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Útdráttur 

 

Í ritgerðinni er tekist á við spurningar um mismunandi sjónarhorn íslenskra annála. 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Hvernig endurspeglast 

mismunandi sjónarhorn í annálum? Hvaða máli skiptir afstaða þeirra sem rituðu annála 

og þeirra sem stóðu að baki ritun þeirra? Hverjir höfðu áhrif á annálaritun? Fyrst er 

fræðileg saga rannsókna á íslensku annálunum skoðuð og mismunandi kenningar 

fræðimanna um þá bornar saman. Sú saga spannar rúmlega hundrað ár þar sem aldur og 

heimildargildi annálanna hefur verið mest til umræðu. Síðan er farið yfir kenningar nýju 

textafræðinnar, en hún felur í sér greiningu á frumheimildum út frá fleiri hliðum en 

áður, sem getur varpað ljósi á viðhorf þeirra sem áttu handritin og notuðu þau. Fjallað er 

um uppbyggingu annálanna og skoðuð sameiginleg einkenni, flokkun og skyldleiki 

annálanna. Þá eru mismunandi frásagnir um sögulega atburði þeirra teknar til 

greiningar. Teknar eru fyrir fyrri rannsóknir á annálum og út frá þeim dregin upp 

heildræn mynd af mismunandi sjónarhornum þeirra og þau greind út frá aðferðafræði 

nýju textafræðinnar. Að lokum er samantekt á mismunandi sjónarhornum í annálum út 

frá þeim dæmum sem borin hafa verið saman.  
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Abstract 

 

This research seeks to answer the question of what defined the various points of view of 

the Icelandic annals. Therefore, the questions are: How are those views reflected; what 

difference does the recorder’s position make; and what is the position of those who are 

behind the writing of the annals? Firstly, the scholarly history of the annals is analyzed, 

and the different theories are compared. The history of debate over the age and 

authenticity of the annals spans more than one hundred years. The primary theories of 

the new philology are looked upon in comparison with the Icelandic annals. This 

involved a comprehensive research from more angles than previous theoretical 

approaches, which shed new light on their different points of view – from those who 

owned the scripts, to those who used them. The structure of the annals is discussed, 

along with their characteristics, classification and relationship. The different narratives 

of certain historical events are discussed from the perspective of the new philology. 

Those events, and the annals that documented them, have already been studied by 

scholars and therefore, these points will be analyzed as well. In the conclusion, the 

different points of view of the Icelandic annals will be summarized.  
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1 Inngangur 

 

Í íslenskum annálum síðmiðalda (frá um 1280 til 1430) er fjallað um atburði í sögu 

Íslendinga sem annálaritarar hafa talið mikilvæga. Ritararnir skráðu frásagnir sínar 

ýmist eftir öðrum heimildum, svo sem eldri annálum, eða eftir samtímavitnisburðum, 

sínum eigin og annarra. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða mismunandi 

sjónarhorn annálaritara, og þar með annálanna sjálfra, og hvað mótaði þau. Í þeim 

tilgangi mun ég styðjast við rannsóknir á íslenskum annálum sem spanna rúmlega 

eitthundrað ár, eða frá 1888 þegar Norðmaðurinn Gustav Storm gaf annálana út og fram 

á okkar daga. Reynt verður að ræða annálana heildrænt til að öðlast góða innsýn í heim 

annálaritaranna, yfirboðara þeirra og annað sem hefur haft áhrif á sjónarhorn þeirra. 

Þannig vil ég varpa ljósi á og gera lesandanum kleift að öðlast frekari skilning á 

mismunandi sjónarhornum annálanna og hvað hafði áhrif á þau. 

Margir fræðimenn hafa rannsakað íslensku annálana, sögu þeirra og heimildagildi. 

Þær rannsóknir eru þó að mestu leyti bundnar við samanburð við aðrar frumheimildir, á 

borð við Íslendingasögurnar. Meginástæða þess er sennilega sú að frásagnarform 

annálanna er talsvert knappt og því er greining á textunum iðulega vandasöm. Við 

rannsóknarvinnu mína hefur mér orðið ljóst að með því að bera saman eldri rannsóknir 

við þær yngri kemur ýmislegt í ljós varðandi bakgrunn og þar með sjónarhorn ritara 

þeirra. Ástæðan fyrir því að meginrannsókn mín snýst um sjónarhorn annálanna, en ekki 

þætti á borð við heimildargildi, skráningartíma eða uppruna, er sú að sjónarhornið hefur 

lítið verið rannsakað hingað til. Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir því litla sem áður 

hefur verið rannsakað varðandi sjónarhorn annála.  

Eftir að fara yfir fræðilegan bakgrunn og umræðu um rannsóknir annála þá sný ég 

mér að því að flokka þá niður á skipulegan hátt. Þannig getur lesandi leitað í flokkun 

þeirra og fundið allar helstu upplýsingar um hvern og einn. Undirstöðukaflar 

ritgerðarinnar fjalla síðan um annálaefni sem hafa verið rannsökuð og sjónarhorn þeirra 

annála eru lögð til greiningar. Loks er allt efnið dregið saman í niðurstöðukaflanum. 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Um upphaf annálaritunar hefur töluvert verið rætt og ritað og fræðimenn komist að 

mismunandi niðurstöðum. Í megindráttum má skipta hugmyndum þeirra í tvennt, þar 

sem gamli skólinn gerir ráð fyrir að annálaritun hefjist um 1280 á meðan nýi skólinn 
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gerir ráð fyrir að hún hafi hafist á 12. öld. Í hópi fræðimanna gamla skólans voru til að 

mynda Gustav Storm, Finnur Jónsson, Sven Axelsson, Þorleifur Haukson og Ólafía 

Einarsdóttir. Hugmyndir nýja skólans hafa verið rökstuddar af fræðimönnum á borð við 

Natanael Beckman, Barða Guðmundsson og Hermann Pálsson. Þá hefur Jónas 

Kristjánsson fært sannfærandi rök fyrir því að hvorttveggja  geti staðist en tekur ekki 

afgerandi afstöðu. 

Meðal fyrstu fræðimannanna til að rannsaka íslenska annála voru Storm, útgefandi 

þeirra (1888), og Finnur Jónsson við upphaf tuttugustu aldar. Storm telur að annálaritun 

hafi ekki hafist fyrr en á seinni hluta 13. aldar. Til rökstuðnings bendir hann á að 

megnið af annálaritunum sé nánast nákvæmlega eins og þar með hljóti þau að vera 

byggð á svipuðum, ef ekki sömu heimildum, auk þess sem notuð sé sama tímatalstækni 

í þeim öllum (l. computus). Finnur Jónsson er að mestu leyti sama sinnis og Storm, líkt 

og fram kemur í riti hans Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie.
1
 Þeir eru 

báðir sammála um að engir annálar hafi verið ritaðir fyrir tíma þeirrar handritahefðar 

sem elstu íslensku annálarnir grundvallast á. Þessir annálar eru Resensannáll (þrýtur 

1295), Forni annáll (þrýtur 1313), Høyersannáll (þrýtur 1310) og Konungsannáll (þrýtur 

1341) og eiga það sameiginlegt að vera ritaðir í lok þrettándu aldar og í upphafi hinnar 

fjórtándu. Þetta rökstyður Storm með því að benda á að annálar séu aldrei nefndir í 

ritum fyrir það tímabil, ásamt því að ekkert rit með ártalaskráningu í líkingu við 

annálana hafi varðveist frá því fyrr. Hann bætir við að annálagreinar sem kunni að 

finnast í eldri ritum séu þá líklegast viðbót 14. aldar manna.
2
 Þetta virðist heldur langt 

gengið hjá Storm, að gera því skóna að vitnisburður um annála sem seinna gæti fundist í 

eldri heimildum myndi þó ekki hagga niðurstöðu hans. Þorleifur Hauksson tekur saman 

umfjöllun fræðimanna í þessum anda í inngangi sínum í Árna sögu biskups og bendir á 

að þeim beri saman um að allir varðveittir annálar eigi sameiginlegan stofn eða 

„frumannál“. Um sé að ræða „sameiginlega formóður allra varðveittra annála“
3
 en ekki 

neinn eiginlegan upprunalegan annál. Þessi glataða annálsgerð er þarna talin vera rituð 

um 1280
4
 og samkvæmt Finni Jónssyni árið 1279.

5
  

Strax við upphaf 20. aldar kom fram andstætt sjónarmið sem hratt af stað 

rökræðum um uppruna íslensku annálanna, en málið er enn umdeilt í dag. Natanael 

                                                 
1
 Sverrir Tómasson, „Old Icelandic Prose“, bls. 94–95. 

2
 Finnur Jónsson, Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie, bls. 68–76 og Jón Þorkelsson, 

„Islandske Annaler“, bls. 298. 
3
 Árna saga biskups, bls. lxv. 

4
 Árna saga biskups, bls. lxiii og Islandske Annaler, bls. lxxiii. 

5
 Finnur Jónsson, Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie II, bls. 788. 
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Beckman er einna fyrstur til að draga hugmyndina um ungan aldur annála í efa og til 

rökstuðnings bendir hann á vissar greinar í umfjöllun annála um 12. öld, til að mynda 

um Heklugos árið 1104 og sólmyrkva árið 1131, sem hljóti að vera samtímafrásagnir. 

Hann rökstyður þetta í Alfræði íslenzk með lýsingu úr annálum af sólmyrkvanum sem 

var rétt tímasettur í þeim og hlýtur því að gefa til kynna að skráning þeirra hafi hafist 

fyrr en Storm og Finnur áætla. Samkvæmt því er hugsanlegt að annálaritun hafi hafist á 

12. öld í klaustrum og á höfðingjasetrum, þar sem menn vildu skrá mikilvæga atburði.
6
 

Árni Hjartarson gerði nánari athugun á þessu og tók saman allar frásagnir fornra, 

íslenskra annála um halastjörnur, sólmyrkva og eldgos til að komast að áreiðanleika 

þessara heimilda. Samkvæmt niðurstöðum hans eru slíkar upplýsingar réttar þótt 

tímasetningunni skeiki kannski um eitt ár. Hann telur að vel megi nýta slíkar frásagnir 

annála til að tímasetja eldgos í tengslum við öskulög í jarðvegi. Þó beri fræðimönnum 

að nota frásagnarheimildirnar í slíkum tilgangi á gagnrýninn hátt þar sem þær séu ekki 

endilega villulausar.
7
Að vísu byggðu annálaritarar tímatal sitt töluvert á páskatöflum þar 

sem atburðir á borð við sólmyrkva áttu það til að vera skrásettir. Það gæti einnig verið 

vísbending um að fyrsti vísir að annálaritun hafi verið greinar á spássíum páskataflna 

sem síðar hafi verið unnið úr. Því hefur verið haldið fram að frá upphafi annálaritunar á 

miðöldum á 8. öld hafi annálaritarar stuðst við slíkar páskatöflur í tímatali sínu. Hverju 

klaustri bar að eiga slíkar töflur til að reikna út hvernær páskadagur væri hverju sinni, 

en að fagna honum á röngum degi taldist villitrú.
8
 Ef svo hefur verið raunin hafa þessar 

frásagnir nýst síðari tíma annálariturum mjög vel og gefa rannsóknir Beckmans til 

kynna að elstu annálarnir hafi í raun sótt í slíkar frásagnir.
9
 Einnig bendir Barði 

Guðmundsson á einstaka viðburði og upplýsingar um persónur á borð við Gelli 

Þorkelsson (1008–1073) og Þuríði hina spöku Snorradóttur (um 1025–1112) sem er 

getið í annálum og það sama má segja um upplýsingar er varða höfðingja í elstu 

annálunum. Samkvæmt Jónasi Kristjánssyni má að öllum líkindum ganga út frá því að 

elstu annálarnir (I. Resensannáll, II. Forni annáll, III. Høyersannáll og IV. 

Konungsannáll) eigi sér sameiginlegan stofn sem talinn er hafa náð fram til um 1280. 

Grundvallast þessi tilgáta á sameiginlegu tímatalskerfi og sambærilegum frásögnum 

                                                 
6
 Islandske Annaler indtil 1578, bls. lxxiii; Svanhildur Óskarsdóttir, „Um aldir alda“, bls. 129–130.; 

Natanael Beckman, Annalstudier, bls. 1–12; Sverrir Tómasson, „Old Icelandic Prose“, bls. 95. 
7
 Árni Hjartarson, „Halastjörnur, sólmyrkvar, eldgos og áreiðanleiki annála“, bls. 95. 

8
 Haug, „The Icelandic Annals as Historical Sources“, bls. 264. 

9
 Beckman, Quellen und Quellenwert der isländischen Annalen, bls. 16–39, Jakob Benediktsson, 

„Annals“, bls. 15. Dæmi um sólmyrkva í annálum sem er dagsettur nákvæmlega rétt, þann 30. mars 1131, 

sjá Gunnar Karlsson, Inngangur að miðöldum, bls. 253–256.  



 

 8 

 

 

þeirra. Undantekning á þessu formi sé Konungsannáll sem, líkt og yngri annálar, hafi 

allmörg sögualdarártöl sem sé ekki að finna í hinum eldri annálum (I–III) eða um 15 

ártöl sem má eftir því álykta að séu ekki fengin úr sama heimildastofninum.
10

 Að mati 

Barða gæti heimildastofn Konungsannáls vel verið tengdur Ara fróða og/eða hans innsta 

hring.
11

 Hann telur að frásagnir af þessum einstaklingum hljóti því að vera eldri en frá 

seinni hluta 13. aldar og jafnvel runnar frá ritum Ara fróða (1067–1148) og Þuríðar 

spöku.
12

 Hermann Pálsson telur Barða hafa „sannað“ þessi tengsl Ara fróða og hinna 

varðveittu íslensku annála og að við annála Ara hafi svo verið aukið með tímanum.
13

 

Sverrir Jakobsson hefur einnig bent á þessa tengingu frásagna 12. aldar við Breiðafjörð 

og skráningu annála á fæðingu og dánardegi Þorkels Eyjólfssonar, langafa Ara fróða. 

Gefur það til kynna að ritari frumannálsins hafi verið náinn fjölskyldu hans eða 

hugsanlega hafi annállinn verið ritaður af Ara sjálfum, enda var hann þekktur fyrir 

kunnáttu sína í tímatalsfræði. Þar að auki gaf Ari til kynna að einn af heimildamönnum 

hans við gerð Íslendingabókar væri Þuríður spaka sem er einnig sagt frá í annálnum og 

gæti það því stutt þessa kenningu frekar.
14

  

Tæpum sex áratugum síðar rökstyður Jónas Krisjánsson hugmyndir Beckmans og 

rennir ýmsum fleiri stoðum undir hugmyndir hans með markvissum samanburði við 

erlenda annála, einkum danska. Jónasi varð ljóst að sagnaritarar voru undir talsverðum 

áhrifum frá erkibiskupssetri í Lundi á fyrri hluta 12. aldar þar sem ritun danskra annála 

hófst á svipuðum tíma. Raunar útskýrir þetta uppruna þeirra annálafærslna um 12. og 

13. öld sem ekki eru sprottnar út frá öðrum þekktum sagnaheimildum, svo sem 

Íslendingasögum.
15

  

Á sjötta áratugnum rannsakaði Sven Axelsson sænskt efni í íslenskum annálum þar 

sem hann styðst við niðurstöður Storms og Finns.
16

 Ólafía Einarsdóttir aðhylltist einnig 

kenningar Storms og Finns og er sammála því að annálaritararnir byggi eldri 

upplýsingar sínar á þekktum söguritum á borð við Íslendingabók, Landnámu og 

Íslendingasögum. Hún gengur þó talsvert lengra, því á meðan þeir telja að aðeins 

frumannállinn hafi sótt efni sitt í sagnir þá telur hún síðari annálaritara einnig hafa gert 

                                                 
10

 Jónas Kristjánsson, „Annálar og Íslendingasögur“, bls. 302, Islandske Annaler indtil 1578, bls. lxviii. 
11

Barði Guðmundsson, „Tímatal annála um viðburði sögualdar“, bls. 32–35 og Sverrir Jakobsson, 

„Narrating History in Iceland: The Works of Ari Þorgilsson“, bls. 93. 
12

 Barði Guðmundsson, „Tímatal annála um viðburði sögualdar“, bls. 32–33. 
13

 Hermann Pálsson, „Konan á Breiðabólstað í Vesturhópi“, bls. 582. 
14

 Sverrir Jakobsson, „Narrating History in Iceland: The Works of Ari Þorgilsson“, bls. 93, Einar 

Arnórsson, Ari fróði, bls. 51–55. 
15

 Jónas Kristjánsson, „Annálar og Íslendingasögur“, bls. 295–319. 
16

 Axelson, Sverige i utländsk annalistik, bls. 221-240. 
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það að mestu eða öllu leyti.
17

 Aftur á móti hefur hún fengið gagnrýni frá öðrum 

fræðimönnum á borð við Jónas Kristjánsson og Þorleif Hauksson.
18

 Jónas Kristjánsson 

hefur í raun fært rök fyrir því að annálaritun hér á landi gæti hafa hafist á fyrri hluta 12. 

aldar. Þá bendir hann á að annálaritun hafi hafist snemma í Danmörku og á 

Colbazannállinn danski uppruna sinn að rekja til 12. aldar. Svipar annálnum að mörgu 

leyti til þeirra íslensku, þar sem hann fjallar m.a. um sköpun heimsins og sögu veraldar 

samkvæmt túlkun miðaldakirkjunnar fram til 1127 og fjallar þá um dönsk mál til 

1170.
19

 Einnig gagnrýnir Þorleifur Hauksson þá kenningu Ólafíu að elstu annálarnir 

sæki efni sitt til frumgerðar Sturlungusafnsins en af því mætti álykta að annálarnir hafi 

ekki verið ritaðir hér á landi fyrr en eftir aldamótin 1300. Með kenningunni ársetji hún 

ritun Resensannáls 1310 þó að í handritinu taki ný rithönd við skráningu hans árið 1283 

þegar staða hans breytist í ættartölu annála.
20

 Þorleifur, sem er jafnframt fylgjandi gamla 

skólanum, sýnir þar með fram á að annálaritun Resensannáls hófst eigi síðar en 1283. 

Ólafía kemur síðan fram með aðra kenningu um að annálarnir séu byggðir á því 

annálsefni sem finnst í Prestsögu Guðmundar góða sem samin var á fyrri hluta 13. aldar. 

Þrátt fyrir að talið sé öruggt að sagan sé frá þessu tímabili þá hefur menn greint á um 

hversu snemma hún var rituð. Aðrir hafa á móti haldið því fram að ritari sögunnar hafi 

sótt efni sitt í annan eldri annál.
21

 Þó að Ólafíu takist að draga fram mörg 

samanburðardæmi úr Prestsögunni og annálum þá telur Þorleifur höfund Prestsögunnar 

hafa „notað orðfáan annál sem beinagrind frásagnar sinnar og tímatals, en aukið svo við 

skv. eigin vitneskju“.
22

 Annálagreinar úr Sturlungu gætu því vel hafa nýst höfundi sem 

aukaheimild og ennfremur er líklegt að varðveittir annálar hafi sótt viðbótarefni í 

Prestsöguna. 

Þrátt fyrir að ekki liggi ljóst fyrir hvernær íslensk annálaritun hófst má telja að 

blómaskeið hennar hafi staðið í rúma öld, eða frá seinni hluta þrettándu aldar til upphafs 

hinnar fimmtándu, þ.e. í 120 til 150 ár, eftir því hvaða kenningum er fylgt. Eftir að ritun 

íslenskra annála lagðist niður á fyrri hluta 15. aldar varð hlé á henni þar til um og eftir 

miðja 16. öld og var þá ritað um atburði á síðmiðöldum. Skortur heimilda frá tímabili 

                                                 
17

 Ólafía Einarsdóttir. „Hvornår forfattedes sagaen om Magnus lagabøter“, bls. 59–67 og Ólafía 

Einarsdóttir, Studier i kronologisk metode i tidlig Islands historieskrivning, bls. 293–338, 317–326. 
18

 Jónas Kristjánsson, „Annálar og Íslendingasögur“, bls. 312–313 og Árna saga biskups, bls. lxii-xcix. 
19

 Jónas Kristjánsson, „Annálar og Íslendingasögur“, bls. 314–315. 
20

 Árna saga biskups, bls. lxiv og Ólafía Einarsdóttir, „Om de to håndskrifter af Sturlunga saga“, bls. 46–

47. 
21

 Jón Jóhannesson, „Tímatal Gerlands í íslenzkum ritum frá þjóðveldisöld“, bls. 92–93 og Ólafía 

Einarsdóttir, Studier i kronologisk metode i tidlig Islands historieskrivning, bls. 293–317. 
22

 Árna saga biskups, bls. lxiv. 
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síðmiðalda (c. 1250–1500) hér á landi hefur sett sagnfræðingum skorður við rannsókn 

þess. Sérstaklega hefur lítið verið um rannsóknir á 14. öldinni þar sem meginheimildin, 

þ.e. annálarnir, eru fáorðir um marga atburði og ársetningar þeirra eru misvísandi. Aftur 

á móti hafa erlendir fræðimenn „tekist allmikið á við annálana“
23

 líkt og Helgi 

Þorláksson hefur svo réttilega bent á.
24

 

Íslenskir annálar eru til vitnis um endurvinnslu og þannig hefur efni úr eldri 

annálum gengið inn í þá yngri, á borð við heimsaldra Ólafs Ormssonar sem gengu inn í 

Oddaannála og eru varðveittir í 16. aldar handritum. Heimsaldrar Ólafs byggja svo 

líklega á eldra riti Ara fróða ef marka má greinar Stefáns Karlssonar og Sverris 

Jakobssonar um sagnaritun hans.
25

 Þar að auki fylgdi latneskum rímfræðiritum 

veraldarsöguefni sem hefur nýst annálariturum í tímatali. Þannig eru annálarnir 

náskyldir að efni þó að hver hafi sitt sérefni. Til að mynda eru bæði yngri annálarnir og 

hinir eldri komnir af sama forna stofni, þótt hver þeirra geymi stundum talsvert af 

frumlegu efni líka. Þá eru allir annálanir að sumu leyti skyldir innbyrðis þegar kemur að 

atburðum 14. aldar, enda lýkur þeim ávallt fyrir aldamótin 1400, að undanskyldum Nýja 

annál, enda er hann viðbót sem við Lögmannsannál og nær því allt til 1430.
26

  

Greinilega má sjá hliðstæður milli annálaritunar kirkjuvalds og veraldlegs valds í 

Evrópu á 12. öld og þeirrar þróunar sem varð hér á landi. Annálaritun erlendis er þó 

frekar tengd heilli kynslóð ritara en einum höfundi eins og tíðkaðist fremur hérlendis. 

Resensannáll er ágætis dæmi um þetta, til dæmis hversu atburðunum sem leiddu til 

dauða ýmissa fjölskyldumeðlima Sturlungaættar er ítarlega lýst. Finnur Jónsson skrifar 

um þetta í bókmenntasögu sinni og Jóni Jóhannessyni þykir nokkuð víst að einhver úr 

ætt Sturlunga hafi ritað annálinn.
27

 Stefán Karlson hefur einnig fært rök fyrir því að 

seinasta rithönd annálsins sé enginn önnur en hönd Sturlu Þórðarsonar sjálfs.
28

 Þannig 

hafa fræðimenn tengt upphaf íslensku annálahefðarinnar við Sturlu Þórðarson og hans 

innsta hring. Þrátt fyrir að svo megi vel vera þá getur reynst erfitt að færa fullnægjandi 

rök fyrir því sökum skorts á heimildum. Þó er ljóst, líkt og sjá má á samsetningu annáls 

                                                 
23

 Helgi Þorláksson, „Sagnfræði um Íslandssögu á tímabilinu 1300–1550“, bls. 59. 
24

 Helgi Þorláksson, „Sagnfræði um Íslandssögu á tímabilinu 1300–1550“, bls. 59–60. 
25

 Stefán Karlsson, „Fróðleiksgreinar frá tólftu öld“, bls. 328–349 og Sverrir Jakobsson, „Narrating 

History in Iceland: The Works of Ari Þorgilsson“, bls. 83. 
26

 Jónas Kristjánsson, „Annálar og Íslendingasögur“, bls. 295. 
27

 Finnur Jónsson, Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie, bls. 95 og Jón Jóhannesson, Gerðir 

Landnámabókar, bls. 141–142. 
28

 Stefán Karlsson, Stafkrókar, bls 279–302. 
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I, að ritararnir höfðu oftast heildrænan áhuga og skiling á sögunni og því er líklegt að 

annálaritaranir hafi stuðst við rit Sturlu.
29

 

Þess má geta að Árni Magnússon er einn þeirra sem rannsakað hafa íslenska 

annála. Honum var í mun að safna sem flestum annálahandritum og átti bæði 

miðaldaannála á skinni og yngri pappírsuppskriftir. Að auki safnaði hann 

annálasamsteypum sem gerðar voru upp úr miðaldaannálum um miðja 17. öld og gerði 

talsverðar athuganir á þeim. Samsteypurnar voru þó því miður meðal þeirra handrita 

sem brunnu í eldsvoðanum í Kaupmannahöfn 1728.
30

 

2.1 Þjóðernisleg sögutúlkun 

Í rannsóknum sínum á fyrri hluta 20. aldar fjallaði Jón Jóhannesson um réttindabaráttu 

Íslendinga í upphafi 14. aldar og er söguskoðun hans mjög í anda sjálfstæðisbaráttunnar. 

Rannsóknir hans voru ítarlegri en rannsóknir fyrirrennara hans en ríma vel við 

söguskoðun þeirra, fræðimanna á borð við Jón Sigurðsson, Björn M. Ólsen og Einar 

Arnórsson. Má segja að Jón hafi í raun rent fleiri stoðum undir þessa söguskoðun.
31

 Til 

að mynda setti hann leiguhirðstjórana um miðbik 14. aldar í samhengi við 

réttindabaráttu Íslendinga gagnvart erlendu valdi og taldi að: 

... hirðstjórarnir hugsuðu nú mest um að hafa sem mest fé út úr leigunni. 

Fóru þeir um landið með flokka vopnaðra manna, gengu mjög ríkt eftir 

öllum gjöldum og kúguðu jafnvel fé af mönnum. Sem nærri má geta, þótti 

landsmönnum þungt undir slíku að búa, og snerust þeir öndverðir gegn 

þessum hirðstjórum, því mikill kjarkur var þá enn í bændum.
32

 

Þetta orðalag er mjög í takt við söguskoðun eldri sagnfræðinga, sem stillir fégjörnu 

ráðamönnunum upp á móti sjálfstæðissinnuðum Íslendingum. Slík kemur víða fyrir í 

ritum Jóns og annarra fræðimanna á þessum tíma, m.a. hjá Birni Þorsteinssyni sem gaf 

út Íslenska skattlandið árið 1956. Umfjöllun Björns um hirðstjórana eftir frásögnum 

annála er á sömu nótum og umfjöllun Jóns en ítarlegri. Telur hann að útleiga 

hirðstjóraembættisins til útlendinga hafi valdið þvílíkri óstjórn að „leigutakar höfðu 

farið hér fram með ofbeldi og lögleysum, pínt fé af mönnum og tekið suma undir öxi 

...“.
33

 Ljóst er að Björn styðst við sömu annála og Jón og vega þar Lögmannsannáll og 

Flateyjarbókarannál greinilega þyngst. Einnig ályktaðir Björn sem svo að embætti hér á 

                                                 
29

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. iv og Jakob Benediktsson, „Annals“, bls. 15–16. 
30

 Guðrún Ása Grímsdóttir, „Forni annáll“. 
31

 Helgi Þorláksson, „Sagnfræði um Íslandssögu á tímabilinu 1300–1550“, bls. 68. 
32

 Jón Jóhannesson, Íslendinga saga II, bls. 79. 
33

 Björn Þorsteinsson, Íslenzka skattlandið, bls. 183. 
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landi hafi almennt leigð út þrátt fyrir að engar heimildir styðji slíkt.
34

 Söguskoðun af 

þessu tagi var allsráðandi um miðja 20. öldina. Sama viðhorf er t.d. ríkjandi í 

kennslubókum Jónsasar Jónssonar frá Hriflu, á borð við Íslands sögu sem hann gaf út í 

lok fjórða áratugarins. Sem dæmi má nefna umfjöllun hans um Grundarbardaga þar sem 

hann fjallar um hetjuskap Grundar-Helgu og að hún hafi fengið „sæmd mikla af sinni 

framgöngu er hún leysti byggðina frá þessum vágestum“
35

, eftir að hún hafði boðið 

gestum heim til sín í mat og gistingu einungis til að leiða þá í gildru. Í kennslubókum 

Jónasar ríkir römm þjóðernishyggja þar sem „Íslendingar“ berjast fyrir sjálfstæði sínu 

gegn útlendu valdi. Raunar er varasamt að tala um Íslendinga sem hóp á miðöldum, þar 

sem hugtakið var ekki til í þeirri merkingu sem við þekkjum í dag. Því er vissara að tala 

um landsmenn eða ákveðna hópa þeirra, t.d. Eyfirðinga, eins gert verður í þessari 

ritgerð. 

Upp úr 1970 má sjá talsverðar breytingar á rannsóknum annála, líkt og á öðrum 

heimildum, sem felast í ákveðnu uppgjöri á eldri rannsóknum. Með þeim fyrstu til að 

endurskoða gömlu söguskoðun sjálfstæðisbaráttunar voru Þór Vilhjálmsson, Sigurður 

Líndal og Magnús Stefánsson.
36

 Til að mynda kemur Magnús fram með nýstárlegar 

hugmyndir um biskupa 14. aldar sem áður höfðu verið taldir óvinveittir þjóðinni, á borð 

við Orm Hólabiskup Ásláksson er átti í deilum við Norðlendinga og var sakaður um 

fégræðgi.
37

 Magnús bendir á að biskupum bar að fylgja kirkjuvaldstefnunni, „libertas 

ecclesiae“, sem hann álítur Orm hafa gert staðfastlega. Hann kemst að þessari 

niðurstöðu meðal annars með því að skoða viðhorf annálaritaranna fremur en að líta á 

annálana einungis sem hlutlausar heimildir.
38

 Í Sögu árið 1974 birti Einar Bjarnason 

greinina „Árni Þórðarson, Smiður Andrésson og Grundar-Helga“ sem fjallar aðallega 

um aðdraganda og uppgjör Grundarbardaga, sem nafni hans Einar Arnórsson hafði 

einnig skrifað grein um rúmum tuttugu árum fyrr. Með því að bera greinar nafnanna 

saman er ljóst að í yngri greininni felst talsverð endurskoðun á hinni eldri. Yngri greinin 

er þannig ekki eins mótuð af þeim sjálfstæðishugmyndum sem voru ríkjandi um miðbik 

síðustu aldar.
39

 Á sama tíma fjallar Einar Bjarnason um Smið og hans menn í jákvæðara 

ljósi og segir raunar: „Smiður kemur auðvitað ekki með öðrum hug en þeim að hafa hér 

                                                 
34

 Sverrir Jakobsson, „Ísland til leigu: Átök og andstæður 1350–1375“, bls. 79–80. 
35

 Jónas Jónsson, Íslands saga, bls. 11–12.  
36

 Helgi Þorláksson, „Sagnfræði um Íslandssögu á tímabilinu 1300–1550“, bls. 68–69. 
37

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 222. 
38

 Magnús Stefánsson, „Frá goðakirkju til biskupakirkju“, bls. 250–253. 
39

 Sjá: Einar Bjarnason, „Árni Þórðarson, Smiður Andrésson og Grundar-Helga“, bls. 88–108 og Einar 

Arnórsson, „Smiður Andrésson. Brot úr sögu 14. aldar“, bls. 9–126. 
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vinsamleg skipti við menn“.
40

 Hér á eftir verður fjallað betur um aðdraganda 

Grundarbardaga og þá leikmenn tók þátt í honum og þeir skoðaðir með hliðsjón af 

mismunandi sjónarhornum annála. 

3 Aðferðafræði nýtextafræðinnar 

Á síðustu áratugum 20. aldarinnar varð lífleg umræða um aðferðafræði 

textafræðarinnar, um það sem kallað hefur verið nýja textafræðin eða nýtextafræði (e. 

New Philology). Mikilvægur þáttur í þeirri umræðu er endurskoðun á fyrri útgáfum 

miðaldatexta sem eru taldar gefa skakka mynd af handritamenningu miðalda. 

Fylgjendur nýtextafræðinnar eru þeirrar skoðunar að rannsóknir verði að beinast aftur 

að sjálfum handritunum og því að skoða þau í víðara samhengi, þar má sem dæmi nefna 

að kanna bakgrunn höfundar Flateyjarannáls sem finnst í Flateyjarbók. Þá er líka 

markmiðið að skoða hvert tiltekið efni frá sem flestum sjónarhornum til að öðlast betri 

yfirsýn. Einnig leggja fylgjendur nýtextafræðinnar aukna áherslu á að rannsakandinn 

hafi góða innsýn í handritamenningu miðalda til þess að skilja umhverfið sem textinn 

sprettur úr.
41

 Rannsóknaraðferðin felur í sér nýjar rannsóknarspurningar og nýja nálgun 

á texta fyrri alda. Sú nálgun felst í því að skoða handrit á fjölbreyttari máta, t.d. út frá 

því hverjir stóðu að gerð handritsins, hver átti það og til hvers það var notað. „Hver gerð 

af ákveðnum texta verður þannig tilefni til rannsókna út frá sínum eigin tíma, 

vitnisburður um tíma, fremur en vísbending um hinn upprunalega og að eilífu glataða 

frumtexta, vitnisburður um texta.“
42

 Þannig brýtur nýja textafræðin upp hefðbundna 

greiningarleið hinnar gömlu. 

Það sem hefur verið kallað „nýtt“ í nýtextafræðinni mætti kalla „endurnýjun“ líkt 

og Stephen Nichols orðar það.
43

 Hann segir jafnframt að nýtextafræðinni fylgi löngun til 

að snúa aftur til uppruna textafræðarinnar og fá betri innsýn í mennngarheim 

handritanna. Fræðimenn á borð við Leo Spitzer (1887–1960) notuðu textafræðina sem 

kerfi til að skoða mörg handrit og bera þau saman til að komast að ákveðinni 

niðurstöðu, á meðan að fyrir raunsæissinnann Erich Auerbach (1892–1957) var það 

hugmyndafræðin á bak við textann sem skipti mestu máli.
44

 Þá er innsýn Auerbachs 

ekki svo frábrugðin hugmyndum Gastons Paris (1839–1903) sem áleit texta vera hluta 

                                                 
40

 Einar Bjarnason, „Árni Þórðarson, Smiður Andrésson og Grundar-Helga“, bls. 95. 
41

 Ármann Jakobsson, Staður í nýjum heimi, bls. 15. 
42

 Karl G. Johansson, „Staður í nýjum heimi.“, bls. 229. 
43

 Nichol, „The New Philology“, bls. 1.  
44

 Nichol, „The New Philology“, bls. 3–4. 
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af lífi fólks, svo að til að fá betri innsýn í sögu textanna „þyrfti að skilja hvað fólkið sem 

skapaði þá stóð fyrir, hugleiða undir hvaða áhrifum það var, í hvaða umhverfi það 

hrærðist, og þróunarstig þess þegar söguritun þess hófst.“
45

 Bendir þetta til þess að 

hugmyndir nýtextafræðinnar hafi verið fyrir hendi talsvert lengur en heiti þessarar 

stefnu, sem var tekið upp á áttunda áratug seinustu aldar. 

3.1 Hugmyndir nýju textafræðinnar 

Ein meginhugmynd nýtextafræðinnar er sú að ekkert handrit sé í raun mikilvægara en 

annað, að sérhvert handrit hafi gildi og sé jafn verðugt viðfangsefni til rannsóknar. Það 

er menningin á bak við handritið sem nýja textafræðin leggur upp með að kanna. Með 

nýju textafræðinni má sjá að það er ekki aðeins einn höfundur sem stendur á bak við 

gerð handrits, heldur samansafn af listamönnum, skáldum, skrifurum, þulum og 

myndskreytum. Þá er gerð frekari grein fyrir mismunandi gerðum handrita og einnig 

hversu margar mismunandi rithendur koma að gerð þess. Einnig má greina áhrif 

mismunandi skrifara á afrituð handrit og hverju þeir kjósa að breyta og „lagfæra“.
46

 Þar 

með má líta á yngri annála sem endurritun þeirra eldri, líkt og til að mynda 

Gottskálksannáll sem ritaður var upp úr eldri annálum. Þeir annálar sem fást við 

frásagnir hans til 1394 eru ýmist glataðir eða varðveittir og t.d. fylgir annállinn að mestu 

tímatali Annálsbrotsins frá Skálholti.
47

 

Flest hinna varðveittu handrita eru rituð áratugum eða jafnvel árhundruðum eftir 

andlát upphaflega ritarans og því vita fræðimenn að handritin eru full af vafaatriðum, 

t.d. hvað varðar tímaskekkju í skrásetningu ártala, ólíkar nálganir og ólíkar áherslur 

þeirra fulltrúa sem standa að baki rituninni. Oft var munur á því sem höfundur vildi 

koma á framfæri og skilningi lesenda sem sést greinilegast þegar afritin eru borin 

saman. Öllu þessu verður reynt að gera grein fyrir síðar í þessari ritgerð út frá 

aðferðafræði nýju textafræðinnar. 

Viðtökurannsóknir skoða sérstaklega hvernig fólk hefur brugðist við textum á 

tilteknum tímum. Samkvæmt því er höfundur textans ekki lengur skapari hans eftir að 

hann hefur sent hann frá sér heldur er það lesandinn sem fær það hlutverk. Forsprakki 

þessarar kenningar, Roland Barthes, vill meina að verkið haldi stöðugt áfram að mótast í 

hugum lesenda líkt og í endursögn. Hann leggur höfuðáherslu á höfundinn sem 

                                                 
45

 Paris, La poésie du moyen áge, bls. 43, þýtt úr; Nichol, „The New Philology“, bls. 4. 
46

 Nichol, „The New Philology“, bls. 7–8. 
47

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. xviii-xx og Einar Bjarnason, „Árni Þórðarson, Smiður Andrésson og 

Grundar-Helga“, bls. 94–95. 
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„nútímafyrirbæri ... er kom fram undir lok miðalda með enskri raunhyggju, franskri 

rökhyggju og persónulegri trú siðaskiptanna.“
48

 Samkvæmt því er ekki hægt að yfirfæra 

höfundarhugtakið yfir á miðaldatexta. Túlkunarfræðin tekst á við það verkefni að færa 

lesendann nær textanum og velta því fyrir sér hvort rétt sé að yfirfæra nútímahugtök á 

miðaldatexta. Þannig ganga túlkunarfræðingar frekar út frá textanum og sækjast eftir 

því að skilja þá aðferðafræði sem skrifararnir notuðu við gerð textanna.
49

 A. J. Minnis 

fjallar frekar um þetta í bók sinni Medieval Theory of Authorship en aðalviðfangsefni 

hans er hugtakið auctor. Hann segir hugtakið auctor í miðaldatextum ekki merkja 

„höfund“ í nútímaskilningi heldur hafi það merkt traustur heimildamaður. Það er ekki 

fyrr en í lok 14. aldar sem hugtakið höfundur fer að merkja þann sem samdi textann.
50

 

Bandaríski sagnfræðingurinn Hayden White heldur því fram að engin krafa hafi verið 

gerð um heimildarmenn þegar kom að annálaritun. Samkvæmt því átti ritarinn ekki að 

taka neina afstöðu við skráningu „staðreynda“ og því hafi ekki verið deilt um frásagnir 

hans. Þannig áttu annálarnir ekki að segja söguna líkt og krónikan gerði, með skreyttu 

frásagnarformi, heldur aðeins að skrásetja hana í þágu sagnaritunar. Annálaritararnir 

höfðu samkvæmt þessu enga eiginlega rödd og áttu ekki að segja söguna út frá sjálfum 

sér heldur aðeins sem staðreyndir án skreytinga.
51

 Hugmyndir Barthes og Minnis hafa 

komið af stað ákveðinni endurskoðun fræðimanna á textafræði miðalda. Eftir 

kenningum þeirra velta nýtextafræðingar fyrir sér hvort yfirleitt sé hægt að gera ráð fyrir 

frumtexta þar sem að margir koma að verkinu og ljóst er að skrifararnir  eru ekki aðeins 

að afrita texta heldur hafi þeir skapandi áhrif á hann. 

Framan af voru markmið íslenska skólans svokallaða að greina handrit, finna 

höfund og ritunarstað. Árnastofnun gaf út töluvert af rannsóknum á frumheimildum sem 

byggðu á aðferðum Karl Lachmann (1793–1851) sem fólst í að draga saman handrit 

sem hann taldi skyld og raða þeim saman í einskonar ættarskrá með eitt stofnrit. 

Stofnritið var þó yfirleitt glatað en með þessari aðferð taldi Lachmann að það mætti 

komast að ýmsu um það.
52

 Þrátt fyrir að íslenski skólinn hefði verið sprottin út frá 

hugmyndum Sigurðar Nordal þá höfðu eftirmenn hans ekki sömu innsýn í handritin og 

fylgdu heldur stefnu þjóðlegra fræða í rannsóknum á handritum. Íslenski skólinn og 

fylgismenn Jóns Helgasonar höfðu áður unnið saman „og afraksturinn orðið safn 
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 Barthes, „Dauði höfundarins“, bls. 174. 
49

 Sverrir Tómasson, „Er nýja textafræðin ný?“, bls. 199–202. 
50

 Sverrir Tómasson, „Er nýja textafræðin ný?“, bls. 203, Minnis, Medieval Theory of Authorship, bls. 94. 
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 White, The Value of Narrativity in the Representation of Reality, bls. 22. 
52
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þjóðlegra fræða aukið með textafræði.“
53

 Íslenski skólinn hefur verið gagnrýndur, 

meðal annars af Örnólfi Thorssyni sem gagnrýndi fræðimenn fyrir að einblína um of á 

leitina að frumtextanum líkt og fylgjendur Lachmannstefnunar gerðu.
54

  

Með tilkomu hugmynda nýju textafræðinnar meðal íslenskra fræðimanna fór 

skilningur á handritum að breytast. Áður fyrr var aðallega litið á miðaldahandrit líkt og 

fólk lítur á bókmenntir nútímans, að þær hafi einn höfund með ákveðið viðfangsefni. 

Fylgjendur nýtextafræðinnar skoða heldur verkið sem „skapandi verðandi“
55

 sem hægt 

er að rannsaka og greina á fjölbreyttari hátt. Mikilvægi þess að rekja alla liði milli 

varðveittra og gleymdra handrita varð minni en í staðinn var lögð meiri áhersla á lifandi 

texta sem varð fyrir stöðugri mótun í gegnum aldirnar. 

Til merkis um íslenskar rannsóknir af þessu tagi má nefna bók Ármanns 

Jakobssonar Staður í nýjum heimi þar sem hann skoðar Morkinskinnu. Í rannsókninni 

gengur Ármann út frá aðferðum nýju textafræðinnar í umræðu sinni um frumtexta 

handritsins. Þar hugar hann meðal annars að „félagslegu samhengi sögunnar“
56

 þar sem 

„öll sagnarit spretta úr samtíma sínum og umhverfi“
57

. Í bók sinni fjallar Ármann einnig 

um hugtökin verk og höfund í samhengi við Morkinskinnu eins og þau hafa verið notuð í 

ýmsum útgáfum handritsins. Þá gerir Ármann grein fyrir því að miðaldatextar hafi ekki 

verið óumbreytanlegir eða eignaðir „höfundum“ sínum.
58

 Annað dæmi um rannsókn í 

anda nýju textafræðinnar er bók Sveinbjarnar Rafnssonar um Sögugerð 

Landnámabókar. Í ritgerðinni leggur hann meiri áherslu á muninn á hinum ýmsu 

gerðum Landnámu og þróunarsögu verksins en að leita einungis að frumtextanum eða 

réttustu útgáfunni.
59

 

Rannsóknir á íslenskum frumtextum með tækni nýtextafræðinnar ná út fyrir 

landsteinana. Þar má nefna útgáfu Evelyn Scherabon Firchow og Karenar Grimstad á 

Elucidarius frá 12. öld, sem var vinsæl kennslubók í guðfræði, í íslenskri þýðingu. Þar 

kemur fram áhugaverður samanburður á rannsóknaraðferðum gömlu og nýju 

textafræðinnar sem notaðar voru á Elucidarius. Sem dæmi um gömlu aðferðina taka þær 

fyrir Paul Mass og tilraun hans til að skapa frumgerð textans með samanburði á 

mörgum mismunandi útgáfum, sér í lagi á grísku og latínu. Ólíkt Mass þá gefa Firchow 
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 Viðar Hreinsson, „Um heilagan Jón, vélina og dauðann“, bls. 136. 
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og Grimstad þeim útgáfum sem þær rannsaka jafn mikið vægi og eru þannig ekki að 

flokka þær. Leitin að frumgerð textans verður aukaatriði og í staðinn er hver útgáfa 

skoðuð sem vísbending um menningarlegt umhverfi og sögulegt gildi. Í umfjöllun sinni 

um bók Firchow og Grimstad talar Kirsten Wolf um það hvernig nýja textafræðin eigi 

sérstaklega við rannsóknir á íslenskum frumtextum. Þar bendir hún á að textarnir séu 

sérstaklega lifandi heimildir líkt og Íslendingasögurnar sem voru endurskrifaðar og 

aðlagaðar í rímur og tóku þannig á sig nýja mynd. Þannig vandist greining á sögum á 

borð við Bærings sögu sem sé til í 57 eintökum frá 14. öld til 19. aldar. Þrátt fyrir það 

takist Firchow og Grimstad að greina einkenni textanna en leyfi þeim líka að standa 

fyrir sínu eins og þeir voru ritaðir.
60

 

3.2 Fræðileg umræða 

Sagnfræðingurinn Joachim Bumke gaf út bók um þýðska miðaldahandritið 

Niblungenklage árið 1996 sem bar heitið Die vier Fassungen der Niblungenklage en í 

henni kemur fram frekar hörð gagnrýni á eldri rannsóknir á textanum, sem hann skiptir 

niður í fjórar gerðir. Sjálfur var Bumke hins vegar harðlega gagnrýndur fyrir bók sína, 

þá sérstaklega af hinum kunna þýska fræðimanni Werner Schröder sem segir Bumke 

hafa „varpað 150 ára vinnu þýskra textafræðinga fyrir róða“. Ljóst er þó að Bumke er 

fyrst og fremst að kynna nýja aðferðafræði. Hann byggir hugmyndir sínar á kenningum 

Bernard Cerquiglini sem hélt því fram að hugtakið „höfundur“ hefði einfaldlega ekki 

þekkst á miðöldum. Sverrir Tómasson telur Bumke hafa tekið of mikið mark á 

kenningum Cerquiglini sem hafi leitt til þeirrar hörðu gagnrýni sem hann hlaut.
61

 

Annað svipað dæmi um fræðilega umræðu á sviði nýju textafræðinnar hér á landi 

er umræðan sem skapaðist um bók Patriciu P. Boulhosa Icelanders and the Kings of 

Norway þar sem hún rannsakar samskipti Íslendinga og Noregskonunga eins og þau 

birtast í Íslendingasögunum, Sturlungu og lagalegum handritum frá 13. öld og allt til 16. 

aldar. Ásamt því fjallar hún um yngri handrit eldri sagna á borð við Möðruvallarbók. 

Þannig grundvallast aðferðafræði hennar á því að miðaldahandrit séu heimild um 

samtíma sinn en ekki áreiðanleg afrit af eldri ritum.
62

 Boulhosa telur að margir 

fræðimenn á 19. og 20. öld hafi ályktað að þau handrit sem rituð voru á þjóðveldisöld 

hafi verið rituð af frjálsum Íslendingum í frjálsu ríki. Þá ályktun dregur hún þó í efa þar 
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 Wolf, „Old Norse – New Philology“, bls. 338–339. 
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sem hún telur að það ferli sem lauk með valdatöku Noregskonungs 1262–1264 hafi 

verið langt og að heimildir um þann tíma sýni það. Þá spyr hún líka hvort Gamli 

sáttmáli hafi verið gerður á þessum árum eða hvort hann sé uppspuni frá 15. öld
63

 og 

16. öld.
64

 Þetta sýnir mikilvægi þess að rannsaka handritin í samhengi við þann tíma 

sem þau voru rituð á.
65

 Við upphaf bókarinnar er ljóst að Boulhosa fylgir aðferðum nýju 

textafræðinnar og að hún hefur tileinkað sér aðferðafræði stefnunnar. Niðurstaða hennar 

er í takt við niðurstöður nýtextafræðinga, „að textar í handritum frá miðöldum séu 

síbreytilegir og endurspegli ævinlega aðstæður við ritun þeirra“
66

 og í ljós kemur að hún 

telur þetta einnig eiga við um íslensk handrit á borð við Gamla sáttmála. 

Umræðu um bók Boulhosa má t.d. einnig finna hjá Gísla Sigurðssyni sem segir 

hana brjóta niður eldri hugmyndir um íslenska sögu með því að nota aðferðir nýju 

textafræðinnar.
67

 Boulhosa gagnrýnir fullyrðingu ýmissa fræðimanna um að Snorri 

Sturluson hafi verið höfundur Heimskringlu og Egils sögu og segir hún jafnframt að sú 

hugmynd hafi ekki komið fram fyrr en á 16. öld.
68

 Afstaða hennar til heimilda er 

gagnrýnd af Helga Skúla Kjartanssyni sem segir að henni hafi yfirsést skrif eldri 

fræðimanna á borð við Jón Sigurðsson og Helga Þorláksson, og gert lítið úr 

niðurstöðum þeirra.
69

 Boulhosa ítrekar að rannsókn hennar byggist á textunum sjálfum, 

sér í lagi Gamla sáttmála, og mismunandi útgáfum þeirra. Hún gerir þó einnig grein 

fyrir eldri rannsóknum og í ljós kemur að það hafði verið ákveðin ættarskráaraðferð í 

anda Lachmannreglunnar ríkjandi í textafræðaheiminum hér á landi líkt og annarsstaðar. 

Það er ljóst af lesningu bókar Boulhosa hversu mikilvægt hefur verið að brjóta þessa 

gömlu greiningu upp í von um að öðlast víðari og dýpri innsýn í þessa frumtexta.
70
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4 Uppbygging 

Annálaritarar miðuðu tímatal sitt við páskaöld
71

 og árin mörkuðu þeir „með 

sunnudagsbókstöfum og prikstöfum, en ártöl frá fæðingu Krists skrifuð arabískum 

tölustöfum með 20 ára millibili.“
72

 Storm taldi, eins og áður hefur komið fram, annálana 

alla eiga sameiginlegt tímatalsskipulag (d. chronologisk system) ásamt því að eiga 

sameiginlega rót þar sem í þeim öllum má finna samhljóða frásagnir.
73

 Tímatali í 

annálunum ber ekki alltaf saman, sem gæti orsakast af því að mismunandi ritarar skiptu 

með sér verkum í gegnum tíðina og því gat tímatalið bjagast. Til að mynda eru 

Gottskálksannáll og annálsbrotið frá Skálholti oft einu til tveimur árum á undan hinum, 

t.d. má nefna Grundarbardaga sem Gottskálksannáll setur árið 1361 en ekki 1362 líkt og 

Flateyjarannáll og Lögmannsannáll gera.
74

 Slíkt ósamræmi í ártölum annála er fremur 

algengt enda hafa annálaritaranir stuðst við mismunandi heimildir. Þessu vafaatriði hafa 

fræðimenn á borð við Einar Bjarnason leyst úr með því að rekja upp frásagnir 

annálanna. Í þessu tilfelli þarf ekki að fara lengra aftur en ár, til þess þegar Árni 

Þórðarson var tekinn af lífi, líkt og gert er grein fyrir í Flateyjarannál; „frjádag næsta 

fyrir Jóhannismessu baptiste“
75

 og Gottskálksannál; „Drepinn Árni Þórðarson næsta dag 

eftir [festum] Botolfi abbatis“.
76

 Með því að bera frásagnirnar saman kemur í ljós að 

Árni var drepinn 18. júní árið 1361. Samkvæmt því hefur Smiður ómögulega getað 

komið hingað til lands, vingast við Árna, ferðast til Hóla og tekið Árna á lífi á einu 

sumri og þannig má tímasetja Grundarbardaga árið eftir eða 1362.
77

 

Flestir annálarnir, sérstaklega þeir elstu, innihalda hnitmiðaða frásögn af því sem 

annálaritararnir hafa talið einhverja mikilvægustu atburði mannkynssögunnar 

samkvæmt túlkun miðaldakirkjunnar, allt frá valdatöku Júlíusar Caesars 46 f.Kr., eða 

frá upphafi hins júlíanska tímatals (e. Julian calendar), til kristburðs og loka annálsins. 

Þessi hefð fylgir stíl miðaldaannála og krónika annarsstaðar í Vestur–Evrópu sem 

hefjast á stuttri lýsingu á sköpunarverkum Guðs, framvindu bíblíusagna í anda heilaga 

munksins Beda (672/3–735), sagnaritarans Titusar Flaviusar Josephus (37–100), 

Hieronymosar (347–420) kirkjuföður og loks kirkjusagnaritarans Petrusar Comestor (d. 
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1178). Sagnfræðingurinn Eldbjørg Haug er ein þeirra sem fjallað hefur um þessi 

sameiginlegu tengsl íslenskra og eldri enskra annála og telur jafnframt að hinir íslensku 

byggi tímatal sitt á tímatali enska dýrlingsins Beda.
78

 

Í Konungsannál er inngangshluti á miðaldalatínu en í hinum annálunum er hann 

aðallega á íslensku, en það er algengt að finna langa kafla á latínu í annálunum. 

Höfuðáhersla er lögð á skrásetningu á keisurum og páfum í þessum köflum eldri 

annálanna en minni á frásagnir um þá. Ljóst er að íslensku annálarnir höfðu stærri 

evrópsk rit að fyrirmynd á borð við latneskar krónikur og önnur sagnarit.
79

 Slíkar 

heimildir um atburði utan landsteinanna voru til að mynda byggðar á skrifum Ekkehards 

af Aura (d. 1126) en einnig má finna samlíkingar með Historia scholastica eftir Petrus 

Comestor og Speculum historiale eftir Vincentius af Beauvais (1184/1194–1264). Í raun 

vitnuðu annálaritarar reglulega í þessari heimildir ásamt því að styðjast við frásagnir 

danskra og sænskra annála og engilsaxneskar ættarskrár.
80

 Storm telur annálaritara líka 

hafa þekkt til Frutolfs af Michelsberg, höfundar heimskrónikunnar Chronica sem var 

ein sú nákvæmasta sinnar gerðar á ármiðöldum. Einnig hafa annálaritarar byggt á eldri 

íslenskum heimildum, t.d. Veraldar sögu, enda margar frásagnir í Skálholts- og 

Lögmannsannál sem svipa mjög til frásagnar hennar. Veraldar sagan er talin vera rituð í 

Skálholti á síðari hluta 12. aldar og ef svo er þá má sjá handritið sem forvera íslensku 

annálanna. Sagan hefur verið rakin til Gissurar Hallssonar goðorðs- og lögsögumanns á 

12. öld, sem hefur verið tengdur Þingeyrarklaustri ásamt því hann dvaldi löngum í 

Skálholti, en í lok sögunnar er greint frá ferðum hans til suður til Rómar.
81

 Konungs- og 

Resensannáll sýna skýrustu tengslin við veraldarsagnahefðina þar sem þeir standa með 

mörgu öðru efni í handritunum. Handritum sem fylgdu veraldarsagnahefðinni svipaði til 

annála á margan máta og gátu frásagnir í þeim t.d. fjallað um smærri mál á borð við 

skráningu valdamanna, atburði í einföldu máli en einnig  um hörmungar og stjórnmál 

með fremur ítarlegum útskýringum.
82

 Meginmunurinn liggur í heitinu „veraldarsaga“ 

líkt og Hans-Werner Goetz hefur gert grein fyrir og segir „Þema [veraldarsögunnar] er 

saga veraldarinnar eins og hún leggur sig, frá upphafi heimsins (sköpuninni), eða að 

minnsta kosti frá Krists burði, til samtíðar höfundarins og stundum lengra fram í 
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tímann.“
83

 Frá sagnfræðilegu sjónarmiði er mikil áhersla lögð á tímatal í 

veraldarsagnahefðinni, en líkt og annálar þá eiga handrit sem fylgja þessari hefð það 

einnig til að fjalla um samtímasögu sína.
84

 

Margir erlendir atburðir vörðuðu Íslendinga eða voru hafðir með til viðmiðunar 

fyrir íslenskar aðstæður í sögunni. Meðal þeirra fyrstu sem vert er að nefna eru helstu 

áfangar í lífi Haralds hárfagra, fæðing hans og uppgangur, skipting ríkis hans og andlát. 

Frásagnir af lífi Haraldar og tímatal sem rataði í annála má rekja allt aftur til Ara 

fróða.
85

 Yfirleitt eru annálar einróma varðandi ártöl af þessu tagi en mismun þar mætti 

tengja mismunandi útreikningum í Íslendingabók og misræmi í öðrum handritum. 

Eldbjørg Haug hefur einnig fjallað um mikilvægi íslensku annálanna sem 

höfuðheimilda um stjórnarfarssögu Noregs á 14. öld sökum skorts á norskum 

heimildum á því tímabili. Sem dæmi um mikilvægar frásagnir um norska sögu í 

íslenskum annálum má nefna krýningu Magnúsar Eiríkssonar í Stokkhólmi, útbreiðslu 

svartadauða í Noregi og stjórnun norsku kirkjunnar undir leiðsögn Margrétar 

drottningar.
86

 

4.1 Flokkun 

Hér verður fylgt hefðbundinni aðferð við flokkun íslensku annálanna87 en þeim má 

síðan raða í þrjá undirflokka eftir þeim tímabilum sem þeir voru ritaðir á: a) Elstu 

annálarnir tilheyra fyrsta flokknum, það eru (I) Resensannáll, (II) Forni annáll, (III) 

Høyersannáll og elsti hluti (IV) Konungsannáls. Þessir fjórir annálar voru ritaðir í lok 

13. aldar (jafnvel fyrr) eða í upphafi hinnar 14. Þá telja þeir Storm, Finnur Jónsson og 

Beckman annála I-III vera náskylda og sækja efni sitt í sameiginlegan frumannál. Þetta 

sést greinilegast á árunum 1271–1289 þar sem frásagnir þeirra eru mjög líkar.88 Þrátt 

fyrir að vera náskyldir að efni hefur hver og einn þeirra að geyma sérefni. Annálar II og 

IV eru varðveittir í nokkrum handritum, I er varðveittur í nákvæmu afriti Árna 

Magnússonar og III í afriti frá því um 1600. Tímatal I endar árið 1295, II (með eyðu) 

árið 1314, III árið 1310 en elsta rithönd IV endar árið 1306 en svo taka yngri rithendur 

við allt til 1341 en niðurlagið vantar. Þegar margar rithendur eru á sama annál mætti 

tengja ritun hans við stofnun, á borð við biskupsstól eða klaustur, eða þá að ritun hans 
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 22 

 

 

var samvinnuverkefni fleiri en eins sagnaritara. Frásögnum annála I–III svipar mjög 

saman allt til ársins 1280, á meðan frásögn IV er ítarlegri á 12. og 13. öld. Bendir þetta 

til að allir annálarnir fjórir sæki upplýsingar úr sameiginlegum heimild um og fylgi 

sömu heimildahefð sem þróaðist í lok 13. aldar. Þá eru fræðimenn einnig almennt 

sammála um að þessir fyrstu þrír séu náskyldir þrátt fyrir að ágreiningur sé um 

innbyrðis skyldleika hinna.
89

 Þar sem IV er ríkulegri má gera ráð fyrir að í hann hafi 

verið aflað fleiri heimilda og „stíll hans er víða líkari sögustíl en annálastíl“.
90

 

 

I. Resensannáll (Annales Reseniani)91 (–1295): Annáll þessi byggist að mestu 

leyti á öðrum annálum og til tímatalsins 999 svipar honum mjög til Fornaannáls og 

Høyersannáls sem hann er nánast samhljóða frá 1000 þar til honum lýkur 1269. 

Talið hefur verið að Sturla Þórðarson hafi fært annálinn í letur til ársins 1283 en svo 

tekur önnur rithönd við eftir að hann lést árið 1284.92 Einnig er hann elstur 

íslenskra annála og var í skinnbók (Membrana Reseniana 6) sem brann í 

Kaupmannahöfn 1728. Þökk sé Árna Magnússyni varðveittist annállinn í uppskrift 

hans.
93

 Ekkert liggur ljóst fyrir um uppruna handritsins en niðurstaða Stefáns 

Karlsonar er sú að það hafi verið ritað á síðari hluta 13. aldar sem alfræðirit Sturlu 

Þórðarsonar. Annállinn er hluti af Resensbók sem hefst á veraldarsögu á latínu og 

fylgir páfa– og klerkatalningu frá Monte Cassino. Talningunni fylgir lýsing á keisara 

Hins heilaga rómverska ríkis, listi konunga yfir Bretlandi og Skandinavíu og svo 

loks annállinn. Í handritinu hefur einnig verið heimskort og textar um greinar 

fjórvegarins. Svanhildur Óskarsdóttir bendir á að handritið hafi líklega orðið til á 

Vesturlandi.
94

  

 

II. Forniannáll (Annales vetussimi)
95

 (1–999, 1270–1313): Annállinn líkist 

Resensannál að miklu leyti til 1290 en er síðan sjálfstæður árin 1290–1314. 

Hermann Pálsson hefur einnig bent á náskyldleika annálsins við Høyersannál, enda 
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svipar frásögnum þeirra töluvert saman.
96

 Ritararnir eru alls fimm en sá þriðji ritaði 

bróðurpart hans. Skrif seinasta ritarans benda til þess að hann hafi þekkt til í 

Breiðafirði og Skálholti, en í handritinu eru margar frásagnir þaðan á því tímabili 

sem hann skrifar. Það sama gildir um viðbætur hans á árunum 1305–1309 og 1308–

1315.
97

 Norski sagnfræðingurinn Peter Andreas Munch (1810–1863) taldi hluta 

annálsins vera ritaðan með sömu hendi og eins ritara Hauks Erlendssonar (d. 1334) 

og því kallaði Jón Sigurðsson hann Hauksannál.
98

 Handritið sem annállinn er 

varðveittur í (AM 415, 4to) var ritað í upphafi 14. aldar af klerkum á vestanverðu 

landinu. Það endaði í eigu Árna Magnússonar sem ályktaði að það hefði verið í eign 

Brynjólfs Sveinssonar Skálholtsbiskups. Í því er að finna latneskan kveðskap og 

íslenskt fjarðatal 111 fjarða umhverfis landið. Á undan annálnum kemur páfatal, 

stjörnu-oddatal ásamt kafla um stjörnubókarfræði. Loks kemur annállinn en sú eyða 

sem í honum er frá 1000 til 1269 hefur eflaust verið skilin eftir til að fylla síðar. Þar 

sem efnið hefur greinilega ekki skilað sér í eyðuna hefur hún í staðinn verið fyllt 

með alfræðiefni. Handritinu lýkur svo með allskyns upptalningum á borð við 

íslenskra og norskra biskupa– og konungatal.
99

  

 

III. Høyersannáll
100

 (1000–1310): Annáll þessi hefur verið talinn hafa tengsl við 

Flatey á Breiðafirði. Hermann Pálsson telur annálinn náskyldan Fornaannál enda 

svipar frásögnum þeirra verulega saman. Annállinn er einnig samhljóða 

Resensannál, sérstaklega frá tímabilinu 1000–1269.
101

 Annállinn er heldur 

sundurleitari en hinir enda afrit af öðru handriti frá Noregi sem er með öllu glatað.
102

 

Afskriftin var rituð í Björgvin í upphafi 17. aldar og telur Jón Þorkelsson annálinn 

lítið notaðan enda fátt í honum sem ekki finnst í öðrum annálum. Þó nefnir hann að 

annállinn hafi verið notaður við „biskuparöðina hjá Hvítfeld 1604“.
103
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IV. Konungsannáll
104

 (Annales regii) (46 f. Kr. –1341): Samkvæmt Storm er 

Konungsannáll ritaður í byrjun 14. aldar.
105

 Hann er varðveittur í handritinu GKS 

2087 4to og tengist latneskum veraldarsögum líkt og Resansannáll. Margar frásagnir 

í honum eiga samsvaranir í öðrum varðveittum annálum.
106

 Á undan honum má 

finna ágrip af latneskri króniku Ekkehards. Annállinn hefst svo á Júlíusi Caesari og 

telur upp mikilvæga atburði og leiðir svo til norrænnar sögu sem og uppgangs 

kirkjuvaldsins. Loks þrýtur annálinn árið 1341. Konungsannáll hefur allmikið efni 

umfram hina þrjá elstu annálana, og margt af því efni er tekið upp í yngri annálunum 

eða úr systurhandritum hans. Einnig er vert að nefna að ýmist efni sem fengið er úr 

Speculum historiale eftir Vincentius frá Beauvais má finna í Konungsannál.
107

 

Storm álítur hann vera samtímaheimild og áreiðanlegan frá 1300, jafnvel 1280.
108

 

Hermann Pálsson skrifaði um einstaka atburði sem koma einungis fram í 

Konungsannál en ekki þeim annálum sem á undan komu (I, II og III) og telur 

jafnframt að það efni sé fengið úr glötuðum eldri annál sem megi rekja til 

Þingeyraklausturs. Á fyrri hluta 14. aldarinnar var klaustrið mjög auðugt og margir 

munkar þess störfuðu sem fræðimenn. Klaustrið átti sér blómaskeið í fræðastarfi 

þegar Guðmundur ábóti (d.1339) var vígður til starfsins árið 1309 eða 1310 þar til 

um miðbik aldarinnar, og hefur annállinn líklega verið ritaður á þessu tímabili.
109

 

 

Annar flokkur; b) eru annálar sem ritaðir voru á síðari hluta 14. aldar: (V) 

Skálholtsannáll, (VI) Annálsbrot frá Skálholti, (VII) Lögmannsannáll og (VIII) 

Flateyjarannáll. Þar til um 1300 eru þessir annálar svipaðir annálum I-III og/eða IV, en 

um atburði á 14. öld er umfjöllun þeirra sjálfstæðari. Þeir ná lengst til 1394 að 

undanskildnum Nýja annál sem teygir VII allt til 1430. Í minnisgreinum Árna 

Magnússonar skrifar hann um handrit VI, VIII og Nýja annál: „Þessi 3 annála volumina, 

eða fragmenta, lágu í Skálholti eftir Mag. Þórð [Þorláksson], og höfðu þar legið um 

hans tíð. Er óvíst hvort þau hafa verið kirkjunnar eign, eða óvart orðið af bókum Mag. 

Brynjólfs. Í engu Skálholtsregistri standa þau.“
110

 Hermann Pálsson taldi annála IV og 
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V vera tengda og jafnframt að V sækti heimildir í Árna sögu. Þessi tenging fer þó 

minnkandi eftir 1280.
111

 

 

V. Skálholtsannáll
112

 (140–1356): Storm telur annállinn vera samtímaheimild frá 

14. öld, þó er hugsanlegt að tímabilið 1349–1356 séu viðbætur þar sem rithátturinn 

er frábrugðinn og efnisgreinarnar styttri. Annállinn var nefndur Skálholtsannáll hin 

forni af Brynjólfi biskupi sem varðveitti hann á biskupstíð sinni í Skálholti fram á 

daga Jóns biskups Vídalíns.
113

 Hann óháðari heimild en margir aðrir annálar þar sem 

hann vísar nokkurn veginn jafnt til Skálholts- og Hólabiskupa.
114

 Þorleifur 

Hauksson hefur haldið því fram að margt bendi til þess að ritari annálsins hafi notað 

sérstaka heimild sem aðrir ritarar notuðu ekki, þar sem t.d. kemur fram tvöföld 

frásögn af kirkjuþingi í Lyon 1274. Einnig má tengja annálinn við Konungsannál, 

sérstaklega í greinum 1273–1289, þar sem hann virðist geyma styttan texta úr 

honum.
115

 

 

VI. Annálsbrot frá Skálholti
116

 (1328–1372): Storm telur annálinn líklegast vera 

samtímaheimild og ritaðan í Möðruvallaklaustri í Hörgárdal, þrátt fyrir að hann hafi 

fundist í Skálholti á sautjándu öld. Rök hans eru þau að töluvert er fjallað um príora 

klaustursins. Einnig telur hann að tíu annálaritarar hafi komið að verkinu og að þá 

hafi sá fyrsti ritað meiri hluta textans frá árunum 1328–1362 en síðar hafi níu aðrir 

ritarar skipst á með frásagnarritunina. Brotið er aðeins 3 skinnblöð frá lokum 14. 

aldar og eftir kenningu Storms lagði Jón Þorkelsson til að kalla mætti annálinn 

„Möðruvallaannál“.
 117

 Er því annállinn skýrt dæmi um annál sem er tengdur stofnun 

og sennilega ritaður yfir langt tímabil. 

 

VII. Lögmannsannáll
118

 (111–1430): Einar Hafliðason (1307–1393), prestur og 

officialis
119

 á Breiðabólstað í Vesturhópi, og góðvinur Jóns Hákonarsonar í 
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Víðidalstungu
120

, skráði annálinn frá upphafi (111) til 1362 og má því áætla að 

síðari hluti annálsins segi frá samtímaatburðum. Þetta sannar Storm með því að bera 

handskrift annálsins saman við skrift Einars í íslenskum fornbréfum. Einnig hefur 

annállinn verið kenndur við Árna lögmann Oddsson (1592–1665) sem átti hann um 

tíma.
121

 Bent hefur verið á greinileg rittengsl annálsins og Lárentíus sögu sem Einar 

er einnig höfundur að og er vert að taka tillit til þess. Samkvæmt því er forritið að 

því annálsefni sem finnst í sögunni aðallega komið frá Lögmannsannál ásamt 

Konungsannál.
122

 Aftur á móti telur Natanael Beckman annálinn fjarri því að vera 

skyldan Konungsannál. Raunar telur Beckman annálinn frekar vera í nánum 

skyldleika við Skálholtsannál og elstu annála, þá sértaklega I-III. Þannig má sjá 

svipaðan texta í Skálholts- og Lögmannsannál í því efni sem hinn fyrrnefndi hefur 

greinilega þegið frá Konungsannál.
123

 Þeir Finnur Jónsson, Sven Axelsson og 

Hermann Pálsson telja Lögmannsannál vera tengdan Konungsannál en síðan hefur 

Hermann einnig talið Skálholtsannál vera meginheimilda annálsins.
124

 Við frekari 

samanburðarrannsókn Þorleifs Haukssonar á því kemst hann að þeirri niðurstöðu að 

líklegra sé að Skálholts- og Lögmannsannáll eigi rætur að rekja til sameiginlegs 

móðurrits, a.m.k. að hluta.
125

 Eftir lát höfundar hefur annál þessum verið fram 

haldið til 1430 og telur Storm það vera hugsanlegt að ritunin hafi verið færð frá 

Hólum til Skálholts og segir að greina megi fimm annálarithendur í seinni hluta 

þess. Þessa tilgátu má rökstyðja með þeim ríkulegu frásögnum sem í annálum eru 

um Viklin Skálholtsbiskup upp úr 1380 eftir þriðju rithönd, sem gefur til kynna að 

sá ritari hafi verið náinn honum. Sömu sögu má segja af næsta Skálholtsbiskupi, 

Árna Ólafssyni.
126

 Helsti galli annálsins er að tímatalið ruglast sumsstaðar og er það 

eflaust sökum þess hversu margir bættu við hann. Storm taldi Lögmannsannál í raun 
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vera styttri útgáfu af Konungsannál en með efnisríkari frásagnir um kirkjusögu.
127

 

Hann gerði einnig ráð fyrir því að annállinn væri eldri en hinir svokölluðu annálar 

frá norðurströnd Íslands sem hann taldi Gottskálksannál vera byggðan á og eldri en 

Flateyjarbók
128

, ólíkt Hermanni Pálssyni og svo loks Sverri Jakobssyni sem töldu 

Gottskálksannál vera byggðan á vestlenskum annálum.
129

 Nýi annáll
130

 (1393–1430) 

er framhald af Lögmannsannál og er líklega samtímaheimild frá 1393 til 1430. Hann 

er talinn vera eini íslenski annállinn sem ritaður var að hluta til á fimmtándu öld í 

Skálholti.
131

 Hann var áður nefndur Skálholtsannáll hinn nýi af Brynjólfi biskupi 

Sveinssyni en hann gaf einnig Lögmannsannál sitt heiti. Þessir annálar eiga það 

sameiginlegt að hafa verið í handriti í Skálholti á biskupstíð Brynjólfs fram að 

dögum Jóns biskups Vídalíns, þegar Árni Magnússon tók við þeim. Líkt og Helgi 

Þorláksson bendir á er það „ein af helstu gátum miðaldasögu“ að ritun annála 

stöðvast með Nýja annál 1430 og er ekki tekin upp aftur fyrr en um miðja 16. öld.
132

 

Storm taldi Nýja annál vera ritaðan í Skálholti á 15. öld en Hannes Þorsteinsson 

taldi hann líklega ritaðan á Suðurlandi, þá hugsanlega einnig í Skálholti.
133

 Björn 

Þorsteinsson taldi ritara annálsins hafa verið Jón Egilsson sem var notarius publicus 

eða lögbókandi hjá Jóni biskupi Vilhjálmssyni á Hólum 1429–1434. Jón var 

líklegast lærður maður frá Noregi og var í þjónustu biskupa hér. Hann telur að Jón 

hafi ritað annálinn til um 1435. Björn rökstyður þetta með því að benda á umhyggju 

Jóns fyrir klaustrinu á Helgafelli og áhuga hans á Austfjörðum, sem sést í fyrri hluta 

annálsins.
134

 Aftur á móti þá hefur frásögnin af andláti Einars Haukssonar 

ráðsmanns í Skálholti verið vísbending um tengsl ritara annálsins við Skálholt: „Eigi 

hefur hér á landi á vorum dögum vinsælli maður verið, og meiri harmdauði verið 

almenningi en séra Einar“.
135

 Elsta handrit annálsins er talið vera frá síðari hluta 16. 

aldar og taldi Hannes Þorsteinsson ásamt Jón Þorkelssyni þjóðskjalaverði að Vigfús 
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Jónsson (d. 1595) sýslumaður á Kalastöðum hefði verið afritarinn.
136

 Vegna þess 

hve sundurlaus uppbygging og orðfæri annálsins eru þá er líklegt að fleiri en ein 

rithönd hafi komið að gerð hans. Þó eru skiptar skoðanir um þetta og t.d. taldi Björn 

Þorsteinsson að um einn hæfileikamann væri að ræða.
137

 

 

VIII. Flateyjarannáll
138

 (1150–1394): Annállinn er kenndur við Flatey þar sem 

handritið var á 17. öld og er hluti af Flateyjarbók. Uppruna annálsins má rekja til 

Húnaþings og er hann skráður á árabilinu 1388–1394 af Magnúsi presti Þórhallssyni 

fyrir Jón Hákonarson í Víðidalstungu og er fæðingar Jóns getið í annálnum árið 

1350.
139

 Hluti Magnúsar er sérstaklega greinargóður um stjórnmál á tímabilinu, en 

hann hefur eflaust samið textann sjálfur. Hann styðst töluvert við Lögmannsannál og 

endurtekur tímavillur hans, sérstaklega fram til 1388, og greinilegt að þangað til er 

annállinn meginheimild hans líkt og Sigurður Nordal fullyrðir.
140

 Líklega hefur 

Magnús einnig sótt hluta efni síns í Lárentíus sögu líkt og Hermann Pálsson færir 

rök fyrir. Hermann veltir þó ekki fyrir sér þeim möguleika að um sameiginlegan 

frumannál allra þessa rita sé að ræða.
141

 Þeir Hermann og Finnur Jónsson sýna líka 

fram á að annállinn gæti verið eftirrit af Fornaannál.
142

 Líkt og Rowe bendir á þá 

styðst annállinn greinilega við Fornaannál í lok 13. aldar ásamt því að styðjast við 

Skálholtsannál, Konungsannál og hugsanlega aðra glataða vestlenska annála.
143

 

Aftur á móti telur Storm annálinn vera samsteypu handrita skyldum Konungsannál 

og fyrst og fremst þeirra á meðal frumrit annáls Einars Hafliðasonar.
144

 Storm og 

síðar Þorleifur Hauksson benda á að Magnús Þórhallsson hafi líklegast einnig sótt 

efni sitt í frumrit Lögmannsannáls og Lárentíus sögu.
145

 Líkt og Hermann gerir 

grein fyrir hefur annálaritarinn „þekkt til staðhátta í Flatey“
146

 og hefur því 
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annálaritarinn einnig stuðst við Víðidalstunguannál. Einnig bendir Hermann á 

innbyrðis skyldleika annálsins við aðra vestlenska annála og þá sérstaklega 

Skálholtsannál.
147

 Allar þessar kenningar um hvaðan Flateyjarannáll sækir efnivið 

sinn hafa nokkuð til síns máls. Annálaritarinn hefur líklegst stuðst aðallega við 

Lögmannsannál eða frumrit hans ásamt eldri annálum á borð við Forna- og 

Konungsannál. Í annálnum má greina tengsl annálaritara við bændur á Reykhólum á 

borð við Þorleif Svartsson (1307–1379) en þar er greint frá fæðingar- og dánardegi 

hans. En sonur hans Svartur Þorleifsson (d. 1392) var í liði með Árna Þórðarsyni í 

bardaga hans við Jón Guttormsson á Alþingi 1361. Í deilunum sem á eftir fylgja er 

annálsritari andsnúinn bandamönnum hirðstjórans Smiðs Andréssonar, meðal annars 

Ormi Snorrasyni, líkt og vikið verður að síðar.
148

 

Síðasti flokkurinn, c), samanstendur af tveimur annálum frá 16. öld og geyma þeir báðir 

frásagnir úr glötuðum annálum: (IX) Gottskálksannáll og (X) Oddverjaannáll. 

IX. Gottskálksannáll
149

 (38–1578): Annállinn var ritaður af feðgunum séra 

Gottskálki Jónssyni (frá um 1524 til 1590) sem var prestur, sýslumaður og 

sagnaritari í Glaumbæ í Skagafirði og syni hans Jóni Gottskálkssyni í Hvammi á 

Reynistað. Ljóst er að annállinn er ritaður upp úr eldri annálum, glötuðum og 

varðveittum, allt til 1394 en þó er nokkuð um upplýsingar sem finnast ekki í öðrum 

annálum. Frásagnir frá 15. öld í honum eru fremur rýrar enda lítið ritað á þeim tíma 

en aftur á móti ríkulegri um atburði 16. aldar. Hermann Pálsson færir rök fyrir því 

að skipta megi annálnum í tvennt þannig að fyrri hlutinn nái til ársins 1394 og sá 

seinni frá 1395 til 1578, sem Gottskálksfeðgarnir bættu sjálfir við. Hermann telur 

jafnframt Gottskálk Jónsson hafa stuðst við heimildir úr Vestfirðingafjórðungi við 

skrásetningu fyrra tímabilsins enda megi glöggt greina vestlensk viðhorf í 

frásögnunum.
150

 Einnig bendir Þorleifur Hauksson á að við ritun annálagreina um 

lok 13. aldar hafi ritarinn stuðst við Magnús sögu ásamt Konungsannál, en eftir 

1281 komi fram greinar sem finnist ekki í honum en finnast aftur á móti í 

Skálholtsannál og Árna sögu.
151

 Eftir daga Gottskálks var annállinn líklega geymdur 

á Hólum þar sem Arngrímur lærði notaði hann við sínar ritsmíðar ásamt Guðbrandi 
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biskupi Þorlákssyni og Birni Jónssyni á Skarðsá, líkt og Storm sýnir fram á.
152

 Jón 

Þorkelsson telur að ýmsar tímavillur hafi komið upp þegar Gottskálk sjálfur tók við 

eftir árið 1395. Þá skráði hann t.d. að Loftur Guttormsson ríki hafi látist árið 1412 

þó að víst sé af fornbréfum að hann lést ekki fyrr en árið 1432.
153

 

 

X. Oddverjaannáll
154

 (1–1427): Talsvert að upplýsingar í Oddverjaannál séu sóttar 

beint í Lögmannsannál.
155

 Meðal annarra heimilda er Konungsannáll eða annáll 

sömu gerðar. Annállinn var færður í letur á bilinu 1540–1592 en er varðveittur í 

handriti frá síðari hluta 16. aldar. Mikil áhersla er lögð á kirkjusögu og ljóst er að 

höfundur verksins hefur dregið það saman úr sögum, íslenskum annálum, 

Danasögum Saxa og þýskum sagnaritum. Oddverjaannáll svipar til Oddaannála, 

sérstaklega til ársins 67 e. Kr., sem bendir til þess að þeir séu runnir af sama 

stofni.
156

 Ljóst er að Oddverjaannáll fylgir ríkari frásagnarhefð í anda 16. aldar 

krónikunnar og sker sig þannig frá eldri annálum.
157

 Að mati Hannesar 

Þorsteinssonar og Jóns Þorkelssonar skjalavarðar ætti frekar að nefna annálinn 

Kalastaðaannál, þar sem annállinn tilheyrði Ormi Vigfússyni í Eyjum sem hafði erft 

hann frá föður sínum Vigfúsi á Kalastöðum, er hafi látið rita annálinn upp úr Nýja 

annál. Storm taldi líka annálinn vera byggðan á Oddaannálum sem hann telur vera 

eldri en frá 1580. Þetta rökstyður Storm frekar með því að benda á að á síðu 27 í 

annálnum stendur með hendi frá upphafi 15. aldar „Wigfus Jonssonar hand“ eða 

Vigfús Jónssonar hönd. Aftur birtist sama undirskrift í Bessastaðabók, „Anno 1578 

Wigfus Jonson“ sem Jón telur auðsæilega vera frá sömu hendi.
158

 Jón telur einnig 

hugsanlegt að annállinn hafi verið ritaður í Árnes- eða Rangárþingi því frásagnir 

hans af Heklugosi 1294 og Skálholtsbrennu 1309 eru greinargóðar.
159

 

4.2 Skyldleiki annála 

Um tengsl annála og sagnaritunar Ara fróða skrifar Barði Guðmundsson grein 1936 þar 

sem hann sýnir fram á að í annálum eru árfærðir 47 viðburðir frá landnáms- og söguöld. 
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Þar kemur í ljós að öll ártölin (nema eitt) er að finna í fleiri en einum annál og orðalagi 

er oft fylgt nákvæmlega eftir í frásögnunum, frá eldri til yngri. Hermann Pálsson telur 

raunar Barða hafa „sannað“  að stofn fornu annálanna sé runninn frá Ara fróða 

sjálfum.
160

 Yfirleitt ber annálum saman um ártöl en ártalsskekkjan er greinilegust hjá 

Flateyjarannál sem er oftast einu ári á eftir. Þetta sýnir greinilega að í 

grundvallarfrásögnum þessa tímabils byggja annálar hverjir á öðrum. Af hinum fjórum 

elstu annálum er Konungsannáll nokkuð sér á parti. Í honum eru margar frásagnir sem 

finnast ekki í hinum. Gerir þetta hann að einu varðveittu heimildinni um ýmis efni og er 

ljóst að yngri annálaritarar fá þær upplýsingar úr honum eða öðrum glötuðum 

eintökum.
161

 

Sjá má talsverðan innbyrðis skyldleika annála við greiningu þeirra þar sem sömu 

frásagnir birtast víðsvegar í mismunandi annálum. Dæmi um slíkt eru atburðir sem eiga 

sér stað erlendis og hafa bein áhrif á landsmenn hér. Til að mynda var kristniboð Ólafs 

Tryggvasonar og Ólafs helga beintengt áhrifum kristniboðs hér á landi, enda má finna 

talsvert ríkulegar frásagnir af þeim í annálum.
162

 Stundum áttu annálaritarar það til að 

bæta við minniháttar atriðum sem höfðu ekki skýr eða bein tengsl við landsmenn. 

Hermann Pálsson telur ástæðuna liggja í því að annálaritarinn „hefur ekki getað stillt sig 

um að minnast atburða, sem vörðuðu ætt hans sjálfs eða ævi“.
163

 Raunar mætti einnig 

yfirfæra slíkt á yfirmenn ritarans, þá sem stjórnuðu rituninni. Til dæmis um þetta tekur 

Hermann rannsókn Barða Guðmundssonar á tengslum annála og Ara fróða, að þeir 

atburðir sögualdar sem skráðir eru í annálum séu þar vegna þess að þeir varði ættir Ara. 

Þetta svipar til þess hvernig síra Einar Hafliðason getur reglulega um atburði úr ævi 

sinni og föður síns í Lögmannsannál rúmum tveimur öldum síðar.
164

 Ein leið til að 

greina sjónarhorn annála er einmitt að sjá hvaða einstaklinga og ætta er minnst í þeim. 

Þá hefur til dæmis verið bent á frásagnir af Gissuri galla Bjarnarsyni í Flateyjarannál, en 

hann var afi Jóns Hákonarsonar í Víðidalstungu. Ljóst er að Magnús prestur Þórhallsson 

ritaði annálinn fyrir Jón sem hefur án efa þótt mikilvægt að skrá sögu afa síns ásamt því 

að stjórna því hvernig hún var sögð. Jón var einnig giftur Ingileifi sem var dóttir Árna 

Þórðarsonar er tekinn var af lífi af Smiði Andréssyni. Þar með má telja 

Flateyjarbókarannál hlutdræga heimild í frásögnum sínum af Grundarbardaga en 

                                                 
160

 Hermann Pálsson, „Konan á Breiðabólstað í Vesturhópi“, bls. 582. 
161

 Barði Guðmundsson, „Tímatal annála um viðburði sögualdar“, bls. 32–33, Jónas Kristjánsson, 

„Annálar og Íslendingasögur“, bls. 296. 
162

 Jónas Kristjánsson, „Annálar og Íslendingasögur“, bls. 298. 
163

 Hermann Pálsson, „Konan á Breiðabólstað í Vesturhópi“, bls. 582. 
164

 Hermann Pálsson, „Konan á Breiðabólstað í Vesturhópi“, bls. 582. 



 

 32 

 

 

áreiðanlega heimild um sjónarhorn andstæðinga Smiðs og hans bandamanna. Ritarar 

Flateyjarannáls virðast einnig hafa fylgst vel með með fleiri höfðingjum, til að mynda 

Þorleifi Svartssyni á Reykhólum, enda gekk Svartur Þorleifsson sonur hans í lið með 

Árna Þórðarsyni. Þennan áhuga ritara annálsins á Reykhólamönnum má greina 

víðsvegar í annálnum, líkt og Sverrir Jakobsson hefur vakið athygli á. Tengsl á borð við 

þessi eru lykilatriði í allri greiningu á annálum og sjónarhornum þeirra.
165

  

Víðsvegar ganga sömu frásagnir á milli annála, en sumar skera sig úr. Sá annáll 

sem hefur að geyma flestar slíkar frásagnir er Lögmannsannáll, sem gefur um leið 

frábrugðið sjónarhorn. Það er því til merkis um innbyrðis skyldleika þegar frásagnir 

hans koma einnig fyrir í nýrri annál. Til dæmis um þetta má nefna frásögn annálsins frá 

1360: „Eiríkur konungur Magnús son eitraður í Svíaríki. og þar af sálaðist hann“.
166

 

Þessi frásögn kemur fyrst fram í Lögmannsannál af varðveittum annálum en birtist 

einnig í Flateyjarannál.
167

 Reyndar hefur sú kenning að Eiríki Svíakonungi XII (1339–

1359) hafi verið byrlað eitur og látist í kjölfarið, verið álitin ósönn. Frásögnin er talin 

eiga rætur að rekja til meiðyrðaverksins Libellus de Magno Erici Regis er ritað var til að 

styrkja réttmæti Albrechts sem Svíakonungs (1364–1389) og steypa um leið af stóli 

Magnúsi Eiríkssyni IV (1319–1364). Eldbjørg Haug bendir á að í þessu meiðyrðaverki 

hafi móðir Eiríks, Blanche af Namur, jafnframt verið ásökuð um að hafa verið 

eiturbyrlari. Þá telur Haug að Einari hljóti þar að hafa þótt of langt gengið í verkinu sem 

útskýri hvers vegna sé ekki greint frá þessu í annál hans.
168

 Þetta verður þó að teljast 

fremur ólíklegt vegna þess að slíkar fregnir að utan, sérstaklega frá öðrum löndum en 

Noregi, voru yfirleitt heldur fáorðar og í raun enginn ástæða fyrir Einar að eyða meira 

plássi í frekari útskýringar á þessu máli. Frásögnin er þó til vitnis um tengingu á milli 

Lögmanns- og Flateyjarannáls og gæti verið vísbending um að seinni annállinn hafi 

byggt frásögn sína á hinum fyrri, eða að um hugsanlegan glataðan frumannál sé að 

ræða. 
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5 Sjónarhorn annála 

Hér eru ýmis annálsefni borin saman og mismunandi sjónarhorn þeirra greind. Öll efnin 

hafa þegar verið rannsökuð og því fylgir hér einnig samanburður á niðurstöðum 

fræðimanna. 

5.1 „Nýja land“ 

Um ýmsa atburði Íslandssögunar eru íslensku annálarnir einu heimildirnar. Einn 

merkasti atburðinn sem er rétt minnst á í Lárentíus sögu Hólabiskups er landafundur 

Nýjalands 1285, eða Nýfundnalands eins og það er kallað í dag. Sex annálsgerðir segja 

frá því að land hafi fundist vestan Íslands 1285:
169

 

„fannst land vestur undan Íslandi“ 

(Flateyjarannáll, Gottskálksannáll og Forniannáll)
 170

 

„Fundust Duneyjar“ 

(Skálholtsannáll)
171

 

„Helgasynir sigldu í Grænlands óbyggðir“ 

(Høyersannáll)
172

 

„fundu Helgasynir Nýjaland, Aðalbrandur og Þorvaldur“ 

(Konungsannáll, hér er um að ræða viðbótargrein frá upphafi 16. 

aldar)
173

 

 

Hér er á ferð ráðgáta um innbyrðis skyldleika annálanna en líklega voru sumir 

þessara annála ritaðir skömmu eftir landafundinn, eða þeir voru byggðir á glötuðum 

annálsgerðum sem voru ritaðar nær atburðinum. Það er athyglisvert hversu mikill 

munur er á frásögninni í efni, þó ártalið 1285 stemmi. Gæti það verið vísbending um að 

annálaritararnir hafi ekki orðið fyrir áhrifum hver af öðrum og jafnvel að þeir hafi stuðst 

frekar við aðra heimild, svo sem munnlega. Þótt undarlegt megi þykja þá stendur ekkert 

um landafundinn í upprunalegri gerð Konungsannáls, sem er húnvetnskt rit að verulegu 

leyti. Hermann Pálsson bendir á að annállinn virðist styðjast við Árna sögu biskups, en 

þar eru heldur engar vísbendingar um landafundinn. Annar norðlenskur annáll var 
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Lögmannsannáll en hann skortir einnig upplýsingar um þennan atburð, enda hefur Einar 

Hafliðason greinilega stuðst við Konungsannál í skráningu sinni. Önnur húnvetnsk 

annálsgerð er Flateyjarannáll sem inniheldur þessa frásögn þrátt fyrir að Magnús 

Þórhallsson hafi einnig við stuðst við annálinn. Hermann leysir úr þessari ráðgátu með 

því að leggja til að frásögnin sé einfaldlega fengin úr öðrum annál sem svipar til hins 

forna annáls, eða þar sem frásögnin í Konungsannál er greinilega seinni tíma viðbót, að 

hún sé fengin úr Gottskálksannál. Þrátt fyrir að ljóst sé að Høyersannáll og Forniannáll 

séu skyldir þá er ljóst á muni þessara tveggja frásagna að þeir eru óháðir um þessa 

heimild. Það sama má segja um Skálholtsannál sem á ýmsar sameiginlegar málsgreinar 

en er þó það frábrugðinn í þessari frásögn að tengingin á ekki við hér. Aftur á móti má 

sjá skyldleika í viðbót Konungsannáls og Høyersannál, sem bæði nefna Helgasyni. Má 

því vel vera að hinn fyrrnefndi byggist á hinum seinni eða að hér sé um glatað eintak að 

ræða.
174

 

Að öllum líkindum hefur höfundur Høyersannáls talið Helgasyni hafa komið að 

„óbyggðum“ á Grænlandi. Fyrr í annálnum kemur frásögn 1192: „Skip kom í 

Breiðafjörð seymt trésaumi einum nær. Það var bundið seymi og höfðu verið í Krossey 

og Finnsbúðum í 7 vetrum og voru um veturinn með Geli Þorsteinssyni .... önduðust þar 

og voru grafnir austan kirkju. Þá tóku þeir afturgöngur miklar.“
175

 Eftir þessa frásögn 

má þykja undarlegt að höfundurinn nefnir ekki þá staði sem Helgasynir héldu til 1285. 

Hið svokallaða „nýja land“ kemur ekki aðeins fyrir í Konungsannál, heldur einnig í 

Lárentíus sögu og svo í Flateyjarbók. Aftur á móti segir höfundur Høyersannáls frá 

þekktu óbyggðu landi í Grænlandi sem brýtur í bága við frásagnir hinna annálanna sem 

vilja meina að nýtt land hafi fundist. Það má þykja undarlegt ef að höfundur 

Høyersannáls hefur verið sá eini sem kallar landið réttu nafni. Þar sem Íslendingar 

sigldu stundum á milli landanna hljóta frásagnir þaðan að verið kunnar mönnum á 

Vesturlandi. Því er hugsanlegt að aðrar frásagnir séu byggðar á ýkjum til að auðga 

frama Helgasona sem könnuði framandi slóða. Ef sú er raunin eru þær frásagnir litaðar 

af áróðri sem gerir frásögn Høyersannáls marktækasta.
176

 

Þegar Íslendingar voru komnir undir Noregskonung taldi hann sig eiga rétt á hinu 

„nýja landi“ og sendi Hrólf til Íslands með það verkefni að yfirtaka landið. Þá segir í 

                                                 
174

 Hermann Pálsson, „Landafundurinn árið 1285“, bls 54. 
175

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 61. 
176

 Hermann Pálsson, „Landafundurinn árið 1285“, bls 56–57. 



 

 35 

 

 

Flateyjarannál 1289 „Eirekur konungur sendi Hrólf til Íslands að leita Nýja lands“
177

 og 

1290 „fór Hrólfur um Ísland og krafði menn til Nýjalandsferðar“
178

, sem var þó aldrei 

því 1295 „andaðist Landa–Hrólfur“.
179

 Ljóst er að aðalheimild Flateyjarannáls um þessa 

atburði er Lárentíus saga sem rituð var af höfundi Lögmannsannáls, síra Einari 

Hafliðasyni. Sýnir þetta að Magnús, höfundur Flateyjarannáls, hefur eflaust byggt 

ýmislegt í sínum skrifum á heimildum Einars. Þar sem upprunalegu frásögnina af Hrólfi 

er að finna í Lárentíus sögu væri rökrétt að álykta að hana væri einnig að finna í 

Lögmannsannál, en svo er ekki. Þar sem Hrólfur kemur hingað til lands einum 18 árum 

áður en Einar fæðist má reikna með því að frásögn hans í Lárentíus sögu sé áreiðanleg 

þar sem ef til vill voru heimildarmenn enn á lífi sem þekktu til Hrólfs. Þrátt fyrir að 

Nýja land sé nefnt í báðum ritum Einars líkt og það sé alþekkt, þá má þykja undarlegt, 

af frásögninni í Flateyjarannál 1285 að dæma, að Magnús ritar sem svo sé í raun ekki, 

þrátt fyrir að Lárentíus saga sé meðal heimilda hans. Þögn heimilda um starfsemi 

Hrólfs hér á landi gæti verið vísbending um að tilraunir hans til að fá Íslendinga með sér 

í leiðangur til hins „nýja lands“ hafi orðið að engu. Oft eru slíkar þagnir eða eyður í 

annálum og í mörgum tilfellum eru það jafnframt eyður í sögunni sem þarf að geta í 

vegna þess að íslensku annálarnir eru einu heimildirnar. Þegar slíkar þagnir eru notaðar 

til að rökstyðja að eitthvað hafi ekki átt sér stað kallast það á latínu argumentum ex 

silentio eða þagnarrök. Slíkar þagnir eru þó til merkis um að heimild sé traust fremur en 

hitt, þar sem að annálaritarinn hefur hugsanlega skilið eftir eyðu frekar en að skálda í 

hana. Til dæmis hefur verið talið að krýníng Eiríks af Pommern hafi ekki átt sér stað því 

ekki er minnst á hana í annálum eða öðrum heimildum. Þó er til skjal sem gefur til 

kynna að hann hafi verið krýndur konungur.
180

 Þar að auki finnst þessi lýsing í 

Flateyjarannál 1391: „tekin til kóngs sá maður er Eirekur heitir“
181

  sem rökstyður þá 

tilgátu frekar að krýningin hafi í raun og veru átt sér stað. Ályktun Hermanns Pálssonar 

er „að frásagnir af Nýjalandsfundinum árið 1285 munu hafa verið gabb“ og að 

landsmenn hafi verið vel meðvitaðir um það líkt og Høyersannáll gefur til kynna. Það 

gæti útskýrt viðurnefnið „Landa–Hrólfur“, Hrólfur sem ekkert land hefur fundið.
182
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5.2 Réttmæt konungsdóttir? 

Skömmu eftir að Hákon háleggur komst til valda eða 1299 var Auðunn hestakorns 

(1240–1302) tekinn til fanga, líkt og kemur fram í íslenskum annálum.183 Eins og segir 

í Skálholtsannál 1286 var „herra Auðunn gjörr jarl yfir Íslandi“184 og því líklegt að 

dómurinn hafi verið felldur sökum valdamisnotkunar. Það eina sem er ljóst er að árið 

1302 skýra annálar frá því að hann hafi verið tekinn af lífi á Norðnesi við Björgvin. 

Eftirtektarvert er að öll óðul hans og eignir voru gerð upptæk sem bendir til þess að 

hann hafi verið sakaður um landráð og/eða níðingsverk. Fræðimenn hafa talið að jarlinn 

hafi verið flæktur í mál Margrétar sem sagði sig vera dóttur Eiríks Magnússonar II 

Noregskonungs og hinnar skosku drottningar hans sem einnig bar nafnið Margrét. 

Sigurður Ólason hefur bent á óbein tengsl frásagna í Lárentsíusar sögu, 

samtímasögnum og þjóðvísum.
185

 Margrét hélt því fram að sér hefði verið rænt en hún 

ekki látist líkt og áður hafði verið talið. Þrátt fyrir að ýmsir legðu trúnað á orð hennar 

voru aðrir sem töldu hana of gamla til að vera konungsdóttur. Magrét var brennd á báli 

fyrir svik og fals á sama stað ári fyrir aftöku Auðuns ásamt bónda sínum líkt og gert er 

grein fyrir í annálum, „Brennd kona úr þýðversku á Norðnesi– sú er sagðist dóttir Eiríks 

(konungs) og hálshöggvinn bóndi hennar.“.
186

 Hví skyldi konan hafa tekið þá áhættu að 

segja sig vera dóttir konungsins, nema af því að hún hefði verið í góðri trú og viss um 

að stöðu sína? Ljóst er að það var mikið í húfi þar sem dóttir Eiríks átti tilkall til 

ríkiserfða. Íslensku annálarnir eru flestir á sama máli um upphaf sögu hennar. Rúmum 

áratug fyrir brennu Margrétar segja þeir nánast einróma að dóttir konungsins hafi í raun 

látist. Sem dæmi stendur í Konungsannál; „O Jómfrú Margrét dóttir Eiríks 

Noregskonungs.“.
187

 Frásögn hinna annálanna svipar mjög til fyrrnefndrar frásagnar 

sem sýnir að þeir hafi verið sömu skoðunar um þetta mál.
188

 Aftur á móti stendur ekkert 

um andlát Margrétar í Lögmannsannál og má vel vera að það tengist því að hér á landi 

var höfuðvitni í málinu, er einnig var mikilsmetinn maður og hirðprestur Eiríks 

konungs. Sá var Hafliði Steinsson, faðir Einars Hafliðasonar sem var aðalritari 

Lögmannsannáls. Hafliði varð síðar ráðsmaður Hólastóls og prestur á Breiðabólstað í 

Vesturhópi. Vitnisburður hans hafði verið konunni í vil og virðist hafa verið séð til þess 
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að þetta mál færi ekki fyrir rétt og konungsmenn kosið að leysa málið eins fljótt og 

auðið var til að koma í veg fyrir að þurfa að ryðja henni úr vegi síðar.
189

 Þá segir í 

Lögmannsannál 1319 um Hafliða Steinsson: 

O Síra Hafliða Steinssonar af Breiðarbólsstað ... hann var mikilsháttar 

maður ... hann fór utan og var hirðprestur herra Eiríks kóngs. Bar það þá til 

er Margrét dóttir Eiríks kóngs var búin í Björgvin og hana skyldi flytja til (!) 

Skotlands, sem hún vottaði sjálf síðan áður en hún var brennd í Norðnesi, 

„at þá er ég var þetta sama port ofan flutt, var það þá hjá postola kirkju, var 

íslenskur prestur er Haflidi hér meður föður mínum Eiríki kóngi og þá er 

klerka þraut sönginn hóf hann síra Hafliði upp veni creator spiritus og þann 

ymna sungu þeir út svo sem ég var á skip borin“. Þetta hið sama sannaði síra 

Hafliði þá er honum var sagt að sú sama Margrét hafði brennd verin (!) í 

Norðnesi.
190

 

Þessi frásögn af brennunni er sú ítarlegasta sem finnst í íslenskum annálum auk 

þess sem hún er óháð konungsvaldinu, enda hefur Lögmannsannáll sérstöðu miðað við 

fyrri annála, sem fylgdu hinni opinberu söguskoðun Hákonar konungs. Sálmasöngur 

Hafliða hefur eflaust verið henni minnisstæður þar sem hann var kapelluprestur 

Margrétar og kennari. Henni var þó synjað um að presturinn væri kallaður til 

vitnisburðar í málinu. Loks þegar fréttir af málinu berast til Íslands staðfestir Hafliði 

frásögn hennar samkvæmt Lögmannsannál. Þetta sýnir einnig að Einar Hafliðason hefur 

verið sannfærður um sakleysi hennar og að dómsmorð hafi verið framið. 

Sigurður Ólason lögfræðingur skrifaði grein um þetta mál í Eimreiðinni 1961 þar 

sem hann segir það vera „staðreynd, að vissa almennings var svo gagnger í þessu efni, 

að stúlkan var af alþýðu strax eftir aftökuna tekin í píslarvotta- eða dýrlingatölu“.
191

 Ef 

við tökum undir túlkun Sigurðar þá hefur þetta eflaust verið hjartans mál fyrir Hafliða 

sem tók þátt í uppeldi stúlkunnar.  

5.3 Grundarbardagi 

Magnús Eiríksson VII konungur var alla sína stjórnartíð í sífelldum fjárkröggum en ein 

tekjuöflunarleið hans var að setja Ísland á leigu með sköttum og skyldum í þrjú ár í senn 

til hirðstjóra. Á 14. öld fór valdið sífellt að færast til hirðstjóranna og um miðbik 

aldarinnar var embætti hirðstjóra líklega hið valdamesta á landinu, á kostnað sýslmanna 

líkt og Axel Kristinsson sagnfræðingur hefur bent á. Þá sáu þeir um innheimtu skatta 

konungs, ásamt því að nefna menn í dóma og framfylgja þeim. Axel bendir á að árið 
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1341 var einn maður skipaður hirstjóri yfir allt landið, Bótólfur Andrésson, og þar með 

var honum falið talsvert meira vald en áður þekktist.
192

 Þegar litið er yfir atburði 

Grundarbardaga frá mismunandi sjónarhornum annála, er rétt að byrja á að skoða aftur 

tengsl Árna Þórðarsonar (1315–1361) hirðstjóra. Sjaldan var getið um fæðingarár 

merkra manna í annálum, en þegar slíkt var gert gat verið um tengsl höfundar og 

persónunnar að ræða. Í tilfelli Árna þá var fæðingarárs hans getið í Flateyjarannál sem 

var ritaður fyrir Jón Hákonarson í Víðidalstungu en kona Jóns var einmitt Ingileif dóttir 

Árna, líkt og kemur fram í Ættartölu í Vatnshyrnu.
193

 Um ætterni Árna er lítið vitað en 

þó hefur hann verið talinn vera sonur Þórðar Kolbeinssonar Þórðarsonar kakala, og þar 

af leiðandi af ætt Sturlunga.
194

 

Gottskálksannáll segir frá utanferð Árna til Noregs 1356 og svo heimkomu 1358,
195

 

sama ár segir í Lögmannsannál: „Item það sama sumar komu út kóngsbréf. að Árna 

Þórðarsyni og Andrési úr Mörk voru skipaðir Austfirðingafjórðungur og 

Sunnlendingafjórðungur en Þorsteini frá Urðum og Jóni skráveifu voru skipaðir 

Norðlendingafjórðungur og Vesturfjórðungafjórðungur til hirðstjórnar.“
196

 Tóku þeir 

landið á leigu með þeim sköttum og skyldum sem hirðstjóraembættinu fylgdu, í þrjú ár. 

Eftir þessu að dæma hafa tveir haft saman lögsagnarumdæmi yfir tveimur 

landsfjórðungum sem gat hæglega leitt til hagsmunaárekstra þeirra á milli. Einnig hefur 

það eflaust reynst þegnunum efitt að vita hvorum hirðstjóranum þeim bar að hlýða 

hverju sinni. Loks þegar hirðstjórarnir komu til að sinna embættisstörfum hófu þeir að 

innheimta tveggja ára skattgreiðslur, þar sem þeir höfðu misst eitt ár úr leigutímanum. 

Þetta hefur ekki verið vinsælt, sérstaklega ef marka má frásögn Lögmannsannáls 1358: 

„fóru ... þessir fyrrnefndir leikmanna vegna um allt Ísland, aflandi og heimtandi peninga 

af lærðum sem leikum sem þeir kunnu að fá. Átti undir þessu að standa landsfólkið og 

þyngt með slíkum afdrætti.“
197

 Ef landsmönnum hefur ekki þótt nóg um það, þá voru 

einnig á ferðinni innheimtu- og umboðsmenn erkibiskups, svokallaðir visitatores 

kirkjunnar.
198

 Sigfús Ingi Sigfússon sagnfræðingur hefur bent á að eftir þessari frásögn 

að dæma megi segja það „ljóst að þeir hafa ætlað að græða fé á landsmönnum með 
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hörðum skattheimtuaðgerðum.“
199

 Þetta rímar við þá túlkun annálaritara að ráðamenn 

láti stjórnast af fégræðgi einni saman. 

Áður en leigutími fjórmenninga, sem leigðu hirðstjóraembættin á undan Smiði, 

rann út árið 1359, hélt Jón skráveifa í síðustu innheimtureið sína norður í Húnaþing til 

að fá sem mestar tekjur út úr stöðu sinni. Þar hefur hann eflaust ekki verið í rétti því 

samkvæmt Flateyjarannál „gerðu Norðlendingar í móti Jóni skráveifu samblástur og 

vildu eigi yfirreið hans hafa og mættu honum að Þverá í Vesturhópi nærri þrjú hundruð 

manna. Stökk hann þá suður um land og fékk enga yfirreið um 

Norðlendingafjórðung.“
200

 Líklega hafði Þorsteinn Eyjólfsson sem deildi með honum 

embætti verið búin að innheimta skattinn af umdæmi þeirra, enda kom hann ári fyrr til 

landsins. Það myndi útskýra mótstöðu þeirra gegn Jóni.
201

 Víst er að skoðun 

annálaritara á Jóni skráveifu er mjög neikvæð eftir þetta atvik, það helst svo í hendur 

við skoðun þeirra á Smiði en svo virðist sem að þeir Smiður og Jón verði eftir þetta 

tryggir bandamenn. 

Þegar embættistímabili fjórmenningana lauk 1360 tók einn maður við embættinu, 

að líkindum norskur að ætt
202

, Smiður Andrésson að nafni. Af fyrri frásögn 

Lögmannsannáls að dæma hafa landsmenn sennilega fengið sig fullsadda af 

skattinnheimtum hirðstjóranna og því hefur staða Smiðs ekki verið vinsæl þegar hann 

tók við henni. Líkt og segir í annálsbroti frá Skálholti 1360: „Útkoma Smiðs og 

skipaður hirðstjóri um allt land af Magnúsi konungi.“
203

 Hugsanlega hefur staða hans 

verið flóknari en staða innfædds manns þrátt fyrir að hann hafi eflaust haft einhver 

tengsl við landsmenn. Í Flateyjarannál kemur fram að „Smiður og Árni Þórðarson ... 

bundu sína vináttu með fastmælum.“
204

 Um miðjan apríl næsta ár heldur Smiður á fund 

á Hólum vegna ódældar presta norðan Öxnadalsheiðar við norska biskupinn Jón skalla 

Eiríksson og reynir ásamt forsvarsmönnum Skálholtsbiskupsdæmis að koma á sáttum 

þeirra á milli. Eyfirðingar efuðust um réttmæti embættisstöðu Jóns sem Hólabiskups þar 

sem hann neitaði að sýna þeim skilríki sín til að sanna tilkall sitt til þess. Fremstur 

meðal uppreisnarmanna var síra Þorsteinn Hallsson sem var einmitt sá sem hafði krafið 
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hann „þrisvar skilríkis til þess að hann væri löglegur Hólabiskup“.
205

 Þá kallaði Jón þá 

presta í bann en þeir predikuðu samt sem áður. Jón skalli var þó ekki einn síns liðs og 

hlaut stuðnings presta í Skagafirði og allt vestur til Hrútafjarðar, ásamt því að vera 

studdur af höfundi Lögmannsannáls, Einari Hafliðasyni, höfuðklerki Norðlendinga, 

Hólaráðsmanni og officialis þar nokkrum sinnum.
206

 Það er greinilegt að í annál sínum 

tekur hann afstöðu með Jóni í þessu máli, enda ráðsmaður hans. Ein athugun sem kemur 

aðeins fram hjá Einari í Lögmannsannál er að norðlenskir prestar lögðu undir sig allt 

góss sem tilheyrði staðnum á Hólum en með því dregur Einar upp heldur neikvæða 

mynd af þeim prestum sem fóru gegn Jóni. Þrátt fyrir að Einar sé ekki óháð heimild í 

þessu tilfelli þykir annáll hans með áreiðanlegri annálum um atburði Grundarbardaga, 

enda er hann í raun eini þekkti annálahöfundurinn frá seinni hluta 14. aldar, ásamt 

Magnúsi Þórhallssyni. Einar starfaði sem prestur í Breiðabólstað þegar atburðirnir áttu 

sér stað og hefur eflaust fylgst vel með gangi mála þaðan. Hvað hina annálana varðar þá 

virðast flestir þeirra frekar taka afstöðu með andstæðingum hans, þ.e. Þorsteini Hallsyni 

og hans fylgjendum. Sem hirðstjóra yfir öllu landinu bar Smiði skylda til að reyna að 

koma á sáttum í slíkri deilu og því hafa það eflaust verið honum mikil vonbrigði þegar 

engar sættir náðust. Raunar tókust sættir svo illa að eyfirskir höfðingjar héldu rakleiðis 

út á fund til konungs og erkibiskups til að leysa málið. Með því voru þeir að lýsa því 

yfir að Smiður væri embætti sínu ekki vaxinn.
207

 

Í þessari stöðu virðist Smiður grípa til örþrifaráða og fer að beita valdi sínu með 

járnhnefa. Fyrsta verk hans þegar hann kom að norðan var að fanga Árna Þórðarson 

fyrir einhverjar óljósar sakir. Má vera að hann hafi ekki verið honum jafn hliðhollur og 

hann vildi en hver sem ástæðan var lét Smiður hálshöggva hann. Ein tilgáta Sigfúsar 

Inga er að hugsanlega gæti Smiður hafi haft áhyggjur af því að þeir prestar sem héldu á 

konungsfund myndu „rægja sig fyrir konungi og erkibiskupi en mæra Árna þess í 

stað“.
208

 Það hefði getað ógnað embættisstöðu Smiðs. Þessi tilgáta er vafasöm en 

útskýrir þó viðbröð Smiðs. Ein vísbending liggur í dómsmáli gegn Markúsi barkaðri 

sem veitti Ormi á Krossi áverka, en fyrir það hlutu Markús og fjölskylda hans harðan 

dóm líkt og segir í Flateyjarannál 1360: „og þar fyrir var Markús, kona hans [og] sonur 

dæmd dauðamenn á Lambeyjarþingi af tólf mönnum og síðan lét Árni Þórðarson er þá 
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hafði konungsvald höggva þau eftir dóminum.“
209

 Þannig er Flateyjarannáll hliðhollur 

Árna og leggur áherslu á að aftakan hafi byggt á lögmætum dómi sem hefur hugsanlega 

verið umdeilt. Þetta sama sumar, 1360, höfðu Árni og Jón skráveifa barist á Alþingi, 

sem hefur vel getað verið afleiðing þessa máls. Eftir því að dæma hefur Jón þrýst á 

Smið að framfylgja þessum dauðadómi af persónulegum ástæðum. Þá gæti hafa verið 

mjótt á mununum hvenær hirðstjórn Árna var fengin Smiði og hvenær Markús og 

fjölskylda hans voru dæmd til dauða. Sök Árna var því líklegast sú að dæma málið of 

hratt svo að hann gæti sjálfur hirt sakareyrinn þeirri kenningu hefur verið fleygt af Birni 

Þorsteinssyni og Guðrúnu Ásu Grímsdóttur.
210

 Smiði hefur þannig þótt hann ganga of 

langt í tilteknu máli og jafnvel talið hann gera svo fyrir utan valdsvið sitt. Eftir því 

dæmdi Smiður hann fyrir réttarmorð með of bráðri málsmeðferð á Markúsi og hans 

fólki. Af því loknu undirbjó Smiður norðurreið sína af Alþingi og safnaði saman um 

þrjátíu mönnum til þess að knýja Eyfirðinga til hlýðni við sig. Í fylgd með honum fóru 

lögmennirnir Jón skráveifa og Ormur Snorrason. Smiður hefur ekki aukið á vinsældir 

sínar með aftöku Árna og var mönnum ljóst að hann væri vægðarlaus enda segir í 

annálum að Smiður hafi kallað Eyfirðinga landráðamenn og fremstu bændur þeirra 

útlaga.
211

 Eyfirðingar fylgdust með ferðum Smiðs norður og vígbjuggust. Smiður kom á 

Grund í Eyjafirði og þáði þar gistingu ásamt sveit sinni af Grundar-Helgu, en var með 

því leiddur í gildru þar sem Eyfirðingar réðust að honum. Hann var felldur ásamt 

nokkrum fylgdarmönnum sínum, þar á meðal var Jón lögmaður Guttormsson.
212

 

Hirðstjóraembættið var ekki lagt niður fyrr en á 17. öld, líkt og Sverrir Jakobsson 

bendir á í Sögu. Á hinn bóginn hafa sumir sagnfræðingar haldið því fram að það hafi 

verið lagt niður eftir Grundarbardaga 1362 eða eftir Skálholtssamþykkt 1375.
213

 Á 

grundvelli annála tengdi Jón Jóhannesson það beint við Grundarbardaga og telur engir 

aðrir leiguhirðstjórar eru nefndir eftir átökin.
214

 Það má þó telja vafasama 

röksemdafærslu þrátt fyrir að áður hafi þögn heimilda verið notuð sem vísbending á 

sama hátt. Fleiri sagnfræðingar á borð við Axel Kristinsson hafa tekið undir þetta, 

a.m.k. að hluta til. Axel bendir á að árið 1370 „kom út Þorgautur með hirðstjórn um allt 
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land“
 215

 og virðist sem að einn maður hafi haldið hirðstjórastöðunni um land allt hverju 

sinni eftir það þar til að embættið var endanlega lagt niður.
216

 Hvað sem öllu líður hefur 

Smiður eflaust misnotað valdastöðu sína og afstaða annála í garð hans er ljós. Í þeim má 

sjá tvennt sem hefur verið sérstaklega umdeilt í framkomu hans: Í fyrsta lagi lét hann 

taka Árna af lífi án þess að leyfa honum fara með mál sitt til konungs eða eins og segir í 

Gottskálksannál 1361: „Drepinn Árni Þórðarson ... hafði hann áður boðið sig til Noregs 

á kóngs fund að standa honum reikning um það er hann átti að svara. Vildi Smiður það 

ekki heyra.“
217

 Í öðru lagi kallaði hann Eyfirðinga „útlaga“
218

 og var talið að hann vildi 

leggja helstu uppreisnarmenn Eyfirðingja undir sverðið, en heimildirnar sem nefna það 

eru Flateyjarbókarannáll, annálsbrotið frá Skálholti og Lögmannsannáll, enda eru þeir 

norðlenskar heimildir. Einnig er hugsanlegt að þarna séu annálaritarar að ýkja 

hástemmdar yfirlýsingar Smiðs um norðlenska bændur, þá hugsanlega til að afsaka 

hvernig Eyfirðingar leiddu Smið í gildru og myrtu án dóms eða réttarhalda. Eini 

eftirmáli þessara vígaferla varð ekki fyrr en rúmum tíu árum síðar eða árið 1372. Þá var 

haldið þing í Spjaldhaga í Eyjafirði og loksins greiddar bætur fyrir Smið og hans menn, 

líkt og greint er frá í Annálsbrotinu.
219

 

Einn annálanna, þ.e. Gottskálksannáll, nefnir „Norðlendinga“
220

 í stað Eyfirðinga í 

þessum átökum, sem bendir hugsanlega til þess að Gottskálksfeðganir hafa talið að fleiri 

en aðeins Eyfirðingar hafa tekið virkan þátt í þeim. Þeir Gottskálksfeðgar voru ættaðir 

úr Skagafirði, og þar sem annállinn er ritaður á 16. öld, sem skapar talsverða fjarlægð á 

milli atburðarins og ritarans, má álykta að ritarinn hafi viljað tengja sína forfeður við 

sigurlið bardagans, þ.e. Eyfirðinga, og með því upphefja ætt sína.
221

  En líkt og áður 

hefur verið fjallað um þá hafa feðganir stuðst við eldri vestlenska annála sem hafa 

jafnvel verið samtímaheimildir atburða 14. aldar. Mun það þykja líklegri skýring á 

þessu orðavali en að þetta hafi einfaldlega verið uppspuni Gottskálksfeðga á 16. öld. Á 

móti þá fjalla annálarnir einnig um Smið sem forystumann Sunnlendinga og stilla 

þannig þeim og Norðlendingum upp andspænis hvorum öðrum. Þetta má sjá þar sem lið 

Smiðs er einkum skipað af „Sunnlendingum“
222

 og einnig í annálsbroti frá Skálholti um 

                                                 
215

 Islandske Annaler, bls. 228. 
216

 Axel Kristinsson, „Embættismenn konungs fyrir 1400“, bls. 142–143. 
217

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 359. 
218

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 225, 279, 359 og 408. 
219

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 229. 
220

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 359. 
221

 Í Gottskálskannál eru breiðfirskir höfðingjar einnig áberandi, sjá Sverrir Jakobsson, „Ísland til leigu: 

átök og andstæður 1350–1375“, bls. 83. 
222

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 279, 359 og 408. 



 

 43 

 

 

þingið í Spjaldhaga 1372: „Komu þar saman Sunnlendingar um Smiðsmál“.
223

 Því eru 

frásagnir annála um Grundarbardaga gott dæmi um mismunandi sjónarhorn þeirra í 

átökum sem skiptu landsmönnum í tvær fylkingar. Sjónarhorn sigurvegaranna er hér 

ráðandi og samúð í þeirra garð ríkjandi í annálum með aðeins einni undantekningu, þ.e. 

sjónarhorni Einars og Lögmannsannáls sem verður betur vikið að hér síðar. 

5.4 Skálholtsbiskupsdæmi 

Snemma á 14. öld var páfastóllinn fluttur til Avignon í Suður–Frakklandi og í kjölfarið 

reyndi páfi að efla stöðu sína innan kirkjunnar með því að áskilja sér rétt til að skipa 

klerka í öll mikilvægustu embættin innan hennar. Þá vígði hann aðallega erlenda 

Skálholtbiskupa til 1466 og Hólabiskupa til 1442, sem féllu landsmönnum misvel í geð 

enda þóttu sumir frekir í fjárheimtu og umvöndunarsamir. Þetta má sjá glöggt í bréfi til 

Hákonar konungs háleggs frá árinu 1319 þar sem þeir kvarta undan nýjungum og 

ólögum sem gengu í garð með biskupstöku Auðuns rauða Þorbergssonar (1250–1322) 

Hólabiskups. Þá telja höfundar bréfsins að „lítt og óheyrilega orðið og til tekist þá 

útlendir biskupar hafi hér þrengdir verið inn í landið í móti landsins vana.“
224

 Þessir 

biskupar voru bundir hollustu við páfa með eiðstaf svo að hagsmunamál hans voru í 

fyrirrúmi. Einn þessara biskupa var Daninn Mikjáll (Michael) (biskup 1382/3–1392) er 

var vígður til Skálholts árið 1383 án samráðs við erkibiskup eða dómklerka í Niðarrósi, 

einungis með vilja Margrétar Danadrottningar.
225

 

Eftir annálunum er ljóst að Mikjáli vegnaði ekki betur en Jóni skalla í biskupsstöðu 

sinni og í Flateyjarannál segir árið 1388: „embættislausir margir prestar í 

Skálholtsbiskupsdæmi og margar nýlundur gjörðar af Michele byskupi.“
226

 Þó að ekki 

sé vitað hverjar þessar breytingar voru þá má álykta að biskupi hafi mislíkað hvernig 

biskupsdæminu væri stýrt enda sá hann ástæðu til að svipta abbadís 

Kirkjubæjarklausturs embætti sínu og svo einnig þá sem ráðin var í hennar stað skömmu 

síðar, líkt og kemur fram í Gottskálksannál.
227

 Árið 1388 kemur fram að 

mótblástursbréf var lesið upp á Alþingi gegn honum og hann flutti úr landi í kjölfarið: 

„Utanferð herra Michaels byskups og margra presta af Skálholtsbiskupsdæmi og lesið 

mótblástursbréf á Alþingi áður um sumarið í móti honum í hverju er stóð margt 
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ósannlegt aðkast til hans.“
228

 Líkt og talið hefur verið hér áður eru aðrar rithendur en 

Einars hér að verki á þessu tímabili Lögmannsannáls, þrátt fyrir að það útiloki ekki áhrif 

Einars á ritunina. Hvað það varðar getur orðið „ósannlegt“ verið vísbending þess að 

ritarinn hafði verið hliðhollur Mikjáli eða í það minnsta haft samúð með honum. Önnur 

heimild sem fjallar sérstaklega um þetta mál er Flateyjarannáll sem segir beinlínis að 

margir prestar hafi verið reknir úr landi: „var biskupslaust og engin officialis í 

Skálholtsbiskupsdæmi og allur kristinn dómur þar lítt standandi. Önduðust prestar 

margir en fjöldi í burtu reknir af landinu en hinir þó flestir sem eftir voru 

embættislausir.“
229

 Af þessari heimild að dæma voru prestarnir sem voru hliðhollir 

Mikjáli „reknir“ úr landi sem varpar sökinni á mótherja hans og kennir þeim um 

ástandið í biskupsdæminu. Eftir þessum frásögnum að dæma virðist sjónarhorn 

annálaritara Lögmanns- og Flateyjarannála heldur hliðhollt Mikjáli og hans 

fylgismönnum meðan andstæðingar hans fóru með ósannindi um hann og ráku þá sem 

hliðhollir honum voru af landi brott. Nauðsynlegt er að hafa hugfast fyrir hvern 

ritararnir voru að skrá, voru ritararnir að skrá þessar tilteknu frásagnir til að þóknast 

kirkjuvaldinu og páfanum í Róm? Hugsanlegt er að embættismenn páfans hafi lesið 

slíkt annálsefni yfir líkt og Lögmannsannál á Hólum, en þó er varasamt að draga miklar 

ályktarnir út frá því, a.m.k. í þessu tilfelli. 

Þremur árum síðar sagði Mikjáll af sér sem Skálholtsbiskup og tók annar Dani, 

Vilkin Hinriksson, við embættinu. Líkt og Mikjáll var hann vígður suður í Róm en ólíkt 

honum þá var það fyrsta verk Vilkins, eftir fyrstu messu sína, að efla til mikillar veislu 

er var „svo ágæt að engin þóttist þvílíka veislu séð hafa fyrr á Íslandi fyrir mannfjölda 

sakir og allra handa kostnaðar ... Stóð þessi veisla vel sjö nætur“
230

 líkt og segir í 

Skálholtsannál. Hér má spyrja sig hvort Vilkin hafi verið að bæta fyrir misgjörðir 

fyrirrennara síns eða hvort annálaritarinn hafi ýkt ágæti veislunnar í nafni 

Rómarkirkjunnar. Slíkt liggur ekki ljóst fyrir sökum skorts á heimildum. Önnur álíka 

góð ummæli um erlendan biskup má finna um eftirmann Jóns Eiríkssonar skalla, Pétur 

Nikulásson (biskup 1391–1411), Hólabiskup sem einnig var danskur. Líkt og Mikjáll 

hafði hann starfað sem skriftafulltri í Róm og hefur því einnig gætt hagsmuna 

Rómarkirkjunnar. Hann er þekktastur fyrir að endurreisa dómkirkjuna á Hólum í sömu 

stærð og þá í Skálholti. Af frásögnum annála að dæma hefur þessum tveim biskupum 
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vegnað vel hér á landi og verið vel þokkaðir af landsmönnum, ólíkt fyrirrennurum 

sínum.
231

 Með slíkum samanburði á ólíkum sjónarhornum annálanna hvað varðar 

erlenda biskupa má greina almennt álit manna á þeim, a.m.k. álit annálaritaranna sjálfra 

en hugsanlega einnig álit manna á þeim svæðum þar sem annálarnir voru ritaðir. Þannig 

mætti t.d. álykta að sjónarhorn manna sem bjuggu á Hólastað hafi verið mótað af 

samkennd í biskups garð eftir frásögn Lögmannsannáls að dæma. Á sama tíma er 

nauðsynlegt að velta fyrir sér fyrir hvern var verið að skrá þessar frásagnir. Kirkjuna hér 

á landi? Kirkjuna í Róm? Eða voru ritararnir að skrá atburði út frá sínu eigin 

sjónarhorni? Ekki liggur það ljóst fyrir út frá þessum dæmum en þó er líklegast að 

kirkjuvaldið hér á landi hafi haft mest að segja um ritunina. Því er öruggast að ganga út 

frá því í þessum tilfellum, þrátt fyrir að aðrir áhrifavaldar gætu einnig vel hafa verið að 

verki. 

5.5 Píslarvotturinn Þórður 

Fyrir utan dýrlingana þrjá, þá Jón helga Ögmundarson, Þorlák helga Þórhallsson og 

Guðmund góða Arason, má finna eitt dæmi þess að Íslendingar hafi heitið á aðra 

landsmenn. Þetta dæmi er píslarvotturinn Þórður Jónsson sem Jón lærði Guðmundsson 

(1574–1658) skrifar um í Samantektir um skilning á Eddu. Þar segir Jón: 

 Á þessu Krosshólaplássi ... var líflátinn sá píslarvottur góði maðurinn 

Þórður, eftir allar kvalir og píslir svo margar og minnilegar, frá því eftir jól 

er hann var fangaður til písla. Orðsökin var og tilefnið, að hann hafði borið 

banatilræðishögg af bróður sínum, bar undir höggið en sló öngvan. Urðu 

mörg teikn eftir.
232

 

Hér leggur Jón til að „banatilræðishögg“ þetta við bróður Þórðar hafi verið 

dauðasök hans. Þessi bróðir hans er aldrei nefndur aftur en sökin er það nákvæm í 

þessari frásögn að líklega er tilvitnunin fengin úr glataðri heimild frekar en úr 

munnmælum. Fyrir utan þetta hefur lítið varðveist um Þórð nema í annálum. Af þeim 

býr Flateyjarannáll yfir ríkulegstu frásögnunum, sem hafa verið ritaðar af Magnúsi 

presti Þórhallssyni þremur árum eftir atvikið þegar hann hóf ritun annálsins árið 1388. Í 

frásögninni árið 1385 segir: „Guðmundur Ormsson og Eiríkur Guðmundsson riðu heim 

að Þórði Jónssyni á jólum og fönguðu hann. Var hann síðan högginn eftir dómnefnu 
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Orms Snorrasonar. Þröngdur með mannagangi Guðmundur og Ormur á þingi.“
233

 

Athugunarvert er að Ormur Snorrason á Skarði var faðir Guðmundar Ormssonar sem 

gefur strax til kynna að um persónuleg tengsl hefur verið ræða í málinu. Ormur var 

lögmaður sunnan- og austanlands árið 1359 og fór í norðurreiðina með Smiði 

Andréssyni hirðstjóra. Eftir því má geta sér þess til að hugsanlega hafi hann ekki verið 

vel liðinn og ákvarðanir hans verið taldar vafasamar af einhverjum, en frami Orms er þó 

til marks um að ýmsir hafa haft traust á honum. Tíu árum fyrir aftöku Þórðar virðist 

hann aftur hafa verið skipaður lögmaður eins og kemur fram í fornbréfi einu.
234

 Ekkert 

bendir þó til þess að Ormur hafi enn verið lögmaður þegar aftaka Þórðar fór fram, sem 

útskýrir hversu illa honum var tekið á þingi. Þó bendir Sverrir Jakobsson á að Ormur 

hafi trúlega haft sýslu í Vestfirðingafjórðungi þar sem Þórður var jarðaður í Stafholti en 

lokið ferlinum sem sýslumaður um 1385.
235

 Svipar þetta mál því að einhverju leyti til 

aftökunnar sem Smiður lét framfylgja á Árna þar sem mjótt gæti hafa verið á mununum 

milli þess hvenær sýslumansembætti Orms lauk og hvenær aftaka Þórðar fór fram. En 

þótt Ormi sé illa borin sagan í Flateyjarannál á það ekki endilega við um aðra annála, til 

að mynda Gottskálksannál. Í Gottskálksannál eru ítarlegar frásagnir um helstu höfðingja 

14. aldar, þá ekki síst Breiðfirska höfðingja á borð við Orm og er honum borin vel 

sagan. Höfundar Flateyjarannáls rituðu hinsvegar háðsvísu um framgöngu hans í 

Grundarbardaga árið 1363:
 236

 „ frá ég stála storm / mjög sturla Orm“.
237

 

Ormur fór oft með umboðsstörf fyrir konung, og að sögn Gottskálksannáls naut 

hann velvildar Hákonar konungs þegar honum var skipuð hirðstjórn „um allt land“
238

 

ásamt Andrési Gíslasyni árið 1365. Þórður kann að hafa verið bróðir Þorsteins 

Jónssonar er vó Guttorm Ormsson, bróður Guðmundar, í Snóksdal árið 1381. Vígið er 

skráð í Flateyjarannál en segir ekkert meira um tildrög vígsins eða Þorstein.
239

 Ritari 

Flateyjarannáls heldur áfram að bera syni Orms, Guðmundi Ormssyni, illa söguna ári 

eftir aftöku Þórðar, þegar hann fer með „rán og stuldir um Vestfirðingafjórðung og 

Sunnlendingafjórðung“.
240

 Gefur þetta frekar til kynna álit annálaritarans á þeim 

feðgum. Eftir því að dæma má álykta að sú frásögn sé hugsanlega röng eða í það 
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minnsta ýkt, enda virðist markmiðið með skráningunni vera að festa Þórð í sessi sem 

dýrling. Besta leiðin til þess er einmitt að mála þá sem báru þá sök að dæma hann til 

dauða upp sem illmenni. Magnús vitnar svo aftur í Þórð fjórum árum síðar þegar 

klerkastéttin hafði komist að niðurstöðu og „flutt bein Þórðar Jónssonar til Stafholts í 

kirkjugarð eftir skipan officialis og samþykki allra lærða manna og hyggja menn hann 

helgan mann.“
241

 Þessi frásögn má teljast heldur vafasöm þar sem engar aðrar heimildir 

eru til sem staðfesta helgidóm Þórðar. Síðust söguna af Þórði má finna í sama annál árið 

1390 en hún segir frá skriðum sem hlupu „nær um allt land ... tók og bæ í Búðarnesi og 

önduðust tólf menn en einn lifði í húsbrotunum og hafði heitið á Þórð Jónsson.“
242

 Ekki 

er ljóst hvaðan frásögnin um aftökuna í Krosshólum er upprunalega komin. Ef hún er 

ekki uppspuni hjá Jóni lærða er hún komin úr glataðri heimild. Magnús minnist heldur 

ekki á heimkynni Þórðar en Jóni Sigurðssyni þótti líklegt að Þórður hefði verið ættaður 

frá Borgarfirði, enda voru „bein hans ... flutt að Stafholti.“
243

 

Af Flateyjarannál að dæma öðluðust Guðmundur og Ormur talsverðar óvinsældir 

og hlutu ámæli í kjölfar aftökunnar ásamt því að hljóta slæmar viðtökur á þingi. Vert er 

að hafa almennt neikvæða umfjöllun annálsins um Orm í huga þegar marktæki þessarar 

frásagnar er skoðað. Ræturnar gætu legið í persónulegum illindum milli Magnúsar og 

Jóns Hákonarsonar annarsvegar og Orms og sona hans hinsvegar, sem gætu hafa 

sprottið upp vegna afstöðu Orms í aðdraganda Grundarbardaga. Orðstír Þórðar varð á 

hinn bóginn ódauðlegur með helgun hans ásamt því að bein hans voru sögð grafin í 

kirkjugarði þrátt fyrir að slíka virðingu hlytu menn ekki sem teknir höfðu verið af lífi. 

Eftir þessar frásagnir í annálum fylgja aðrar sem fjalla um ill örlög þeirra manna sem 

stóðu að aftökunni.
244

 Næst segir af ránum Guðmundar og að Eiríkur Guðmundsson hafi 

farið út um sumarið. Gæfa Eiríks virtist vera að snúast honum í hag þegar hann snýr til 

baka með hirstjóratign en hann var veginn ári síðar. Síðan „hvarf Guðmundur Ormsson 

í Færeyjum um nótt með undarlegum hætti“.
245

 Líkt og Einar G. Pétursson bendir á hafa 

örlög þeirra verið tekin sem merki um helgi Þórðar og litið á þau sem refsingu þeirra 

sem dæmdu hann til dauða.
246

 Markmið Magnúsar og/eða yfirboðara hans hefur verið 

að festa Þórð í sessi sem dýrling og eftir því má álykta að þessar frásagnir séu a.m.k. að 

einhverju leyti ýktar. Það hefur þó ekki dugað til þess að hann kæmist í hóp hinna 
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þekktu íslensku dýrlinga. Ekki hafa nógu margir heitið á hann til að halda nafni hans 

lifandi, sem útskýrir jafnframt hvers vegna engar fleiri heimildir er að finna um Þórð. 

Svo er engan veginn ljóst að meint píslarvætti Þórðar hafi tengst baráttu hans fyrir trúna, 

sem var mikilvægt fyrir dýrling. 

Ekki liggur ljóst fyrir hví Magnús skrifar svo ítarlegar frásagnir um þetta mál, 

miðað við aðra annála. Hefur hann eflaust kennt í brjósti um Þórð ásamt því að hann eða 

Jón Hákonarson yfirboðari hans hafa tengst honum vinaböndum að einhverju leyti. 

Þaðan kemur svo óbeit hans á þeim sem stóðu að aftökunni. Líklega hefur helgisaga 

þessi verið mikilvæg fyrir kirkjuna fyrst allir lærðir menn samþykktu Þórð sem helgan 

mann samkvæmt frásögninni. Slíkum fullyrðingum skyldi þó taka varlega þar sem 

ekkert annað hefur varðveist um manninn eða helgi hans. Margaret Cormack rannsakaði 

dýrkun helgra manna hér á landi til loka 14. aldar og staðfestir að áheit á Þórð séu eina 

dæmi þess að heitið hafi verið á aðra landsmenn en hina þrjá þekktu dýrlinga.
247

 Hún 

virðist þar með taka frásögnina um áheit á Þórð sem heilagan sannleik. Aftur á móti ber 

fræðimönnum að taka frásögn sem þessari með fyrirvara, þar sem lítið sem ekkert 

rökstyður sannleiksgildi hennar. 

5.6 Sjónarhorn Einars 

Talsvert mikið er vitað um Einar Hafliðason miðað við aðra 14. aldar höfunda og það 

þrátt fyrir þá staðreynd að heimildir frá þeirri öld eru fremur fátæklegar miðað við hina 

þrettándu. Ritun samtíðarsagna lagðist niður um miðja 14. öld og því eru annálarnir og 

fornbréfin oft einu tiltæku samtímaheimildirnar. Seinasta sagan sem var skráð á 

miðöldum var Lárentíus saga biskups um Lárentíus Kálfsson sem var biskup á Hólum 

frá 1324 til 1331, og er hún að öllum líkindum eftir Einar Hafliðason.
248

 Bæði í sögunni 

og Lögmannsannál segir Einar ýmislegt frá sinni eigin ævi og föður síns, Hafliða 

Steinssonar (1253–1319) prests á Breiðabólstað, og eru ritin tvö því meginheimildin um 

þá feðga. Náin vinabönd voru milli Hafliða og Lárentíusar sem varð til þess að Einar 

var sendur í skóla til Lárentíusar sem þá var munkur á Þingeyrum. Eftir námið, sem stóð 

u.þ.b. frá 1313 til 1315, hélt Einar til Hóla þar sem hann starfaði undir góðvini föður 

síns, Norðmanninum Auðuni biskupi rauða (1250–1322) ásamt því að stunda þar 

klerkleg fræði. Af fyrrnefndum heimildum að dæma virðist Einar hafa myndað náin 

tengsl við Auðun. Eftir fráfall Auðuns tók Lárentíus við Hólabiskupsstólnum 1324 sem 
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kom sér vel fyrir Einar, enda var hann vígður djákni í kjölfarið sama ár.
249

 Svo segir um 

samband þeirra að biskup „elskaði“ Einar „framast af öllum sínum klerkum og hélt hann 

fyrir sinn sannan trúnaðarmann“.
250

 Ef Einar er höfundur sögunnar má vitanlega efast 

um slíkar staðhæfingar hjá honum þegar hann ritar um sjálfan sig. Einnig kemur fram að 

hann annaðist bréfaskriftir fyrir biskup og son hans Árna en þannig hefur hann fylgst 

vel með gangi þeirra mála sem feðgarnir tengdust. Aftur hækkaði Einar í tign þegar 

hann var vígður til prests eftir dauða Lárentíusar árið 1332. Loks fékk hann 

Breiðabólstað í Vesturhópi tveimur árum síðar þar sem hann sinnti preststörfum og 

skrifum til æviloka. Einnig starfaði Einar sem ráðsmaður Egils Eyjólfssonar 

Hólabiskups árið 1341 og hafði umsjón með eignum biskupsstólsins. Áður en Egill lést 

þetta sama ár, skipaði hann Einar officialis eða umsjónarmann yfir andlegum og 

veraldlegum málum stólsins. Þar til næsti biskup var vígður þremur árum síðar, gætti 

Einar hagsmuna stólsins og Norðlendinga í stað biskups þar til Ormur Ásláksson var 

vígður til stöðunnar.
251

  

Í kaflanum hér á undan er fjallað um óánægju landsmanna með útlenda biskupa 

sem einnig verður vart í annálaskrifum Einars og má fyrst sjá við ártalið 1347 þar sem 

hann er þeirrar skoðunar að „biskupar á Íslandi gjörðust harðir viður landsfólkið svo að 

það þóttist varla mega undir búa.“
252

 Enda er talið að þáverandi biskup, Ormur 

Ásláksson, hafi verið illa þokkaður fyrir harðneskjulega eftirfylgni á kröfum kirkjunnar. 

Sérstaklega var andstaða við biskup hörð meðal Norðlendinga, eflaust að hluta til vegna 

þjóðernis hans en Einar staðfestir að þeir „vildu halda fornum vana“.
253

 Hvað afstöðu 

Einars til Orms varðar virðist hann vera heldur andvígur honum enda ásakar hann Orm 

um óráðsíu og að hafa sölsað undir sig eignir Hólakirkju. Vegna þess hve tengdur Einar 

var Hólabiskupum og vegna stöðu hans sem officialis um tíma, þá er vert að leggja 

hæfilegan trúnað á allar þær staðhæfingar sem snúa að Hólabiskupsdæmi. Þó vel megi 

vera að Ormur hafi í raun lagt hald á eignir staðarins og verið óreiðumaður með fé þá 

fáum við hér aðeins einhliða frásögn. Þetta sjónarmið í garð erlendra biskupa kemur 

einnig fram víða í Laurentíus sögu, líkt og J.H. Jørgensen hefur bent á í bók sinni, þar 

sem hann skoðar sérstaklega Auðun rauða og Orm Ásláksson í því samhengi. Styður 

það frekar kenninguna um að Einar sé höfundur að báðum verkunum, því sjónarmiðum 
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þeirra svipar að miklu leyti saman.
254

 Til að mynda segir í sögunni að fyrir dauða sinn 

hafi Lárentíus talið „að betur myndi henta kirkjunni, lærðum og leikum, í 

Hólabiskupsdæmi, að hafa íslenskan biskup en norrænan.“
255

 Raunar telur Magnús 

Hauksson það vera hugsanlegt að Einari hafi þótt nauðsynlegt að rita Laurentíus sögu til 

að „halda til haga minningunni um „farsælan embættisrekstur Laurentiusar þegar 

útlendur biskup sat á Hólum um miðja öldina og olli megnri óánægju og upplausn 

meðal landslýðsins.“
256

  

Jón skalli Eiríksson var vígður Hólabiskup árið 1358 eins og segir í 

Lögmannsannál: „Útkoma Jóns biskups skalla ... Reið hann heim til Hóla og tóku allir 

Norðlendingar sem best við honum ... krafði enginn hann skilríkis af lærðum mönnum 

að sýna.“
257

 Einar bendir hér á að enginn hafi gert veður út af skilríkjum Jóns þegar 

hann tók við embættinu. Þar með hefur Einar verið að ýja að því að síðari andstaða við 

Jón hafi grundvallast á annarlegum sjónarmiðum lærðra Norðlendinga. Í frásögnum 

annálsins má greina talsverða samúð hjá Einari í garð Jóns, en annállinn er í raun sá eini 

sem tekur afstöðu með honum, á sama tíma og hann gagnrýnir andsnúna klerka á 

Norðurlandi undir rós. Eflaust grundvallast þessi afstaða Einars á nánu samstarfi hans 

við Jón skalla á meðan hann gegndi biskupsstöðu sinni. Í norska fornbréfasafninu er 

gerð grein fyrir skilríkjum frá páfa sem hann sendi 1357 til Flæmingjalands, þar sem 

Jón tók við þeim. Þar segir einnig að hann hafi tekið afrit af þeim og fært með sér til 

Íslands 1. nóvember 1358.
258

 Styður þetta þá ályktun að einhver önnur ástæða hafi legið 

að baki því hvers vegna prestar á Norðurlandi snerust gegn honum um þremur árum 

síðar. Einnig voru páfaskipaðir biskupar nýjung hér á landi sem hefur eflaust haft áhrif á 

afstöðu klerka. Samkvæmt Annálsbrotinu frá Skálholti krafði síra Þorsteinn Hallsson 

Jón um skilríki og segir svo „upp allri hlýðni við biskup og allir prestar þeir er er (!) 

honum fylgdu. Biskup kallaði þá í banni en prestar sungu sem áður.“
259

 Hvað olli þessu 

sundurlyndi er óljóst en mögulega var hann illa þokkaður því hann var af erlendu bergi 

brotinn líkt og Ormur Ásláksson sem hafði verið sakaður um fégræðgi og fyrir að vera 

of veraldlega sinnaður. Reyndar var afstaða manna til erlendra biskupa mjög 

mismunandi, líkt og fram kemur í annálum. Gott dæmi um þetta er einmitt samúð 
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Einars með Jóni í þessum deilum þvert á aðra annála. Þorsteinn var eflaust flæktur inn í 

þessar deilur eftir að hafa haft umsjón með eignum biskupsstólsins eftir fráfall Orms þar 

til Jón tók við embættinu. Önnur hugsanleg vísbending kemur fram í Annálsbrotinu og 

Flateyjarannál þar sem segir að andstæðingar Jóns hafi talið hann enn vera 

Grænlandsbiskup líkt og hann var áður en hann hlaut vígslu til Hólabiskupsembættis.
260

 

Aðrir annálaritarar styðja málstað Þorsteins og hinna norðlensku klerka með því að 

undirstrika mikilvægi skilríkjaleysi Jóns. Aftur á móti virðist Einar vera þeirrar 

skoðunar að hinn meinti ágreiningur um réttu pappírana hafi verið átylla norðlenskra 

klerka til að endurvekja ágreining við erlendan biskup. Hann vitnar í sjálfan sig í 

þessum málum og skrifar:
261

 

tóku þeir prestar síðan undir sig allt góss Hólastaðar í sögðu takmarki, 

Möðruvallarstað. Stóð síra Einar Hafliðason fyrstur og fremstur með Jóni 

biskupi og allir prestar um Skagafjörð og vestur til Hrútafjarðarár. Tók Jón 

biskup af þessum öllum prestum messuembætti en þeir sungu á einn veg 

sem áður. Gripu þeir boðskap biskups hvar sem þeir kunnu að fá, svo af 

lærðum mönnum nauðgum brjótandi kistur á Silfrastöðum í heilagri kirkju, 

grípandi þar brott og vín er þangað hafði gefist frá Hólum.
262

 

Ágreiningurinn skipti norðlenskum prestum í tvær fylkingar og gengu prestar í 

austurhluta biskupsdæmisins til liðs við Þorstein. Þeir afsögðu hlýðni við Hólabiskup og 

gerðu um leið Þorstein að officialis.
263

 Það er athyglisvert að enginn hinna annálanna 

minnist þess að prestarnir í liði Þorsteins hafi tekið undir sig allt góss sem tilheyrði 

staðnum á Hóla- og Möðruvallarstöðum. Þannig dregur Einar fram aðra og heldur 

neikvæða mynd af andstæðingum Jóns sem sungu messur þrátt fyrir að hafa verið 

sviptir embættum sínum og brutu upp kistur á Silfrastöðum þar sem þeir tóku blóð 

Krists er hafði verið gefið þangað frá Hólum. Í Lögmannsannál eru gjarna ítarlegri 

lýsingar en í öðrum annálum á viðburðum á borð við þessa en hugsanlega hefur 

vinskapur þeirra Jóns og Einars haft ráðandi áhrif í frásögn hans hér. Líkt og bent hefur 

verið á þá lýkur rithönd Einars hér árið 1362 og önnur tekur við allt til 1380. Þrátt fyrir 

það gegndi hann aftur officiales–stöðunni þegar Jón hélt suður til Rómar og kom til 

baka með staðfestingarbréf eða litteram confirmacionis frá Urban V páfa um réttamæti 

stöðu sinnar sem Hólabiskups.
264

 Þá er Einar reglulega titlaður officiales í fornbréfum 
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og af þeim að dæma er ljóst að þeir voru nánir samstarfsmenn.
265

 Þar sem kirkjan var 

stærsti jarðeigandinn á landinu og áhrifamikil í andlegu lífi manna á síðmiðöldum, hefur 

Einar verið meðal valdamestu landsmanna, sérstaklega þegar hann gegndi stöðu 

officiales Hólabiskupsdæmis.  

Ljóst er að Einar var áhrifamaður og virðist hafa haft sterk vinatengsl við einhverja 

valdamestu klerka landsins. Eflaust hafa slík tengsl haft áhrif á ritun hans og eftir því að 

dæma hefur hann átt hagsmuna að gæta sem hafa hugsanlega smitast yfir í skrifin. Þrátt 

fyrir það er Lögmannsannáll mikilvæg heimild um þessi mál þar sem hann dregur upp 

hina hlið þeirra og báðir hópar deilenda höfðu vitanlega sitthvað til síns máls. Þetta 

andstæða sjónarhorn Lögmannsannáls vegur jafn þungt og sjónarhorn hinna annálanna 

þegar á heildarmyndina er litið og aðrar frumheimildir hafðar til samanburðar. Þá kemur 

í ljós, líkt og með staðfestingarbréfi Urbans V páfa, að önnur ástæða hlýtur að hafa legið 

að baki uppreisn norðlenskra presta gegn Jóni, líkt og Einar hafði gefið í skyn. Í raun er 

hægt að flokka sjónarhorn Einars varðandi allt það sem snýr að Hólabiskupsdæmi, 

sérstaklega að biskupum þess, sem hlutdræga heimild, enda var hann oft beintengdur 

inn í mál þess og biskupanna. 

5.7 Sjónarhorn Magnúsar 

Ásamt því að styðjast við ritaðar heimildir hefur Magnús Þórhallsson eflaust stuðst við 

munnlegar frásagnir samtímamanna sinna, á borð við frásögn af komu Hrafns 

Bótólfssonar 1381. Talsvert af þeirri frásögn gæti hafa verið miðlað af Jóni Hákonarsyni 

því Flateyjarannáll nefnir hann tólf sinnum ásamt því að minnast á fæðingar- og 

dauðadag föður hans, afa og loks fæðingu Jóns sjálfs. Þar sem Magnús hafði engar 

ritaðar heimildir að styðjast við seinustu fimm eða sex ár annálsins, hlýtur það að vera 

vísbending um að hann hafi stuðst við munnlegar frásagnir. Það lítur út fyrir að Magnús 

hafi unnið hörðum höndum að gerð annálsins allt til ársins 1390 þegar það fara að 

birtast eyður í honum. Loks eftir 16 auðar línur í annálnum eftir 1394 kemur ein 

lokagrein, sem fjallar m.a. um komu Vilchins Hinrikssonar, en Magnús veitti 

utanaðkomandi biskupum sérstaka athygli. Áhuga Magnúsar á málefnum 

utanaðkomandi biskupa má einnig sjá í greiningu hans á Hákonarsögu ásamt Einars 

þætti og Helga þætti. Það voru þó ekki aðeins málefni biskupanna sem Magnús skráði 
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sérstaklega, heldur einnig ábóta, hirðstjóra og lögmanna, ásamt því að lýsa heldur 

ítarlegar en áður ýmsum náttúruhamförum á borð við eldgos, plágur og skipsreka.
266

 

Í raun eru greinar Magnúsar í Flateyjarannál yfirleitt hvorki alfarið hlutdrægar né 

hlutlægar, það er að segja Magnús hafði sitt sjónarhorn á atburðina en tók ekki alltaf 

afgerandi afstöðu til þeirra. Þó má greina vissa andúð á ákveðnum valdhöfum, á borð 

við Margréti I Danadrottningu (1387–1412) ásamt biskupum á hennar tíð. Þar segir 

annállinn söguna af Mikael biskupi, sem var danskur skriftafulltrúi í Róm þegar hann 

var skipaður Skálholtsbiskup frá 1382 og hélt hann stöðunni allt til 1392. Það hefur 

verið Margréti og stjórn hennar mikilvægt að senda fulltrúa sína til nýju nýlendunnar 

Íslands því að íslenskir biskupar sátu fastir í norska ríkisráðinu. Á Alþingi var lesið 

mótblástursbréf gegn Mikael 1388 sem hrakti hann burt úr landinu í fylgd með mörgum 

prestum.
267

 Þá segir í Flateyjarannál 1390: 

var biskupslaust og engi officialis í Skálholtsbiskupsdæmi og allur kristinn 

dómur þar lítt standandi. Önduðust prestar margir en fjöldi í burtu reknir af 

landinu en hinir þó flestir sem eftir voru embættislausir.
268

 

Þessar frásagnir eru taldar vera ritaðir samtímis atburðunum og ljóst er að hér er 

Magnús ekki sérstaklega hlynntur stjórn Margrétar.
269

 Frá sjónarmiði Flateyjarannáls 

hefur sú ákvörðun Norðmanna að samþykkja valdatöku dönsku drottningarinnar árið 

1383 annaðhvort ekki fallið Íslendingum í geð eða að álit þeirra á henni hefur rýrnað í 

valdatíð hennar. Það virðist þó hafa lítil áhrif á hug Magnúsar til Norðmanna í Björgvin, 

sem hann hefur talsverða samúð með þegar Þjóðverjar ráðast þar inn 1393.
270

 

Margrét drottning virðist hafa vakið talsverða reiði meðal landsmanna á þeim tíma 

sem Flateyjarbók var skrifuð, sérstaklega fyrir að færa Ögmundi Finnsyni dróttseta 

Noregs vald til embættisráðninga á Íslandi. Þessi reiði kemur sérstaklega fram í 

Flateyjarbók og annál hennar sem sýnir greinilega afstöðu þeirra sem stóðu að ritun 

verkanna. Árið 1387 sendi Ögmundur Eirík Guðmundarson hingað sem hirðstjóra og 

Narfa Sveinsson sem lögmann. Þáverandi hirðstjóri Andrés Sveinsson, sem var 

tilnefndur hirðstjóri fyrst 1372/73 af Hákoni Magnússyni fyrrum Noregskonungi (1343–

1380), var ósáttur við þetta hlutskipti og hélt til Noregs til að kvarta og nefndi Þorstein 

Eyjólfsson hirðstjóra í sinn stað á meðan. Þessi valdaskipti ollu því að sumar sýslur voru 
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skyndilega komnar með tvo sýslumenn sem tilnefndir höfðu verið af sitthvorum 

hirðstjóranum en það orsakaði talsverða reiði meðal landsmanna. Samkvæmt 

sjónarhorni Flateyjarannáls var Eiríkur þekktur vandræðagripur og sinnti starfinu eftir 

því. Ferill hans endaði, líkt og hjá Smiði Andréssyni 1361, á því að hann var tekin af lífi 

1388 eftir frásögn Flateyjarannáls að dæma.
271

 Samkvæmt sumum annálum segir 

reyndar að Eiríkur hafi kallað sig hirðstjóra. Segir í Lögmannsannál 1386: „Út koma 

Eiríks Guðmundssonar er kallaðist hirðstjóri ...“.
272

 Bendir þetta til þess að ritari 

Flateyjarannáls hafi ekki verið reiðubúnir að viðurkenna hann sem slíkan. Í grein fyrir 

árið 1387 í annálnum lýsir hann útnefningu Ögmundar í embætti hér á landi með 

orðunum „og þótti það nýlunda“
273

 sem lítur út fyrir að hafi jafnframt verið orðalag sem 

ritari notaði til að gefa til kynna vanþóknun þar sem hann notaði það einnig yfir athafnir 

Mikaels biskups 1388; „og margar nýlundur gjörðar af Michele biskupi.“.
274

 

Ef álit Magnúsar á drottningunni hefur verið jafn lítið og þetta gefur til kynna þá 

hefur álit hans ekki skánað við kröfur hennar fjórum árum síðar. Svo segir í 

Flateyjarannál 1392: 

kom Þjóðbjörn út með bréf drottning Margrétar hvert er hún beiddi með 

skyldu að hver maður gæfi henni hálf mörk forngilda
275

 og lagin við 

landráð. Var því fyrst þunglega svarað nær af öllum mönnum.
276

 

Tilgangur þessarar skattinnheimtu var aðallega til styrktar hernum gegn fríbýturum 

sem kallaðir voru Vitaliebræðurnir (d. vitaliebrødre) sem réðust í sífellu á dönsk og 

norsk skip. Slík skattaálagning hafði í raun aldrei verið lögð á Íslendinga áður og eina 

leiðin til þess var að fá samþykki Alþingis. Að lokum tókst hirðstjóranum Vigfúsi 

Ívarssyni (d. 1420), að sannfæra alþingismenn um að samþykkja skattinn þrátt fyrir að 

Eyfirðingar hafi mótmælt honum með öllu, líkt og þeir höfðu áður mótmælt 

Norðmönnunum Jóni skalla Hólabiskupi og Smiði Andréssyni um aldarfjórðungi 

fyrr.
277

 Eftir þessum frásögnum að dæma hefur álit Magnúsar á drottningunni síst 

batnað og miðað við þessa nýju skattlagningu þá má álykta að hún og hennar stjórn hafi 

ekki heldur verið sérlega vinsæl hjá landsmönnum, sérstaklega ekki hjá Eyfirðingum. 
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Við skráningu annálsins átti Magnús það jafnframt til að skrifa um konungborna 

einstaklinga í nokkurskonar endurminningum þar sem hann varpaði nýju ljósi á eldri 

greinar. Til að mynda fjallar hann um nafna sinn Magnús VII Eiríksson (d. 1374) í grein 

tengdri árinu 1375: „Jtem lést Magnús konungur í sjó með sínum mönnum. Kom hans 

lík eins á land og kalla menn hann helgan“.
278

 Þessi frásögn um helgi Magnúsar kemur 

ekki fram í neinum öðrum annálum sem rennir stoðum undir þá tilgátu að Flateyjarbók, 

og þar með Flateyjarannáll, taki skýra afstöðu til konunga. Rowe bendir á að engar aðrar 

heimildir minnist á Magnús VII í heilagramannatölu sem dregur úr áreiðanleika þessarar 

frásagnar en gefur frekar til kynna sjálfstæði Magnúsar Þórhallssonar í sínum skrifum. 

Þó er líklegra að einhverjir áhrifavaldar í samtíma annálaritarans hafi verið valdir að 

þessari viðbót, þá til að mynda krafa kirkjunnar eða afkomenda hans um að skrá hann 

meðal heilagra manna.
279

 Annað lítilvægara dæmi sem finnst aðeins í Flateyjarannál 

fjallar um dauða Hákonar VI Magnússonar, þar segir einfaldlega: „andaðist konungur 

Hákon og ætla menn góðan mann“.
280

 Slíkar lýsingar á mönnum eru heldur óalgengar í 

annálunum og þar af leiðandi má vel draga ályktanir út frá þeim. 

Frásögnin af konungstignargjöf Eiríks af Pommern til norsku krúnarinnar er að 

finna árið 1391 í Flateyjarannál, í stað 1389 þegar valdatakan átti sér raunverulega stað. 

Í frásögninni má greina heldur neikvætt viðhorf í garð Eiríks ásamt því að Magnús fer 

rangt með mál þegar hann kallar Eirík systurson Margrétar í stað systurdótturson:
281

 

tekin til kóngs sá maður er Eirekur heitir barn að aldri gaf honum 

konungsnafn Hákon Jónsson. og andaðist litlu síðar. var þessi maður sagður 

systurson drottningar Margrétar en faðerni hans veri í þýðversku landi. 

fannst öllum Noregs mönnum lítið um þá breytni og einkanlega í 

skattlöndunum.
282

 

Hér er vert að hugleiða hvaða skoðun Magnús er að láta í ljós. Hafði hann það góða 

innsýn í hugarheim þegna Noregskonungs að hann gat ályktað um skoðun þeirra á 

Eiríki? Eða er hann heldur að skrifa út frá sjálfum sér eða skoðun yfirmanns síns, Jóns 

Hákonarsonar? Raunar var álit Magnúsar, ef svo má kalla, í samræmi við það sem 

Margrét sagði sjálf, sem minnti Eirík á að hann og margir undirmanna hans væru frekar 

illa þokkaðir þar sem þeir væru af erlendu bergi brotnir,
283

 og þ.a.l. bæri þeim að hafa 
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varann á. Linton túlkar þetta sem svo að hún hafi í raun verið að búa Eirík undir það að 

líklega yrði gerð uppreisn gegn valdastöðu hans bráðlega.
284

 

Sumir fræðimanna hafa litið á frásagnir Magnúsar sem lýsandi fyrir almennt 

hugarfar landsmanna á tímabilinu, líkt og Jón Jóhannesson sem taldi Flateyjarannál, þ.e. 

skrif Magnúsar, endurspegla almenna skoðun landsmanna. Hann lýsir fyrrnefndri 

frásögn úr Flateyjarannál með orðunum „Þar birtist skoðun Íslendinga“.
285

 Frá þeim sex 

áratugum sem liðnir eru frá þessari söguskoðun hefur ýmislegt breyst og raunar þykir 

mönnum orðið ljóst að „Íslendinga[r]“ voru það sundraðir að í raun er ekki hægt að tala 

um sameiginlega „skoðun“ þeirra fyrr en löngu síðar. Í Sögu Íslands benda Björn 

Þorsteinsson og Guðrún Ása Grímsdóttir á að Magnús konungur hafi almennt verið vel 

liðinn meðal landsmanna sem töldu hann jafnvel helgan „ef marka má annála“
286

, þrátt 

fyrir að honum hafi verið kennt um útbreiðslu svartadauða og bannfæringu páfa.
287

 Af 

Sögu Íslands að dæma gera þau bæði ráð fyrir því að ummæli Magnúsar um Eirík sýni 

viðhorf þegna hans.
288

 Sökum skorts á öðrum heimildum hafa sagnfræðingar almennt 

verið á svipaðri skoðun varðandi þetta mál. Rowe er þó á þeirri skoðun að 

fræðimönnum beri að hafa hugfast að heimildir á borð við Flateyjarannál geti verið 

persónulegar og einkennst mjög af skoðunum höfundar, í þessu tilfelli Magnúsar prests 

Þórhallssonar.
289 

5.8 Svartidauði 

Þegar frásagnir um svartadauða hér á landi eru skoðaðar þá er rétt að benda á að 

raunverulega  er aðeins varðveitt ein samtímaheimild um atburðina sem er Nýi annáll, 

framhaldsrit Lögmannsannáls. Það liggur ekki ljóst fyrir hverjir ritarar annálanna voru á 

þessu tímabili þar sem Einar Hafliðason lést fyrir svartadauða og lítið sem ekkert er 

vitað um höfund/höfunda Nýja annáls. Hvað Nýja annál varðar þá kemur Jón Ólafur 

Ísberg með þá tilgátu að annállinn hafi verið „skýrsla um helstu atburði fram að 

ritunartíma hans en síðar hefur verið við hann bætt“.290 Þetta telur hann líklegt því af 

handritinu að dæma sé sennilegt að annállinn hafi verið settur saman í einu lagi um 

miðja 15. öld af einhverjum sem hafði aðgang að upplýsingum Skálholtsbiskupsdæmis. 
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Eftir því að dæma telst annállinn ekki til raunverulegra annála því hann hefur verið 

ritaður í einu lagi en ekki samtímis atburðum, a.m.k. að hluta til. Ef sú var raunin að við 

hann var bætt, hefur annállinn náð lengra en til 1430 og telur Jón þá böndin beinast helst 

að Birni Þorleifssyni og hans nánustu sem voru virkir og mikils metnir menn á 15. öld 

en uppgangur þeirra hófst upp úr 1440. Björn og Einar bróðir hans voru valdamiklir og 

höfðu þeir bræðurnir hirstjórn um tíma. Þar að auki höfðu þeir forræði yfir Skálholtsstað 

á meðan biskup var fjarverandi eftir 1450. Að auki lofsamar annállinn einnig Þorleif 

Árnason og Björn Einarsson, föður hans og tengdaföður ásamt því að fjalla um tengsl 

Björns við konungsvaldið og íslenska konungsmenn.
291

 Þessi tilgáta Jóns Ólafs, að 

annállinn hafi verið settur saman rúmum 20 árum eftir seinustu annálafærsluna, virðist 

þó ólíkleg. Af þeirri sök er annállinn skoðaður hér út frá sjálfum sér en ekki út frá 

sjónarhorni yngri afritara, enda er hann eða þeir ráðgáta sem á eftir að leysa. 

Nýi annáll segir fremur ítarlega frá komu svartadauða á milli áranna 1402 til 1404. 

Frásögnin hefst á útkomu skips Einars Herjólfssonar og segir: „kom þar út í svo mikil 

bráða sótt að menn lágu dauðir innan þriggja nátta“
292

 Frásögnin af sóttinni heldur síðan 

áfram og segir frá útbreiðslu hennar sunnanlands og nefnir sérstaklega látna klerka. 

Hugsanlega er það merki um tengsl við kirkjuna, eða a.m.k. eru hennar hagsmunir 

mikilvægir fyrir annálinn. Loks verða dauðsföllin svo mörg að svo virðist sem hætt sé 

skráningu hinna látnu: „komu þar til kirkju
293

 hálfur átta tugur hins sjöunda hundraðs 

dauðra manna svo talið varð. En síðan varð ekki reiknað fyrir mannfjölda sakir.“
294

 

Tölurnar um mannfall í Kirkjubæ sem koma hér fram eru í raun einu tölurnarnar sem 

segja til um mannfall meðal almennings. Þó hafa fræðimenn síðari tíma talið þessar 

tölur heldur ýktar.
295

 Aftur á móti telur Jón Ólafur að líklegast hafi verið haldin skrá yfir 

greftranir og einnig yfir dauðsföll, líkt og tíðkaðist hjá kikjum víða erlendis.
296

 Eftir því 

mætti álykta að slíkar skrár hefðu verið haldnar í stærri kirkjum hér. Gunnar Karlsson 

hefur gagnrýnt aðferðafræði Jóns og telur hann hafna heimildum sem henti ekki tilgátu 

hans, „að plágurnar hafi aðeins komið á fjölmennustu staði“.
297

 Til stuðnings máls síns 

bendir hann á að í Nýja annál segi árið 1402: „Gekk sóttin um haustið fyrir sunnan land 

                                                 
291

 Jón Ólafur Ísberg, „Annálar og heimildir um Svarta dauða“, bls. 61, Íslenzkt fornbréfasafn V, bls. 

241–42. 
292

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 286. 
293

 Í Kirkjubæ. 
294

 Islandske Annaler indtil 1578, bls. 286. 
295

 Gunnar Karlsson og Helgi Skúli Kjartansson, „Plágurnar miklu á Íslandi“, bls. 22–29. 
296

 Jón Ólafur Ísberg, „Annálar og heimildir um Svarta dauða“, bls. 63, Caenegem, Guide to the Sources 

of Medieval History, bls. 102–103. 
297

 Gunnar Karlsson, „Um fræðilegan hernað og plágurnar miklu“, bls. 223–239. 



 

 58 

 

 

með svo mikilli ógn, að aleyddi bæi víða ...“
298

 og eins segir í Gottskálannál sama ár að 

„þó fimmtán færi til graftar með einum kom ei heim nema fjórir.“
299

 Með því rökstyður 

Gunnar að fólk á stærstu stöðunum hafi ekki þurft að fara að heiman til graftar. Eftir 

þessu má álykta að drepsóttin hafi geisað um allt land en þó verið skæðust á þéttbýlustu 

stöðunum líkt og í Evrópu. 

Þrátt fyrir að frásagnir um útbreiðslu svartadauða megi teljast rýrar í Nýja annál eru 

þær engu að síður ríkasta heimildin sem við höfum um hann. Ef ritari annálsins hefur í 

raun verið Björn Þorleifsson, líkt og Jón Ólafur Ísberg heldur fram, er var skrifari 

Hólabiskups og bjó þar í nágrenni, þá má þykja undarlegt að hann hafi ekkert ritað um 

gang pestarinnar á því svæði, heldur aðeins á Suðurlandi. Aftur á móti gæti skýring 

legið í því að útbreiðslan hafi hafist á Suðurlandi og eftir það hafi skráningunni verið 

hætt, líkt og bent var á hér að framan. Þó telst það varla fullnægjandi útskýring sem 

veikir rökin fyrir því að Björn hafi ritað annálinn, a.m.k. á árum plágunnar. Ólíkt 

annálnum lýsir Gottskálksannáll „mörgum föstum og söngum og Maríu göngum og 

gjafa til Guðmundar skríns“
300

 á Hólum og þar að auki nefnir hinn nýi annáll ekki dauða 

þeirra presta sem eru nefndir í fornbréfum frá árunum 1402 til 1403.
301

 Ef Björn hefur í 

raun hafið ritun annálsins þá má álykta að aðrar rithendur hafi haldið áfram rituninni, þá 

hugsanlega ættmenn hans á seinni helmingi 15. aldar. Sá hluti sem fjallar um útbreiðslu 

svartadauða gæti því verið samansettur af öðrum með annað sjónarhorn í hagrænum 

tilgangi. Þá benda frásagnirnar til að heimildirnar fyrir þær hafi komið að talsverðu leyti 

frá Skálholti. Þær heimildir enduðu loks í varðveislu Þórðar Guðmundssonar lögmanns 

um öld síðar. Hvað sem öðru líður er ljóst að annállinn, ásamt fornbréfum þessa 

tímabils, er traustasta heimildin um útbreiðslu svartadauða hér á landi.
302

 

Ljóst er að fáar íslenskar samtímaheimildir eru varðveittar, og eflaust voru fáar 

gerðar yfir höfuð, sem segja frá atburðum svartadauða. Þær fáu heimildir sem hafa verið 

varðveittar má finna í Nýja annál og Gottskálksannál. Ritari hins fyrrnefnda annáls 

hefur haft aðgang að skjalasafni sem innihélt heimildir um Skálholt á þessu tímabili, 

ásamt öðrum kirkjulegum gögnum og jafnvel reisubók Björns Einarssonar. Af 

frásögninni hér fyrir ofan að dæma hefur annálsritari að öllum líkindum einnig haft 

aðgang að skrá yfir látna í Kirkjubæ sem gæti verið vísbending um að slíkar skrár hafi 
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verið haldnar víðsvegar um landið. Einnig ber að hafa í huga hér, líkt og með alla 

annála, að líklega hafa frásagnir glatast úr upprunalegu gerð annálsins og hugsanlega 

hefur hann fengið einhverjar viðbætur við endurgerð hans, en slíkar ályktanir falla 

a.m.k. vel að sýn nýju textafræðinnar. Ekki er hægt að útiloka að eigandi hans, Þórður 

Guðmundsson, hafi einhverju breytt í honum á síðari hluta 16. aldar.
303

 

6 Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða mismunandi sjónarhorn annálaritara og 

annálanna sjálfra og hvað mótaði þau. Ljóst er að sjónarhorn annálaritaranna sjálfra 

mótaðist af öðrum heimildum en einnig af skoðunum ritbeiðenda, hvort sem það var 

kirkju- eða konungsvald, líkt og í tilfellum Lögmanns- og Flateyjarannáls, eða hreinlega 

af eigin hagsmunum. Á meðan Einar Hafliðason ritaði Lögmannsannál má greinilega 

sjá þá afstöðu sem hann tekur með Hólabiskupum. Af frásögnum að dæma hefur hann 

skrifað í þágu þeirra ásamt því að vera góðvinur nokkurra þeirra, t.d. Auðunar rauða, 

Lárentíusar og eflaust Jóns skalla Eiríkssonar. Það má líka greina þessa samúð Einars 

með biskupunum þar sem hann fer oft neikvæðum orðum um andstæðinga þeirra, líkt 

og í tilfelli Jóns. Þar með kemur fram í Lögmannsannál sjónarhorn sem er andstætt 

sjónarhorni hinna annálanna. Frásögnum Einars þarf því að taka með fyrirvara þar sem 

hann getur varla talist hlutlaus heimild í málefnum er vörðuðu Hólabiskupsdæmi. 

Annálsbrotið ásamt Flateyjarannál taka aftur á móti skýra afstöðu gegn Jóni og með 

Þórhalli og hans fylgismönnum sem sungu þrátt fyrir að vera í banni. Hvað sjónarhorn 

Flateyjarannáls og Flateyjarbókar varðar þá kemur einnig fram skýr afstaða til 

konungsvaldsins, eins og t.d. var gerð grein fyrir varðandi nafnbót Magnúsar konungs 

Eiríkssonar sem helgs manns. Sá titill kemur ekki fram í hinum annálunum, sem 

rökstyður þessa kenningu frekar. Aðrir annálar eru hinsvegar vandasamari í greiningu, 

sérstaklega þeir sem eru eldri en Lögmanns- og Flateyjarannáll. Því miður er lítið sem 

ekkert er vitað um ritara þeirra að undanskildum Gottskálksannál, enda er hann talsvert 

yngri. Einnig eru eldri annálarnir meira eða minna samhljóða hver öðrum og því minna 

hægt að greina frásagnir hvers og eins. Þó má greina sjónarhorn vissra ritara í tilteknum 

frásögnum, á borð við litríka frásögn af veisluhöldum Danans Vilkins Hinrikssonar 

Skálholtsbiskups. Eftir þeirri frásögn að dæma þjónaði hún einhverjum tilgangi, 

líklegast sem upphafning á biskupi sem skipaður var af páfanum í Róm. Þar af leiðandi 
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er einnig líklegt að eitthvert æðra kirkjuvald hafi stýrt rituninni í því tilfelli, hvort sem 

það var til að þóknast kirkjunni hér eða Páfagarði. 

Sumar samtímafrásagnir virðast annálaritarnir hafa skráð eftir eigin vitnisburði eða 

annarra sem þeir treystu. Þannig gátu frumheimildir á borð við annálana verið 

persónulegar og jafnframt einkennst af skoðunum ritara. Þetta má meðal annars sjá í 

tilfelli Einars Hafliðasonar, sem dró upp allt aðra mynd en hinir annálaritarnir í sumum 

tilfellum. Sú mynd er án efa, a.m.k. að hluta til, mótuð af vinskap hans við Hólabiskupa 

sem skilar sér inn í frásagnir hans í Lögmannsannál. Slík tengsl annálaritara og yfirvalds 

væri forvitnilegt að rannsaka frekar þó að það gæti reynst erfitt verkefni, bæði þar sem 

fáar vísbendingar liggja fyrir um slík tengsl og lítið er vitað um annálaritarana sjálfa, 

fyrir utan Einar Hafliðason og Magnús Þórhallsson. 

Oft má greina talsverða andstyggð í garð utanaðkomandi embættismanna í 

frásögnum annálanna, enda notuðu eldri sagnfræðingar slíkar frásagnir til að rökstyðja 

sína sögusýn. Sú sýn einkenndist af sjálfstæðisbaráttuhug „Íslendinga“ gegn erlendu 

valdi. Á meðan að það er í raun rétt að annálarnir gefi slíka mynd af atburðum á borð 

við Grundarbardaga, þá er nauðsynlegt að taka slíkum frásögnum með fyrirvara. Þær 

gefa hafa verið ritaðar undir áhrifum manna eða stofnana sem höfðu ólíkra hagsmuna að 

gæta. Þannig gæti vel verið að framför Smiðs Andréssonar hafi verið ýkt til að réttlæta 

hvernig var farið að honum og hans fylgdarmönnum í máli sem ekki var gert upp fyrr en 

rúmum tíu árum síðar. Það hefur eflaust verið mikilvægt að konungsvaldið í Noregi 

fengi „rétta“ mynd af málinu sem væri landsmönnum hér í vil. Svo voru til annálaritarar 

á borð við Gottskálksfeðga sem vildu greinilega tengja sínar ættir við sögulega atburði. 

Það gerðu þeir í tengslum við Grundarbardaga aðallega með því að kalla andstæðinga 

Smiðs Norðlendinga í stað Eyfirðinga líkt og hinir annálarnir gerðu, enda voru þeir 

feðgar ættaðir úr Skagafirði. 

Hér hefur líka verið skoðaður innbyrðis skyldleiki annálanna, sem er mikilvægt að 

taka tillit til þegar sjónarhorn þeirra er til greiningar. Annars gæti mönnum orðið það á 

að lesa of mikið í frásögn eins annáls þegar hún getur einfaldlega verið fengin úr öðrum 

annál og/eða annari frumheimild. Slíkar afritaðar frásagnir eru þá frekar upplýsandi um 

sjónarhorn ritara frumverksins, þrátt fyrir að þær geti sagt sitthvað um skoðun ritara 

hins varðveitta afrits. En það er annað og ágætt rannsóknarefni sem gæti skapað nýjan 

skilning á sjónarhornum annála og væri forvitnilegt að skoða betur. 
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