hverjum tíma. Þó er það svo að höfundur ritgerðar hefur ekki getað séð hvar Bjarni var 

niðurkominn árin 1853–1854 en ÍBR 46 8vo er reyndar ritað árin 1852 og 1853.16 Að 

árin standist nokkurn veginn á er þó sennilega tilviljun ein. 

Árið 2014 fjallaði Þórður Tómasson, fyrrverandi safnstjóri í Héraðsskjalasafni 

Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga, um handritin á Skógum er nefnd voru í inngangi, en 

þar er um að ræða eina bók með sögum og kveðskap og eitt bókmerki. Í grein sinni 

vísar Þórður ekki til handritanna í handritasafni Landbókasafns, enda þrjú þeirra eignuð 

allt öðrum manni og lítið að hafa úr skráningu hinna þriggja. Þórður getur hins vegar 

um manntalsfærsluna frá 1850 og leggur út af henni. Augljóst er að skrifari handritanna 

á Skógum er sá sami og ritaði ÍB-handritin og ÍBR-handritin. Enn kemur fram 

málshátturinn „skemmtinn maður er vagn á veg“, auk þess sem myndir úr 

handritunum sýna að höndin er sú sama.  

Í grein Þórðar kemur fram að kona sú er gaf safninu bókina, Guðleif 

Guðmundsdóttir húsfreyja í Stóru-Mörk undir Eyjafjöllum, sagði hana ritaða af 

„Almanaka-Bjarna í Þykkvabæ í Rangárvallasýslu“.17 Kemur viðurnefnið heim og saman 

við það að á fremra skjólblaði handritsins ÍB 162 8vo er leif af almanaki. Hitt er ekki 

síður mikilvægt að í lok handritsins á Skógum er þetta að finna: „Hábæ 27. nóvember 

1844“. Nú er árið 1844 eitt fárra ára þar sem Bjarna Jónssonar er ekki getið í 

sóknarmannatölum en árin 1843 og 1845 er hann skráður til heimilis í Hábæ í 

Þykkvabæ.  

Í ljósi annarra líkinda sem hér hafa verið rakin verður því að teljast hafið yfir 

allan vafa að Bjarni Jónsson sé höfundur þeirra handrita sem eru til umræðu í þessari 

ritgerð. Má þó til viðbótar nefna að árið 1859, ári eftir andlát Bjarna, afhenti Stefán 

16 Einar Ól. Sveinsson skrifar í Verzeichnis isländischer Märchenvarianten (bls. 87 og 102) að sami skrifari 
riti handritin ÍB 160 8vo og ÍB (B) 29 (eldra heiti á ÍBR 46 8vo) og á einum stað í ritinu spyr hann sig hvort 
skrifari ÍB 160 8vo sé „Bjarni Jónsson í Landeyjum“. Sennilegt er að hann taki þetta beint af titilblaði ÍBR 
46 8vo, fremur en að hann hafi nokkuð þekkt til Bjarna. Hann hefur í það minnsta ekki gert meira með 
málið, því 11 árum síðar, í ritinu Um íslenzkar þjóðsögur (bls. 114) kallar hann handritin ÍB 160–162 8vo 
handrit Björns á Bæjarstöðum. 
17 Þórður Tómasson, Almanaka-Bjarni, bls. 44. 
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Thordersen, þá sýslumaður Rangárvallasýslu, Hinu íslenzka bókmentafélagi handritin ÍB 

160–162 8vo.  

 

Talin upp í tímaröð eru handritin þessi: 

Handrit á Skógum 1 – Bókmerki – Gert árið 1836 

ÍBR 44 8vo – Skrifað árin 1838 og 1839. 

ÍB 162 8vo – Skrifað árið 1840. 

Handrit á Skógum 2 – Bók – Skrifuð árið 1844. 

ÍB 160 8vo – Skrifað árin 1845 og 1847–1848.18 

ÍB 161 8vo – Skrifað árin 1845 og 1853.19 

ÍBR 46 8vo – Skrifað árin 1852 og 1853. 

ÍBR 44 8vo – Skrifað árin 1853 og 1854. 

 

Yfirlit um efni handritanna 

Aðeins verður hér sagt lauslega frá öðru en þjóðsögum í handritum Bjarna Jónssonar 

enda er innihaldslýsingu ÍB- og ÍBR-handritanna að finna í handritaskrám20 og í grein 

Þórðar Tómassonar um handritin á Skógum er talið upp efni bókarinnar þar. Rétt er þó 

að fara nokkrum orðum hér um, enda veita handritin sem heild mynd af skrifaranum, 

áhugasviði hans og lífssýn.21 Aðeins verður hér fjallað um efni handritanna en ýmis 

persónuleg sköpun, svo sem undirritanir og texti titilsíðna, bíður kaflans Tilraun til 

mannlýsingar.  

Um handritin er fyrst að segja að efni þeirra er afar margbreytilegt og ljóst að 

Bjarni hefur haft lifandi áhuga á ólíkum fróðleik og verið fjölfróður maður. Af sagnaefni 

18 Aftan við kvæði „Gaman og alvara“ virðist standa ártalið 1845: „Finis. 24. Feb 1845“. Blöð þau er 
kvæðið er á (hið sama gildir um gáturnar á undan) er af öðrum pappír en önnur blöð handritsins. 
19 Á titilblað handritsins er ritað „Anno 1853“ en nokkur hluti þess er skrifaður 1845. Efnið frá 1845 er 
aftast í handritinu og hefur verið bætt við þegar bókin var bundin án þess þó að hróflað væri við 
titilblaðinu. Efnið frá 1845 kemur hins vegar einnig fram í efnisyfirliti Bjarna sem endar bókina. 
20 Á vef handritasafns Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, handrit.is, er að finna lýsingu á 
innihaldi handritanna ÍB 160 8vo, ÍB 162 8vo og ÍBR 44 8vo og ítarlega lýsingu á innihaldi ÍB 161 8vo. 
Takmarkaðar lýsingar eru á handritunum ÍBR 45 8vo og ÍBR 46 8vo. Til að fá fyllri lýsingu þeirra þarf að 
leita í hina prentuðu skrá Páls Eggerts Ólafssonar, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins. 
21 Bjarni gengur frá handritum sínum sem heildarsköpunarverki, velur þeim titil og ritar efnisyfirlit. 
Þannig ber ÍB 160 8vo heitið „Ein lítil kvöldvaka“ og ÍB 161 8vo „Einn lítill samtíningur“. Á titilblaði fyrra 
handritsins er teiknað fallegt blóm en á titilblaði þess síðara lítið umslag við hlið textans „Anno 1853“. 
Guðrún Ingólfsdóttir fjallar um hvað textaval og niðurröðun efnis, en einnig skreytingar, segi um 
skrifara/eigendur handrita og samtíð þeirra og skoðar í því skyni bakgrunn þeirra, sjá Guðrún 
Ingólfsdóttir, „Í hverri bók er mannsandi“, bls. 258–259.  
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eru ekki aðeins þjóðsögur heldur er einnig töluvert um lengri sögur, sérstaklega 

riddarasögur, sem sennilegt er að séu skrifaðar upp eftir öðrum handritum, þótt ekki 

verði það fullyrt. Má í því sambandi nefna að upphaf Sögu af Mirmanni í handritinu ÍBR 

45 8vo er nokkuð samhljóða Mírmanns sögu í útgáfu Bjarna Vilhjálmssonar.22 Höfundur 

ritgerðar hefur þó ekki skoðað hinar lengri sögur handritanna nema mjög lauslega, en 

vert væri að rannsaka meðhöndlun þeirra hjá skrifaranum, m.a. í tengslum við uppruna 

þjóðsagnanna, þótt ekki sé það gert hér. Í handritum Bjarna eru líka allmörg kvæði, 

einkum rímur, og gildir hið sama, að rannsókn þeirra gæti veitt verulegar upplýsingar 

um skrifarann og hans vinnulag. Hefði það hugsanlega áhrif á vangaveltur um að hvaða 

marki þjóðsagnaefni handritanna sé líklegt til að vera skrifað upp eftir öðrum 

handritum, sé þýtt eða skrifað eftir minni.  

Auk sagnaefnis og kvæða er í handritum Bjarna margháttaður fróðleikur. Þegar í 

handritinu ÍBR 45 8vo er að finna „Málrúnir“ og ÍB 162 8vo hefur að geyma gamla bæn. 

Í Handriti á Skógum 2 eru sögur og eitt kvæði, en að auki er þar „Reisusaga af Jóhann 

Friðrik Damberg“. ÍB 160 8vo inniheldur til dæmis gátur, auk sagnaefnis og kvæða.  

Fjölbreyttast allra handritanna að efni er ÍB 161 8vo. Er þar sagt frá ljónum, 

búskmönnum, karlmannsnöfnum á Íslandi, úrverki, organverkum, Tornskaðafuglinum23 

og í því er þýskt orðasafn. Sumt af efninu er bersýnilega þýtt og stundum kemur það 

beinlínis fram.24 Annálar eru einnig í þessu handriti en um þá fyrstu segir: „Nokkrir 

annálar um ýmislegt, helst um markverða hluti er sést hafa á sjónum og vötnum.“25 Er 

það efni með þjóðtrúarsvip. „Annáll um nokkra páfa“ er hins vegar með áköfum 

lúterstrúarboðskap, en hann lýsir mannvonsku þeirra sumra og ágirnd. Kemur þar 

jafnvel fyrir samningur við djöfulinn.26 Í handritinu er líka sagt frá vitrunum, sýnum og 

draumum nokkurra manna og gæti verið runnið frá Sjávarborgarannál eða handriti 

sem höfundur hans, Þorlákur Markússon, hefur stuðst við.27 ÍBR 46 8vo inniheldur, auk 

sagnaefnis, frásögn um ferð Byrons umhverfis jörðina og „Lítið ágrip um Algeirsborg“.  

22 Lbs. ÍBR 45 8vo, 70r; Riddarasögur, 3. bindi, bls. 3. 
23 Hið íslenska heiti þessa fugls er grásvarri. Hann er sjaldséður hér á landi. 
24 Lbs. ÍB 161 8vo, 45r og 111v. 
25 Lbs. ÍB 161 8vo, 31v–34v. 
26 Lbs. ÍB 161 8vo, 20v. 
27 Lbs. ÍB 160 8vo, 84v–87r; Annálar 1400–1800, 4. bindi, bls. 232. 
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Síðasta þekkta handrit Bjarna Jónssonar er handritið ÍBR 44 8vo frá 1853 og 

1854. Í því eru lengri sögur, utan þeirrar síðustu er ber heitið „Æfentýri af einum 

rímmeistara“.  

Í handritunum er efni er gæti verið eftir Bjarna. Sem næst öruggt er að hann 

hefur ort kvæði það sem stendur fremst í handritinu ÍB 161 8vo, enda fjallar það um 

innihald handritsins. Í handritinu er einnig „Lítil diktuð dæmisaga um samtal hrafns og 

tófu“ sem sennilegt er að Bjarni hafi samið, eða a.m.k. hefur hann mjög sett mark sitt á 

hana. Í sögunni kífa hrafn og tófa hvort um annars illsku og á einum stað vísar tófan í 

Þórðarbænir máli sínu til stuðnings.28 Að lokum er í handritinu gáta ein sem virðist 

samin af Bjarna en hún endar svo: „Enduð er gátan til gamans smíðuð unglingum, því 

eldri aller skilja.“29 ÍB 160 8vo hefur að geyma tvö kvæði er höfundi ritgerðar hefur ekki 

tekist að finna annars staðar og gætu verið eftir Bjarna. Heiti þeirra eru „Innskot í bréf“ 

og „Gaman og alvara“. 

 

Þjóðsögur handritanna 

Þegar ákveða skal hvað geti talist til þjóðsagna í handritum Bjarna Jónssonar er viss 

vandi á höndum, svo sem rætt verður hér á eftir. Þær sögur sem til greina koma eru úr 

handritunum ÍB 162 8vo (4 sögur), Handrit á Skógum (1 saga), ÍB 160 8vo (11 sögur), ÍB 

161 8vo (9 sögur), ÍBR 46 8vo (1 saga), ÍBR 44 8vo (1 saga). Hér á eftir fylgir listi yfir 

sögurnar og gerðaflokkun Einars Ól. Sveinssonar þegar um er að ræða ævintýri sem 

hann vísar til, en annars skipun í sagnaflokk. Efnisútdrættir úr sögum handritsins ÍB 160 

8vo eru í viðauka ritgerðarinnar.  

Bjarni gefur fæstum sögum sínum nafn en tölusetur þær þegar þær eru fleiri en 

ein. Stundum eru á milli þjóðsagnanna aðrir efnishlutar og leiðir af því að númeraröðin 

er brotin. Þau nöfn sagna á listanum sem eru innan gæsalappa eru frá Bjarna sjálfum 

komin.30 Höfundur ritgerðar hefur til hægðarauka valið heiti 10 sögum handritsins ÍB 

160 8vo og sögum 3, 4, 5 og 6 í handritinu ÍB 161 8vo. Heiti sagna 1 og 2 úr því handriti 

eru komin frá Ólafi Davíðssyni. Heiti Ólafs og höfundar ritgerðar eru skáletruð. 

 

28 Lbs. ÍB 160 8vo, 48v. 
29 Lbs. ÍB 161 8vo, 50r–50v. 
30 Hafður er sami háttur á í tilvitnunum til annarra þjóðsagna. 
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ÍB 162 8vo „Sag’ af Drauma Jóni“31 Óflokkað 

ÍB 162 8vo „Æfintyri af Refsymu“32 Óflokkað 

ÍB 162 8vo „1 Æfentýr“ EÓS 81033 

ÍB 162 8vo „Annað Æfintyri“ EÓS 164134 

 

Handrit á Skógum 2 „Æfintýri af Hinrik hertoga“35 Óflokkað 

 

ÍB 160 8vo „No 1“ – Pyngjan hans Lúters EÓS 75536 

ÍB 160 8vo „No 2“ – Fátæklingurinn og kölski EÓS 810 VII37 

ÍB 160 8vo „No 3“ – Skúmakarinn og þrautirnar þrjár EÓS 164038 

ÍB 160 8vo „No 4“ – Sagan af Elesínu, Jóhannesi og Birni rauða EÓS 81439 

ÍB 160 8vo „No 5“ – Sagan af Róbetusi og draugsa Draugasaga 

ÍB 160 8vo „No 6“ – Helena og bláa klæðið EÓS 71040 

ÍB 160 8vo „No 7“ – Valtýr og forspá vísindamannsins EÓS 93041 

ÍB 160 8vo „No 8“ – Sagan af Vilbald og hröfnunum tveim EÓS 67142 

ÍB 160 8vo „No 11“ – Krónuhúsið EÓS 95043 

ÍB 160 8vo „No 12“ – Stúdent Jón og nirfillinn Óflokkað 

ÍB 160 8vo „No 14“ – „Um fjóra ferðamenn“ Óflokkað 

 

ÍB 161 8vo „No 1“ – Jón og tröllskessan Tröllasaga 

31 „Drauma-Jóns saga“ var birt af Hugo Gering í Zeitschrift für deutsche Philologie árið 1893 og var útgáfa 
hans byggð á fjórum handritum í safni Árna Magnússonar. „Sag’ af Drauma Jóni“, er töluvert samhljóða 
og því líklegt að Bjarni hafi ritað hana upp eftir öðru handriti. Reyndar er í handritinu ÍB 162 8vo mun 
meira um styttingar og bönd en í yngri handritunum, sem einnig gæti verið vísbending í þessa átt. Af 
sögunni um Drauma-Jón eru til rímur frá 17. öld og rímur eftir Benedikt Sigurðsson frá 1724, sjá 
Rímnatal, bls. 105–106. 
32 Um Refsímu eru til rímur eftir Pál Sveinsson frá árinu 1770 og er efni þeirra greinilega hið sama og 
sögunnar, sjá Rímnatal, bls. 394–395. 
33 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 114–115. 
34 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 168. 
35 Þórður Tómasson, Almanaka-Bjarni, bls. 45. Höfundur ritgerðar hefur ekki séð handritið en svo virðist 
sem Þórður taki titilinn stafréttan upp. 
36 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 110–111. 
37 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 116. 
38 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 166–167. 
39 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 118–119. 
40 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 102–103. 
41 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 138–141. 
42 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 90. 
43 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 141–145. 
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ÍB 161 8vo „No 2“ – Sigurður útilegumannaprestur Útilegumannasaga 

ÍB 161 8vo „No 3“ – Harðúðgi bóndinn og dóttir hans Óflokkað 

ÍB 161 8vo „No 4“ – Fallinn engill EÓS 810 VIII44 

ÍB 161 8vo „No 5“ – Huldufólkssaga Todal amtmanns Sögn/Huldufólkssaga 

ÍB 161 8vo „No 6“ – Skóladrengur og huldumey Huldufólkssaga 

ÍB 161 8vo „No 7“ – „Árnaskjal“ Sögn/Huldufólkssaga 

ÍB 161 8vo „No 12“ – „Æfintýri eitt íslenskt“ Óflokkað 

ÍB 161 8vo „No 14“ – „Eitt Íslands æfentíri“45 Útilegumannasaga 

 

ÍBR 46 8vo „Eitt lítið æfentíri“ EÓS 61346 

 

ÍBR 44 8vo „Af einum rímmeistara eður calendara“ Óflokkað 

 

Fyrri skrif og not handritanna 

Sá eini til að skrifa um Bjarna Jónsson, fram til þessa, er Þórður Tómasson, en grein 

hans um Bjarna hefur þegar verið nefnd. Þótt ekkert hafi að öðru leyti verið skrifað um 

Bjarna Jónsson hafa not handritanna verið nokkur og ber þar hæst Ólaf Davíðsson. ÍB 

160 8vo er meðal handrita sem Ólafur styðst við í uppritun þriggja kvæða í bókunum 

Íslenzkir vikivakar og vikivakakvæði og Íslenzkar þulur og þjóðkvæði en þær mynda 

þriðja og fjórða hluta hins mikla rits hans Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur 

sem út kom á árunum 1887–1898. Kvæðin eru, vikivakakvæðið „Píkuraunardans“,47 

sagnakvæðið „Kötludraumur“48 og „Kvæðiskorn um lítinn bauk“ er Ólafur flokkar með 

ýkjukvæðum.49 „Kötludraum“ Bjarna notar einnig, með öðru, Jón Þorkelsson í 

Digtningen på Island i det 15. og 16. århundrede.50  

44 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 116. 
45 Ólafur Davíðsson kallar söguna Þorsteinn frá Kröggólfsstöðum, sjá Ólafur Davíðsson, Íslenzkar 
þjóðsögur, 3. bindi, bls. 286. 
46 Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 85–87. 
47Ólafur Davíðsson, Íslenzkir vikivakar og vikivakakvæði, bls. 299–302. Í handriti Bjarna heitir kvæðið 
aðeins „Píkuraun“. Gerð Bjarna af kvæðinu, sjá Lbs. ÍB 160 8vo, 79r–81r. 
48 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þulur og þjóðkvæði, bls. 4–29; Lbs. ÍB 160 8vo, 44r–50r. 
49 Ólafur Davíðsson, Íslenskar þulur og þjóðkvæði, bls. 317–318; gerð Bjarna af kvæðinu, sjá Lbs. ÍB 160 
8vo, 78v–79r. 
50 Jón Þorkelsson, Digtningen på Island i det 15. og 16. århundrede, bls. 206. 
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Hitt varðar meiru efni þessarar ritgerðar að í Íslenzkum þjóðsögum Ólafs 

Davíðssonar eru þrjár sögur Bjarna,51 allar úr handritinu ÍB 161 8vo, en svo mjög breytir 

Ólafur stíl þeirra að Bjarni myndi vart þekkjast af þeim.52 Í þjóðsagnasafninu er líka 

bæn úr penna Bjarna en með henni endar hann handritið ÍB 162 8vo. Bænina er einnig 

að finna í Þjóðsögum Jóns Árnasonar en þar segir í skýringargrein: „Eftir minni Stefáns 

Thordersen úr bók úr Rangárvallasýslu sem Bókmenntafélagið á nú.“53 

Þegar hafa komið fram not Einars Ól. Sveinssonar en hann vísar í alls 12 sögur úr 

handritum Bjarna í riti sínu Verzeichnis isländischer Märchenvarianten.  

 

Æviágrip 

Eystri-Geldingalækur 1789–1790 

Handritaskrifarinn Bjarni Jónsson var fæddur á Eystra-Geldingalæk 16. ágúst 1789 og 

var annað barn Margrétar Bjarnadóttur (1759–1837) frá Grímsfjósum í 

Stokkseyrarhreppi og Jóns Jónssonar (1758–1807) úr Rangárvallasýslu. Framættir 

Margrétar eru allar á Stokkseyri eða í Flóa eftir því sem rakið verður, en Jón var úr 

Vestur-Landeyjum í móðurætt en í föðurætt úr Landsveit. Af níu börnum þeirra hjóna 

náðu fullorðinsárum aðeins Bjarni og yngri bróðir hans, Jón. Bjarni hefur verið af heldur 

stöndugum bændum kominn og báðir afar hans voru hreppstjórar. Móðurföður hans 

og alnafna, Bjarna Jónssonar frá Grímsfjósum í Stokkseyrarhreppi, er fyrst getið sem 

hreppstjóra þess hrepps árið 1780 og síðast í maí 178654 en föðurfaðir hans Jón 

Jónsson í Vestra-Kirkjubæ var hreppstjóri Rangárvallahrepps seint á átjándu öld.55 

Ekki er ljóst hvar Margrét Bjarnadóttir, móðir Bjarna, bjó áður en hún tók 

saman við Jón Jónsson, en Jón bjó á Víkingslæk árið 1784 með fyrri konu sinni Kristínu 

Loftsdóttur auk aðeins einnar vinnukonu og einnar niðursetu. Vinnumanna er ekki 

getið á bænum. Þetta ár og hin næstu á eftir er mjög fámennt hjá Jóni, en þarf ekki að 

51 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, 1. bindi, bls. 157–159;  3. bindi, bls. 271–274 og 286–288. 
52 Höfundur ritgerðar hefur ekki séð fjallað um þessa hlið á þjóðsagnaútgáfu Ólafs en um meðferð hans á 
þjóðkvæðum hefur ritað Aðalheiður Guðmundsdóttir. Með samanburði kvæðanna í riti Ólafs Þulur og 
þjóðkvæði og þeirra handrita sem hann studdist við kemst Aðalheiður að þeirri niðurstöðu að kvæðin í 
gerð Ólafs hafi í raun aldrei verið til. Hafði Ólafur þó gagnrýnt vinnubrögð Magnúsar Grímssonar fyrir 
sömu sakir. Sjá, Aðalheiður Guðmundsdóttir, (Ó)traustar heimildir, bls. 219 og 226. 
53 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, 1. bindi, bls. 358; sjá einnig Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og 
ævintýri, 2. bindi, bls. 64 og 568. 
54 Guðni Jónsson, Stokkseyringasaga, bls. 69. 
55 Valgeir Sigurðsson, Rangvellingabók, bls. 297. 
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vekja furðu enda er hér um að ræða tíma sjálfra móðuharðindanna. Árið 1785 hafa þau 

Jón og Kristín flutt sig að Eystra-Geldingalæk en árið eftir, eða þann 18. febrúar 1786, 

lést Kristín, aðeins 23 ára að aldri.56 Það ár er því Jón kallaður ekkjumaður í 

Sóknarmannatali Keldnaþinga „eftir húsvitjan gjorðre i decembri mánuðe“ og hjá 

honum aðeins ein bústýra og ein vinnukona.57 

Öðruvísi er um að litast á Eystra-Geldingalæk árið 1787 og fleiri í heimili. 

Ráðskonan er farin á brott og komin í bæinn ný eiginkona Jóns, Margrét Bjarnadóttir, 

móðir Bjarna. Auk þeirra eru á bænum vinnupiltur, tvær vinnukonur og einn 

niðursetningur á barnsaldri.58 Af einhverjum ástæðum er giftingu þeirra Jóns og 

Margrétar ekki að finna í Prestsþjónustubók Keldnaþinga en 22. júlí 1787 eignast þau 

sitt fyrsta barn, Kristínu Jónsdóttur, og er hún kölluð „Ektabarn Jóns Jónssonar og 

Margrétar Bjarnadóttur á Geldingalæk“.59 Er þetta að nokkru leyti einkennilegt, enda 

Jón kallaður ekkjumaður í desember árið áður og býr með ráðskonu sinni. Jón er í 

Sóknarmannatali Keldnaþinga sagður „frómur maður“ og „vel kunnandi“ árið 1784, en 

er eftir það kallaður „skikkanlegur“. Það orð þýðir nú á dögum yfirleitt ekki meira en 

rétt sæmilegur en hefur á ritunartímanum sennilega verið jákvæðara en svo. Margrét 

er árið 1787 sögð „ráðvönd“ og „vel að sér“.60 Árið 1788 er fjölskyldan enn á Eystra-

Geldingalæk en fækkað hefur um aðra vinnukonuna og á bæinn er komin 47 ára 

niðurseta, í stað drengsins frá árinu áður.61 

Það er svo árið 1789 að fæddur er og skírður heima á Eystra-Geldingalæk Bjarni 

Jónsson og voru guðfeðgin hans þau Jón Teitsson, Einar Guðmundsson og ljósmóðirin 

Ingiríður Finnsdóttir.62 Enn er á lífi Kristín systir hans, ársgömul, en hún hverfur síðan úr 

sögunni og hlýtur að hafa dáið ung, þótt ekkert sé um það að finna í Prestsþjónustubók 

Keldnaþinga. 

56 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BA 2. Prestsþjónustubók 1784–1817. 
57 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 1. Sóknarmannatal 1783–1816. 
58 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 1. Sóknarmannatal 1783–1816. 
59 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BA 2. Prestsþjónustubók 1784–1817. 
60 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 1. Sóknarmannatal 1783–1816. 
61 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 1. Sóknarmannatal 1783–1816. 
62 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BA 2. Prestsþjónustubók 1784–1817. 
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Moldartunga 1790 til e.t.v. 1796 

Árið 1790 þegar Bjarni er aðeins eins árs flytur fjölskyldan yfir í Árbæjarsókn í Holtum 

og býr í Moldartungu, a.m.k. til ársins 1795.63 Í sóknarmannatali einu, löngu síðar, er 

ritað um Bjarna að fæðingarsókn hans sé Árbæjarsókn64 og kann að benda til að hann 

hafi fremur lagt áherslu á bernskuár sín í Holtum en að hann væri fæddur á 

Rangárvöllum. Í Moldartungu eignuðust Jón og Margrét fimm börn en öll dóu ung.65 

Ekki væri annað kunnugt um hag fjölskyldunnar í Moldartungu ef ekki kæmi til dánarbú 

Jóns frá árinu 1807. Er það talsvert að vöxtum með fylgigögnum og stafar m.a. af vafa 

um eign Jóns á hlut í jörðinni Hagbjarnarholti í Holtamannahreppi, svo sem síðar 

verður rætt. Í fylgigögnunum er að finna bréf Vigfúsar Thorarensen sýslumanns 

Rangárvallasýslu til skiptaforvaltarans í Reykjavík, en þar segir um Jón að hann „... 

fløttede herfra i usle og fattige omstændigheder i hvilke han siden stædse66 forblev 

...“67 og verður ekki öllu fastar að orði kveðið. Sé lýsing sýslumannsins rétt, hefur Bjarni 

Jónsson því kynnst mikilli fátækt, þegar á sínum æskuárum. Fyrri árin í Moldartungu 

gætu þó hafa verið betri en tími brottflutningsins, því árið 1793 keypti Jón 

konungsjörðina Hreiður í Holtamannahreppi fyrir 91 ríkisdal og 45 1/3 skildinga, en hún 

taldist ríflega 12 hundruð með tveimur kúgildum.68 Fram kemur hins vegar í bréfi 

Vigfúsar sýslumanns að jörðina hafi Jón skömmu síðar selt og sé hún hin eina jörð er 

„bemærkte tomthusmand“ hafi nokkurn tíma átt.69 

 

Mjóanes 1799–1804 

Ekki er ljóst hvar fjölskyldan bjó 1797 og 1798 en árið 1799 er hún komin yfir í 

Árnessýslu og býr í Mjóanesi í Þingvallasókn. Þar fæðast hjónunum árin 1799 og 1800 

tveir synir og voru báðir skírðir Jón. Náði annar þeirra fullorðinsárum.70 Með 

flutningnum yfir í Þingvallasókn hefur Jón Jónsson hrapað úr bændastétt og í 

63 Hið forna nafn Moldartungu er Meiri-Tunga og var það nafn tekið upp að nýju árið 1915. Valgeir 
Sigurðsson og Ragnar Böðvarsson, Holtamannabók, 1. bindi, bls. 280. 
64 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
65 Börnin voru Valgerður, fædd 5. október 1790, Þuríður, fædd 7. september 1791, Björn, fæddur 10. maí 
1793, Hafliði, fæddur 6. október 1794 og Hafliði, fæddur 26. nóvember 1795. ÞÍ. Kirknasafn. Holtaþing 
BA 1. Prestsþjónustubók 1785–1820. 
66 Nú á dögum ritað stedse: ætíð, ávallt. 
67 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
68 Alþingisbækur Íslands, 17. bindi, 1791–1800, bls. 188. 
69 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
70 Þí. Kirknasafn. Þingvellir BA 1. Prestsþjónustubók 1784–1817. 
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Manntalinu 1801 er hann kallaður „tomthusmand af fiskerie“. Virðist hnykkt á þessu 

falli Jóns í bréfi Vigfúsar þegar hann á einum stað kallar hinn fyrrverandi bónda í 

umdæmi sínu „bemærkte tomthusmand“ fremur en að nota nafn hans.71 Skilgreining 

tómthúsmanna er ekki alltaf hin sama, auk þess sem merking orðsins breyttist í áranna 

rás, en lykilatriðið er að þeir höfðu yfirleitt ekki nyt af jörð eða skepnum og lifðu helst 

af sjósókn.72 Hefur því staða þeirra verið mjög ótrygg, enda er það svo að í Mjóanesi 

bjó fjölskyldan aðeins fáein ár. Árið 1804 er hún komin í Þingholt í Reykjavík og á 

þrenningarsunnudaginn73 það ár var Bjarni Jónsson fermdur í Reykjavíkurdómkirkju, af 

séra Brynjólfi Sigurðssyni, með besta mögulegum vitnisburði. Hafði hann verið fræddur 

í tvö ár af foreldrunum heima. Af 19 fermingarbörnum er Bjarni eitt fjögurra barna er 

presturinn segir hafa lært mest og með bestum skilningi.74 

 

Þingholt 1804–1808 

Í Reykjavík hefur fjölskyldan búið við mjög kröpp kjör. Að vísu var góð veðrátta um allt 

land árið 1804 og fiskafli viðunandi, en 1805 var einstakt aflaleysi og Geir biskup Vídalín 

segir í bréfi að „tómthúsfólk er allareiðu á hjarni“.75 Árið 1806 var fjöldi tómthúsmanna 

í Reykjavík, og jafnvel bændur, allrar bjargar lausir.76 Beina heimild um hin bágu kjör er 

að hafa í dánarbúi Jóns, en því fylgja ógreiddir reikningar vegna innkaupa hjá 

kaupmönnum og eru elstu skuldirnar frá 1805. Fram kemur hvaða vörur hafa verið 

keyptar og eru helstar bankabygg, skipabrauð, brennivín og smjör. Einnig er í gögnum 

búsins að finna skuldabréf frá 2. mars 1807 til Jóns smáhöndlara Gíslasonar. Hefur Jón 

þessi tekið að sér að greiða skuld Jóns Jónssonar frá því í október 1806 við Westi 

Pætreus kaupmann. Jón skuldbindur sig til að endurgreiða Jóni Gíslasyni fyrir næstu 

Jónsmessu, eða 24. júní 1807. Skuldabréfið er svo endurnýjað og lofar þá Jón nafna 

sínum Gíslasyni öllum þeim „... fiskafla, guð gefur hönum næstkomandi vetrar- og 

vorvertíðir þar til allar skuldir til Jóns Gíslasonar eru að fullu betalaðar. Þó undantekur 

71 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
72 Einar Laxness, Íslandssaga l–ö, bls. 184. 
73 ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnarnesþing BA 5. Prestsþjónustubók 1797–1816. 
74 ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnarnesþing BA 5. Prestsþjónustubók 1797–1816. 
75 Jón Helgason, Árbækur Reykjavíkur, bls. 36. Í sóknarmannatali er Jón reyndar kallaður húsmaður öll 
árin 1804–1807, ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnarnesþing BC 3. Sóknarmannatal 1784–1804; BC 4 
Sóknarmannatal 1805–1824. Orðin tómthúsmaður og húsmaður voru hins vegar sem næst samheiti og 
sá munur helstur að húsmenn höfðu sumir einhverja grasnyt. Einar Laxness, Íslandssaga l–ö, bls. 184. 
76 Jón Helgason, Árbækur Reykjavíkur, bls. 38. 
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hann það sem daglega meðþarf til lífsuppheldis fyrir sig og sína.“77 Aðeins örskömmu 

síðar er Jón hins vegar látinn, en hann dó 3. júlí árið 1807. 

Við gerð skuldabréfsins pantsetur Jón tvo hesta sína í „leigufæru standi“ er áður 

voru pantsettir Pætreusi og 2 ½ hundrað í jörðinni Hagbjarnarholti á Landi. Hljótast af 

þessu veruleg vandræði við skipti búsins þegar farið er að athuga meinta eign Jóns í 

jörðinni. Höfð er eftir Margréti „sögn manns hennar, í lifanda lífi, um að hann ætti 

téðan jarðarpart“ og fyrirspurn er send sýslumanni Rangárvallasýslu. Erindið er síðar 

ítrekað til frekari rannsóknar. Eru því í gögnum búsins tvö bréf sýslumannsins og er 

bréfið sem vitnað var til hér að ofan hið síðara. Ennfremur er að finna bréf Brynjólfs 

Stefánssonar, mágs Jóns, en í því segir að við skiptin á búi föður Jóns árið 1804, hafi Jón 

yngri verið „... nærverandi við skiptin“ og „... begjorðe í sinn hlut lausafé, smjör og 

sauðkindur, mót jarðarpartinum í jörðinni Hagbjarnarholti eftir þeirre tiltölu sem 

hönum bar, hvörs vegna hann fékk ekkert af þeirre jörð ...“78 Dánarbúið frá 1804 eftir 

Jón eldra virðist staðfesta þetta.79 

Bú Jóns, föður Bjarna, er ekki tekið til endanlegra skipta fyrr en 13. febrúar 1808 

og yfirvaldið barmar sér yfir fyrirhöfninni: „Hefur nú skiftaforvaltarinn gjört sér allt 

mögulegt ómak til að uppgötva allt búsins presúmtive inngjald, án þess hið virkilega 

hlaupi til meir en þeirra eftir auksjónina innkomnu 10 ríkisdala, 47 skildinga.“ Talað er 

um þá „lítilvægu fémuni“ búsins og fram kemur að ekkert geti gengið upp í 

„ópríoríteraðar kröfur“.80 Birtast hér allt í senn, bág kjör fjölskyldunnar, óviss framtíð 

við lát húsbóndans, er lætur eftir sig þrotabú, og veik staða gagnvart þeim sem valdið 

hafa. Ljósasta heimildin um kjör fjölskyldunnar árið 1807 er þó frá fyrri fyrirtöku 

dánarbúsins þann 4. júlí, daginn eftir lát Jóns: „Ekkjan, Margrét Bjarnadóttir er til 

staðar er segir erfingja hins látna vera tvö börn hér til staðar verandi nefnilega Bjarna 

17 ½ árs fæddan í Rangárvallahrepp og innan svonefndrar sýslu, og Jón, fæddan í 

Þingvallasveit innan Árnessýslu, 7 ára að aldri.“81 Taldar eru upp eigur búsins og greint 

frá loforði Margrétar um að á mánudag verði sóttir tveir hestar er séu til haga gengnir. 

Því næst þetta: „Aðrar eigur angefur ekkjan ekki að vera sterbúinu tilheyrandi nema föt 

77 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
78 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
79 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Rangárvallasýsla. ED 2/1 (örk 1). Skiptabók 1794–1810. 
80 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
81 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
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hennar lítilfjörleg sem hún í gengur, og mjög fornfáleg rúmföt er hún og börnin á 

liggja.“82 

 

Vestri-Kirkjubær 1815–1827 

Í Sóknarmannatali Reykjavíkur kemur fram að Margrét og synirnir Bjarni og Jón hafa 

búið áfram í Reykjavík árið 1808 en árin 1809–1814 er Margréti og Bjarna hvergi að 

finna. Jón er hins vegar árið 1809 tekinn til fósturs í Vestra-Kirkjubæ hjá Helgu 

Jónsdóttur, föðursystur þeirra bræðra og manni hennar Brynjólfi Stefánssyni. Er hann 

kallaður „náungabarn konunnar“, en frá árinu 1816 talinn upp með vinnumönnum á 

bænum.83 

Árið 1814 virðist sem Bjarni sé vinnumaður á Stokkalæk en árið 1815 hafa þeir 

hist á ný bræðurnir er Bjarni verður vinnumaður í Vestra-Kirkjubæ, þá 26 ára að aldri. 

Árið 1816 er Margrét orðin vinnukona í svonefndu Knudsenshúsi í Reykjavík, en þar bjó 

Lauritz Knudsen kaupmaður með fjölskyldu sinni og fjölda vinnufólks.84 Sennilegast er 

að Margrét hafi árið 1809 farið til Stokkseyrar en þangað átti hún ættir að rekja í marga 

ættliði. Gæti Bjarni hafa farið með henni þangað. Foreldrar Margrétar, föðurforeldrar, 

og föðurföðurforeldrar bjuggu öll í Grímsfjósum á Stokkseyri, mann fram af manni.85 Í 

Grímsfjósum stóð fyrir búi 1788–1812 Danhildur Hafliðadóttir, móðir Margrétar, hin 

síðari ár með Eyjólfi syni sínum. Árið 1812 tekur við búi annar bróðir Margrétar, Jón 

Bjarnason, faðir Bjarna Jónssonar í Brekku86, en hjá honum var Bjarni vinnumaður 

fyrstu ár sín í Þykkvabæ. Ekki verður sýnt fram á að í Grímsfjós hafi þau Margrét og 

Bjarni leitað þegar þau fóru úr Reykjavík, enda ná sóknarmannatöl í 

Gaulverjabæjarsókn ekki nægilega langt aftur, en líklegt virðist það. Má hér nefna að 

Bjarni skírir síðar son sinn Eyjólf, e.t.v. eftir móðurbróður sínum í Grímsfjósum, og á 

Stokkseyri átti Bjarni líka síðar eftir að búa. 

Bjarni Jónsson var vinnumaður í Vestra-Kirkjubæ allt til ársins 1827. Hann er 

árið 1817 sagður af séra Halldóri Magnússyni, „hægur“ og að hann kunni „allvel“ og 

82 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Reykjavík. ED 2/2 (örk 1). Dánarbú 1807–1814. 
83 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 1. Sóknarmannatal 1783–1816; BC 3. Sóknarmannatal 1817–1832. 
84 ÞÍ. Kirknasafn. Seltjarnarnesþing BC 4. Sóknarmannatal 1805–1824. 
85 Guðni Jónsson, Bólstaðir og búendur í Stokkseyrarhreppi, bls. 252–254. 
86 Guðni Jónsson, Bólstaðir og búendur í Stokkseyrarhreppi, bls. 254. 
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1820 eru færð inn sömu orð í sóknarmannatalið.87 Á vinnumannsárum Bjarna í Vestra-

Kirkjubæ er að öðru leyti ekki fært annað inn um hann en aldur og stand. Árið 1823 

ræðst að bænum vinnukonan Guðrún Diðriksdóttir, þremenningur við Bjarna að 

frændsemi, en bæði voru þau komin af Margréti Arnþórsdóttur og Diðriki Bergþórssyni 

á Skúmsstöðum í Vestur-Landeyjum. Guðrún hefur komið barnshafandi í Vestra-

Kirkjubæ, því 9. nóvember árið 1823 eignast hún son sinn, Ólaf Sigurðsson. Ólafs er 

getið með móður sinni í Vestra-Kirkjubæ frá árinu 1825, þá tveggja ára, en ekki fyrr, 

hver sem skýringin kann að vera. Þau Guðrún og Bjarni gengu í hjónaband þann 8. 

nóvember 1827 og var með þeim helmingafélag. Þau urðu svo frá árinu 1828 bóndi og 

bústýra í Ketilhúshaga, nærri Vestra-Kirkjubæ.88 Á jörðinni hafði allt frá árinu 1804 búið 

Guðmundur Magnússon og kona hans Margrét Magnúsdóttir en við komu Guðrúnar og 

Bjarna varð jörðin tvíbýl.89  

Þann 7. nóvember, daginn fyrir giftingu sína, er Bjarni til staðar við skipti eftir 

bróður sinn Jón, er lést þann 28. júní 1827. Dánarbú Jóns er mjög rýrt, ekki síst fyrir þá 

sök að reiknað er til frádráttar 26 ríkisdala og 24 skildinga gjald til húsbóndans í Vestra-

Kirkjubæ, Brynjólfs Stefánssonar, fyrir uppheldi á Jóni veikum í 40 vikur. Brynjólfur 

gefur hins vegar eftir gjald fyrir uppheldi á Jóni frá hans 9. til 16. aldursárs, en 

einkennilegt er að það skuli tekið fram, þar sem Jón er bróðursonur Helgu Jónsdóttur, 

konu Brynjólfs, og hefur jafnan verið nefndur „náungabarn konunnar“ þar til hann 

verður vinnumaður á bænum. Arfahluti Bjarna eftir bróður sinn er aðeins 6 ríkisdalir og 

36 skildingar er hann fær greidda í ýmsu, en meðal þess sem Bjarni erfir er „1 ær geld, 

„langbuxna slitur“, „Nýja-Testament“, „nærbuxur“, „nærbuxur gamlar“. 

 

Ketilhúshagi 1828–1835 

Þegar Bjarni er orðinn bóndi í Ketilhúshaga eða, Ketlu eins og bærinn er gjarnan 

nefndur, birtast á ný um hann einkunnarorð í Sóknarmannatali Keldnaþinga. Er hann 

þar af séra Þorgrími G. Thorgrímsen sagður „hægferðugur“ og um kunnáttu hans er 

sagt að hann sé „vel að sér“. Um Guðrúnu konu hans er sagt „eins“.90 Ekki er ástæða til 

87 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 1. Sóknarmannatal 1783–1816. Með kunnáttu er átt við þekkingu í 
kristindóminum. 
88 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BA 3. Prestsþjónustubók 1816–1847; BC 3. Sóknarmannatal 1817–1832. 
89 Valgeir Sigurðsson, Rangvellingabók, bls. 219. 
90 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BC 3. Sóknarmannatal 1817–1832.  
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að ætla að einkunnarorðin séu klif. Í sóknarmannatalinu er sumsé einnig færð inn 

bókaeign og eru þá aðeins tíndar til bækur sem ætlaðar voru til húslestrar.91 Er 

bókaeign þeirra Guðrúnar og Bjarna meiri en á nánast hverjum einasta bæ í sókninni og 

eru þau þó nýkomin úr vinnumennsku. Guðsorðabækur þeirra árið 1828 voru þessar: 

Vídalínspostilla, Gerslebs predikanir, Föstupredikanir, Nýja-Testamentið, Gerhardi-

hugvekjur, Dægrastytting, Skildamannsins Aandelig bønnebog, Bók með vikubænum og 

sálmum, Hátíða- og misseraskiptabænir, Grallari, tvennir Passíusálmar, Upprisusálmar 

og þrennir vikusálmar, skrifaðir. 

Í Ketilhúshaga eignuðust þau Bjarni og Guðrún tvíbura þann 13. júlí 1828, dreng 

og stúlku, en stúlkan fæddist andvana. Var drengurinn skírður Jón. Sonurinn Eyjólfur 

Bjarnason fæddist 21. júní 1831 og 29. mars 1833 dóttirin Kristín. Helga Jónsdóttir í 

Vestra-Kirkjubæ var ljósmóðir allra barnanna. Árið 1834 dynur ógæfa yfir og á hálfu ári 

missir Bjarni konu sína og tvö börn. Þann 29. júní dó dóttirin Kristín, rúmlega ársgömul 

og er dánarorsökin sögð „kvef og taksótt“. Þann 6. júlí 1834 lést Guðrún Diðriksdóttir 

og er dánarorsök hennar einnig sögð „kvef og taksótt“. Þann 24. janúar 1835 dó 

frumburðurinn Jón Bjarnason á sjöunda ári, en ekki er getið um dánarorsök hans.92 

Bjarni Jónsson hefur því misst flest sitt fólk og stendur  eftir með son sinn Eyjólf, á 

fjórða ári, og fóstursoninn Ólaf á hinu tólfta. 

 

Stokkseyri 1835–1839 

Í Manntalinu 1835 er Bjarni enn skráður í Ketilhúshaga og er sagður ekkill, en 

manntalið var tekið snemma árs eða þann 2. febrúar. Hefur Bjarni einhvern tíma þar á 

eftir brugðið búi. Í Prestsþjónustubók Stokkseyrar er þeirra feðga, Bjarna og Eyjólfs, 

getið í lista yfir innkomna í sóknina árið 1835 en Ólafur hefur farið annað. Er hans getið 

í niðursetningalista Rangárvallahrepps árið 1838 og er kallaður „kennslubarn“ með 

hálft framfæri af sveit, eða 130 fiska.93 

Fleira kann að hafa komið til, en missir konu og barna, er olli því að Bjarni flutti 

úr Ketilhúshaga. Í Hreppsbók Rangárvallahrepps er að finna uppskrift af bréfi frá Katli 

Jónssyni er gerðist þar bóndi á eftir Bjarna. Hlýtur Ketill að hafa tekið við parti Bjarna, 

91 Sólrún B. Jensdóttir, Bókaeign almennings á Íslandi 1750–1800, bls. 2. 
92 ÞÍ. Kirknasafn. Keldnaþing BA 3. Prestsþjónustubók 1816–1847. 
93 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Rangárvallasýsla. PJ/1 (örk 4). Rangárvallahreppur. Í einu bandi, Bréfabók 1828–
1840 og Hreppsbók 1857–1864. 
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því Guðmundur og Margrét héldu áfram bú í Ketlu til 1837.94 Kemur fram í bréfi Ketils 

að sandfok geri jörðina sem næst óbyggilega og hann leitar eftir stuðningi hreppsins 

svo hann megi þar áfram búa.95 Um ástæður brottflutnings Bjarna er því ekki hægt að 

fullyrða og líkast til hefur þar margt komið saman. Á hinn bóginn virðist blasa við af 

hverju Bjarni valdi Stokkseyri, en þangað átti hann ættir að rekja, svo sem fram er 

komið, og vísast fjölda ættmenna. Ekki réði hann sig þó til skyldmenna svo séð verði og 

reyndar virðist sem dvölin á Stokkseyri hafi ekki endilega verið auðveld, því Bjarni er á 

nýjum bæ hvert ár. Öll árin er Eyjólfur sonur hans hjá honum. Bæirnir voru allir kot og 

aðeins 3–5 manns í heimili að Bjarna og Eyjólfi meðtöldum.  

Árið 1835 er Bjarni vinnumaður í Vestara-Aragerði er stundum er nefnt Íragerði 

og er titlaður vinnumaður.96 Árið 1836 er hann hins vegar orðinn vinnumaður í 

svokölluðu Símonarhúsi hjá Margréti nokkurri Erlendsdóttur.97 Hún fær heldur laka 

einkunn í Sögunni af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum. Eru í viðauka þeirrar 

bókar nokkur kaflabrot úr eiginhandriti eftir Jón smið Gíslason í Austur-Meðalholtum 

(1826–1907). Kemur þar fram að Margrét hafi spillt á milli Erlends hálfbróður síns og 

Þuríðar, er hún taldi honum ekki samboðna. Segir Jón að Margrét og annar bróðir 

hennar, Þórður, hafi verið „... illa þokkuð þar í Stokkseyrarhverfinu. Hún hélt kotið 

Símonarhús að nafninu til ... Margrét var körg til geðsmuna.“98 Síðan segir Jón – og er 

það eina frásagnarheimildin sem höfundur þessarar ritgerðar hefur fundið um Bjarna í 

prentaðri bók – „Margrét bjó það ég man og hér um bil til 1836–38 með því móti að 

hún hafði húsmenn sem hún notaði sér til hjálpar við heyskap og fleira, – það voru 

tveir, sem ég man eftir, Jón kallaður söngur, afi Bjarna ættfræðings, og Bjarni nokkur, 

hafði búið lítilsháttar í Ketlu á Rangárvöllum.“ Rétt er að hafa í huga að Jón sá er þetta 

ritar hefur verið 10 ára þegar Bjarni var í Símonarhúsi og því út af fyrir sig merkilegt að 

hann muni Bjarna og hvar hann hafði búið áður. Kann það að benda til að Bjarni hafi 

eitthvað gefið sig að drengnum og kæmi heim og saman við þann vilja til fræðslu er 

handrit hans birta, eins og fjallað verður um síðar. 

94 Valgeir Sigurðsson, Rangvellingabók, bls. 219. 
95 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Rangárvallasýsla. PJ/1 (örk 4). Rangárvallahreppur. Í einu bandi, Bréfabók 1828–
1840 og Hreppsbók 1857–1864. 
96 ÞÍ. Kirknasafn. Gaulverjabær BC 2. Sóknarmannatal 1832–1840. 
97 ÞÍ. Kirknasafn. Gaulverjabær BC 2. Sóknarmannatal 1832–1840. 
98 Brynjúlfur Jónsson, Sagan af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum, bls. 221. 
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Elsta þekkta handrit Bjarna Jónssonar er bókmerki það sem nefnt var í inngangi 

og stóð upp úr Vídalínspostillu á bænum Gerðum í Vestur-Landeyjum. Bókmerkið gaf 

safninu Geir Gíslason á Gerðum og sagði það komið frá Guðlaugu Gísladóttur, fóstru 

föður hans. Nafn hennar birtist á bókmerkinu og á því stendur „Skr. dag 17. desember 

1836“.99 Ætti það því að vera gert á Stokkseyri, nema Bjarni hafi tekið sér ferð á hendur 

um jólaleytið 1836 en auðvitað getur líka verið að hann hafi gefið Guðlaugu bókmerkið 

síðar. Lýsingin á Margréti Erlendsdóttur hlýtur þó einnig að leiða hugann að þeim 

möguleika að hann hafi farið úr þeirri vist og dvalið annars staðar um hríð.  

Árið 1837 er Bjarni húsmaður í Dvergasteinum hjá Ásmundi Sveinssyni en hann 

varð síðar þekktur förukarl100 og 1838 er hann vinnumaður hjá ekkjunni Margréti 

Árnadóttur á Austari-Rauðarhól. Þar hefur Bjarni skrifað hluta handritsins ÍBR 45 8vo. 

Hvorugan þeirra feðga er að finna í sóknarmannatölum árið 1839, en í 

Prestsþjónustubók Stokkseyrar eru þeir á lista yfir brottflutta það ár og sagðir fara frá 

Austari-Rauðarhól í Þykkvabæ.101 Í lista yfir innkomna í Prestsþjónustubók Kálfholts hið 

sama ár er hins vegar aðeins nefndur Bjarni en Eyjólfur ekki. Kann að vera að hann hafi 

komið Eyjólfi annars staðar fyrir um sinn án þess að tilkynna um það sérstaklega.102 

Árið 1840 eru Bjarni og Eyjólfur hins vegar báðir á bænum Brekku í Þykkvabæ en 

bóndinn þar var náfrændi Bjarna og alnafni svo sem fram hefur komið. 

 

Þykkvabær Í Holtum 1839–1858 

Í Þykkvabæ bjó og starfaði Bjarni Jónsson í hartnær tvo áratugi og þar hefur hann 

sennilegast skrifað mörg handrit sín.103 Þar sem Þykkvabær var svo lengi 

starfsvettvangur Bjarna er rétt að fara nokkrum orðum um þorpið. Er þá fyrst að nefna 

að lífsbarátta í Þykkvabæ hefur verið mjög hörð alla nítjándu öld. Býli þeirra voru flest 

rýrðarkot og kot út úr kotum. Vötn og ár gerðu kvikfjárrækt erfiða og um miðja öldina 

99 Þórður Tómasson, Almanaka-Bjarni, bls. 46. 
100 Guðni Jónsson, Bólstaðir og búendur í Stokkseyrarhreppi, bls. 214. 
101 ÞÍ. Kirknasafn. Stokkseyri BA 1. Prestsþjónustubók 1818–1850. 
102 Vitaskuld geta líka skráningar presta verið rangar og vel má vera að hreinlega hafi gleymst að geta 
Eyjólfs. Af öðrum toga er það misræmi sem fram kemur í Prestsþjónustubók Kálfholts þegar Bjarni er 
sagður koma frá Dvergasteinum að Brekku, en miðað við bæði Prestsþjónustubók og Sóknarmannatal 
Gaulverjabæjar- og Stokkseyrasókna er Austari-Rauðarhóll hið rétta. Sennilegast er að Bjarni hafi látið 
svo um mælt við prestinn í Kálfholti og getur átt sér ýmsar skýringar.  
103 Svo sem fram hefur komið er ekki ljóst hvar Bjarni bjó árin 1853 og 1854. Þar fyrir utan er ekki hægt 
að gefa sér að handrit sé skrifað þar sem skrifari er skráður til heimilis þótt vissulega séu á því 
yfirgnæfandi líkur. 
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virðist reyndar sem hún hafi nánast legið niðri um tíma. Við athugun manntalsins 1845 

kemur í ljós að margir bændur í Þykkvabæ eru sagðir hafa grasnyt og um enn fleiri er 

þó hreinlega sagt „Bóndi, lifir af grasnyt“. Árið 1850 virðast hlutirnir komnir í samt 

horf.104 Ekki er hægt að fullyrða um skýringar þessa, en víst er að Hekla gaus 2. 

september 1845 og hljóp þá bæði í Markarfljót og Þverá. Telur Árni Óla, er ritaði merka 

bók um Þykkvabæ, að þá hafi myndast Fjarkastokkur en síðar, eða árið 1850, hafi 

myndast Keldnaós.105 Varð þá Þykkvabær „... algjörlega umflotinn, flóðvötnin að 

norðan, Gljáin að sunnan, Hólsá að austan og Háfsósar og Þjórsá að vestan.“106 Í ljósi 

svo mikilla þrenginga er enn forvitnilegra en ella að um Bjarna Jónsson sé sagt í 

Manntalinu 1850: „Húsmaður. Lifir af að lesa og skrifa sögur o.fl.“ 

Um Þykkvabæ segja eiginlega sjálf nöfn bæjanna stærsta sögu; Tobbakot, 

Gvendarkot, Dísupartur, Önnupartur, Oddspartur, svo einhver séu nefnd. Í Þykkvabæ 

leituðu fátæklingar sem heldur vildu bjarga sér í litlu koti en lifa undir húsaga í 

sveitunum er gat birst sem hreint kúgunarvald.107 Er raunar svo að Þykkbæingar gætu 

hafa verið með þeim fyrstu til að fá á sig það óorð sem íbúar þorpa á Íslandi hafa oft 

mátt sæta.108 Þannig segir séra Benedikt Eiríksson í sóknarlýsingu Kálfholts að siðferði 

sé „vel í meðallagi“ í sókninni „nema ef það væri nokkuð miður í Þykkabænum 

(svo)“.109 Afstaðan gæti verið mun eldri. Árni Óla telur að upphaf Þykkvabæjar megi 

rekja til sjósóknar en útræði hafi fyrrum verið frá Rangárós. Ósinn hafi svo stíflast í 

kjölfar eldgosanna í Kötlu 1660 og Heklu 1693. Hafi þá útræði færst vestur á 

Dyrasand.110 Í kringum sjósókn safnast margir saman á litlu svæði en yfirgefa þar að 

auki að nokkru leyti gamla sveitasamfélagið með húsaga sínum og kröfu um 

104 Þjóðskjalasafn Íslands. Manntöl á manntal.is. Síðast sótt 12. september 2016. Sjá t.d. bæina Búð, 
Gvendarkot og Hávarðarkot. Rétt er að athuga að skráningu getur hafa verið ólíkt farið við manntalsgerð 
árin 1845 og 1850. 
105 Árni Óla, Þúsund ára sveitaþorp, bls. 60–61. 
106 Árni Óla, Þúsund ára sveitaþorp, bls. 61. 
107 Árni Óla, Þúsund ára sveitaþorp, bls. 94–96. Árni fjallar um þetta atriði í kaflanum „Griðland“ og 
nefnir dæmi. Vert er að muna að um miðja nítjándu öld er Húsagatilskipunin enn í gildi, sjá Tilskipan um 
hús-agann á Íslandi. Sjá einnig Forordning um húsvitjanir. 
108 Neikvæð afstaða gagnvart fólki er býr í þorpunum við sjávarsíðuna kemur þegar fram í Ferðabók 
Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. Er þar svo langt gengið sem hér: „Fólkið sem alist hefur upp í 
verstöðvunum er yfirleitt ófríðara og verr vaxið en sveitafólkið“ (2. bindi, bls. 216). 
109 Rangárvallasýsla: Sýslu- og sóknalýsingar Hins íslenzka bókmenntafélags, bls. 209. Sóknarlýsingar eru 
svör presta við spurningalista Hins íslenzka bókmenntafélags frá árinu 1838 en fyrstu svörin bárust árið 
1839. Sóknarlýsing séra Benedikts er ekki ársett en hefur verið rituð fyrir árið 1848 þegar hann sleppti 
kalli, sjá formála sömu heimildar, bls. IX–X. 
110 Árni Óla, Þúsund ára sveitaþorp, bls. 41. 
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skilyrðislausa hlýðni við húsbændur. Í því hefur verið fólgin ógn við ríkjandi gildi auk 

þess sem vont var að missa vinnuafl úr sveitunum.111 Af niðrandi orðum um 

Þykkbæinga eru frægust orð Matthíasar Jochumssonar í bókinni Sögukaflar af sjálfum 

mér er komu út að honum látnum árið 1922. Birtist þar kvæðisbútur um Þykkbæinga 

sem endar svo: „Þar sem kynstórir / kappar léku, / sofa nú hrossætur / á 

hundaþúfum.“112 Hin ytri afstaða virðast hafa eflt með Þykkbæingum samstöðu og í 

Þykkvabæ var ríkari félagsandi en annars staðar á landinu113 enda bjuggu þar flestir við 

lík kjör. 

Það sem hér hefur verið rakið skiptir máli varðandi líf og starfsumhverfi Bjarna 

Jónssonar. Hann ber það einkenni margra sagnamanna að hann er víðförull og hann 

býr í þremur þorpum á sinni ævi. Ungur var hann í Reykjavík sem jafnan hefur verið í 

misjöfnu áliti. Líklegt má telja að hann hafi verið á Stokkseyri árin 1809–1814 og þar 

bjó hann árin 1835–1839. Stokkseyringar fá ekki hærri einkunn hjá sínum presti en 

Þykkbæingar en í lýsingu Gaulverjabæjarsóknar árið 1840 svaraði séra Jakob Árnason 

spurningunni um siðferði svo, reyndar hniginn á hinn efra aldur: „Siðferði er stilltara 

uppí sveitinni, en við kaupstaðinn meira iðjuleysi og kunnáttuskortur.“114 Að Bjarni 

byggi svo oft í þorpum getur vel hafa komið af því að það hafi honum líkað best. 

Aðstæður og ættartengsl hafa þó miklu ráðið. Foreldrar hans virðast hrekjast úr einum 

stað í annan og þess vegna kynnist hann Reykjavík. Ættartengsl koma svo bæði við sögu 

þegar hann flytur á Stokkseyri og í Þykkvabæ. Hvað sem þessu líður, hefur sú staðreynd 

að Bjarni býr oft í þorpum haft sín áhrif á möguleika hans til að afla nýrra sagna, sjá 

nýjar bækur og hefur aflað honum fleiri áheyrenda. 

Dæmi um félagsanda Þykkbæinga kemur fram í æviminningum Sigurðar 

Magnússonar frá Skúmsstöðum í Vestur-Landeyjum, en þar er frásögn af því þegar 

hlaðið var í svonefndan Valalæk árið 1870. Sigurður leitaði til vinar síns Hannesar 

Bjarnasonar í Unhól í Þykkvabæ, enda Þykkbæingar öllu vanir í slíkum efnum. Hannes 

krafðist þess að aðeins yrðu Þykkbæingar ráðnir til verksins sem Sigurður samþykkti. 

Var svo strengdur kaðall þvert yfir ósinn og röðuðu menn sér svo á hann og stóðu í 

111 Búðsetulögin sem staðfest voru með Píningsdómi árið 1490 og vistarbandið á árunum 1783–1863 
hafa verið viðbrögð ráðandi stétta við slíkum vanda. 
112 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 334. 
113 Árni Óla, Þúsund ára sveitaþorp, bls. 66. 
114 Árnessýsla: Sýslu- og sóknalýsingar, bls. 61. Undir Gaulverjabæ heyrðu árið 1840 Gaulverjabæjar- og 
Stokkseyrarsóknir. 
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hálfu kafi ofan í vatninu. „Látið þið nú snidduna ganga, piltar“, sagði Hannes og varð að 

orðtæki. Hélt stíflan lengi velli.115 Hannes hefur verið mikilsvirtur í Þykkvabæ og 

Matthías Jochumsson kallaði hann Þykkvabæjar-Njál.116 Í handritinu ÍB 161 8vo er 

umslag notað sem pappír í handritið og er stílað á Hannes Bjarnason í Unhól.117 Ofan 

við nafn Hannesar eru upphafsstafirnir „B J S“, að því er virðist af sama bleki og e.t.v. 

með sömu hönd. Ekki er gott að segja hvað þetta táknar en merkilegt er að Bjarni hafi 

haft undir höndum umslag stílað á Hannes og bendir til tengsla. Hefur höfundi 

ritgerðar dottið í hug að árið 1850 hafi Bjarni gegnt víðtækara hlutverki í Þykkvabæ en 

því einu að lesa upp sögur sínar og fræði í Hávarðarkoti. Á kvöldvökunum gerði það 

yfirleitt húsbóndinn eða einhver sem þótti hafa kraftmikla rödd118 en ólíklegt er að 

nokkur hafi lifað af því einu. Má vera að Bjarni hafi verið helstur fræðaþulur og 

sögumaður Þykkvabæjar og lesið upp á ýmsum bæjum eða þegar fólk kom saman. 

Gæti hann í þessu hafa notið fulltingis manna á borð við Hannes. Um þetta er þó ekkert 

hægt að fullyrða fyrr en frekari heimildir finnast. 

Í Þykkvabæ bjó Bjarni Jónsson frá árinu 1839 og nafn hans birtist í 

sóknarmannatölum öll næstu ár utan 1844, 1853, 1854 og dánarárið 1858.119 Hjá 

Bjarna frænda sínum í Brekku voru þeir feðgar til ársins 1843. Flutti þá Bjarni í Hábæ en 

Eyjólfur að Minna-Hofi í Oddasókn til Guðmundar Péturssonar bónda þar, en 

Guðmundur var einnig bókbindari. Eyjólfs er í  prestsþjónustubókum hvergi getið í lista 

yfir brottflutta úr Kálfholtssókn en er í lista yfir innkomna í Oddasókn.120 Lítur því svo út 

sem þetta hafi verið ráðstöfun Bjarna fremur en annarra, en hefur sennilega komið af 

örðugum aðstæðum og verið Bjarna þungt. Hann hefur í mörg ár haft Eyjólf með sér frá 

bæ til bæjar og næsta víst að hann hefði kosið að hafa hann hjá sér lengur. Virðist 

reyndar sem Eyjólfur er fæddur var 1831 hafi verið nokkuð seinþroska og er sagður 

ólæs árin 1840 og 1841 en læs árið 1842.121 Er hann þó sonur skrifara. Við fermingu 

sína árið 1845 er hann sagður „heldur daufur“ en einnig „siðsamur“ og að hann lesi 

115 Jón Skagan, Sú eik er lengst og styrkust stóð, bls. 71. 
116 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 334. 
117 Lbs. ÍB 161 8vo, 28v–29r. 
118 Magnús Gíslason, Kvällsvaka, bls. 95. 
119 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
120 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BA 3. Prestsþjónustubók 1816–1865; BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863; Oddi 
á Rangárvöllum BA 3. Prestsþjónustubók 1816–1850. 
121 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
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„vel“ og kunni „allvel“.122 Eyjólfur er í Manntalinu 1845 kallaður smali á Minna-Hofi en 

annars yfirleitt „léttakind“ í sóknarmannatölum Oddasóknar.123 Að Eyjólfur hafi farið til 

bókbindara gæti bent til tengsla við Bjarna, sérstaklega í ljósi þess að næsti 

viðkomustaður Eyjólfs er hjá séra Sveinbirni Guðmundssyni í Eystra-Kirkjubæ árið 

1847.124 Frá Sveinbirni fékk Jón Árnason sögur.125 

Föðurhlutverk sitt hélt Bjarni áfram að rækja. Í dánarbúi Ólafs Sigurðssonar, 

hálfbróður Eyjólfs, frá 1852, er að finna bréf frá Bjarna til Árna Jónssonar hreppstjóra 

Rangárvallahrepps: 

 

Hávarðarkoti þann 15. maí. Háttvirti heiðursmann, kær heilsan. Þar ég hefi sannfrétt að Ólafur 

Sigurðsson, vinnumaður á Uxahrygg, var einn þeirra manna er tapaðist af skipi því er forgekk í 

Grindavík og ég veit ei hvörjir til arfs standa utan (ég meina) Eyjólf son min, því bið ég yður að 

vera fyrir hans hönd, þér vitið líka betur en ég séu aðrir hans erfingjar (rétt sagt) er ná kunna til 

arfs á því er eftir hann kann að vera. Hér til beiðist ég yðar eðalheitum, og kveðjur hér með 

vinsamlegast, yðar velunnari Bjarni Jónsson.126 

 

Þegar bréfið er ritað voru þeir saman í Hávarðarkoti, Bjarni og Eyjólfur. Hefur Eyjólfur 

komið í Hávarðarkot til föður síns og árin 1851–1853 er hann sagður þar „í dvöl“ og 

verður að teljast líklegt að hann hafi þá verið á framfæri föður síns. Árið 1854 er hann 

nefndur vinnumaður en er eftir það ekki í Hávarðarkoti.127  

Árið 1844 ritar Bjarni Handrit á Skógum 2 en í því kemur fram að það sé skrifað í 

Hábæ. Í Hábæ er Bjarni svo skráður í Sóknarmannatali Kálfholts árið 1845 og sagður 

vinnumaður. Frá árinu 1846 býr hann í Hávarðarkoti, utan áranna 1853 og 1854 en ekki 

er ljóst hvar hann þá dvaldi. Í sóknarmannatalinu segir séra Gísli Ísleifsson árið 1849 

um Bjarna að hann sé „fróður maður“ og árið 1850 „fróður maður í sögum“.128 Í 

Manntalinu 1850 kemur svo fram að sá fróðleikur afli honum lífsviðurværis. Hin fyrri ár 

122 ÞÍ. Kirknasafn. Oddi á Rangárvöllum BA 3. Prestsþjónustubók 1816–1850. 
123 Þjóðskjalasafn Íslands. Manntöl á manntal.is. Síðast skoðað 12. september 2016; ÞÍ. Kirknasafn. Oddi 
á Rangárvöllum BC 2. Sóknarmannatal 1837–1865. 
124 ÞÍ. Kirknasafn. Oddi á Rangárvöllum BC 2. Sóknarmannatal 1837–1865.  
125 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur, sjá t.d. formála Jóns Árnasonar að ritinu, 1. bindi, bls. XXI. 
126 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Rangárvallasýsla. ED 2/7 (örk 3). Dánarbú 1851–1854. 
127 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
128 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
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í Þykkvabæ er Bjarni yfirleitt nefndur vinnumaður í sóknarmannatalinu, en húsmaður 

mörg hinna seinni og árin 1855–1857 er bætt við „sjálfs sín“.129 

Árið 1858 er Bjarna ekki að finna í sóknarmannatölum en hann virðist hafa flutt 

í Búð í Þykkvabæ, því í Prestsþjónustubók Kálfatjarnar er þessi orð að finna í skrá yfir 

dauða og á við dánardaginn 15. apríl: „Bjarni Jónsson. Ferðamaður frá Búð í Háfssókn í 

Rangárvallasýslu. Drógst heim að Höskuldarkoti130 með veikan mátt. Lagðist þar og dó 

eftir nokkra daga.“ Hæfir vel Bjarna hin skáldlega lýsing séra Stefáns Thorarensen. 

 

Tilraun til mannlýsingar 

Þótt ekki kæmi annað til en þær staðreyndir úr lífi Bjarna sem raktar hafa verið, væri 

engu að síður hægt að gera sér nokkra hugmynd um manninn. Árangur hans í 

fermingarfræðslunni, staðfestan í föðurhlutverkinu, almanakagerð, ummæli séra Gísla 

Ísleifssonar um að hann sé „fróður maður“ og „fróður maður í sögum“; allt er þetta 

ákveðinn vitnisburður um Bjarna sem byggja má á. Það eru þó handrit hans sem fylla 

upp í myndina og í þeim koma fram viss höfuðatriði er gefa allskýra mynd af Bjarna 

Jónssyni. Það sem fyrst blasir við þegar skyggnst er um handrit hans er virðing fyrir 

menntun og viljinn til að fræða, en einnig skemmta. Í öðru lagi birtist í handritunum 

áköf trú. Kemur hún bæði fram í efnisvali handritanna og efnismeðferð. Í þjóðsögunum 

birtist hún víða og verður rædd í umfjöllun þeirra. Gildir sama um margt annað sem 

rætt verður í þessum kafla.  

Hvað trú Bjarna Jónssonar snertir er vert að nefna nokkur atriði. Sá tími sem 

hann er sprottinn af er bæði tími hreintrúarstefnu og upplýsingar131 en um leið er 

öruggt að á fyrri hluta nítjándu aldar lifðu enn ýmsar „leifar“ fornrar „kunnáttu“. Nægir 

í því sambandi að minna á heimildir þjóðsagnasafna og safna um þjóðtrú. Því er þetta 

nefnt að bæði í efnisvali handrita Bjarna og inntaki virðast birtast allir þessir straumar 

og jafnvel togast á. Annáll hans um illsku páfanna kemur heim og saman við orð hans 

um „hina réttu trú“ og boðun hennar kemur fram víða í handritunum. Bæn sú er Bjarni 

endar með handritið ÍB 162 8vo er hins vegar mjög forneskjuleg og síst í anda lútersku 

129 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfholt BC 2. Sóknarmannatal 1839–1863. 
130 ÞÍ. Kirknasafn. Kálfatjörn BA 3. Prestsþjónustubók 1851–1894. Í Rangvellingabók Valgeirs 
Sigurðssonar (bls. 220) er sagt „Skjaldarkoti“ en er mislestur. 
131 Um áhrif hreintrúarstefnunnar á Íslandi á seinni hluta 18. aldar, einkum í fræðslumálum, sjá Loftur 
Guttormsson, Læsi, bls. 134. Um upplýsinguna, sjá Upplýsing og saga. Almennt yfirlit er að finna á bls. 
14–21 í inngangi Inga Sigurðssonar að ritinu. 
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en hún endar svo: „Hver sem þetta versið lesa kann, níu náttum áður maður deyr, þá 

er hann skilinn við alla vítis neyð. Dýrt er drottins orðið um allar aldir. Amen“.132 Á það 

er líka að benda að í handritunum koma fyrir alls kyns vísanir í heim Eddukvæða. 

Augljóst er að Bjarni hefur haft yndi af þeim fræðum og hann skrifar upp Málrúnir.133 

Þá eru kvæðin „Innskot í bréf“134 og „Gaman og alvara“135 sem gætu verið eftir Bjarna 

að hluta ort út af slíku efni. 

 Viljinn til að fræða og skemmta sést til dæmis í heitum þeim er Bjarni velur 

handritum sínum og á titilblöðum þeirra birtist sýn hans og þau áhrif sem hann ætlar 

efninu. Þegar hefur verið nefndur málshátturinn „skemmtinn maður er vagn á veg“ 

sem nokkrum sinnum kemur fyrir. Orðin „Skemmtun“, „skemmtinn“ eða 

„dægrastytting“ koma fyrir á titilblöðum allra handritanna nema hins elsta en á það 

vantar titilblað.136 „Fræði“ eða „fróðleikur“ koma fyrir á þeim flestum. Á titilblaði ÍB 

162 8vo frá 1840 stendur „Til dægrastyttingar“137 og á titilblaði ÍB 160 8vo „Til 

skemmtunar og dægrastyttingar því skemmtenn maður er vagn á veg“.138 Með 

handritinu á Skógum frá 1844 bætast „fræði“ við en á titilblaði þess stendur „Lítil 

dægrastytting eður fræðibók til skemmtunar“ og handritinu lýkur með orðunum: „Ég 

óska því að sögur þessar mætti þéna öllum sem heyra til lærdóms og 

dægrastyttingar.“139 „Fræði“ eða „fróðleikur“ koma svo fyrir á titilblöðum ÍB 161 8vo 

sem að mestu er ritað 1853 og ÍBR 46 8vo frá 1852 og 1853.140 Á titilblöðum þessara 

handrita birtist viljinn til að fræða og skemmta með skáldlegum hætti og er þar komið 

að öðru mikilvægu atriði varðandi Bjarna Jónsson því hann hefur verið skáldmæltur. 

Þannig er undir heiti handritsins ÍB 161 8vo þessi vísa: „Lærdómsmenntin ber lofið hjá / 

lýðum flestum / unna skemmt eigum líka / ánægju hún veitir ríka“.141 Birtist hér virðing 

Bjarna fyrir menntun og má segja að fram komi kjarninn í lífsstefnu hans. Skáldlegt er 

líka heiti handritsins ÍBR 44 8vo frá 1853 og 1854: „Lítill Baldur í vagni býður skemmtan 

132 Lbs. ÍB 162 8vo, 88v. 
133 Lbs. ÍBR 45 8vo, 35v. 
134 Lbs. ÍB 160 8vo, 31v–32v. 
135 Lbs. ÍB 160 8vo, 37v–40r. 
136 Lbs. ÍBR 45 8vo. 
137 Lbs. ÍB 162 8vo, 1r. 
138 Lbs. ÍB 160 8vo, 1r. 
139 Þórður Tómasson, Almanaka-Bjarni, bls. 46. 
140 Lbs. ÍB 161 8vo, 1r; ÍBR 46 8vo, 1r. 
141 Lbs. ÍB 161 8vo, 1v. 
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bæði fljóðum og fróðum sveinum. Til dægrastyttingar stillinn142 næsta. Þiggi lýðir með 

þeli blíðu þennan sveinunga er alinn var 1854 af 2. 9 og 18.“  

 Í undirrituninni „2. 9 og 18“ að ofan birtist svo annað persónueinkenni Bjarna 

en það er leikur. Hann er víða í handritunum og kemur ekki endilega saman við þá 

lýsingu á Bjarna að hann sé „hægferðugur“. Varlegast er sennilega að álykta að hann 

hafi átt sér býsna ólíkar hliðar. 2 sinnum 9 er 18 en að auki eru 9 og 18 kunnuglegar 

tölur úr þjóðtrúnni. Tölurnar eiga þó líklega að tákna B. J. S. og gengur upp ef sleppt er 

úr stafrófsröðinni c og ð og broddstöfum. Leikur Bjarna í undirritunum birtist ekki 

aðeins í þeim tölum sem hann velur sér að nafni, því á titilblaði ÍBR 46 8vo notar hann 

þrjá rúnastafi til undirritunar.143 Inn á milli efnishluta í handritunum skrifar Bjarni oft 

B.J.S. með dagsetningu en á einum stað kemur fyrir D.H.R.144 Höndin er hins vegar 

hönd Bjarna svo einhver stafaleikur hlýtur að vera á ferð, líkast til tengdur tölum. 

 Talnaleikir birta þá staðreynd að Bjarni hefur haft gaman af tölum og stundum 

gæti þar verið glens í bland. Þannig kallar hann blaðsíðu eins handritsins 19 ½ enda 

lýkur þar einum efnishluta og annar tekur við á síðunni miðri.145 Í öðru handriti stekkur 

blaðsíðutal á einum stað upp um hundrað án þess að síður vanti og ótrúlegt að það hafi 

gerst fyrir mistök.146 Talnaleikir þurfa ekki að koma á óvart hjá manni er kallaður var 

Almanaka-Bjarni en mikilvægt er að benda á þá, enda er óvenjuleg talnanotkun í 

sögunum, svo sem fram mun koma. Leikur birtist líka í gátum handritsins ÍB 160 8vo en 

þar eru svör hverrar gátu á dulmáli.147 Bjarni skemmtir sér líka stundum í sjálfri 

skriftinni, þannig lætur hann á einum stað skiptast á, línu fyrir línu, það letur sem efnið 

er almennt skrifað með og þá hönd sem hann annars notar bara á milli efnishluta og í 

efnisyfirlitum. Þá eru einnig teikningar á titilblöðum handritanna og teikningar eru á 

bókmerkinu í Skógasafni frá 1836. 

 „Hægur“ og „Hægferðugur“ er sagt um Bjarna og a.m.k. hefur honum verið lítið 

gefið um dramb. Kemur það m.a. fram í kvæðinu „Gaman og alvara“ sem rekur ýmis 

142 Þetta verður ekki lesið öðruvísi en höfundur ritgerðar áttar sig ekki á merkingunni nema ef orðið ætti 
að vera stíllinn og væri þó eðlilegra stílinn. Gæti það vísað til tímatalsfræða og væri í anda Almanaka-
Bjarna. Stilli er þó líka konungsheiti. 
143 Lbs. ÍB 46 8vo, 1r. 
144 Lbs. ÍBR 46 8vo, 125r. 
145 Lbs. ÍBR 44 8vo, 31v.  
146 Lbs. ÍB 162 8vo, 58v og 59r. 
147 Lbs. ÍB 160 8vo, 33r–37v. 
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dæmi um það „hvörsu drambið ónýtt er“148 en sömuleiðis orðum Bjarna í lok Handrits 

á Skógum 2 þar sem segir: „Amaratis saga sýnir bæði drambsemi og saurlifnað er hann 

framdi. Eru það hvörutveggja mjög skammarlegir lestir.“149 Hógværð í bland við 

gamansemi birtist í kvæði Bjarna er stendur fremst í handritinu ÍB 161 8vo auk þess 

sem í því kemur fram hvaða augum hann lítur efni sitt og til hvers það megi verða: 

„Ruslakistan rík er af hroða / rekkar mega í hana skoða / en þó eigi tína né taka / 

trúlega skal yfir því vaka. // Margt þó finnist fánýtt í henni / flestallt þó til einhvörs ég 

kenni / sumt er gaman / sumt er fræðandi / sumt er og til einskis notandi. // Flest er 

það í neyð má vel nýta / í nægtunarsem’ eg vildu líta / so er þettað rusl sem hér ritast / 

rekkar sjá það um þegar litast.“150 

 Að lokum er það að nefna að á titilblöðum og í niðurlagsorðum handritanna 

kemur ekki aðeins fram hvaða áhrif Bjarni ætlar efninu heldur einnig vísbending um 

flutningsskilyrðin og birtist þar tenging við íslensku kvöldvökuna. ÍB 160 8vo heitir 

beinlínis „Ein lítil kvöldvaka“ og í niðurlagi þess segir „Endar so þettað æfentíri bókina. 

Verði hún öllum til ánægju um eina kvöldstund. Fines 2.9.  18.“151 Reyndar ber ÍBR 46 

8vo heitið „Skammdegisnóttin“ og undir er ritað „Frá klukk 11 e til 7 f“.152 Gæti það 

vísað til flutnings á þeim tíma er mest var unnið eins og í staurvikunni fyrir jól.153 Hvað 

flutning varðar ber að nefna að undir kvæðatitlinum „Gaman og alvara“ er ritað 

„melódje sem Hrakfallabálkur“. Gæti það bent til að Bjarni hafi kveðið, fremur en lesið, 

þær rímur sem í handritum hans er að finna. 

 

Uppruni þjóðsagnanna 

Í riti sínu Um íslenskar þjóðsögur segir Einar Ól. Sveinsson það litlu skipta þótt þjóðsaga 

sé komin úr bók, enda gildi það um sum ævintýri og gamansögur á Íslandi að þær séu í 

öndverðu úr bókum. Hitt skipti máli að sagan hafi gengið í munnmælum, eigi hún að 

teljast þjóðsaga, og best að sögumaðurinn hafi „misst sjónar á bókinni“.154 Í handritum 

Bjarna Jónssonar eru sögur manns sem hefur alls ekki „misst sjónar“ á bókinni enda um 

148 Lbs. ÍB 160 8vo, 39v. 
149 Þórður Tómasson, Almanaka-Bjarni, bls. 44–45. 
150 Lbs. ÍB 161 8vo, 1v. 
151 Lbs. ÍB 160 8vo, 108v. Með bilinu er líkt eftir fjarlægð milli talna í handritinu. 
152 Lbs. ÍBR 46 8vo, 1r. 
153 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 4. 
154 Einar Ól. Sveinsson, Um íslenskar þjóðsögur, bls. 7. 

32 
 

                                                           



að ræða skrifara sem jafnframt er flytjandi. Margar sögurnar gætu þó talist þjóðsögur 

eftir skilningi Einars, einkum sögurnar í handritinu ÍB 161 8vo, enda segir Bjarni um 

þær: „Nokkur smá Íslands æfintír er ganga manna á millum.“155 Ekki er hér hins vegar 

um að ræða ævintýri í hinum algengasta skilningi orðsins, utan einnar sögu,156 en 

raunar mætti kalla sumar sögurnar ævintýralegar sagnir.157 Um er að ræða tröllasögur, 

útilegumannasögur og huldufólkssögur auk tveggja sagna er ekki verður auðveldlega 

skipað í sagnaflokka. Í riti sínu Verzeichnis isländischer Märchenvarianten vísar Einar 

Ólafur mest til handritsins ÍB 160 8vo. Kemur þar þó hvergi fram að um 

munnmælasögur sé að ræða og oft gæti reyndar virst að svo sé ekki. Að Einar vísi mest 

til þessa handrits kemur til af því að sögurnar eru flestar hrein ævintýri, hver svo sem 

uppruni þeirra er. 

Um uppruna þjóðsagnanna í handritum Bjarna er erfitt að segja og kemur 

reyndar fram í riti Einars Um íslenzkar þjóðsögur: „Þá er að nefna einstakar sögur í 

handritum, sem bágt er að segja hvernig á bók eru komnar.“ Síðar segir: „Frá því um 

1840 eru alþýðusögur með hendi Ólafs Eyjólfssonar ... en frá fimmta tugnum og fram 

að 1853 handrit Björns Jónssonar á Bæjarstöðum.“158 Málið á sögum Bjarna í 

handritinu ÍB 160 8vo gæti veitt vísbendingar en í sögunum skiptist mjög á fornt mál og 

dönskuskotið mál eða talmálskennt oft með stuttu millibili. Hið dönskuskotna í 

handritunum gæti bent til þýðinga. Á það er þó að benda að hið sama er stundum uppi 

á teningnum í handritinu ÍB 161 8vo, þótt í minna mæli sé, en sögurnar í því handriti 

segir Bjarni „ganga manna á millum“.159 Vel má líka vera að tungutak Bjarna hafi verið 

dönskuskotið að hluta, enda bjó hann bæði í Reykjavík og á Stokkseyri þar sem íslenskt 

mál hefur, á fyrri hluta nítjándu aldar, verið blandnara dönsku en víðast hvar á landinu. 

Ekki verður reynt að greiða úr þessu hér. Í kaflanum á eftir verður hins vegar dregin 

upp mynd af sögumanninum Bjarna Jónssyni og bent á atriði sem eru sameiginleg 

155 Lbs. ÍB 161 8vo, 10r.  
156 Einar Ól. Sveinsson vísar til „No 4“ (Fallinn engill) í Verzeichnis isländischer Märchenvarianten (EÓS 
810 VIII). 
157 Svo nefnir Terry Gunnell sögurnar í Íslenzkum ævintýrum þeirra Jóns Árnasonar og Magnúsar 
Grímssonar frá 1852, sjá Gunnell, Clerics as Collectors of Folklore in Nineteenth-Century Iceland, bls. 54. 
158 Einar Ól. Sveinsson, Um íslenzkar þjóðsögur, bls. 114. Einar á hér við handrit Bjarna Jónssonar og 
hefur í huga handritin ÍB 160–162 8vo, sjá neðanmálsgrein 16. 
159 Í handritinu ÍB 161 8vo má nefna þessi dæmi: „... og gekk á stað þar til hann sér þær við elfuna.“ 
(11v), „Hitt rættist og svo, því sú er hann hugði fyrr til ...“ (12v), „Það furðaði Sigurð að alltíð var...“ (14v). 
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sögum hans úr ýmsum handritum. Er með því vonast til að sýna fram á, að hvaðan svo 

sem hann hafði sögur sínar, þá setti hann sinn svip á þær. 

 

Sögumaðurinn Bjarni Jónsson 

Í því sem hér fer á eftir verður ekki dvalið við atriði sem sameiginleg eru þjóðsögum og 

birtast víða í sögum Bjarna Jónssonar, heldur dregin fram einkenni sem virðast 

sérkenni hans. Eru þau sterk vísbending um að hann hafi mjög sett sinn eigin svip á 

sögurnar, því um er að ræða atriði sem koma fram í innbyrðis ólíkum sögum. Ekki síður 

mikilvæg er sú staðreynd að sum hver koma fyrir í mismunandi handritum, jafnt ÍB 160 

8vo sem ÍB 161 8vo en sögurnar þar kallar Bjarni sögur er „ganga manna á millum“. Þá 

eru það viss rök fyrir persónulegri sköpun Bjarna í sögunum að þessi atriði finnast ekki í 

þeim sögum af sömu sagnagerð sem höfundur ritgerðar hefur borið saman við, þótt 

þar verði að hafa fyrirvara. Nokkur slíkur samanburður verður gerður. 

 

Menntun 

Í sögum Bjarna kemur fram mikil virðing fyrir menntun og verðlaun hetjunnar eru í 

fjölmörgum sögum þau að vera sett til mennta. Þannig segir í sögunni Skúmakarinn og 

þrautirnar þrjár: „Var nú skúmakarinn settur til frekari mennta. Varð hann brátt 

fullnuma í ýmsum vísindagreinum, því hann var bæði ungur og vel viti borinn.“160 Í 

Sögunni af Elesínu, Jóhannesi og Birni rauða kemur hið sama fyrir: „En Jóhannes var 

settur til mennta, varð hann bráðgjör í öllum listum og lærdómi.“ Valtýr í sögunni 

Valtýr og forspá vísindamannsins fær líka menntun hjá gömlu konunni er bjargar lífi 

hans: „Kenndi hún hönum margar listir, helst í bókum og þesskonar.“161 Ekki hljóta 

eingöngu piltar menntun í sögum Bjarna. Þau verðlaun hlotnast einnig Helenu yngri í 

sögunni Helena og bláa klæðið og er þá ekki aðeins um að ræða „kvenlegar menntir“ 

sem stundum koma fyrir í sögunum: „Nú leiðir sú gamla hana inn. Fer svo að kenna 

henni ýmsar handlistir og bókmennter.“162 Síðar þegar Helena yngri hittir prest þann 

160 Lbs. ÍB 160 8vo, 58r. 
161 Lbs. ÍB 160 8vo, 72r. 
162 Lbs. ÍB 160 8vo, 69r. 
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sem hún giftist segir: „... yfirheyrði prestur hana og var hún svo vel að sér að fáir eða 

enginn fannst henni jafn í uppfræðingu.“163 Fleiri dæmi mætti nefna.  

Nú er það svo að ef þetta væri bundið við handritið ÍB 160 8vo mætti e.t.v. 

álykta sem svo að hér hefði verið um að ræða einkenni á bók þeirri er Bjarni hefði þýtt 

eða handriti sem hann hefði skrifað upp eftir.164 Svo vill hins vegar til að hið sama 

birtist í handritinu ÍB 161 8vo með náskyldu orðalagi. Þannig er í Huldufólkssögu Todal 

amtmanns sagt um huldukonu þá er leitar eftir ástum söguhetjunnar – og fær: „Lét 

hann prest sinn yfirheyra hana í sínum kristendóme og var hún so vel að sér bæði í 

andlegan og líkamlegan máta að fáar fundust henni jafnar.“165 Þau giftast svo. Af 

öðrum dæmum má nefna að Sigurður útilegumannaprestur „fékk lærdóm“ hjá gamla 

útilegumannaprestinum en sá hafði gengið í Hólaskóla.166 Í næstu sögu á eftir sem 

einnig er huldufólkssaga er í upphafi sagt að auðugur bóndi hafi látið son sinn „læra í 

skóla“ og í sögunni er töluvert dvalið við atriði sem skólann varða.167 Oddur í sögunni 

„Eitt æfentíri íslenskt“ lærir til stýrimanns hjá hollenska skipstjóranum sem upphaflega 

hefur keypt hann af bróður hans til að hafa í beitu: „Kenndi hann Oddi stýrimannskonst 

um veturinn.“168 Kemur hér fram að Bjarni hefur talið fleira menntun en hina bóklegu, 

þótt hún virðist honum hugleiknust. Kemur það atriði líka fram í þeim orðum að 

skósmiðurinn hafi verið settur til „frekari mennta“ og vitnað var til hér að ofan.  

Hér hafa verið rakin nokkur dæmi um menntun söguhetjanna í sögum Bjarna 

Jónssonar en skýrust er e.t.v. tilfinningin um undirliggjandi þrá eftir að njóta 

menntunar í orðum Róbetusar í Sögunni af Róbetusi og draugsa: „Róbetus sagði að 

hann kynni engar lækningslistir. Því ég hefi ei til mennta vereð settur.“169 Síðar í 

163 Lbs. ÍB 160 8vo, 69v. 
164 Ein sagan er um „Stúdent Jón“ svo Bjarni þyrfti að hafa hnikað einhverju til ef hún ætti að vera þýdd. 
Sögurnar eru aukinheldur ólíkar og a.m.k. er ólíklegt að þær séu fengnar úr einum stað. Þótt flestar séu 
ævintýri er Sagan af Róbetusi og draugsa til dæmis draugasaga, náskyld sögunni „Bakkadraugurinn“ og 
skyldum sögum. Skeikar stundum ekki mikið meiru en nafni söguhetjunnar. Sjá, Jón Árnason, Íslenzkar 
þjóðsögur, 1. bindi 274–277 og 3. bindi, bls. 354–357. Ein sagan, „Draugur getur son“, er reyndar komin 
frá séra Skúla Gíslasyni er var prestur á Breiðabólstað og því ekki svo ýkja langt frá Bjarna. Þá er síðasta 
saga handritsins gjörólík öllum hinum. Sú saga er líkleg til að vera þýdd smásaga.  
165 Lbs. ÍB 161 8vo, 74r. 
166 Lbs. ÍB 161 8vo, 16r. 
167 Lbs. ÍB 161 8vo, 74v. 
168 Lbs. ÍB 161 8vo, 100v. 
169 Lbs. ÍB 160 8vo, 65r. 
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sögunni er hins vegar bætt úr því: „Róbetus var settur til mennta og var hann bráðgjör. 

Og þá hann var fullnuma í mörgum listum giftist hann þá borgaradóttur.“170 

 

Fræðsla 

Viljinn til að fræða kemur fram á titilblöðum handrita Bjarna Jónssonar, svo sem rakið 

hefur verið, og hann birtist líka víða í sögum hans. Þannig hefst Sagan af Elesínu, 

Jóhannesi og Birni rauða á þessum orðum: „Forðum tíma var Spánarveldi skipt í mörg 

kóngaríki (sem nú er einvaldsdæmi) en yfer einu slíku ríki réði kóngur einn ...“171 Sagan 

Valtýr og forspá vísindamannsins hefst svo: „Katalónía var fyrr eitt kóngsríki en er nú 

eitt af Spánveldisumdæmum.“172 Virðist hér birtast vilji Bjarna til að fræða. Síðara 

upphafið má bera saman við tilbrigði það sem Adeline Rittershaus þýðir eftir handriti 

Steingríms Thorsteinssonar en þar segir aðeins: „In Katalonien lebte eins ein König, 

namens Plinias.“173 

Í ljósi þess að tilbrigði handrits Steingríms og tilbrigði Bjarna eru sem næst eins, 

mætti álykta að uppfræðingin sé frá Bjarna komin og eitt dæmi þess hvernig hann 

mótar sögur sínar. Sögur úr handriti Steingríms verða ræddar hér á eftir. Það einkenni 

sögumanna að vilja fræða er hins vegar ekki bundið við Bjarna og hefur sennilega verið 

algeng hugsjón hjá sagnafólki. Í bók Rósu Þorsteinsdóttur Sagan upp á hvern mann 

kemur fram ánægja Stefáns Guðmundssonar af því að fræða börn en sjálfur naut hann 

lítillar skólagöngu.174 Svo ríkan vilja til fræðslu hefur Bjarni að í Handriti á Skógum 2 

segir hann beinlínis: „Þessi bók inniheldur nokkrar merkilegar og fróðlegar sögur af 

hverjum draga má margar góðar og ágætar dyggðir. Líka eru framtaldir lestir sem hver 

kristinn maður ætti af fremsta megni að forðast.“175 

 

Trú og forneskja 

Lúterstrúarboðun Bjarna birtist í geysimörgum sögum handritsins ÍB 160 8vo. Í sögunni 

Pyngjan hans Lúthers kemur reyndar Lúther sjálfur fyrir og er hjálparinn í sögunni. 

Gegnir hann þar ekki ólíku hlutverki og Sæmundur fróði í sögum af kölska. Þá koma 

170 Lbs. ÍB 160 8vo, 65v. 
171 Lbs. ÍB 161 8vo, 58v. 
172 Lbs. ÍB 161 8vo, 70r. 
173 Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen, bls. 241. 
174 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, bls. 118. 
175 Þórður Tómasson, Almanaka-Bjarni, bls. 45. 
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einnig fyrir „fræði Lúthers“ í sögunni „Eitt Íslands æfentíri“176 í handritinu ÍB 161 8vo. 

Söguhetjan Þorsteinn kynnist dóttur útilegumanns og gengur í lok sögunnar að eiga 

hana. Áður en það getur orðið vill presturinn athuga þekkingu hennar í kristindómi: „... 

og spyr hana þar margra hluta en hún leist’ úr og meðal annars hvört hún kunni fræði 

Lúthers.“ Úrlausn stúlkunnar er svo enn eitt dæmi um að menntunarást veitir Bjarni 

ekki aðeins útrás í umfjöllun um karlhetjur: „... og byrjar á Latínu. Prestur spyr hvört 

hún kunni þaug ei í annan máta en hún byrjar þá í sínu móðurmáli.“177 Trúarboðun 

kemur mjög fyrir í sögunum í handritinu ÍB 160 8vo þótt ekki sé Lúther oftar nefndur. 

Þannig er inntak sögunnar Fátæklingurinn og kölski sá samningur við kölska að 

söguhetjan gefi ekki fátækum. Síðasti fátæklingurinn sem söguhetjan gefur reynist vera 

engill178 og verður helgiblærinn ekki öllu meiri. Engill kemur líka fyrir í sögunni Fallinn 

engill úr handritinu ÍB 161 8vo. Birtist þar sveigjanleg guðfræði þegar hinn fallni engill 

segir: „Ég er einn þeirra er óhlýðnuðust drotti sínum ... sumir brutu meir en sumir 

minna. Nokkrir ásækja að gera manninum allt illt er þeir kunna, aðrir gjöra það gott af 

sér er geta. Meðal þeirra er ég.“179 ÍB 161 8vo inniheldur líka söguna Harðúðgi bóndinn 

og dóttir hans en þar sér sá harðbrjósta bóndi beinlínis niður til heljar og í sögunni 

koma fyrir drottinn og Jesúbarnið. Söguefnið er reyndar skylt efni sögunnar 

Fátæklingurinn og kölski hvað varðar það atriði að gefa fátækum. Bóndinn rekur allt 

ölmusufólk í burtu með skömmum en Guðrún dóttir hans er gjafmild og líknar á laun. 

Eftir að Guðrún hefur líknað vesalingi sem faðir hennar hafði rekið í burt, dreymir 

föðurinn illa. Í draumnum er bóndi settur á stól er hangir á þræði og sér undir sér „... 

stað fordæmdra manna“. Drottinn er með brugðið sverð og vill höggva en barn í fangi 

hans vill vægja: „Faðirinn svaraði, hann hefur auð nægan en er harðsvíraður. Barnið 

mælti, lát hann njóta þá dóttur sinnar ...“ Erfitt er að trúa að saga af þessu tagi hafi 

gengið „... manna á millum“ og a.m.k. hlýtur hún að vera mjög mótuð af Bjarna. Sagan 

endar reyndar með spaugsömum hætti: „Bíð ég þér nú dótter, gör gott öllum sem að 

þig lister ... Því það veit Guð að ég hefi ei náttúru til gjafa.“180  

176 Ólafur Davíðsson kallar söguna Þorsteinn frá Kröggólfsstöðum. 
177 Lbs. ÍB 161 8vo, 111r. Í Þjóðsögum Ólafs Davíðssonar (3. bindi, bls. 286) er getið annars tilbrigðis 
sögunnar og er að finna í Þjóðsögum Jóns Árnasonar (4. bindi, bls. 409–412). Í því tilbrigði kemur 
lærdómur stúlkunnar fram. Ekki er hins vegar minnst á „fræði Lúthers“. 
178 Lbs. ÍB 160 8vo, 55r–55v. 
179 Lbs. ÍB 161 8vo, 18v–19r. 
180 Lbs. ÍB 161 8vo, 17v. 
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Hið síðastnefnda þarf reyndar ekki að koma á óvart. Hið trúarlega í sögum 

Bjarna er iðulega blandið leik. Kölski rekur upp „ógurlegan væl“181, „væl ógurlegan“182 

eða „ógurlegt hljóð“183 áður en hann sekkur og er að öðru leyti gerður spaugilegur. 

Þannig fer hann „... bæði letilega og illilegur“184 í sögunni Pyngjan hans Lúthers og 

almennt er mynd hans ekki ógnvekjandi. Í kölskasögunni „1 Æfentýr“ í handritinu ÍB 

162 8vo, en þar giftist biskupsdóttir kölska, fær kölski að heyra að hann sé „alvanur 

hitanum“.185 Þannig er það svo að þrátt fyrir þann trúarboðskap sem Bjarni finnur 

farveg í sumum sögum sínum, þá er lýsing kölska meira í anda þeirrar myndar sem 

kunnugleg er úr þjóðsögum og hann er smættaður. Í nafngiftum hans er líka leikur og í 

sögunni Sagan af Elesínu, Jóhannesi og Birni rauða er sá vondi fyrst nefndur fjandinn, 

næst Óðinn, því næst Sathan og loks kölski.186  Að Bjarni kalli kölska Óðin er í anda 

þeirrar togstreitu sem stundum virðist mega skynja milli trúarhita hans og áhuga á 

fornum fræðum.187  

Kemur þá að forneskju. Í þjóðsögunum birtist hún ekki á þann hátt að þar komi 

fram heimur heiðninnar á Íslandi en í sögunum er þó margt býsna grimmilegt. Helena 

og bláa klæðið er til dæmis mjög forneskjuleg saga. Þegar Helena yngri sleppur burt frá 

skálabúanum hýsir hana gömul kona en áminnir hana um að forvitnast ekki um sína 

hagi. Þegar Helena brýtur það boð fer sú gamla með hana „út á skóg og í eitt rjóður. 

Þar sá hún 19 stengur standa og mannshöfuð á hverri.“188 Hið trúarlega og 

forneskjulega kemur saman í sögunni „Eitt lítið æfentíri“ úr handritinu ÍBR 46 8vo: Faðir 

stingur út augu á sínum syni. Fjölkynngismaður hefur í félagi við fjandann valdið 

vatnsskorti. Stúlkan í sögunni verður ekki læknuð nema grafinn sé upp hennar gamli 

sóknarprestur er hún hafði móðgað við altarisgöngu. Hann skuli klæddur í öll 

messuklæði og hún taki á ný brauð og vín af hans hendi, „... en brauði og víni er torvelt 

181 Lbs. ÍB 160 8vo, 55v og 61v. 
182 Lbs. ÍB 162 8vo, 83r. 
183 Lbs. ÍB 160 8vo, 53r. 
184 Lbs. ÍB 160 8vo, 53r. 
185 Lbs. ÍB 162 8vo, 83r. 
186 Lbs. ÍB 160 8vo, 58v–63r. 
187 Bjarni tilheyrir hér þó líka gamalli hefð og þekkt er að guðir sigraðra trúarbragða séu gerðir að 
djöflum. Hefur það gilt um Óðin. Um mynd Óðins í heimi kristninnar hefur ritað Anette Lassen, sjá 
Lassen, Odin på kristent pergament, bls. 253. 
188 Lbs. ÍB 160 8vo, 68r. 
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að ná því það eru tveir höggormar sem henda það á milli sín, under 

predikunarstólnum.“189 

Siðaboðskapur þjóðsagnanna er trúarlegur og áhersla á göfuga og kristilega 

breytni. Stundum er hann þó mótsagnakenndur. Þannig er það fyrir staðfestu sína í að 

þræta fyrir sannleikann að Helena yngri í áðurnefndri sögu losar gömlu konuna og 

mann hennar úr álögum.190 Þá er bragðvísi gert hátt undir höfði í mörgum sögunum og 

söguhetjur villa á sér heimildir. Verður það rætt í kafla um sagnaval Bjarna. 

 

Talnanotkun 

Talnanotkun Bjarna í sögunum er oft hefðbundin og þrítala kemur víða fyrir í fjölda 

atburða, daga eða ára.191 Hún er þó stundum næsta óvenjuleg og Sagan af Elesínu, 

Jóhannesi og Birni rauða er þar dæmi. Í jarðhúsinu etur Björn fyrst saman 5 ótemjum, 

því næst 10 en loks 20 og þegar upp um hann kemst segir: „Fundust nú fornleifar hans, 

35 ótemjur.“192 Þá eru líka hinar 19 stengur í sögunni Helena og bláa klæðið með 

óvenjulegri tölu.193 Talan 5 er Bjarna hugleikin. „En þá hún hafði í 5 daga þannin 

ráfað“194 og „Þettað gekk svo í 5 daga og nú koma þeir að landi sem þeir þekktu ei“195 

eru tvö dæmi. Í tveimur sögum handritsins ÍB 160 8vo er þó eins og beinlínis sé leikið 

að tölum. Þannig segir í sögunni Krónuhúsið: „... og verður sú ályktan að láta 4 böðla 

lemja hann [hinn höfuðlausa líkama smiðsins] um 10 daga en láta 12 menn vera í leyni, 

og passa ef einhvör kynni að vilja taka líkamann.“196 Um hið sama gæti verið að ræða í 

sögunni Stúdent Jón og nirfillinn. Jón kemur „... að 7 daga fresti aftur með lyklana“. Í 

sögunni birtast 12 dýrhundar og drepnir eru 6 menn. Í mörgum af sögunum virðist 

talnanotkunin þó ekki vera leikur, en fremur vilji til nákvæmni. Af því tagi eru ýmis 

dæmi. Í Pyngjunni hans kölska kemur þetta fram svona: „Nú kemur hann að 

189 Lbs. ÍBR 46 8vo, 122v–125r. 
190 Lbs. ÍB 160 8vo, 68v–69v. Sagan er af gerð EÓS 710. Lýsing AT 710 í The Types of the Folktale er býsna 
ólík sögu Bjarna. Í þeirri lýsingu kemur fram að það er þegar loks er játaður sannleikurinn að söguhetjan 
losnar undan því sem hún hefur verið látin þola, The Types of the Folktale, bls. 247. Sjá einnig gerð AT 
710 í Zipes, The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, bls. 7–10. 
191 Lbs. ÍB 160 8vo, sjá t.d. 55v–58r, 60v og 70v. 
192 Lbs. ÍB 160 8vo, 63r. 
193 Lbs. ÍB 160 8vo, 68r. 
194 Lbs. ÍB 160 8vo, 67v. 
195 Lbs. ÍB 160 8vo, 73r. 
196 Sjá efnisútdrátt sögunnar í viðauka. 
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fyrrnefndum stað (hér um bil kl. 6) um morguninn) og bíður þar til kl. 9.“197 Það atriði 

birtist líka í handritinu ÍB 161 8vo. Fram kemur í sögunni Jón og tröllskessan að hæstur 

hlutur hinna fyrri félaga Jóns hafi verið 100. Um Jón er sagt: „Um sumarið sótti hann 

afla sinn sem var 1000 sem klyfjaði 5 hesta og þessari verferð hélt hann í 10 ár.“198 Í 

upphafi sömu sögu kemur líka fram vilji til að tiltaka fjölda þegar sagt er að „... 24 

norðlendingar lögðu á fjöll suður.“199 

Yndi af tölum virðist hafa verið eitt einkenna Bjarna Jónssonar. Undirritunin „2 

9 og 18“ er þar skýrasta dæmið. Svo virðist þó sem þetta sérkenni finni sér stað í 

sumum sögum hans einnig. 

 

Sögulok 

Einn greinilegasti vitnisburðurinn um að Bjarni setji sitt mark á sögurnar í ÍB 160 8vo, 

hver sem uppruni þeirra er, kemur fram í sögulokum. Þau eru mjög með sama hætti í 

fjölmörgum sögum og er inntakið yfirleitt langlífi og róleg elli. Pyngjan hans Lúthers 

endar með þessum orðum: „Og lifði so með sínum manni í stærstu rólegheitum allt til 

ellidaga.“200 Fátæklingurinn í sögunni Fátæklingurinn og kölski „... sofnaði í rólegri 

elli“,201 Jóhannes í Sögunni af Elesínu, Jóhannesi og Birni rauða var „... til kóngs tekenn 

yfer allt land og varð háaldraður. Dó so í rólegri elli.“202 Sama gildir um Róbetus í 

draugasögunni Sagan af Róbetusi og draugsa, hann varð líka „... háaldraður. Sofnaði 

síðan í góðr’ og loflegri elli.“203 Er sú saga þó allólík öðrum sögum handritsins. Með 

ýmsu orðalagi gildir hið sama um aðrar hetjur handritsins. Helena yngri og hennar 

maður í sögunni Helena og bláa klæðið „... urðu háöldruð. Sofnuðu svo í loflegri og 

heiðurligri elle“204, Vilbald í Sögunni af Vilbald og hröfnunum tveim „... lifði lengi“.205 

Sérstök áhersla á þetta atriði birtist í lokum sögunnar Stúdent Jón og nirfillinn: „... en 

hvört hann gifti sig aftur greinir sagan ei en hann varð langlífur. Og endar so þettað 

197 Lbs. ÍB 160 8vo, 55r. 
198 Lbs. ÍB 161 8vo, 12r. 
199 Lbs. ÍB 161 8vo, 10r. 
200 Lbs. ÍB 160 8vo, 54r. 
201 Lbs. ÍB 160 8vo, 55v. 
202 Lbs. ÍB 160 8vo, 63r. 
203 Lbs. ÍB 160 8vo, 65v. 
204 Lbs. ÍB 160 8vo, 70r. 
205 Lbs. ÍB 160 8vo, 78v. 
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æfintíri.“206 Síðasta sagan, „Um fjóra ferðamenn“ sem þó virðist einna líklegust til að 

vera vera þýdd smásaga, endar með sama hætti: „Varð hann háaldraður og lét eftir sig 

loflega minning sinnar guðhræðslu. Endar svo þettað litla æfentíri bókina.“207 

 Sögulok fimm þjóðsagna í handritinu ÍB 161 8vo birta hið sama. Jón og 

tröllskessan endar svo: „... en gifti sig stúlku þeirri er hönum var á vísað, með hverri 

hann farsællega lifði allt til ellidaga.“208 Um Guðrúnu í sögunni Harðúðgi bóndinn og 

dóttir hans er sagt hún hafi „... lengi lifað og verið farsæl hér.“209 Bóndinn í sögunni 

Fallinn engill lifði „... allt til ellidaga.“210 Skóladrengur og huldukonan sem hann giftist í 

sögunni Skóladrengur og huldumey „... urðu háöldruð, áttu fjölda barna og margt 

manna frá komið.“211 Oddur í sögunni „Æfintýri eitt íslenskt“ „... varð langlífur og er 

sögð mikil ætt frá hönum komin í Hollandi. Hefur ei meir af hönum heyrst.“212 

 Því hafa öll þessi dæmi verið talin upp að líkindi söguloka handritanna eru 

sláandi. Bendir það, eins og önnur atriði sem rakin hafa verið, til þess að Bjarni móti 

sagnasjóð sinn á persónulegan hátt. Ekki er óalgengt í ævintýrum að hetjan ríki „allt til 

ellidaga“. Hér er hins vegar meira úr þessu gert og virðist sérkenni Bjarna.  

 

Samanburður við önnur tilbrigði 

Þau tilbrigði sem Einar Ól. Sveinsson flokkar til sömu gerðar og sögur Bjarna, og 

höfundur ritgerðar hefur skoðað, eru yfirleitt svo ólík að samanburður er vart 

marktækur. Þó má nefna nokkur dæmi. Sagan „Augnalausi drengurinn“ sem komin er 

frá Guðmundi á Hoffelli telst gerð EÓS 930 eins og sagan Valtýr og forspá 

vísindamannsins. Sama gildir um sögurnar „Ei-rekur“ og „Stjörnuspekingurinn“ í 

bókinni Sex þjóðsögur, báðar komnar frá Sigríði Guðmundsdóttur í Berufirði.213 Í engri 

þeirra er söguhetjan sett til mennta og í sögulokum er ekkert um það að finna hvort 

söguhetjan hafi lifað stutt eða lengi. Í bókinni Sex þjóðsögur er líka sagan 

206 Lbs. ÍB 160 8vo, 87v. 
207 Lbs. ÍB 160 8vo, 108v. 
208 Lbs. ÍB 161 8vo, 12v. 
209 Lbs. ÍB 161 8vo, 17v. 
210 Lbs. ÍB 161 8vo, 19r. 
211 Lbs. ÍB 161 8vo, 76r. 
212 Lbs. ÍB 161 8vo, 102v. 
213 Sögur bókarinnar ritaði Björn R. Stefánsson eftir minni sínu en þær höfðu sagt honum í æsku þær 
Sigríður Guðmundsdóttir og Jónína Þorvaldína Magnúsdóttir, Björn R. Stefánsson, Sex þjóðsögur, bls. 
29–70 og 131– 132. 
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„Vísindahrafninn“ og er af sömu gerð (EÓS 671) og Sagan af Vilbald og hröfnunum 

tveim. Gildir sama, að þessi atriði koma ekki fyrir. Er þó söguþráðurinn hér u.þ.b. hinn 

sami þótt margt sé ólíkt og ýmsu aukið við. 

Tvær sögur Bjarna eiga sér mjög nánar hliðstæður þjóðsagna úr handriti 

Steingríms Thorsteinssonar sem þýddar voru af Adeline Rittershaus og komu út í bók 

hennar Die neuisländischen Volksmärchen árið 1902. Gæti þar fengist raunhæfari 

samanburður. Hér verður þó einnig að hafa fyrirvara. Um er að ræða þýska þýðingu á 

týndu handriti og ómögulegt að vita hve nærri þýðingin hefur farið handritinu.  

Sögurnar eru Valtýr og forspá vísindamannsins (EÓS 930) úr ÍB 160 8vo og  „Eitt 

lítið æfentíri“ (EÓS 613) úr ÍBR 46 8vo. Í riti Rittershaus heita sögurnar „Märchen vom 

Könige Plinias und dem Bauernsohn Valtýr“, og „Vom Manne, der die Vogelsprache 

verstand“.214 Sögurnar eru svo líkar að þær hljóta að vera runnar frá sama handriti. 

Höfundur ritgerðar hefur ekki rannsakað hvaða tengsl þar gæti verið um að ræða. 

Síðari sagan hefur verið óheil í handriti Steingríms, nema Rittershaus hafi fellt úr henni. 

Er það grátlegt, því einn hluti sem vantar, er í lýsingu Bjarna dæmigerður fyrir hann: 

„So til sagði hann að grafa til vatns í sáluhliðenu, og það var gjört, og voru grafen 60 

fet. Og enn voru grafen 100 fet og varð votur skórenn. Þá var grafið enn 150 fet. Og þá 

kom vatn so mikið og fljótt upp að 2 menn drukknuðu í því flóðe.“215 Reyndar gæti virst 

af lokaorðunum í gerðinni úr handriti Steingríms að kaflinn hafi alls ekki verið í þeirri 

gerð en um það verður ekki fullyrt.216  

Samanburður á sögunni Valtýr og forspá vísindamannsins og „Märchen vom 

Könige Plinias und dem Bauernsohn Valtýr“ gæti hins vegar verið vísbending um það 

mark sem Bjarni setur á sögur sínar. Í tilbrigði handrits Steingríms kemur reyndar fram 

að gamla konan sem bjargar lífi Valtýs hafi kennt honum: „Wie Valtýr fünfzen jahre alt 

geworden ist, erklärt sie ihm, er könne nichts mehr bei ihr lehrnen.“217 Verður þó að 

teljast umtalsverður munur á setningunni og orðum Bjarna: „Kenndi hún hönum 

margar listir, helst í bókum og þesskonar.“218 Þegar kemur að náminu hjá bróður gömlu 

214 Lbs. ÍB 160 8vo, 70r og 81r; ÍBR 46 8vo, 122v; Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen, 
bls. 241–244 og 252–254; Einar Ól. Sveinsson, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, bls. 85–87 og 
141–145.  
215 Lbs., ÍBR 46 8vo, 125r. 
216 Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen, bls. 254. 
217 Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen, bls. 242.  
218 Lbs. ÍB 160 8vo, 71v. 
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konunnar er líka munur: „Kenndi hann hönum allar riddaralegar listir og 

bókmennter“,219 er sagt í tilbrigði Bjarna. Í tilbrigði handrits Steingríms kemur ekki 

annað fram en orð gömlu konunnar, þegar hún sendir Valtý af stað, um að hann þurfi 

að læra riddaralistir hjá bróður hennar.220 Sögulok Bjarna í sögunni Valtýr og forspá 

vísindamannsins eru að því leyti ólík öðrum sögulokum hans að Valtýr verður ekki 

háaldraður. Þá er einnig athyglisvert að gamli presturinn í sögunni221 deyr skömmu 

eftir að Valtýr verður kóngur og verður því „... lítið ágengt með trúarbrögðin“. Er sem 

hér sé vísvitandi kosið að láta ekki allt enda vel. Endir sögunnar er þessi: „Valtýr varð ei 

mjög háaldraður og dó á sóttarsæng sinni. Varð hann mörgum harmdauði. Líkur so 

æfintíri þessu.“ Í tilbrigði handrits Steingríms kemur ekkert fram um það hvort Valtýr 

hafi dáið gamall eða ungur.222  

Sá samanburður sem gerður hefur verið í þessum kafla er takmarkaður, og 

fyrirvarar margir, en svo langt sem hann nær styður hann þá skoðun höfundar ritgerðar 

að áherslan á menntun sé sérkenni Bjarna. Um sögulok hans gildir hið sama. 

 

Um sagnaval og fleira 

Sérkenni Bjarna Jónssonar koma ekki aðeins fram í meðferð hans á sögunum heldur 

einnig í sagnavali. Trúarboðskap finnur hann farveg á ýmsan hátt en val sagnanna á þar 

sinn þátt. Þannig kemur kölski fyrir í býsna mörgum sögum handritanna. „1 ævintýr“ í 

handritinu ÍB 162 8vo er kölskasaga en í henni giftist biskupsdóttir manni sem reynist 

vera skrattinn. Kölski kemur fyrir í þremur sögum handritsins ÍB 160 8vo en þær eru 

Pyngjan hans Lúthers, Fátæklingurinn og kölski og Sagan af Elesínu, Jóhannesi og Birni 

rauða. Svo sem nefnt var í kaflanum Trú og forneskja er þó leikur í kölskasögunum í 

bland við trúarboðskap. Tengist það hinni hliðinni á sagnavali Bjarna en hún er yndi 

hans af bragðvísi. Stúdent Jón kann að beita brögðum, söguhetjan í Krónuhúsinu er 

brögðóttur og ráðsnjall og það er líka skósmiðurinn í sögunni Skúmakarinn og 

þrautirnar þrjár, þótt með öðrum hætti sé. Hann villir á sér heimildir og það gerir 

einnig kolamaðurinn Crent í sögunni „Annað Æfintyri“ í handritinu ÍB 162 8vo.223 Í þeirri 

219 Lbs. ÍB 160 8vo, 72r. 
220 Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen, bls. 242. 
221 Sjá efnisútdrátt í viðauka.  
222 Rittershaus, Adeline, Die neuisländischen Volksmärchen, bls. 242. 
223 Lbs. ÍB 162 8vo, 83v–88r. 
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sögu kemur fyrir dulargervi því Crent kaupir sér „meistarabúning“ og freistar gæfunnar, 

þar sem kóngur hefur heitið að gera hvern þann að greifa eða hertoga er geti sagt sér 

hver stolið hafi fésjóð sínum.224 Smiðssonurinn í Krónuhúsinu notar dulargervi í tvígang, 

í annað skiptið „... rétt sem ein snotur kokkapía“225 og er þar sem leikið sé með 

kynhlutverk, gegnir orðið „snotur“ þar lykilhlutverki. 

Segja má að Bjarni Jónsson eigi til að „dulbúast“ með undirritunum sínum í 

tölum eða rúnum og efni bragðvísisagnanna hæfir þeim leik sem í handritunum er. Sá 

leikur leiðir hugann að flutningi. „Ein lítil frásögn um samtal hrafns og tóu“, er gæti 

verið eftir Bjarna, býður mjög upp á leikrænan flutning. Síðasta sagan í handritinu ÍBR 

44 8vo heitir „Af einum rímmeistara eður calendara“. Titillinn vekur strax forvitni því 

Bjarni gerði almanök og var kallaður Almanaka-Bjarni. Sagan er í fyrstu persónu og 

hefst svo: „Ég er einn kóngsson kominn af fjarlægu lande. Faðir minn átt’ einn bróðer, 

hann var kóngur yfer einu lande þar allskamt frá sem faðer minn ríkti. Hann átti 2 börn. 

Við vorum jafnaldrar sonur hans og ég.“ Í allri sögunni er hvergi vikið að starfi 

„calendara“, það birtist aðeins í titlinum og í lok sögunnar: 

 

En ég átti einn höfuðsmann mér hollan. Hann leyndi mér meðan ég torkenndi mig með því að 

raka mitt hár og skegg og taka mér þenna Calendera búning. Síðan flúða ég, og setti mér í sinni 

að leita hælis hjá kónginum Kalífan í Babílon. Er ég því hingað komenn. Hefur það eina til borið 

síðan er vær öll vitum. Og lýkur so minni frásögu.226 

 

Virðist hér sem sögumaðurinn Almanaka-Bjarni stígi lifandi fram og láti að því liggja að 

söguhetjan sé engin önnur en hann. Bendir það óneitanlega til hins leikræna, þótt ekki 

sé hægt að fullyrða neitt hér um, enda vart aðrar vísbendingar að hafa. 

 

Niðurstöður 

Hér á undan hefur verið sýnt fram á að ákveðin atriði birtast ítrekað í sögum Bjarna 

Jónssonar og ekki aðeins í handritinu ÍB 160 8vo. Þeir eiginleikar hans sem reynt var að 

draga fram í kaflanum Tilraun til mannlýsingar virðast allir finna sér farveg í sögunum. 

Sá samanburður sem gerður var við önnur tilbrigði þjóðsagna, er teljast af sömu gerð 

224 Lbs. ÍB 162 8vo, 83v. 
225 Lbs. ÍB 160 8vo, 83r. 
226 Lbs. ÍBR 44 8vo, 131v–135r. 
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og sögur Bjarna, bendir til að um sé að ræða sérkenni Bjarna Jónssonar sem 

sögumanns og að meðferð hans á sögunum birti persónulega sköpun hans.  

Hlýtur þá næsta spurning að vera sú hvort umrædd sérkenni eigi sér líklegar 

skýringar í hans ævihlaupi. Þótt sitthvað sé nú vitað um ævi Bjarna Jónssonar er 

óvarlegt að túlka of margt í sögum hans í ljósi lífshlaupsins. Eitt atriði er höfundur 

ritgerðar þó sannfærður um. Í sögunum birtist menntunarást sem er nátengd 

ævihlaupinu og í þeim má skynja menntunarþrá. Vilji hans til að fræða er vísast 

nátengdur þessu. Bjarni stóð sig frábærlega í fermingarundirbúningnum árið 1804 

þrátt fyrir örðug skilyrði og sýnist þegar á vinnumannsárunum hafa verið orðinn mikill 

bókamaður. Fjölbreytt efni handritanna sýnir að hann hefur verið margfróður um ólík 

efni. Virðist blasa við að hann hefði verið settur til mennta ef kjör foreldra hans hefðu 

verið önnur. Verður að teljast afar líklegt að það hefði hann sjálfur kosið. Verðlaun 

hetjanna í sögum hans spegla það. Vera má að hann hafi fremur sagt ævintýri en sagnir 

vegna þess að í þeim gat hann veitt slíkum tilfinningum farveg. Kæmi það heim og 

saman við niðurstöður Rósu Þorsteinsdóttur í bók hennar Sagan upp á hvern mann: 

„Segja má að sagnafólkið sem hér er skoðað eigi það sameiginlegt að hafa aldrei fengið 

að njóta sín sem skyldi. Þannig er þá hægt að líta á ævintýrin sem sagnagrein þeirra 

sem gjarnan hefðu viljað og getað orðið eitthvað „meira“ en lífið bauð þeim upp á.“227  

Vilji Bjarna til að tiltaka fjölda, en sömuleiðis leikur hans með tölur, tengist þeim 

þætti ævi hans að hann gerði almanök. Hann hefur verið gefinn fyrir tölur og reikning 

og það kemur á sinn hátt fram í sögunum. Þegar kemur að trú Bjarna er erfitt að álykta 

um of. Öruggt er að boðunin er innileg. Í ljósi ævi hans þarf heldur ekki að undrast að 

hann hafi leitað í trú. Hún er þó aðeins einn þráður í hans hugmyndakerfi, eins og fram 

hefur komið, og í handritum hans birtast ýmis vísindi og „forn fræði“. 

 Langlífi og róleg elli er inntak sögulokanna í sögum Bjarna og það hlýtur hann að 

hafa talið eftirsóknarvert. Hann náði sjálfur ágætum aldri þótt ekki yrði hann 

„háaldraður“. Hann gæti aftur hafa átt rólega elli. Hann var „sjálfs sín“ og vel má vera 

að hann hafi áfram lifað af „... að lesa og skrifa sögur o.fl.“ eftir árið 1850. 

  

227 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 153–154. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið sagt frá forvitnilegum manni og forvitnilegum sögum. Efni 

handrita Bjarna Jónssonar er afar fjölskrúðugt og í þeim birtast ólíkar hugmyndir. 

Skrifarinn er hins vegar nálægur og persónugerð hans birtist á ýmsan veg í þjóðsögum 

handritanna. 

Hér hefur aðeins verið um „upphafskönnun“ að ræða; fyrstu athugun á því sem 

helst blasir við. Ýmislegt mikilvægt er ókannað. Ekki hefur verið rannsakaður stíll 

þjóðsagnanna með textafræðilegum samanburði og þjóðsögurnar hafa ekki verið 

bornar saman við annan sagnasjóð handritanna. Þá eru heimildir, er veitt gætu frekari 

upplýsingar um Bjarna sjálfan, fjarri því fullkannaðar. Koma þar til greina ýmis 

bréfasöfn og fleira. 

  Það er afdráttarlaus skoðun höfundar þessarar ritgerðar að þjóðsögurnar í 

handritum Bjarna Jónssonar séu hans sköpunarverk. Í því sambandi er uppruni þeirra 

ekkert höfuðatriði. Eins og annað sagnafólk mótar hann sögur sínar á persónulegan 

hátt og verður þannig sjálfur hluti hverrar sögu. 
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Viðauki – Efnisútdrættir úr ÍB 160 8vo 

„No 1“ – Pyngjan hans Lúthers. Amtmannsdóttir ein hafnar öllum biðlum þar til enginn 

kemur að biðja hennar. Hún fær hjálp hjá kölska og giftist í framhaldi af því presti 

einum. Þeim verður ekki barna auðið. Presturinn telur að hún sé fordæmd og verði ekki 

sáluhólpin fremur en grænt gras spretti upp af einu marmaraborði. Hún grátbiður hann 

að hjálpa sér. Hann sendir hana til vinar síns Lúthers. Lúther lætur stúlkuna fá pyngju 

og segir henni að biðja kölska að fylla hana en pyngjan er með þeirri náttúru að hún 

fyllist ekki. Þegar klukkan slær tólf sekkur kölski ofan í jörðina. Amtmannsdóttirin lendir 

í hrakningum og er hneppt í þrældóm. Hún losnar úr ánauð og kemst máttfarin heim. 

Presturinn hefur í millitíðinni gift sig aftur harðráðri konu. Amtmannsdóttirin biður 

ölmusu í sínu forna húsi. Þerna býr um hana á afviknum stað. Að morgni er hún dáin. 

Prestur sér gras spretta upp af marmaraborðinu og amtmannsdóttirin þekkist á bréfi er 

hún ber sér á brjósti þar sem rituð er hennar ævisaga. Seinni kona prestsins breytist úr 

harðráðri konu í góðsama. 

 

„No 2“ – Fátæklingurinn og kölski. Kölski hjálpar fátæklingi með því að gefa honum 

fésjóð en setur þau skilyrði að hann hjálpi ekki fátækum og verði vinnumaður hans að 

tuttugu árum liðnum. Söguhetjan brýtur boð kölska og gefur fátækum. Að tuttugu 

árum liðnum mætir söguhetjan, klædd silkikápu, bláfátækum manni en þá er pyngjan 

tóm. Hann gefur hinum fátæka kápuna. Kölski mætir of seint til fundar þeirra og kemur 

ekki fyrr en kl. sex að kvöldi daginn eftir. Þegar þeir hittast segir kölski hann hafa svikið 

sig með því að gefa fátækum. Söguhetjan segir kölska hafa svikið sig með því að mæta 

of seint og þar að auki hafi pyngjan verið tóm. Kölski segist ekki hafa komist því sá 

bláfátæki maður sé engill. Af hverju komstu ekki í morgun? spyr söguhetjan. Af því 

bænir hinnar fátæku hafa verið að flækjast fyrir mér, svarar kölski. Söguhetjan segir 

honum að reyna að ná til sín, en kölski segist ekki geta það fyrir englinum er hjá standi. 

Söguhetjan segir honum að hann eigi þá ekkert með sig og skuli sökkva þar hann 

stendur. Kölski sekkur ofan í jörðina. 

 

„No 3“ – Skúmakarinn og þrautirnar þrjár. Skósmiður einn slær sjö flugur í einu höggi. 

Hann lætur þá sauma í kápulaf sitt áletrunina „Hann hefur 7 í einu höggi“. Hann fer um 

skóg og meðfram sjó en tekur út. Hann skolast á land og kemur í borg eina er ræður 
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fyrir hertogi. Skósmiðurinn segist vera skipstjóri er hafi lent í sjávarháska. Hertoginn 

hefur lofað þeim dóttur sinni sem geti unnið villigyltu eina er valdi miklum skaða. 

Hertoginn og lið hans reynir að vinna gyltuna en mistekst. Hann lofar skósmiðnum 

dóttur sinni takist honum að vinna dýrið. Skósmiðurinn fer út í skóg og vinnur gyltuna 

með því að flýja hræddur inn í gildru. Gyltan eltir og festist í gildrunni. Hertoginn segir 

að hann þurfi meir til að vinna til að fá dótturinnar. Hann þurfi að vinna einhyrning. 

Skósmiðurinn vinnur dýrið með því að flýja bak við tré þegar dýrið ræðst að honum. 

Einhyrningurinn festist í trénu. Hertoginn segir að enn verði skósmiðurinn meira til að 

vinna. Skuli hann ná tafli af tveimur risum. Risana vinnur hann með því að kasta steini í 

annan þeirra og heldur sá að hinn risinn hafi gert það. Þeir drepa hvor annan. Felst nú 

hertoginn á að gefa skósmiðnum dóttur sína en krefst þess að hann segi ævisögu sína. 

Skósmiðurinn gerir það og leynir engu. Skósmiðurinn giftist dótturinni og fær ríkið eftir 

dag hertogans. 

 

„No 4“ – Sagan af Elesínu, Jóhannesi og Birni rauða. Konungur missir drottningu sína 

og tregar hana mjög. Kóngur siglir á brott með mönnum sínum en lendir í hafvillum. 

Þeir leggjast að einni ey en lenda í árás berserkja. Kóngur og menn hans eru sigraðir. 

Kóngur gengur í land á eynni. Hann fær hjálp til að komast heim hjá manni er reynist 

vera kölski. Skilyrðið er að kóngur láti, að ári liðnu, af hendi hið fyrsta sem birtist 

honum við heimkomuna. Það reynist vera dóttir hans, Elesína. Björn rauði, æðsti 

ráðgjafi kóngs, þykist hafa hjálpað dótturinni undan kölska. Etur hann til þess saman 

ótemjum í jarðhúsi og stendur í návígi við þær á meðan. Kemur hann jafnan heim 

alblóðugur. Lítur þá svo út sem hann hafi staðið í miklum stórræðum við að hjálpa 

dótturinni. Fátækan bóndason, að nafni Jóhannes, dreymir að til hans komi maður er 

segir honum að hann eigi að frelsa Elesínu. Er hann vakni muni hann finna skikkju, 

sverð og ljósan hest. Í þrjár nætur skuli hann fara, svo búinn, til kölska og varast 

nokkuð að mæla. Jóhannes finnur gripina. Hann fer út og hittir Elesínu og setur hana að 

baki sér á hestinum. Í þrjár nætur hitta þau kölska og hann reynir ýmsar brellur. Í hvert 

sinn kemur líka Björn rauði til baka blóðugur og krefst þess að fá Elesínu. Hún segir að 

hann hafi ekki frelsað sig en biður Guð að vernda þann er það gjöri. Þriðju nóttina tekur 

kölski á sig mynd kóngsins en Jóhannes rekur hann í gegn. Rekur hann upp ógurlegan 

væl og ljómaði þá dagur. Jóhannes tekur gullhring af fingri Elesínu með nafni hennar 
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ástungnu. Björn rauði vill fá Elesínu. Kóngur vill verða við því en Elesína segir Björn ei 

hafa frelsað sig og biður föður sinn að stefna saman mönnum  til að leita eftir 

hringnum. Er fyrst stefnt öllum æðri mönnum, því næst bændum og loks öllum ógiftum 

mönnum. Jóhannes sýnir hringinn. Upp kemst um brögð Björns. Björn er bundinn aftan 

í fjórar ótemjur og þannig skipt í fjóra parta. Jóhannes fær Elesínu og verður síðar 

kóngur. 

 

„No 5“ – Sagan af Róbetusi og draugsa. Fátækur drengur hjálpar dóttur borgmeistara. 

Draugur, er hafði elskað stúlkuna meðan hann lifði, ásækir hana eftir dauða sinn og vill 

geta við henni barn. Drengurinn þvingar upp úr draugnum hvernig henni verði hjálpað 

með því að hindra hann í að komast aftur í gröf sína. Draugnum heppnast hins vegar að 

geta við henni barnið. Er það barn fluggáfaður piltur og verður prestur. Í hans fyrstu 

messu, eftir að hann segir Dómínum Cum Nóbis og söfnuðurinn et Spíritus Túam, á 

kirkjan að sökkva, nema einhver reynist svo hugaður að reka hann í gegn. Það gerir 

söguhetjan og af prestinum verða ekki eftir nema þrír blóðdropar og eitt herðablað. 

 

„No 6“ – Helena og bláa klæðið. Kona að nafni Helena flýgur yfir lönd á bláu klæði sem 

verður fyrir henni í sáluhliðinu er hún gengur frá bænum sínum og hún kemst ekki fram 

hjá án þess að stíga á. Hefur þannig seitt hana til sín skálabúi nokkur. Hann vill eiga 

hana. Hún færist undan því en býður dóttur sína er hún ber undir belti. Hann fellst á 

það. Á banabeði biður hún dóttur sína að forða sér sem fyrst. Dóttirin, er heitir Helena 

eins og móðir hennar, gerir það og fær húsaskjól hjá gamalli konu er hótar henni lífláti 

forvitnist hún um hennar hagi. Helena brýtur það boð. Eftir veturvistina gengur sú 

gamla á hana og fullyrðir að hún hafi forvitnast um hagi sína. Með staðfestu sinni í að 

þræta fyrir sannleikann leysir Helena þá gömlu og mann hennar úr illum álögum er 

lagði á þau öfundsjúk mey. Helena kemst á slóðir uppruna síns og giftist prestinum þar. 

 

„No 7“ – Valtýr og forspá vísindamannsins. Kataloníukóngur spyr vísindamann hvort 

honum og drottningu hans verði barna auðið og fær það svar að þau muni eignast 

dóttur. Kóngur spyr hann síðar um gjaforð dótturinnar. Vísindamaðurinn segir honum 

að maður hennar verði fátækur bóndasonur að nafni Valtýr. Kóngur fer til bónda og 

óskar eftir Valtý til fósturs. Bóndi vill það gjarnan en kona hans ekki. Úr verður að 
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Valtýr fer með kóngi. Kóngur fer þá með hann út í skóg og festir hann við tré með 

silkislæðu. Valtý er bjargað af gamalli konu í skóginum. Þegar Valtýr er 15 ára sendir 

gamla konan hann til bróður síns í Ungaralandi. Þar bjargar Valtýr kristnum manni frá 

lífláti en sá er ákærður fyrir að trúa ekki á guði ríkisins. Valtýr verður þjónn hjá kóngi 

landsins. Kataloníukóngur kemur þangað til veturvistar og þekkir Valtý á silkislæðunni. 

Kóngur fær Valtý til að fara með bréf til drottningar sinnar. Í bréfinu stendur að hún 

skuli láta drepa Valtý. Valtýr fer og á leiðinni hittir hann hinn kristna mann sem er 

orðinn prestur. Hann fær Valtý til að sýna sér bréfið. Presturinn breytir bréfinu, svo í 

því stendur að drottning skuli gifta dóttur sína Valtý. Valtýr verður konungur ríkisins. 

 

„No 8“ – Sagan af Vilbald og hröfnunum tveim. Faðir hefur haldið fólki sínu í einsetu 

fjarri mannabyggðum. Sonur hans, Vilbald, fer að heiman og lærir fuglamál. Faðirinn 

hittir síðar soninn í skógi. Er þar hrafn að krunka og karl spyr Vilbald hvað fuglinn segi. 

Svarið er að faðirinn verði einn dag hræddari við soninn en sonurinn sé við föðurinn á 

þeirri stund. Faðirinn reynir að drepa son sinn. Sonurinn kemur í ríki sem þjakað hefur 

verið af vatnsskorti. Hann heyrir á tal tveggja hrafna og er annar þeirra aðkomandi. 

Hann spyr um vatnsskort þann er sé í ríkinu. Heimahrafninn segir honum þá frá brunni 

er óvinaher hafi forðum sett yfir hellur nokkrar og enginn viti hvar sé að finna. Vilbald 

finnur brunninn. Hann fær dóttur höfuðsmanns staðarins en verður svo höfuðsmaður 

sjálfur. Vilbald lætur sækja foreldra sína, setja þau í herbergi með auðæfum miklum og 

hlera hvað þau segja. Karl vill stela og flýja en kerling ekki. Þau flýja en eru gripin og 

sett í varðhald og einnig hlerað hvað þau segja þá. Kerling úthúðar karli en daginn eftir 

eru þau leidd fyrir höfuðsmanninn. Skelfur karl þá af hræðslu. Vilbald minnir á orð 

krumma og segir til sín. 

 

„No 11“ – Krónuhúsið. Kóngur fær smið til að smíða fyrir sig krónuhús en smiðurinn 

hefur á því gat með dragloki og sækir svo fé úr sjóðnum eftir þörfum. Kóngur verður 

þess var að stolið er úr húsinu og lætur útbúa þar í gólfinu kertjörn er þjófurinn skuli 

steypast í næst er hann stelur. Smiðurinn hefur áður sagt syni sínum að ef honum 

einhvern tíma dveljist skuli sonurinn koma að finna sig og hafa með sér exi. Sonurinn 

gerir það og að beiðni föðurins heggur hann af honum höfuðið. Kóngur og menn hans 

finna líkið höfuðlaust. Til að finna út hver stolið hafi er líkið barið og síðan dregið á 
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sleða um borgina. Kunni þá einhverjum að bregða við. Kona smiðsins æpir við sjónina. 

Sonurinn sem er að höggva við heggur sig þá í lærið og getur þannig skýrt ópið. Kona 

smiðsins vill eina nótt sækja líkið. Sonurinn vill það ekki en segist sjálfur fara. Hann fer í 

krónuhúsið, sækir þangað peninga og fer niður að sjó. Hann býður skipstjóra einum 

peninga fyrir að hjálpa sér við áform sitt. Sonurinn, drengurinn og 10 skipverjar búa sig 

hvítum skósíðum skyrtum með hvítt lín um höfuðið. Þannig búnir ná þeir líkinu en 

varðmennirnir halda þá vera engla. Kóngur gerir út það boð að kjöt skuli ekki seljast í 

30 daga, utan einn kálfur er aðeins fáist keyptur við óútgenginni mynt. Myntin er 

auglýst. Kona smiðsins hefur myntina og vill kaupa. Smiðssonurinn vill það ekki en hann 

skuli sjálfur fara. Hann rakar skegg sitt og útbýr sig sem kokkapíu. Hann kaupir kálfinn 

en tveir málarar, gerðir út af kóngi, mála mynd af kaupandanum. Þær myndir eru 

vitaskuld gagnslausar og málararnir eru drepnir. Kóngur gerir út 30 betlara. Kona 

smiðsins gefur einum af kálfskjöti. Smiðssonurinn hittir hann á leiðinni út og spyr hvort 

hann hafi nokkuð fengið. Betlarinn svarar eins og er og smiðssonurinn drepur hann. 

Kóngur heitir því nú að leggja niður völd ef hann geti ekki fundið þjófinn innan árs. 

Hann boðar til 28 daga veislu og skal enginn úr henni fara án leyfis. Hann tilkynnir svo 

að hver sem leiti eftir ástum dóttur sinnar skuli sekur teljast um þjófnaðinn en biður 

dótturina að setja, með olíulit, blett á hægri kinn þess sem til hennar komi. 

Smiðssonurinn fer til kóngsdóttur. Hún breiðir út faðminn en hann finnur um leið fyrir 

einhverju köldu á kinn sér. Hann fær sér skriðljós og sér blettinn. Hann nær ekki 

blettinum af en nær krúsinni með litnum. Kóngur sér að æðsti ráðgjafi hans er með 

blett á kinninni. Kóngur ásakar ráðgjafann. Hann bendir á að kóngur er einnig með 

blett á hægri kinn. Kóngur sver að hver sem stolið hafi eða viti hver stolið hafi skuli fá 

dóttur hans og ríkið, því hann sé sér miklu snjallari. Smiðssonurinn stígur fram og sýnir 

dorglok draghússins, líkama og höfuð föður síns og líkama betlarans. Smiðssonurinn 

fær dótturinnar og verður kóngur. 

 

„No 12“ – Stúdent Jón og nirfillinn. Stúdent Jón lendir í hrakningum á leið til Rómar og 

kemur þangað félaus. Þar kemst hann í kynni við konu hringjara. Hringjarinn er nirfill og 

hefur aðeins gift sig fyrir fortölur bróður síns. Hringjarinn hefur lokað konu sína inni og 

bannað henni samskipti við aðra menn. Hún fær Jóni miða með teikningum af lyklum 

og eftir þeim smíðar hann. Hann kemst inn til hennar og hún hjálpar honum um fé. 
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Hringjarinn verður þess var að vantar í sjóð hans og leggst veikur. Hann kemst svo að 

hinu sanna, batnar snögglega og læsir Jón inni í kjallara sínum. Hann heldur svo veislu 

og segir konu sinni að undirbúa hana. Hún nær að losa Jón úr kjallaranum og hann 

býðst til að aðstoða við undirbúninginn. Fer hann með veiðimanni á dýraveiðar og ná 

þeir að fanga villihjört og setja hann í kjallarann. Hringjarinn býður til veislunnar 

fyrirmönnum en segir borðsögu og úthúðar þar konu sinni, er hafi eytt fyrir sér fé og 

tekið sér annan fylgjara. Hringjarinn opnar svo kjallaradyrnar til að sýna mönnum Jón. 

Hjörturinn ræðst ólmur fram, fellir kóng um koll og drepur sex menn. Hringjarinn er 

dæmdur til dauða, en kona hans biður honum vægðar. Hringjarinn er sendur í ævilanga 

útlegð á eyju í Grikklandshafi. Jón fær konu hringjarans. 

 

„No 14“ – „Um fjóra ferðamenn“.  Fjórir svangir ferðamenn í ókunnu landi þurfa að 

afla matar. Mennirnir eru aðalsmaður, kaupmaður, vinnumaður og konungsson. Þeir 

beita hver sínum starfa og skrifa svo á dyr einar spekimál um það hve þeirra aðferð til 

lífsbjargar sé ágæt. Vinnumaðurinn heggur við, kaupmaðurinn beitir kauphöndlun, 

aðalsmaðurinn kvennafari en konungsson treystir Guði. Konungsson situr þegar fram 

hjá fer líkfylgd nýlátins konungs staðarins. Konungsson er tekinn höndum þar sem hann 

lýtur ekki líkinu. Þegar hann upplýsir hver hann er, er hann tekinn til konungs. 
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