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FORMALl.

Af sagna-flokkum þeim sem við koma íslandi er einn, 

sem ln'ngað til liefir verið oflílill gaumr gefinn, en það er kristni- 
saga landsins og sögur liinna fyrstu biskupa í Skálholti og á 
Hólum í hinum forna sið, og sem vér einu nafni nefnum Bisk- 
upasögur. þessar sögur liafa einkennilegan hlæ, og líkjast nokkuð 
sagnaritum vorra tíða, því allflestar þessar sögur hafa ritað þeir 
menn, er sjálfir lifðu samtíða þeim er sögurnar eru af, hafa þær 
því fremr æfisögu brag. Fyrirmynd þessara sagna er íslend- 
íngabók Ara, þar ritaði Ari langt skeið um það, hvernig kristni 
kom á ísland, eptir sögn Teits í Haukadal, fóstra síns, og síðan 
æíi tveggja hinna fyrstu biskupa i Skálholti. Eptir Íslendínga- 
liók var síðan rituð Kristnisaga, og er þar aukin sögn Ara, en 
þessi saga endar með andláti Gizurar biskups, eins og íslend- 
íngabók. Nokkru síðar cn Kristnisaga var rituð ællum vér að 
það hafi verið, að æfisögur sjö hinna fyrstu biskupa í Skálliolti 
vóru ritnar, og eru allar þessar sögur (Húngrvaka, þorlákssaga, 
Pálssaga) ritaðar af einum og sama manni skömmu eplir 1200. 
Síðan er ekki rituð æfi Skálholtsbiskupa, fram á lok 13. aldar, og 
allt þar til er Árna biskups saga var ritin í upphafi 14. aldar; höfum 
vér því alls sögur átta bisluipa í Skálholti. Fyrir norðan land 
eru að eins sögur þriggja biskupa: Jóns biskups helga, Guðmundar 
góða og Eaurentius. Flestar þessar sögur eru, sem síðar mun 
sýnt verða, ritaðar um aldamótin 1200 (fyrir utan Laurentius og Árna 
biskups sögn), þær eru því annar liðr í sagnafræðis sögu vorri, 
því svo segir, að hinar fornu Íslendíngasögur (Njála o. s. frv.) 
vóru tlestar ritaðar áðr Brandr biskup andaðist, eða fyrir 1200, 
en með Biskupasögum vorum og Iíristnisögu hefst ný sagna- 
öld, en með þeim Snorra Sturlusyni og Sturlu þórðarsyni hefst
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hin þriðja sagnaöld vor. Um 1200, þcgar farið var að rita bisk- 
upasögur vorar, vóru aldamót á íslandi á margar lundir; hinir 
ágætu menn, sem verið liöfðu sloð og prýði landsins, svo sem 
Jón Loptsson, vóru annaðhvort andaðir, eðr þá komnir á efra 
aldr, en upp rann önnur ýngri kynslóð, sem ekki var jafnoki 
feðra sinna. þá hófst trú á helga menn, og sýna jarteina-
hækrnar hve áköf hún var. þegar í byrjun 1B. aldar mátti og
sjá vott fyrir bliku þeirri, sem skömmu síðar varð að svörtu 
skýi, og kom þaðan hinn mikli óaldar-stormr, sein fór yfir
landið á J3. öld; en í tíð sjö hinna fyrstu biskupa í Skálholli
hetir ísland efalaust lifað sína fegrstu daga, aldrei hefir slíkr 
friðr verið í landi sem þá, og um sjálfa biskupana mátti með 
sönnu segja það sem Gizur llallsson sagði í líkræðu sinni 
yfir þorláki biskupi: að „sá þótti hverjum heztr sem kunnastr 
var”; þessa hera og sjálfar sögurnar vott: af öllum sögum þekkj- 
um ver engar, cr hafi jafnblíðan og ástúðlegan blæ, sem þessar 
þrjár sögur (Uúngrvaka o. s. fr.), en slðan skipti í tvo heimana, 
og er það því líkast og menn komi úr logni og sólskini út í byl, 
þegar menn lesa sögur þær, sem síðan gjörðust á Sturlúngaöld.

Með því nú að svo margvíslegr fróðleikr er fólginn í þess-
um sögum, og svo má segja, að vér vitim fátt annað en það
sem í þeim stendr, um það, hvað gjörzt hefir á 12. öld, á önd- 
verðri 13., um lok 13. uldar og í upphafi l i. aldar, fyrir utan 
það sem annálar greina, og enn nokkur skjöl og máldagar og 
æltartölur: þá þótti ógjörlegt, að sögur þessar yrði ekki prenl- 
aðar í einu safni, sem fyllst ok bezt sem kostr væri á, svo að 
þær ekki væri annaðhvort á sundrúngu og sín í hverju lagi,
eðr með öllu óútgefnar. Fyrir þá skuld lók hið íslenzka hók-
mentafélag sér fyrir hendr að gefa út safn af Diskupasögum 
þessum. þetta atvikaðist á þá leið, að þegar Árhækr Espó- 
líns vóru að fullu út komnar, þótti forstöðumönnum Deildarinnar 
í Kaupmannahöfn nauðsyn á, að vclja einhver sagnarit lands 
vors, sem liggja enn mörg óprenluð, og eru þó til hins mesta 
fróðleiks þeim cr sögu landsins stunda, og landi voru og mentun 
þess til sóma. þess vegna stakk forseti uppá því, al' hendi
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deildarsljórnarinnar í Kaupmannahöfn, á fundi 18. November 
1854, að félagið léti prenta allan þann sagnallokk, sem snerti 
kirkjusögu landsins, og kallaði þann flokk „Diskupasögur”. Á 
þessa uppástúngu féllst Deildin í Kaupmannaliöfn, og liún var 
samþykkt á fundi Deildarinnar í Reykjavík 5. August 1855. 
Eplir þessum ályktunum kom út fyrsta hepti af Biskupasögum 
vorið eptir, 1856, aunað hepti í fyrra vor, og nú hið þriðja, 
sem fullgjöra skal hið fyrsta hindi af sögusafni þessu.

Nú kann sumum að sýnast scm mart sé í sögum þessum, 
er lítil Jiörf sé að kunna eðr leiða fyrir sjónir, svo sem jarteiu- 
irnar og yms hindrvitni og trúarvilla, en til þess má svara því, 
að þess verðr getið sem gjört er; sá sem vill heita fróðr, verðr 
að þekkja hæði illt og gott. Grasafræðíngrinn les sér hlóm og 
aldini ekki sfðr úr grýttri jörð og hrjóstrugri, en úr blómbeð- 
unum. Líkt verðr sá að gjöra, sem sagnafróðr vill vcra. Enda 
mun og hér sannast, að fátt er svo að engu dugi, þeim sein 
rétt kunna með að fara. Af jarteinum má margan fróðleik nema, 
þær sýna berlega trú ínanna og hugsan í þá daga, og gefa tnargar 
ágætar bendíngar um hagi landsius í allskonar efnum, og ber 
þar margt fyrir, sem ekki finnst i neinum öðrum sögum vorum, 
og sem menn nú mundi ganga duldir, ef ekki væri til jarteina- 
þættirnir. Auk þess er málið og frásögnin í sögum þcssum 
víða ágætt, og handritin suin meðal hinna elnlu og beztu, sem 
menn þekkja nú af íslenzkum handritum.

Vér munum því næst lýsa handritum þeim, sem liöfð hafa 
verið við útgáfu þessa bindis, sem nú er fullgjört, og ákveða 
sem næsl sanni aldr handritanna, en þó einkum um ætt þeirra 
og samband hvers við annað, en þar næst tala um aldr hverrar 
sögu fyrir sig, og um höfunda þeirra, þar sem þess er koslr. 
En svo að menn geti skilið það, sem í þessu efni verðr sagt, 
þá er ekki ófallið, að nefna nokkur atriði um handril vor og 
afdrif þeirra, en þó helzt um Íslendíngasögur. Ilandrit vor 
eru ýmist rituð á bókfell eðr pappír. Skinnhandritin eru elzt; 
hin elztu þeirra, en þó örfá, eru frá 12. öld, ekki allfá frá miðri 
og ofanverðri 13. öld, en mestr þorri er þó frá 14. öld og 15.
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Frá 1G. öld oru ekki haröla mörg af þcsskonar hándritiun, þó 
rituðu mcnn bækr á skinni þessa öld út, og jafnvel lengr. 
Við siðaskiptin drcifðusl handrit þau, scm áðr höfðu vcriö 
geymd í klaustrunum, víðs vegar, en engurri kom þá enn 
til hugur að safna þciin, eðr frelsa þau frá tjóui þvi, scm 
yíir vofði. það var fyrst 50 árum eplir siðabótina, að nýtt vís- 
indalíf fór að vakna, og menn fóru að taka eptir hinum mikla 
fésjóð, er flæktisl víðs vegar í bókum og bókaslilrmn. Oddr 
biskup Einarsson, scm var spakr maðr og fróðr, tók fyrstr allra 
að láta safna og rita í eilt bréf og skjöl, sem fundust í Skál- 
liolti, þella var um 1600; cr til eptir Odd biskup hið bezta mál- 
dugasafn sem lil er, en frumritiu eru nú fyrir löngu glötuð. 
Oddr biskúp mun og hafa þekkt Húngrvöku, og sjálfr ritaði liann 
stuttar biskupasögur, sein Jón Gizurarson síðan jók nokkru við. 
Litlu síðar en Oddrbiskup tók Arngrímr hinn lærði aö safna að sér 
handritum um allt land, sem fengizt gátu, en mjög fátl lét hann 
þó skrifa upp. Að lians tilldutan setti sira Magnús Ólalsson 
sarnan eddu sína um vetrinn 1600. Nú var þó vöknuð fýsn 
manna til sagnafræði, og byrjar nú pappírs - handrita öldin, því 
frá 17. öld er til mesli ljöldi handrita, sem yrnsir rrienn rituðu 
eðr létu rita, llest á pappír, eptir fornum skinnbókum, sem þeir 
gátu upp spurt. Helztir þessara vóru: Jón Gizurarson á Núpi i 
Hýrafirði (f 1G48), bróðir Brynjólfs biskups sammæðr. Eptir hann 
er til mesti grúi handrita, sem hann hefir ritað með eigin hendi, 
en sjálfr var hann sugnamaðr og l'róðr í mörgum greúium'. 
Samtíða lronum var Björn á Skárðsá, merkr fræðimaðr og skil- 
vís, hann varð handhafl að miklum tjölda handrita; hann samdi 
annála og mörg önnur rit, en ekki eru til eptir hann jafnmörg 
handrit sem eptir Jón Gizurarson. Um sama leyti lét þorlákr 
biskup Skúlason safna sögum og rita; viljum vér helzt geta 
þess, að liann hefir fyrstr manna safnað og lálið rita upp Bisk- 
upasögur. þetta safn hans flnnst nú á þrem bókum, eru tvær 
ritaðar á skinni, en ein á pappír og íinnst hún nú í sex hept-

i) Um Jón Qizurarson sjá Safn til sögu íslancls 1, bls. 041 048.
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um í safni Árna Magnússonar. Flest frumrit þau, sem þorlákr 
bisltup liefir látið rita þessar sögur eptir, eru nú glöluð, er því 
þetta biskupasögu safn bans einkar áríðanda og mikils vert. En 
enginn beflr þó lálið rita slíkan grúa af sögum og fornum fræð- 
um sem Brynjólfr biskup Sveinsson; liafði hann til þessa glöggvan 
og ágætan ritara, sira Jón Eriendsson í Villíngabolti (1632—1672); 
liggja víst eptir engan mann jafnmörg sögurit sein sira Jón; 
flestar hans afskriptir eru góðar, og margar ágælar, einkum 
ef litið er til bins mikla grúa sem hann befir rilað, og sem 
gegnir furðu. Margir aðrir fengust við bókrit: sira Iíetill Jör- 
undarson í Hvammi í Hvammsveit (1638—1670), móðurbróðir 
Árna Magnússonar, sira Jón Ólafsson á Itauðasandi (1669— 
1703), og margir aðrir. í byrjun 18. aldar rilaði Ásgeir Jóns- 
son mikinn Ijölda af handritum fyrir þá Árna Magnússon og 
þormóð Torfason; afskriptir hans mega góðar heita, en þó kom- 
ast þær ekki til jafns við bókrit sira Jóns í Villíngaholti. þessir 
menn, sem nú vóru nefndir, bafa allir, liver um sig, unnið föð- 
urlandi sínu bið mesta gagn, svo það er skylt, að þeirra se 
ætíð að góðu getið, því þeirra bendr hafa frelsað frá glötun 
mikinn fjölda af hinurn beztu sagnaritum vorum, og mundi 
landið aldrei þess hafa bætr beðið ef þau befði týnzt. því ef 
rakið er, þá má sjá, að um miðja og öndverða 17. öld var 
Ijöldi af Íslendíngasögum vorum ekki til nema í einu skinn- 
handriti á öllu landi, svo nærri lá, að allt mundi glatast, en 
þess gæta fæstir, að þessum mönnum eigum vér það að þakka 
að vér nú liöfum þessi rit, því þeir náðu í bækrnar meðan enn 
var tíð, stundum í blöðum, og illa útleiknar, og riluðu þær upp, 
en síðan á ofanverðri öldinni týndust margar af þessuin skinn- 
bókum, svo að annaðhvort enginn örmull var til af þeim, eðr 
slitr ein, þegar Árni Magnússon fór að safna bandritum sínum, 
eru því alskriptir þessara manna nú opt og tíðum frumrit vor, 
þegar skinnbókin er glötuð. þær Islendíngasögur, sem vér 
ællum að á 17. öld hafl.að eins verið lil í einu handriti, eru þessar: 
Islendíngabók, Landnámabók Sturlu lögmanns, Hænsa-þóriss., 
Gull-þóriss., Kormakss., Svarfdæla, Víga-Glúmss., Reykdæla,
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Vopnfirðíngas., Urafnkelss., Droplaugarsonas., Bjaruar saga Hít- 
dælakappa, Ueiðarvígas., Yíga-Styrss., Valla-Ljótss., j>orsteins saga 
Síðu - Uallssonar, Húngrvaka, I'áls saga biskups, Aronssaga1. 
Af rnörgum ai' þessum sögum hefir nú frumbókin glatazt að 
öllu eða mestu leyli á 17. öld, áðr en Árni gæti orðið liandhafi 
að því, eða þá í brunanum 1728, og verða þá pappírshaud- 
rilin að koma í stað þeirra. þær lielzlu sem týndar eru á skinni 
eru þessar: Landnáma, Islendingabók, Svarfdæla, Vatnsdæla, Is- 
firðingas., Vopnfirðíngasaga, Ilrafnkelssaga, Iljarnarsaga llítdælak., 
Víga-Styrssaga (alveg glötuð), Valla-Ljótssaga, þorsteins saga 
Síðu-llalls sonar (brann 1728), Uúngrvaka, l'álssaga, og fæstar 
hinna eru uú til á skinui í lieilu líki. En öllu því varð borgið er til 
var á íslandi um 1700, því það komst í hendr Árna Magnússyui, 
og í brunanum mikla 1728 frelsaði hann allar sínar skinnbækr 
að kallu; því var og borgiö, er Brynjólfr biskup sendi konúngi, 
og sem nú má linnast á bókhlöðu konúngs. þeirn bókum var 
og borgið að mestu, er Íslendíngar um miðja 17. öid fluttu til 
Svíaríkis, og finnst það nú í bókhlöðum í Lppsölum og Stokk- 
hólmi. En þó varö ekki ógæfunni með öllu afstýrt. Á 17. öld 
tíðkuðu Íslendíngar að sendu ríkismönnum í Danmörku dýr- 
mætar fornbækr að gjöf (Worm, Ilesenius, Friis, Stíefeld o. 11.); 
eptir þessa dauða kómust bækr þessar á tvisl og bast, surnuin 
þeirra náði Árni og var þeim borgið, en mikill þorri þeirra, t. d. 
öll handrit Resenius, kómust í háskóiabókhlöðuna í Kaupmanua- 
liöfn, en hún brann til kaldra kola 1728 og branu þar fjöldi 
íslenzkra handrita, og sum þeirra hvort öðru ágælara (t. d. 
Eyrbyggja, Fagrskinua, Ueimskríngla), og varð engu bjarguð. En 
vér eigum það Árna að þakka sem svo margt annað, að þessi 
skaði þó varð minni cu eliu mundi, því hann let í mörg ár 
skrifara sína, helzt Ásgeir Jónsson, rita upp llesl þau hin helzlu rit, 
sem fundust á skinnbókum á háskólabókhlöðunni, og hann sjálfr

i) Af sumum þessara eru J>ó til blaíiaslitr úr öíiruin skinnbókum , t. d. 
úr Vígaglúmss. o. 11., cn á 17. öld liafa þau vcrií) svo sundrlaus, a!t> cngin 
pappírs-handrit eru frá þeim komin.
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ekki gat fengið til eignar, en sum ritaði hann upp sjálfr; eru 
því mörg handrit Ásgeirs og Árna frumrit fyrir oss, fyrir þá 
skuld, að bókhlaða sú brann, sem skinnbækrnar vóru í.

I. Krkstnisaga er til vor komin frá Hauksbók, og á 17. 
öld öndverdri fannst saga þessi hvergi nema þar. Hauksbók 
dregr nafn sitl af Hauki lögmanni, syni Erlends hins sterka Ólafs- 
sonar. þessi skinnbók finnst nú í þrennu lagi í safni Árna 
Magnússonar: 1) meginhluti bókarinnar er Nr. 544 í 4'°; 2) Land- 
náma og Iiristnisaga erNr. 371 í 4t0, og 3) Lucidarius Nr. 675 i 
4to. Á bók þessari er Ijöldi af sögum og ritgjörðum, ef Haukr 
lögmaðr liefir hér safnað í eilt eða saman setja látið, og er 
efni hennar hið fjölbreyttasta: sögur, tölvísi, eðlisfræði, guðfræði, 
stjörnufræði o. s. fr.; en Árni Magnússon liefir ritað upp innihald 
bókarinnar þannig:

1) ltÚr Landnámabók og Kristindómssögu fragmenta nokkur.

2) Geographica quædam et physica.
3) Theologica quædam ex sermonibus Augustini.
4) Varia, atque inter ea Astronomica quædam.
5) Theologica quædam, videnlur esse úr Adamsbók.
6) Delineatio urbis Hierosolymorum.
7) Völuspá.
8) Trójómunnasaga.

9) De gemrnis nonnulla.
10) Bretasögur, viða ólæsar.
11) Viðræða líkams og sálar.
12) Aptan af llemíngssögu, þar í um Líka-Loðinn.
13) Saga Heiðreks konúngs ens vitra, vantar við endann.
14) Aptan af sögu þorgeirs Hávarssonar og þórmóðar Kolbrún- 

arskálds.
15) Algorismus, cr de Arithmetica.
16) Saga þorfinns Karlsefnis og Snorra þorbrandssonar.
17) Saga skálda Haralds konúngs bárfagra.
18) Af niðjum llagnars Loðbrókar, fragment.
19) Lucidarium.”

llauksbók er komin af Vestfjörðum. Vér liöfum fyrst spurn
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af lienni á öndverðri 17. öld. Jón lærði, sem kynjaðr var að 
vestan, scm knnnugt er (fæddr 1574), nefnir fyrstr Ilauksbók, 
og mun liann hafa haft úr lienni ýmsan fróðleik sinn, um steina 
og margt annað. |>etta má ætla að liafi verið nálægt 1600. 
Arngrímr lærði fékk bók þessa, sem liann sjálfr segir, af Vest- 
fjörðum frá Ara í Ögri; frá Arngrími heflr þá aptr Björn á 
Skarðsá fengið hana, en liann ritaði meðfram eptir licnni Land- 
námu sína, og margan annan fróðleik tók hann úr þessari bók; 
liann nefnir hana Haukshók á sama hátt og Jón lærði. Um 
daga Bjarnar hefir því bókiu cnn verið ósundruð, en síðan kom 
hún suðr um lund, og kom í hendr Brynjólfl biskupi. Ilann lét 
sira Jón Erlendsson í Yillíngaholli rita upp Landnámu og Kristni- 
sögu eptir henni. J>essi afskript er nú í safni Árna Nr. 105 
folio, og mun hennar enn getið. Nú ef ekki fyr sundraðist hókin. 
Árni Alagnússon heldr, að sú hafl verið sök til þess, að eigendr 
hókarinnar vestra liafl heimtað hana úr láninu, því bókin helir 
komið norðr og síðan suðr, að láni en ekki að eign. Landnáma 
og Kristnisaga urðu nú viðskila, og fór sá lilutinn vestr, en 
hinn síðari meginhlutinn varð eptir syðra, og var þar þangað 
til hann koin í hendr Árna Magnússönar, einum 50 árum síöar, 
en það var í Gaulverjabæ að hann fékk þenna hinn síðara hlut 
Hauksbókar. Vér lúkum að segja frá honum, en víkjum til 
fyrra hlutans, sem viðkeinr oss á þessum stað, en afdrif hans 
urðu verri en vera skyldi, og komst liann i ómildar hendr. Um 
aldamótin 1700, þegar Árni var farinn að safna að sér skinn- 
bókum og fornritum, þá fékk hann meðal annars 14 hlöð á 
skinni úr Landnáinu og 4 hlöð úr Kristnisögu að vestan, og 
vissi enginn úr hverri hók þetta var; 14 blöðin fékk hann frá 
sira Ólafi Jónssyni á Stað í Grunnavík (1703 — 1707), fuöurJóns 
Ólafssonar Grunnvíkíngs, eii hin 4 sitt úr hverri átt, llest sundr- 
laus og rifln, og sagði sira Ólafr, að sira Jón Torfason, faðir 
sinn (prestr á Stað í Súgandaflrði 1661—1720), liel'ði riflð hók 
þessa sundr og hafl hana utanurn kver. Árni Magnússon segir 
svo frá þessu:

„Landnámu bókar ldöð þessi, og hin úr Kristindómssögu,
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liefi eg flestöll fengið frá sira Ólafi Jónssyni, en faðir siraOlafs 
(sira Jón Torfason á Stað í Sngandafirði) fékk þessi blöð hjá 
bónda einum þar vestra nærri sér, og tók þau til fulls í sundr, 
bvert frá öðru, utanum kver. Nokkur af þessum Landnámu- 
blöðum hefi eg fengið annarstaðar að, en frá sira Ólafi. Iíg sá 
að þessi blöð áttu framan við þelta volumen (Hauksbók), og 
hafa þar óefað lil forna innbundin verið, og því lagði eg þau 
þangað, svo volumen skyldi halda sér svo vítt. En sjálft volumen, 
fráteknum þessum Landnámu og Kristindómssögu blöðum, fékk eg, 
el' mig rélt minnir, frá Gaulverjabæ í Flóa, og hefir það án efa 
þangað borizt eptir Mag. Brynjólf andaðan. Mag. Brynjólfr hefir 
og eplir þessari Landnámu og Kristnisögu skrifa látið, og 
mun þá bókin hafa baldið sér.

Kristnisögu, sem standi í Hauksbók, citerar Jón lærði oin- 
liverstaðar; það er óefað þessi, og inun Jón þar í lesið liafa, 
kannske áðr en Mag. llrynjólfr hefir handhafi orðið að bókinni. 
Líkast bókin sé í fyrstu af Yestfjörðum komin, og hafi sá eign- 
armaðr, er Mag. Brynjólfi léði, aptr heimlað Landnámu vestr, 
en liitt blifið syðra, nema Landnáma liafi allareiðu burt úr 
volumine veriö, þá Mag. Brynjólfr þetta handlék, og hann svo 
bókina haft í tveim pörturn.

Björn á Skarðsá liefir og haft þetta exemplar, eða copie 
þar al', og kallar hann það á spázíum sinnar compilationis Land- 
námabókar: Ilauksbók. Hvort bókin öll, svo sem hún nú er, hafi 
verið í höndum Jóns lærða, eða ei nenra Landnáma og Krislni- 
saga, er eigi rétl víst; cg skyldi þó þenkja hið fyrra, og kynni 
liann héðan liafa þaö, er hann drabbar um Seths reisu”.

Árni Magnúson segir enn fremr: „Landnámublöðin, er sira 
Úlafr Jónsson sendi mér, fékk hann hjá föður sínum sira Jóni 
Torfasyni, presti að Stað í Súgandafirði, liafði þetta fragment eðr 
bókarslitr verið hjá einum bónda þar í Staðar sókn í Súganda- 
firði, hvert sira Jón eignaðist, og lók það allt í sundr ulanum 
smákver. Uclatio sira Ólafs.Jónssonar, quam denuo confirmavit, 
codcm modo rem referens, anno 1703.” Nú hélt Árni spurnum 
fyrir, hvort enginn koslr væri að fá rneira, og ritaöi sira Jóni
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bréf þess el'nis, og meö því þetln bréf sýnir, eitt með mörgn, 
hve smásmugnll og nákvœmr Árni var í fyrirspurnum sínum 
um skinnbœkr og fornrit, þá seljum vér hér bréfið, og svár 
sira Jóns Torfasonar. Bréf Árna til sira Ólafs er dagsett Páíma- 
sunnudag 1707, og cr svo látandi:

„Framar munuð.þér minnast, að þér fyrir nokk'rum árum 
vóruð svo góðir, að gefa mér býsna mörg pergamentsblöð úr 
bók í aflöngu 4*®, er verið hafði Landnúma saga og Kristindóms 
saga; gáfuö þér mér með þessum blöðum þá nolitiam, að þér 
þau fengið liefðuð af yðar góða föður, en bann bjá einum bóiída 
þar nærri sér, í Súgandafirði. iMinnir mig þér segðuð, að það 
hefði þá verið svo sem bókarslilr, en faðir yðar hefði það í 
sundr lekiö ulanurn smákver, er það og á sumum blöðunum auð- 
séð, að þau hafa vcrið brúkuð til kápu utanum bundnar oktav-bækr, 
og stúngið spennlunum í gegnum. Nú þykir mér mig vanta í þessa 
nolitiam þella cplirskrifað: I) livað þessi bóndi hét, og á hverjuin 
bæ liann bjó þar í sveitinni; 2) fyrir hvað mörgum árum circiter 
sira Jón Torfason þetta bókarslitr eignaðist; 3) hvernig það þá úl 
sá, nl. hvort það var í lausum blöðum eða saman fest í arká tali, og, 
ef svo var, þá hvort sú ligalura^ sem um það var, var gömul, 
eða nýlega ulan um það lögð; 4) hversu þykkt það nruni verið 
liafa þá sira Jón Torfason það eignaðist, hvar af eg læra kynni, 
bversu mikið circiter af því glalað væri síðan, það sein ekki er 
i mínar bendr komið. Jílöðin, sem eg af yðr fengið hefi, eru 
14, og 4 af sama slagi heíi eg annarstaðar að öðlazt; 5) hafi 
nú fragmentið, er sira Jón Torfason öðlaðist, stærra verið en 
þelta, svo að á nokkru ríði, livar þá muni af orðin þau blöðin, 
er burtu eru, og livort engin ráð nruni til vera yfir þau að 
komast, quippc quorum vel minutissima purliculu mihi auro carior 
esset; 6) bafi sira Jón ekki meira eða ekki stóru meira öðlazt, 
en til mín er komið, itcm bafi þetta fragment þá í lausum 
blöðum verið, þá vantar rriig að vita, hvernig það hefir út séð 
þá bóndinn það eignaðist, einsog um getr § 3; ilem hversu 
stórt það bafi þá verið, ut supra § 4 ; ilem livar reslen muni 
fyrir bóndanum fargazt hafa og á livern máta, ut supra § 5;
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7) hvar bóndinn þetta fragment, quocumque modo conditio- 
nerað, eignazthati, og hvar hans formaðr, og hvar þess, svo langt 
til haka, sem mcnn hið ítarlegasta uppspurt gæti; 8) hvort 
enginn vissi að það hefði þá eðr þá stærra veriö, item þar eðr þar, 
siffc illo vel illo qtossessore, úr því slæðzt svo eðr svo mikið, item 
hvort enginn vita kunni, að það liafi í bók innbundið veiiðmeð 
öðrum einum hverjum tractatibus. Allt hvað nú hér af upp- 
rifjasl kynni sannlega, usquc ad minutissimas minulias, þá væri 
mér stór þægð í; skrifa eg því svo ítarlega hér um, að þelta 
fragmentum er inter preliosissima eorum quœ mihi sunt, og er eg 
þó ósnauðr orðinn af svoddan hlutum, og vildi eg með dýru 
verði kaupa, eftilværu, þau blöðin er mig þar af vantar, að sönnu 
ótæpt betala (eptir sínu verði) sérhvert einstaka blað þar af eðr 
geira. Vil eg nú með yðar leyfi enn nú einusinni committera 
yðr þetta tii beztu expeditionis, þá hentugleika til sjáið og tækifæri 
þar um nokkuð að fiska, en ekki vænti eg svars liér uppá hin fyrslu 
misseri, og ekki vildi eg gjarnan það kæmi svo iljótt, því það vildi 
vel ekki bríngja mér nema þá tvo óþægu bókstafi N. L. (o: non 
liquct)".

En sarna ár var slórabóla, og andaðist sira Ólafr úr henni, 
en hafði þó áðr sent föður sínum, sira Jóni Torfasyni, bréfið. Sira 
Jón svaraði þá Árna þ. 28. Decbr. 1707: „Hann (sira Ólafr) biðr 
mig um erkleríng nokkurra pósta í yðar bréfi honum tilskrifuðu, 
þar inquirera vilið um nokkur pergamentsblöð, sem hann hafði 
forðum lijá inér samanlínt og yðr communicerað. þessu vil eg 
gegna sem mögulegt er, yðr til lítillar þénustu, ineð því ei 
auðnaðist lionum yðr til skrifa, þó eg vita þykist, að þetta 
mitt svar færi yðr ei annað en þá óþægu bókstafi yðar N. L.; 
samt skal eigi af draga það í ljós að leiða sem kann, um 
notitiam nefndra blaða: 1) Sá maðr liét Bjarni Indriðason, sem 
mér fékk þau, og bjó í Skálavík, næslu sveit hér; 2) minnir 
mig nærri 40 ár muni síðan liðin að þau í mina eign kómust; 
3) sáu þessi blöð þá svo út, eptir sem minnist, að heldr væri 
samföst en sundrlaus, þar rifuð vóru saman í kjölnum með 
þræöi hér og þar, ei siðr ellilegt en úngt að sjá, og sjaldan npp
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flett, því víða af myglu saman loddu; 4) var það eg fékk ei 
þykkra en þeim 14 ldöðum mun liæfa, scin til yðar komin eru; 
5) held eg það fragment, sem mér barst, hafl ei stærra verið svo 
nokkru nemi, því aldrei liefir blað eðr geiri fyrir mér orðið þar 
af í kverum mínum, og engum neitt af þeim í burtu fengið svo 
minnast kunni; 6) minnir mig sá maðr, sem mér blöðin íékk, 
segöi, að þau hefði ei fleiri verið né meiri en eg meðlók, og 
því mun forgeflns spyrjandi eptir restinu; 7) sagði liann mér, 
að nefnd blöð liefði fengið eða fundið lijá föður sínum, þá mjög 
öldruðum og lítt læsum, því ekki vissi karlinn þeirra inniliald, 
og ekki muna hvar sér hefðu þau í hendr horizt, svo eg lield 
með öllu ómögulegt upp að grufla frekar um opt nefnd blöð en 
mi skrifa; þar með hefir þetta fólk eillþað lakasta verið í manna- 
töln bæði til vitsmuna og veru, þar að auki nú flest strádautt, 
svo eg sé ekkert ráð til liér uin frekar að inquirera við þá œtt, 
og fái þér því þetla fyrir gott að meðtaka, og láta sem lausir 
séuð við curam þeirrar inquisitionis, en eg óska velvirðíngar, þó 
ei framar gjöri en get”.

það er auðséð, að prestr hefir fyrirorðið sig fyrir þessari 
rannsókn, og segir ekki fullan sannleikann. llann getr ekki þess, 
sem mest var sökin, að hann liafði sjálfr skorið bókina snndr, 
og haft hana sem bókbindari utan um smákver; blöðin bera 
sjálf vottinn að þetta er satl, en bóndinn var saklaus, og þó 
liann væri fáfróðr og lilt læs, þá verör lionum ekki gefin sök 
á öðru en því, að hann lét bókina, sem verið hafði eign föður 
lians, koma í hendr sira Jóni, því það varð lienni að aldrlila, 
sem mörgum öðrum skinnbókum, að hún komst í bókbindara 
hendr. j>að hefir verið um 16G0—70, eðr skömmu cptir að bókin 
var sunnan frá Skálholli komin, að sira Jón fékk hana. — Vér 
getum með nokkurri vissu ætlazt á, hve mörg blöð Landnáma og 
Kristnisaga var í heilu líki. í útgáfunni 1829 er jafnt vel 3 blöð 
prentuð og I ldað skrifað í Hauksbók. Landnáma ætlum vér liaíi 
vcrið á 5 örkum eða 38 blöð (því í fyrstu örkinni stæði heima að 
verið hefði ekki nema 6 blöð), en Kristnisaga á G^ blaði. Af 3 fyrstu 
örkunum eru nú að eins 2 blöð eplir (Landn. 1829, bis. 36—iO;
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62—68). Af 4. örkinni ern til 7 blöð (bls. 147—192) og vantar að 
eins síðasla blaðið. Af 5. örkinni eru til 5 blöð (bls. 204— 
240), vantar yztu blöðin tvö og eitt i miðið. Svarar því, að 
Landnáma hali fyllt örkina og náð yfir á svosem blaðsíðu af
6. örkinni, en þá heíir jafnharðan byrjað Iíristnisaga, og hefir 
hún verið á sjöttu örkinni; af henni eru til 4 miðblöðin; yztu 
blöðin eru samföst í kjölnum, eu hin tvö í miðið eru skorin sundr 
og skornir jaðrarnir af báðum, vanlar því 2 fyrstu blöð arkar- 
innar og 2 hin síðustu. Kristnisaga mun hafa endað neðst á
7. blaðinu; á 8. blaðinu hefir þá byrjað eitthvað annað, líklega 
„Geograplnca et physica". Landnáma og Ifristnisaga hafa því í 
heilu líki verið um 46 blöð, af þeim eru nú ekki til nema 18; 
liefir því sira Jón týnt hinum 24; þó er ekki með öllu örvœnt, 
að enn kynni að finnast á Vestfjörðum eitthvað af þeim utan 
um kver, því til þess munu blöðin öll hafa gengið.

Að menn á íslandi hafa ávallt nefnt bók þessa ITauksbók 
kemr til af því, að í niðrlagi Landnámu segir svo: „en þessa 
bók ritaða ek Haukr Erlendsson” o. s. frv. Hefði ekki þetta 
staðið í bókinni, þá gat enginn vitað, að hún var eptir Ilauk. 
þegar því að sagt er, að Bretasögur o. s. frv. standi í Hauks- 
bók, þá er það þegjandi vottr þess, að Landnáma hefir staðið 
í sömu bókinni, því í hinum hluta bókarinnar er ekkert, sem 
bendi til þess, að hún sé af Hauki skrifuð; en sjón er sögu 
ríkari í þessu efni: því þegar gáð er að kjölnum í bókinni, sem 
er beztr vottr í þesskonar efnum, þá eru fernar (eða 6) rifur 
ristar upp í kjölinn l'yrir kappana, þetta hefir verið gjört í önd- 
verðu þegar bókin fyrst var innbundin; þegar nú borinn er 
saman kjölrinn á Landnámu - blöðunum við hitt, þá ber alveg 
saman. Eptir þessu hefir Árni tekið, og því hefir liann sett 
þær í eitt lag, þó þær hafi síðan verið að skildar, annaðhvort á 
hans tínmm eða síðar. Landnámabók er gisnara rituð en hitt, 
en brotið er samt, og dálkarnir jafnháir að kalla, svo litlu munar, 
en línutalið leikr í Ilauksbók á mörguin tölum; í Landnámu eru 
33-36 línur, en síðar í bókinni stundum yfir 40. Um stærð Hauks- 
bókar í öndverðu má ráða eptir líkindum : 1) Landnáma og Kristni-

00
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saga G arkir. 2) það þrennt sem Árni telr þar næst: (geogra- 
phica quœdam et physica; Theologica quœdam cx sermonibus Av- 
guslini; Varia, atque inter ca astronomica quœdam) finnst nú livergi; 
það var lil 1727, en það er hætt við að það liafi brnnnið 1728, 
því arkirnar lágn þá allar lausar eins og nú. Úr þessum týnda 
kafla num Björn á Skarðsá hafa tekið margt það (l. d. um Græn- 
land), sem nú er ekki að finna í Ilauksbók. ]>ess mælli til geta, 
að þetta hafi verið 2 arkir. 3) í 544 liggja nú 12 arkir eða 93 
blöð, vantar þn' ekki nema 3-4 blöð í þessar 12 arkir, fyrir 
utan það , að í miðjuna vantar 2 arkir samstæðar (niðrlag Her- 
vararsögu og fyrri helmíng l'óstbræðrasögu), verða þetta 14 
arkir. 4) Lucidarius, 2 arkir (16 hlöð), finnst nú iAM.075 í 4«», 
og sýnir kjölfarið, að þetla er allr sami Lucidarius og sá sem 
í Ilauksbók stóð. Hefir því Ilauksbók í heilu líki verið um 24 
arkir (6 + 2 + 14 + 2 = 24) eða undir 200 blöð.

Um eigendr Ilauksbókar í fyrri tíð vitum vér það eina, að 
á einum stað stendr í bókinni með hendi frá 14. eða 15. öld: 
„Teitr l'álsson á þessa bók, ef liann skal óræntr vera”. þessi 
Teitr Pálsson ætlum vér hafi verið af Ögrsætt, því bæði Teilr 
og Páll eru ættarnöfn í þeirri ælt, og mun hann hafa búið 
fyrir vestan. í annálum er 1344 nefndr Teitr Pálsson. — 
Haukr Iirlendsson sjálfr mun og hafa búið á Veslfjörðum, því 
kona hans var komin af Rafni Sveinbjarnarsyni, og náskvld 
herra Rafni Oddssyni; Erlendr lögmaðr sterki var og öruggasti 
styrktarmaðr Rafns í staðamálum, og varð aðili þeirra mála 
cptir Rafn; má vera að þessu liafi valdiö lengdir, og hafi þeir 
feðgar Haukr og Erlendr haft óðul og eignir vestanlands.

Nú höfum vér og fengið dagsönnu fyrir því, að bók þessi 
er víða rituð með eigin hendi llauks. Haukr var um hríð lög- 
maðr í Noregi, og eru enn til tvö bréf eptir hann, dagsett 28. 
Jan. 1302 og 17. Oktbr. 1310, og eru þau með sömu hendi og 
Landnáma og Krislnisaga og mikill þorri af bókinni, en sumt i 
lienni hafa þá ritað skrifarar Hauks. Enn eru til fleiri bækr, 
sem llauki verða eignaðar, þegar vér nú þekkjum hönd hans: 
AM. 415 í 4*° (rituð eptir 1315), þar í er annáll, sem kalla má
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llauks annál, og mart annað; svo og AM. 732 í 4<0, mest um 
tölvísi og rím og stjörnufræði, en livorug þessara bóka er úr sömu 
bók og Landnáma, það sýnir kjölrinn og sniðið. Ennfremr eru 
til í Noregi nokkur blöð úr Gulaþíngslögum með hendi Hauks, 
Itefir hann ritað þessa lögbók meðan ltann var þar lögmaðr, er 
þetta bandrit hið bezta sem til er af lögum þessum, en því 
miðr er það ekki nema lítið brot1.

Haukr Erlendsson mun vera fæddr um 12G0, ltann varð 
lögmaðr 1294 eða 1295 og andaðist 1334 ; nær bann var hcrraðr 
vitum vér ekki með vissu; árið 1304 var hann orðinn herra; 
vér getum þessa, því þar undir er kominn aldr Hauksbókar. í 
Landnámu, sem stóð fremst í bókinni, nefnir ltann sig aldrei 
nema llauk, en síðast í bókinni, í enda þorfinns sögu karls- 
elnis, er ltann nefndr herra. Nú er það víst, að mörg ár 
liala gengið til að safna og selja saman Hauksbók; í 7 ár 
'itum vér að verið var að rita Flateyjarbók. þess mætti þá 
geta, að bókin öll væri rituð á árunum 1294—1300, meðan 
bann var lögmaðr á íslandi, og enda þó Landnáma sé á 
sömu bók, þá er ekkert lil fyrirstöðu, að nokkuð bafi liðið 
it milli, að hann ritaði hana og hitt, sem síðar kemr; það er 
'aunar líklegt, að svo sé, og hafi hann siðan sett allt í cina 
ljók, en settLandnáinu fremst. llaukr hefir verið einhver bezti
• 'tari á sinni tíð; hönd hans er bæði föst og þýð, og ágæt af- 
'estrar. Stafsetníng Ilauks má ágæt heita, það er helzt ein- 
''ennilegt, að hann ritarávallt sun fyrir son; mig, sig, þig,

J°g) optast fyrir mik, sik, þik, mjök; liann greinir sundr
• 0í,r æ> seni títl var í Noregi; liann ritar og mjög rs f. ss,
• kki að eins fors, heldr ogþersi, mersa, f. þessi, messa, o. s. fr.

^11 er enn ólalað um höfund Kristnisögu; hún finnst, sem 
*l^r er ^S1) hvergi nema i Ilauksbók, en er þá Ilaukr höfundr

0 Um Hauk lögmann og rit lians, cinkum Hauksbók, eru ritgjjr'ir: 
r 1 '°f' A> Munch í Annall. for Nord. Oldkynd. 1847, bls. 169—210,
tioo — 30q

Jón Sigur^sson í Antiquar. Tidsskr. 1846—1848, bls.
108 lio.
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hennar, sem sumir liafa lialdið ? — fað mun fara fjarri að svo sö. 
Teljum vér þar til fyrst orðfæri Kristnisögu, það er sitt hvað 
og orðfæri það sem tíðkaðist á ofanverðri 13. öld, og sem sjá 
má á Árna biskups sögu. |>arf enginn að ganga duldr þess, sem 
söguna Ies, að hún er rjtuð löngu fyrir daga llauks; hún er 
þýð og fáorð, og liefir í öllu hinn forna sögubrag, sem tíðk- 
aðist utn 1200. llauksbók ber það og sjáll' með sér, að Llaukr 
lieflr ritað upp en ekki samið söguna: Á einum stað er eyða 
fyrir nafni (bls. 27), því Haukr helir ekki getað lesið hvað stóð 
i frumriti hans; bls. 32 er líka eyða, sem eflausl hefir staðið i 
sjálfri Hauksbók, svo sem afskript Bjarnar á Skarðsá í Viðbæti Land- 
náriiii sýnir. Fyrirsögn er röng á cinum stað, viö kap. 13'; og aö 
síðustu þá er fjöldi af ritvillum í bókinni í nöfnum og slíku; má 
til nefna lielztu dæmin: bls. 17 stendr: Uinun ck gera þignan”, 
en á að vera: ,.gera þig [sýkjnan”; bls. 23 stendr JLroddi J>or- 
arinsson”, fyrir tibróðir J>órarins”; bls. 32 stendr: „þórðr og 
l*áll vóru synir þeirra”, cn á að vera „Snorri ok Páll” (sbr. llafns- 
sögu og Sturlúngu), o. s. frv. J>elta sýnir til fullnustu, að sagan 
er rituð ekki skömmu fyrir daga llauks. En hver er þá höfundr 
hennar? — J>ella er vandari getan. Vér vitum, að Haukr ritaði 
Landnámu sína eptir bókum þeirra Styrmis l'róða og Sturlu lög- 
manns, og liafði það úr hvorri sem framar greindi, en Kristni- 
saga er eklu annað í llauksbók en þáttr, sem er áfastr Land- 
námu, því bún byrjar svo: „Nú liefr þat, hversu kristni kom á 
Island”, en Landnáma sjálf endar með því, að segja hverir land- 
námsmenn hafl verið skírðir, og muu það vera svosem inngangr 
kristnisögunnar. Nú höfuni vér Landnámu Sturlu, og íinnst 
ekki Iíristnisaga þar, en Styrmisbók er glötuð. TSú ímyndum 
vér oss, að Kristnisaga hafi staðið aptanvið bók Slyrmis. Slyrmir 
fróði Kárason mun vera fæddr urn 1180; bann varð lögsögu- 
maðr 1210; 1235 tók hann við ráðum í Viðeyjarklaustri, og 
andaðist 1245, mun liann þá hafa verið gamall maðr. Styrmis 
nafnið heyrir til Víðdæla ælt, og ætlum vér að Styrmir hafl

i) ritararnir settu optast efcr œtíí) fyrirsagnir allar af eigin brjósti.
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verið af þeirri ætt; líklegt er og, að hann hafi verið nákominn 
Uilsbekkíngum, og það hélt Árni Magnússon. Ilit Styrmis 
mætli ætla að væri frá hérum 1220, nokkru eldri en rit Snorra, 
og það er ekki ólíklegt, að bók sú sem Uaukr ritaði Kristni- 
sögu eptir, hafi verið um 80 ára gömul.

En hatl uú sagan staðið í bók Styrmis, þá er enn að vita, 
hvort hún muni þá vera eptir hann. Yér ætlum að sagan sé 
eldri en svo, að hún geti eptir hann verið. J>ar til skulum vér 
leiða nokkrar líkur. í niðrlagi sögunnar eru taldar ættir frá 
llalliða Márssyni, þrír knérunnar, og í öllum þremr er að eins 
talið í þriðja lið frá Halliða. Snorri og Páll eru nefndir, dóttur- 
synir llalliöa, en ekki þorvaldr VutnsHrðíngr, sonr Snorra. Á 
sama hátt er síðast nefndr illugi íngimundarson Illugasonar. 
þessi lllugi mun hafa verið nýdruknaðr þá er sagan var rituð, 
en íngimundr faðir hans andaðist 1180, og Illugi afl hans er 
h’klega hinn sami og Hilarius prestr, er Illugi hét öðru nafni, 
og getið er í Jóns sögu helga. þar sem nú höfundrinn telr 
ávallt í þriðja lið, hvorki fleiri eða færri, þá ætlum vör að af þessu 
megi marka aldr sögunnar, að höfundrinn hafl lifað samtíða 
þeim mönnum, er lifðu á ofanverðri 12. öld. þar sem nú að 
höfundrinn vitnar til sögu Odds miinks, sem sjá má í kap. 6 
„sem ritað er í sögu hans” (þ. e. Ólafs konúngs eptir Odd), þá lítr 
svo út, að hann hafi haldið sögu Odds sem aðalsögu, og má 
af því leiða, að sagan sé að vísu áðr rituð en Snorri Sturluson 
setti saman Noregs konúnga sögur sínar, en hér lítr svo út, sem 
höfundrinn hafl ekki þekkt annað en sögu Odds. Að hinu sama 
mætti og lúta það, að höfundrinn á einum stað nefnir Ara gamla 
(hls. 26); svo nefnir hann Ara fróða; þetla er auðsjáanlega gjört 
til að greina liann frá Ara þorgilssyni sterka, sonarsyni hans, 
er andaðist 1188. Á 13. öld er opt nefndr Ari prestr, en hann 
er aldrei nefndr gamli; það lítr svo út, sem menn kunni vest- 
anlands að liafa kallað hann svo meðan Ari sterki lifði, og litla 
stund síðar, því þá gátu menn villzt á nöfnunum, en síðan fest- 
isl nafnið „l'róði” við Ara prest, en fáa gat rekið svo minni til 
Ara sterka, að fyrir þá skuld þyrfti að nefna Ara gamla. það
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er enn fremr inerkjanda, að ein lítil grein stendr sú í Kristnisögn, 
sem hún og Húngrvaka hafa eins, það er byrjnn 14. kap. í Kristnis. 
og 8. kap. í Húngrvöku, frá: „þá kom sú hríð um dymbildaga” 
o. s. fr. J>að er auðséð, að annaðhvort heflr sá sem ritaöi 
Húngrvöku haft fyrir ser Kristnisögu, eða þá hitt, og sýnist 
hið fyrra líkara. J»að kemr og svo fyrir sjó'nir, sem þær þrennar 
sögur: Islendíngabók Ara, Kristnisaga og Húngrvaka, ásamt 
sögum þeirra þorláks biskups og Páls, sé eins og þrír liðir á 
cinni festi; það er svo sem hver þeirra hafi getið aðra af sér, 
og hver rekr aðra. Höfundr Kristnisögu lieflr þekkt og haft til 
fyrinnyndar Íslendíngabók, og slundum rilað orðrétt upp úr henni, 
og að allsherjar-sögubiæ tekr þessi saga fram Húngrvöku, en 
gengr næst Íslendíngabók. Kristniþáttinn í Njálu heflr Kristnisögu 
höfundr ekki þekkt, og hvorugr annan, en um kristniþáttinn í 
Ólafs sögu Tryggvasonar er öðru máli að gegna, hann er orð- 
fleiri, en að orðfæri þó víða samhljóða Kristnisögu, og að lík- 
indum ritaðr eptir henni með breytíngum, heldr en að báðar 
sögurnar sé af sama brunni; og víst er það, að frásögnin í 
Ólafssögu um kristniboðið, sem hún er nú, er ýngri en sú í 
Kristnisögu, og fráleitt eldri en frá 13. öid1.

Höfundr Kristnisögu hefir hlotið að vcra nákunnugr bæði í 
í Horgaríirði og nálægt þíngeyrum, það sýnir sagan um Skegg- 
björn, sem hvergi finnst nema hér, og svo að sagan lyktar með 
því, að segja frá druknan Illuga á Hreiðabólstað. En urn höf- 
undinn má draga lleiri líkur. í sögunni segir, að Ólafr konúngr 
Tryggvason kæmi í Noreg á öndverðri gó, svo og, að hann kæmi 
úr Hólmgarði til Noregs, „sem ritað er í sögu hans”, cn 
þetta tvennt stendr hvergi nema í sögu Odds múnks, og er þar 
að auki eigi rétt. Nú má enn fremr skiija hvað til þess kemr, 
að Kristnisaga lætr þangbrand vera 3 vetr á landi hér, og kemr 
það ekki af fávizku hölundarins, heldr af hinu, að hann fylgir

0 oríitœkií) þrftja bræíira, næsta bræcra o. s. fr. (Kr. s. kap. 6) finnst 
varla ncma í sögum frá 12. öld. A 13. og 14. öld sðgbu menn þremenn- 
íngar o. s. fr. og svo hefir Olafssaga.
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því hinu sama tímatali sem Oddi' múnkr, en það er, að Ólafr kæmi í 
land ágó 995, um sumarið eplir (995) sendi hann Stefni til íslands, 
þá á næsta sumri J>angbrand (996), en 999 kom þangbrandr lil 
INoregs og verða því 3 vetr hans á íslandi. Eptir tali Odds og 
Kristnisögu var Ólafr 6 sumr og 5 vetr konúngr að Noregi. Nú 
væri su tilgála ekki langt af vegi, að Oddr múnkr og engi 
annar sé höfundr líristnisögu; hann lifði sjálfr á ofanverðri 12. 
ðld og hafði f'róðlegar spurnir af mörgum mönnum. Hann var á 
t>íngeyrum langan aldr. Ólafssögu sína ritaði hann á latínu, og 
höfum vér af henni að eins íslenzka þýðíngu, sem líklega er 
eptir Styrmi prest fróða.

Vér böfum enn ógetið liins eina atriðis, sem kynni að rnæla 
með því, að sagan væri rituð á 13. öld, en það er það sem 
stendr í lokum 3. kap. (bls. 7) um kirkjuna í Ási: 1(en hún stóð 
þá er Bótólfr biskup var at Ilólum, svá at ekki var at gert utan 
Rt torfum.” í Ólafssögu er á þessum sama stað sleppt greininni: 
..þá er Bótólfr biskup” o. s. fr. í öndverðu mun hafa staðið: ltcn 
hon stendr enn”, en afskrifari mun hafa skotið þessu inn um 
Bótólf, og líklega er frá Ilauki þessi grein komin inn'.

Útgáfu þessari er þannig hagað, að skinnbókinni er fylgt 
það sem hún nær, en þar sem hana þrýtr er farið eptir afskript 
sira Jóns Erlendssonar, AM. 105 folio; svo heíir og Björn á 
Skarðsá ritað upp niðrlag Kristnisögu eptir Hauksbók meðan 
hún var í höndum hans, og sett það aptan við Landnámu sína 
(sjá Landnámabók í Íslendíngasögum I. B. 1843, bls. 328—332). 
þetta má bafa til samanburðar.

Kristnisaga er tvisvar fyr útgelin: fyrst í Skállmlti 1688 af 
l’órði biskupi þorlákssyni, og síðan í Kaupmannahöfn 1773 á 
kostuað Árna Ma'gnússonar nefndariuuar. Bezti kostr þessarar 
otgál'u eru hinar fróðlegu skýríngar eptir llannes biskup Finnsson, 
en textinn er ekki að sama hófl vandaðr. Brot af Iíristnisögu er og 
Preutað í Grönl. hist. Mind. II. 232-35 og Antiqu. Russ. II. 236-37.

>) nema Haukr liafi hér mislesiij liandrit Styrmis, eoa Jón Erlendsson 
Jnislesiíi Hauk, og hafi staíufe: „þá er Brandr biskup”.
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II. f>ÁTTR af 1>orvaldi víðförla Koðranssyni (bls. 33—50) 
finnst í Ólafs sögu Tryggvasonar, og er hann hér prenlaðr cptir 
skinnbókinni (>l í folio í safni Árna, sömu bók og Olafssaga 
i Fornmauna sögum er prentuð eplir, en til samanburðar eru 
höfð Nr. 53 og 54 folio; í annað þeirra vantar upphaf fjátlarins, eu 
í annað vantar allt nema upphafið; þessar bækr eru og allar 
alveg samhljóða; en í Flateyjarbók, og í Ólafssögu þei.rri sem 
stendr í AM. 62 folio, er þáttrinn nokkru styttri og stundum 
frábrugðinn lítið eilt, og er þess getið neðanmáls. Orðfærið á 
þætti þessum virðist oss benda til þess, að hann sé varla ritinn 
fyrr en á 13. öld. f>ar er tvisvar skýrskotað til Gunnlaugs; í kap. 
3 segir svo: „J>enna atburð segir Gunnlaugr múnkr at bann 
heyrði segja sannorðan mann, Glúm þorgilsson, en Glúmr hafði 
numit at þeim manni, er hét Arnórr ok var Arndísar son”; og 
í kap. 7 segir enn: uþessa laxveiði gaf hann (Máni) undir kirkj- 
una í Holti, ok segir Gunnlaugr múnkr, at sú veiðr hafi þar 
jafnan síðan til legit”. þetta hvorttveggja mun hafa staðið í 
Ólafssögu Gunnlaugs, og mun Gunnlaugr liafa ritað urn þorvald 
í sögu sinni; þetta belir höfundr þáttarins haft fyrir augum, 
og þar sem enn fremr segir í iap. 7: „hjá þeirri kirkju sér 
enn merki at hann heflr byggt svá sem einsetumaðr”, og litlu 
síðar: „því at við kirkjugarðinn sér, at verit helir garðhverfa 
nokkur . . . ok heitir þar síðan Mánagerði.” Af þessu þykir 
mega ráða, að höfundrinu bafi búið fyrir norðan og verið þar 
gagnkunnugr. þess mætti og til geta, að þáttrinn væri eplir Styrmi 
fróða; sumstaðar lítr svo út, sem liann bafl verið frumritaðr á 
íatínu, og kynni það að koma af því, að Ólafs saga Gunnlaugs 
var á latínu skrifuð. Höfundr þáttarins helir þekkl Kristnisögu, 
það sýnir orðfærið á sumum stöðum, en höfúndr Iíristnisögu 
hefir naumast þekkt annað en munniegar sögusagnir um þorvald. 
Að þáttrinn sé nokkuð seint rilaðr sýna og meðal annars slík 
orðatiltæki sem: ltþar var mikill skáli, sem þá var víða siðr til” 
(bls. 41) og: „sem í þann tíma var títt, at drekka öl við eld” 
(bls. 42), en orðfærið og sögublærinn ber þó Ijósastan voltinn,
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og má hvorugt fornt lieita. — þáttr þessi heflr verið prentaðr 
áðr ásaml Ólafssögu, og stakr með Húngrvöku 1778.

III. þÁTTR AF Ísleifi riskupi (bls. 51—56) flnnst í Flat- 
eyjarbók á 38J. dálki, og er hann bér prentaðr eptir henni; 
bann er og á pappír í AM. 554, 410, og er bann eptir því 
handriti prentaðr með Kristnisögu í Iíaupmannaböfn 1773. Frumrit 
þessa pappírshandrits finnst í blaðaslitruin á skinni í safni Árna, Nr. 
75 c í folio, og eru það fá blöð í lillum 8V0. þáttrinn er þó 
miklu lakari í 75« og 554, en í Flateyjarbók, t. d. Fnjóskadal 
f. Yíðidal; þar sem fágæt orð eru, (bls. 54 atbgr. 3), þá er 
þvi snúið \ið. Um böfund þáltarins getum vér ekkerl sagt. Af 
niðrlagi lians mætti geta til, að bann væri frá sama manni 
kominn og Jóns biskups saga hins helga.

IV. —VI. IIÚNGRVAKA (bls. 57 — 86), J>ORLÁKSSAGA (bls. 
87 — 124) og Páls biskups saga (bls. 125 — 148) taka þvínæst 
hver við af annarri, og þareð nú fullar líkur má færa fyrir því, 
að allar þessar sögur sé eptir sama mann, þá tökum vér þær 
allar þrjár í einu lagi, og skulum vér þá fyrst tilgreina bandrit 
hverrar sögunnar fyrir sig: Ilúngrvaka er eins og Iíristnisaga 
til vor komin frá einu skinnbandriti, sem á 17. öld heflr 
verið til einbverstaðar á íslandi; en það skilr, að af þessari 
skinubók er nú ekki örmull eptir, og vér böfum engar sögur 
af henni, annað en að öll þau pappírshandrit, sem til eru af 
sögunni, ber að einum brunni; þau bera það með sér, að þau 
eru öll af einni og sörnu skinnbók runnin, og ekkert þeirra er 
eldra en frá bérumbil 1640; þá heflr skinnbókin að líkindum 
enn verið til, en síðan farið sömu leið, sem svo margar aðrar 
systr bennar fóru á 17. öld. Ilin fyrsta spurn, sein vér liöfum 
til Húngrvöku, er frá Skálholti: um vetrinn 1601 samdi sira 
Jón Egilssou ágrip af Húngrvöku.' þelta bans eiginhandarrit er 
enn lil i AM. 110, 8° ; béðan alvikaðist að sira Jón ritaði Uiskupa- 
annála sína. þá beflr skinnbókin líklega verið í Skálbolti, en 
það beflr ekki varað lengi. Cm 1630 beflr líjörn á Skarðsá 
baft bana; liann skýrskotar í Landnámu sinni til Húngrvðku, og 
befir ritað litla grein cptir henni um útlenda biskupa á íslandi
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(sjá viðbæti við Skarðsárbók í Íslendíngasögum I. 15. J843, bls. 
332—333), og þykir mega sjá þess vott, að bann liaíi haft sjáli'a 
skinnbókina, en ekki pappírshandrit1. Skönmiu síðar hefir 
þorlákr biskup Skúlasou haft bókina, og látið rita hana í hið 
stóra safu af Biskupasögum, sem hann lét saman rita í eina bók, 
og nú finnst í fimm heptum i safni Árna Magnússonar (404, 392, 
395, 380, 398: öll í 4*°). Húngrvaka ásamt þorláks sögu helga 
er í Nr. 380; þetta er hið elzta handrit Ilúngrvöku sem nú cr' 
til, og er ritað 1641 ; tveim árum síðar (1643) hefir Jón Gizurarson 
á Núpi í Dýrafirði ritað sína Húngrvöku, sem finnst í safni Árna 
Nr. 205 í folio; þetta handrit ætlum vér sé tekið eptir skinn- 
bókinni sjálfri. Árið 1654 hefir bókin enn verið á Ilólum, og 
lét þorlákr biskup þá skrifa þær báðar Ilúngrvöku og þorláks- 
sögu á skinnbók, sem nú finnst í safni Árna, Nr. 379 í 4*°. þetta 
er hið bezta handrit, sem til er af llúngrvöku, og er það hér lagt 
til grundvallar við útgáfuna. Nú deilast handritin þannig í tvo 
flokka: 1) Bækr þorláks biskuþs 380 og 379, og eru þær inn- 
byrðis samhljóða, en þó nú skinnbókin 379 sé 13 árum ýngri 
en hin, þá er hún þó betri, og hún nnm ekki vera skrifuð eptir 
hinni, heldr hlvtr hún að vera á fyrstu hönd rituð eptir skinn- 
bókiuni sjálfri. Frá þessuin bókum eru komin handritin 204 
folio, 376 og381410. 2) Frá afskript Jóns Gizurarsonar, en hún
er frí, einsog flestar hans afskriptir, eru flest komiu: nl. Nr. 
378. 410 (með hendi sira Ketils í Hvammi); 206 og 210 folio 
(báðar með hendi sira Jóns Ólafssonar á Itauðasandi 1669—1703); 
209 fol. (með hendi sira Jóns Erlendssonar); 207 folio (með hendi 
Ásgeirs), og enn fremr 372—3, 375 4t0; 208 og 211 folio. Að 
þetta sé svo, sýnir texlinn í þessum handritum, en til styrkíngar * 
skulum vér þó lilgreina fá dæmi, og er fyrst fyrirsögnin, sem 
þau öll hafa sameiginlega, svo að kalla orðrélta, en hún er 
þannigí205: „Einn lítill bæklíngr af fáum biskupum, sein verið 
hafa á íslandi, þeim fyrstu, og hvernig Skálholl var fyrst byggt,

i) I-Iann ritar einmœlt f. enmælt, sem öll hin hafa (bls. 05 athgr. 8), 
og brúar fyrir hrúr = brýr, sem hin hafa.
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og þar var scttr biskupsstóll, og af hverjum það var til sett, og 
nær.” þessa fyrirsögn mun Jón Gizurarson sjálfr hafa smiðað.
1 einni vísu er eyða í 205 fyrir orði (sjá bls. 82 athgr. 4); þessi 
sama eyða finnst í öllum áðrnefndum handritum, eða þá að í 
hinum lökustu er selt í staðinn lokleysan uhefir tignað” til að 
fylla upp með einhverju. „Skarbendíngr” fyrir uskarmendíngr’’ 
iinnst í þeim öllum (kap. 14, bls. 77), en það er ekki annað en 
röng getgáta Jóns Gizurarsonar. Daimin eru mörg fleiri, en 
þetta nægir. þessi tlokkr er allr lakari en hinn fyrri. Hin 
liandrilin eru ómerk að öllu, en í safni Árna eru alls 18 bækr 
af Húugrvöku, og að auk ágrip sira Jóns Egilssonar; má þó sjá, 
að það er frá sömu bók komið og öll hin handritin'. Hér var 
því ckki nema einn koslr, sá að gefa út eptir 379, en hafa 205 
til samanburðar, og reyna á þann hátt að iinna hvað staðið hefir 
i frumbókinni; hefði það mátt nægja, en af því að oss var ekki 
jafnljóst um ættleiðíngu handritanna, þegar sagan var gefin úl, 
þá tókum vér heldr vel en vart, og eru því fleiri handrit höfð 
til samanburðar, en brýn þörf hefði verið. En með því að í 
frumbókinni sjálfri hafa verið margar villur, því skrifarinn hefir 
ekki ætíð skilið hvað hann ritaði, og veldr því hið einkennilega 
mál Húngrvöku, en i afskriptunum hafa þær tjölgað en ekki 
fækkað: þá er mikiil vandi að færa Húngrvöku til rétts máls, og 
sumstaðar ætlum vér það trautt muni auðið verða, nema ný 
handrit komi fram af öðru kyni en þau sem nú þekkja inenn.

Ilúngrvaka hefir fyrr verið getin út af nefnd Árna Magnús- 
sonar, Krnli. 1778, 8V0, með fróðlegum skýríngum, en textiun er 
einkum eptir 205, eðr þeim tlokknum, sem lakari er, enda er 
textinn víða lítt læsilegr fyrir málvillum. lítgefendrnir hafa skipt 
handritunum í Codiees Antiquos, liolanos, Jorundinos og Mixtos, og

i) Ef viii' nefnum frumbókina A, j>á verfr kynþáttr handritanna jiannig:
A (týnd)

,-------------------------------------------------A.----------------------------------s

a: 379, 380 ------- b: 205.
i i

204, 37(3, 381. 378, 206-211, 372-3, 375.
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haldið að þau sé frá mörgum skinnbókum komin, en því er nú 
miðr að ekki er svo. Einkum er þó að furða, að þeir hafa látið 
hina afkáralegu forneskju - stafsetníngu villa sig, sem sira Jón 
Ólafsson á lVauðasandi tamdi sér, og halda að afskript hans 206 
sé rituð eptir afgamalli ágætri skinnbók, af því hann ritar aNþi 
vaLþ (andi, vald) o. s. fr., en með allri forneskjunni er hún þó 
ekki annað en afskript af lJúngrvöku Jóns Gizurarsonar í 205, 
og er enn fremr því til slyrkíngar, að hönd sira Jóns sést á 
spázíunni í 205 her og hvar, og má af því sjá, að hann hefir 
liaft það handrit milli hauda.

Af sögu I’áls biskups eru færri handrit en Húngrvöku, 
en sama er þó um hana að segja, að hvorki blað né geiri 
er nú til af henni á skinni. Handrit það, sem hún er prentuð 
eptir, er hin áðrnefnda hók Jóns Gizurarsonar Nr. 205; en ( 
pappírshandritinu 384 í 4'° finnst sagan einnig, og er á höndinni að 
sjá, sem hún sé rituð á öndverðri 17. öld; er hún ef til vill eldri 
en afskrift Jóns. Ilvar hókin er rituð er óvíst, eii Árni hefir 
fengið liana frá Jóni Jónssyni á Leirá. Aplan á Pálssögu stendr: 
„Bárðr Jónsson m. e. h.” og 1697 álli sira Jón Guthormsson á 
Ilólmum (1725—1731) bókina. Framan við söguna vantar fram 
í 5. kap. og er það síðan ritað rneð hendi frá 1700. Árni 
Alagnússon selir ritað á miða í bók þessari þann vitnisburð: „er 
allt grey-exemplaria, mér öldúngis ónýt”. |>ctta er satt uin 
þorlákssögu og Árna biskups sögu, sem einuig eru á þcssari 
bók, en hafi Árni meint þar með Pálssögu, þá er það hið fyrsta 
sinn, að honum hefir glapizt í þeim efnum, því svo lílilmótlegt 
sem handrit þetta er að útiiti og letrgjörð, þá er þó mála sann- 
ast, að vantaði það, þá væri nú enginn kostr að gefa úl Páls 
biskups sögu nokkurnveginn læsilega. Jón Gizurarson var sjáll'r 
sagnaritari, og vílaði ekki fyrir sér aö snúa við og breyta, el' 
eitlhvað var torskilið i frumriti lians, og svo er í þessari sögu, 
en þó er einsætt, að hans afskript verðr að leggja lil grund- 
vallar; 384 er ágæt til samanburðar, en ekki framar. Dæmin 
má sjá í athugagreinunum uppá þetta, t. d. „biskupar” les
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„krisma” (135, 1); „konur ok kennimenn" les Jctír ok kenni- 
menn” (140, 7). f>að mun mega fullyrða, að 205 og 384 sé frá 
einni skinnbók komin; munrinn er enginn í frásögn, og mun 
allr vera sprottinn af gálausum lestri', einkum liaPi skinnbókin 
verið forn og óljós, sem út lítr fyrir, því stundum finnast fornar 
orðamyndir: tlof" f. o. s. frv., enda er og ekki víst um
hvorugt bandritið, hvort það er á fyrstu hönd frá skinnbókinni; 
384 mun naumast vera á fyrstu liönd ritað, en gæli verið skyndi- 
skript af annarri góðri afskript, sem nú væri glötuð. Frumbókin 
mun hafa verið fyrir vestan og í höndum Jóns Gizurarsonar, 
og nnin hún snemma hafa glatazt. þorlákr bisluip heflr aldrei 
orðið hennar handhafi, og hefir hún því ekki verið á sönni bók 
og Húngrvaka, eu sira Jón Ólafsson áRauðasandi hefir tvíritað hana 
eptir afskript Jóns Gizurarsonar (AM. 206, 210), um leið og hann 
rilaði Húngrvöku, sem er á sömu bókinni. Frá 205 eru enn 
fremr komin handritin 204 folio, og 389 í 4*°. — Um Pálssögu 
er sama að segja og Húngrvöku, að frumbókin liefir víða verið 
röng, og veldr því einkum hinn fábreytilegi sögublær, og að 
orðfærið er stundum torskilið. Að færa allt til rétls máls ætlum 
vér nú varla unnt, því afskriptir vorar eru ekki svo góðar sem 
óskanda væri. Sagan hefir áðr verið útgefin ásaml llúngrvöku, 
sem áðr er greint (Kmh. 1778. 8V0), og er Pálssaga þar miklu 
síðr úr garði gjör en llúngrvaka; það lítr svo út, sem óvaldir 
menn hafi unnið að Pálssögu, en ekki Hanues biskup eðr hans 
makar; sagan er þar gefin út eins og hér, eplir 205, en án 
þess að leiðrétt sö eptir 384.

jþorlákssaga hin elzta er, sem hinar áðrnefndu sögur, til 
vor komin frá einu handriti, en það skilr, að þessi skinnbók er 
enn til í heilu líki, en það er stór bók í folio, sem nú finnst í 
Stokkhólmi Nr. 5 folio í hinu íslenzka handritasafni, ágæl bók;

0 Til dæmis má nefna bls. 142 atligr. 3 og bls. 141 atligr. 5 (ótta ifa), 

frumritib só eitt fyrir bábum ; ritarinn liefir af vangá fyrst ritab ótta en 
sifcan ifa, en gleymt ab strika fyrra orbií) út.
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þessi Jiók er alls 71 blað, í Iveim dálkum ritin og 40 línur i 

dólki; á bókinni eru tva*r handir, hin fyrri lmndin, sem fyrri lielm- 
íngr bókarinnar er ritaðr með, endar neðst á bls. 96, en hin 
liöndin nær síðan bókina nt. Á bókinni er: I) Guömundar saga 
biskups eptir Arngrím ábóta (blað 1—47); 2) Jóns Hólabiskups 
á 11 blöðum ; 3) Biskupatal, ábótatal o. s. fr. (sjá bls. 254, athgr. 1) 
á 2 blöðum ; 4) J>orlákssaga á 8) bl. 5) Játvarðarsaga á 2 j blöð- 
tim; síðustu 3 dálkarnir í bókinni eru auðir, og svo fyrsta síðan, 
og eru á hana dregnar tvær biskupamyndir (Guðmundar skript 
og Jóns skript helga, eða Jmrláks?). Um aldr bókar þessarar ber 
biskupa og ábóta talið bezlan vott. Af biskupuin í Skálholti nefnir 
hann síðastan Gyrð, sein var biskup II ár (1349 — 60), og segir 
að hann væri biskup ixár; sé nú þetta ekki ritvilla fyrir xi, þá 
ætli bókin að vera rituð 1359. Af ábótum er enginn síðar nefndr 
en liyjólfr Pálsson í J>ykkvabæ, er var ábóti 1352 — 77. Uókin 
mun því vera rituð um 1360, og hönd og stafsetníng hennar er 
því og að öllu samkvæm, að hún væri frá þeim tíma; bókin er 
vel rituð; stafsetníngin réttgóð, en í stöku hlut kynleg, t. d. val 
fyrir vel, o. s. fr. Bók þessi mun um miðja 17. öld hafa komið 
frá íslandi til Slokkhólms (um 1660), en hvaðan af landi hún sé 
komin, af því liöfum vér engar spurnir; en af líkum getum vér 
þó ráðið, að hún sé að vestan kornin, því Jón Gizurar- 
son hefir um 1640 liaft bókina milli handa, og rilað upp úr 
henni þorlákssögu og Jónssögu, og finnast báðar þcssar afskriptir 
í hinni áðrnefndu miklu sögubók Jóus, AM. 205 í folio. Ábóta og 
biskupa lal, sem og Játvarðarsaga, finnst einnig með hendi Jóns 
ritað upp úr Stokkhólmsbók, og hefir það í öndverðu staðið í sömu 
bók og Nr. 205, cn Árni hefir síðan skilið það að. Að þorláks- 
saga í 205 sé riluð eptir Stokkhólmsbók, um það ber og texlinn 
Ijósan vott, t. d. bls. 104 athgr. 5—6 og bls. 112 athgr. 2, og 
þar sem nú Jón þaraðauki hefir ritað ábótatal og Jálvarðarsögu, 
þá dregr allan efa af því, að bókin hefir í liaus höndum verið. 
Jón Gizurarson er sá eini, sem ritað hefir eptir Stokkhólmsbók; 
ætlum vér því auðsætt, að bókin hafi fyrir vestan verið, og snemma
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komi/.t lil Svíþjóðar. Eptir 205 er nú rituð þorlákssaga sira 
•lóns Ólafssonar í 206, sem að framan er getið við Húngrvöku; 
209 folio er meö liendi sira Jóns í Villíngaholti, og er rituð 
epfir 205, nema hvað hann heíir sett inn Öddaverja þátt. I’app- 
írshandritin eru því með öllu einskis virði, og var ekki annað 
fyrir en prenta söguna eptir Stokkhólmsbók einni; það eina sem 
haft verðr lil stuðníngs er þorlákssaga síðasta í AM. 379 , því 
þar er sagan mjög lík hinni elztu.

[>ar geta naumast leikið tvímæli á, að allar þessar þrjár sögur 
se ritaðar af einum og sama manni; Pálssaga og Húngrvaka eru 
að orðfæri og öllum sögublæ einsog sambornar systr, og sögu- 
blærinn og orðfærið er jafnan í þeim efnum hinn ólýgnasti vottr; 
hinir fornu útgefendr llúngrvöku hafa og hiklaust sagt, að báðar 
sé eplir sama mann, enda getr og enginn dulizt þess, sem hvora- 
tveggju söguna les. Fágæt orð llnnast í báðum, t. d. tlat ganga 
at sölu” (IJúngrv. kap. 7 og Pálss. kap. 12), „alföng” (llúngrv. kap. 
14 og Pálss. kap. 5); og ótal eru önnur dæmi; orðið „auðræði” 
fyrir „auðæfi” er einkennilegt fyrir þessar þrjár sögur (þar sem 
í þorlákssögu stundum stendr auðæfi, þá mun það vera afskrif- 
aranum að kenna). En livað þorlákssögu viðvíkr, þá sýnir niðr- 
lag Ilúngrvöku að hún er eptir sama manninn, þar sem stendr: 
uNú er komit at frásögn þeirri, sem segja skal frá hinum sæla 
þorláki biskupi, ok er þessi saga (þ. e. þorláks saga) hér samin 
til skemtunar góðum mönnum.” Af þessum orðum má sjá, að 
þessar tvær sögur eru að luilla má samfastar; Húngrvaka er svo 
sem inngangr til þorlákssögu. Ilvað sögublænum á þorlákssögu 
viðvíkr, þá verðr að gæta þess, að sú saga er um helgan mann, 
en allt fyrir það dylst þó ekki ættarmótið. í IJúngrvöku og 
Pálssögu bregðr opt fyrir spakmælum og orðskviðum, og er 
þetta eitl kenuimark á þessum sögum. í þorlákssögu er nú hið 
sama, nema þar eru, sem von er, tlestir orðskviðir teknir úr heil- 
agri ritníngu, og hefir höfundrinn verið maðr mjög biblíufastr. 
þorlákssaga ber hinn sama hógværðar og rósemdar blæ sem
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Húngrvaka og Pálssaga, og þó hún sé nm helgan mann, þá er 
hún laus við allan oí'sa og frekju', og því að öllu samboðin 
hinum hóglynda og milda höfundi Pálssögu.

Höfundrinn hetlr lifað í Skálholti í líð þeirra þorlúks og Páls 
biskupa, og það er líklegt að hann hafi og munaö Klæng biskup. 
Húngrvöku ritaði liann, sem liann sjálfr segir, eptir því sem liann 
hafði heyrt segja Gizur llallsson, á líkan hátt og Ari frúði haföi 
fyrrurn ritað kristnisöguna f Íslendíngabók sinni eptir sögnTeits, 
afa Gizurar. Gizuri var kunnast allra manna um staðinn í Skál- 
holti, og biskupa þá scm þar höfðu setið, því bæði var hann 
manna vitrastr og fróðastr, og muudi 5 biskupa í Skálholti (alla 
nema ísleif og Gizur); hann kom í Skálholl í líð þorláks hisk- 
ups llunólfssonar og fóstraði biskup hann, en síðan lifði Gizur 
langa æfi, og andaðisl í hárri elli á dögum Páls biskups (1206 ; sjá 
hls. 137 athgr. 1.); liann stóð, sem hann sjálfr segir, yfir grepli 
fimm hiskupa í Skálholti, því var ekki völ á hetra sögumanni en 
honum. Höfundrinn fer um þetta svoi'elldum orðum: 4lhefi ek af 
því þenna bæklíng saman settan, at ei falli mér með öllu ór 
minni þat er ck heyrða af þessu máli segja hinu fróða mann 
Gizor Hallsson, ok enn nokkura menn aðra merkiliga hafa í 
frásögur fært (Húngrv. kap. 1.). Að hðfundrinn haíi átt lieima í 
Skálholli, og verið handgenginn Skálholts hiskupum, má sjá 
á sama stað: „ok vita síðan, hverir merkismenn biskuparnir 
hafa verit, er h ö r hafa verit... En þat skyldar mik til at rita, 
hversu staðrinn hefir eflzt ok magnazt í Skálalmlti, eðr um þeirra 
manna ráð, er hann hafa varðveitlan; en (er?) ek hefi með guðs 
miskun alla gæfu af þeim lilolið þessa heims”. Á þessu er að 
sjá, sem höfundrinn hafi klerkr verið, enda ber og þorlákssaga 
þess Ijósastan vottinn. Að hann hafi verið á hendi þorláki 
hiskupi helga sýnir kap. 3 í þorláks sögu: ,.ok heyrðum vér 
liinn sæla þorlák þat vitni bera honum, at hann þóttist trautt

l) Niíirlag siigunnar, frá: „Páll biskup lét gjöra skrin” (bls. 124), er 
sett aptanvib síbar; ]jab má sjá af samanburiji vií) II og C.
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þvílíkan dýrðarmann reynt liafa . . . af því at svá bar opt til, þá 
C1' vér hældum lians háttum góðum, at hann kvað þat vera 
siðvenjur ICyjólfs fóstra síns, Sæmundarsonar”. í kap. 19 segir 
einnig: ti<jk vil ek nú geta nokkurra þeirra orða, er hann 
(Gizur Hallsson) talaði, ok mér ganga sízt or minni'. Af l’áls- 
sögu má sjá, að liann heflr verið mesti ástvinr Páls biskups, og 
verið heimamaðr í Skálholli um hans daga, t. d. kap. 12: „en 
cf þat ætla nokkurir menn, at fyrir áslar sakir liafi ek meira af 
tckit um frásögn æfl ok lífs Páls bisknps, cn efni sé til seld”, 
o. s. frv.; kap. 14: uen því get ek slíkra hluta við . . . ok þat 
er mest gæði þeim er eptir lifa”; og kap. 18: uen guðs 
miskunn fól nú þessa sína hjörð á hendr Pétri postula, áðr vor 
faðir ok gætandi var frá oss kallaðr”; kap. 19: uen við þat 
cr oss at una, hans ástmönnum er eptir lifum, at hann 
hefir náliga öll þau gæði eplir sik leift, er menn megu eptir 
hafa góðs manns ok göfugs: börn virðulig . . . auðr gnógr ok alls- 
kyns slaðarprýði, flest framkomin, en sum stofnut með góðum 
efnum”, o. s. frv.; kap. 13: „var þat margra mauna skylda, 
lærðra ok ólærðra, at minnast hennar (Herdisar konu biskups) 
svá rækiliga ok ástsarnliga, sem hinna skyldustu náúnga, fyrir 
sakir margra hennar dýrligra matráða”. Á þessum síðuslu 
orðum er að sjá, sem Herdís hafi verið matmóðir höfundarins.

Vér höfum eitl sinn getið þess, að þorlákssaga kynni að 
vera rituð árið 1198 (bls. 331 athgr. 1) en hitt mun þó réttara, 
að hún sé litlu síðar rituð. lim Húugrvöku má með vissu segja, 
ívð hún muni rituð eptir dauða Gizurar Ilallssonar, til þess benda 
°rðin í formálanum, en líklega er sagan þó riluð fyrir andlát 
l*áls biskups, og mun hún vera rituð á árunum 1206—1211. 
Kn þorlákssaga, scm er áframhald hennar, hlýtr þá að vera rituð 
um sama leyti. Pálssaga mun þar á móti vera síðast rituð, liklega 
svo sem 1216—20. þetta sést á niðrlagi 7. kap. í Pálssögu:

i) þessi orfe finnast nú rcyndar ekki í St., en liafa þó liklcga, sem af ýngstu 
>,(1gunni (C) má sjá, stabil) i sögunni t önilver&u (sjá bls. 113 athgr. 1.).
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i(ok var þá síðan tekinn npp ór jörðu Iicilngr dómr liins sæla 
þorláks biskups . .. ok fylgðu jarteinir þá þegar þar stórar, sem 
sagt verðrísögu lians”. það sýna og oröin í niðrlagi 9. 
kap., að sagan er ekki fyr rituð en um 1216—20: l(eptir því 
sem ávallt heflr haldizt síðan” (sjá bls. 135 atligr. G), en það 
sýna þó orðin í 19. kap.: „oss .. . hans ástmönnum, er eptir lif- 
um”, að ekki var langt liðið frá andláti biskups þegar sagan 
var rituð.

Ekki ætlum vér að það sé nú unnt að nafngreina böfund- 
inn; í Pálss. kap. 14 eru nefndir 5 klerkar, er þjónuðu Páli 
biskupi, en urn sérbvern þeirra er eilthvað til fyrirstöðu ef vel 
er að gáð, að bann geti verið höfundrinn, nema ef vera skyldi 
Ketill Mermundarson, sem var Gilsbekkingr, og andaðisl 1220 
sem ábóti á Helgafelli. Ekki getr heldr Ormr Eyjólfsson, kapalín 
þorláks biskups, verið böfundr sögu bans, því hann andaðist á Hólum 
1204. ]>að mun og standa tœpt, sem hinir fyrri útgefendr Húngr- 
vöku geta til, að Magnús Gizurarson, fóstri þorláks biskups, sé 
höfundrinn. Likast þykir oss, að höfundrinn hafi hvergi nefnt sig.

]>ess er enn ógetið, að í þessum sögum þremr er liaft ein- 
kennilegt tímatal: allt talið 7 árum fyr en vera á. í Jóns sögu 
helga eptir Gunnlaug múnk, og í prestssögu Guðmundar góða, 
er haft sama tímatal, svo og í hinum elztu lcsbókabrotum. 
í Sverrissögu er og sama tímatal (sjá síðasta kapítula liennar, 
sbr. það sem hér er sagt bls. 414 athgr. 5). ]>etta cr reikn- 
íngr, en ekki vangá. í prestssögu Guðmundar (sjá bls. 415) er 
þetta tal eignað Heda presti, en eigi höfum vér getað fundið 
hvar þetta stendr bjá lleda. ]>etta tímatal er byggt á því, að 
sköpun veraldar er talin 7 árum síðar en vanalegt er, og er 
það bvergi við haft, það kunnugt sé, nema í þessum sögum er nú 
vóru nefndar, en þær eru allar rilaðar á árunum 1200—1220.

Vll-VIII. JÓNS SAGA HELGA bin elzta (bls. 149—202) og 
Jóns saga helga cptir Gunnlaug múnk (bls. 213—260).

Af Jóni biskupi helga eru þrjár sögur, er vér merkjum A, 
B, C. llin elzta (A) virðist vera frumrituð á íslenzku, en mið-
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söguna (11) hefir í öndverðu ritað á latínu Gunnlaugr múnkr, og 
er frumritið lalínska glatað, en þýðing hennar íslenzk er til.

Saga Jóns biskups hin elzta (A) finnst í þessum hand- 
ritum : l) í hinni miklu skinnbók frá Skálholti, í safni Árna Magn- 
ussonar Nr. 234 í geysi stóru folio; sú er rituð í tveim dálkum, 
og 44 línur á dálki, spázíurnar afar miklar, bókfellið er enn hvítt 
sem traf og mjúkl, og heflr bók þessi verið mjög vönduð að 
hvívetna, og mun hún í öndverðu hafa verið rituð fyrir Skálholts- 
kirkju, en stafagjörð og stafsetníng sýnir þó, að bókin getr varla 
verið öllu eldri en frá miðri 14. öld. þar er rilað l. d. fu (0, 
m (á), d og ii er ekki ætíð aðgreint, o. s. frv. Bók þessi er nú ekki 
nema 71 blað í samfcllu, og að auk hérumbil 10 blaðaslitr sundr- 
laus framan og aptan af bókinni, úr Áugustinussögu og Vitœ 
2>utrum, en í öndverðu mun hún liafa verið miklu stærri. Um 
bók þessa lteflr Árni Magnússon rilað langt mál, enda hafði 
hann og í úngdæmi sínu hjá Bartholin haft þessa bók milli 
handa. Árni fer um bókina svo felldum orðum:

„þetta voluinen inniheldr:
Antonii sögu, cui principium deest.
Páls sögu postula.
Maríu sögu.
Jóns sögu liólabiskups.
Augustini sögu.

Fyrrum ltafa óefað i þessu sama volumine verið Hieronymi 
vitas patrum (ut vocant) og Thomas saga erkibiskups*; hefl eg 
Ur þessum tvennum sögum feugið nokluir fragmenta á Islandi, og 
er auðséð af forminu, kjölgötunum og skriptarlaginu, að þessar 
sögur hafa nefndu volumini fylgt. það sem nú vantar framan við 
þetta volumen sýnist ekki muni verið hafa nema eitt kver (ark), 
°8 heflr það þá verið upphafið á Antonii sögu; það er auðséö 
at köppunum framan til, og enn betr sá eg það þá er eg rakti 
ur köppmium þráðinn til að festa inn hið fyrsta kverið, sem 
laust var orðið, að ekki liafa þessar sögur, Vitæ patrum og 
J bomas saga, verið bar framanvið festar, því þar heíir ekki framan-

(O
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við verið nema eitt kver, sem áðr er sagt, og að vísu ekki meira 
en tvö, ef það svo skyldi vera, og hafa þá þessar sögur verið 
aptanvið volumen. Að Yitæ patrum og Thomassaga hafl verið 
aptanvið þelta volumen getr ekki heldr staðizt, þvíað kapparnir sýna 
þar, einsog framanvið, að þær hafa þar ekki rúm fengið; er 
svo líkast til að geta, að bókin hafi á ný uppbundin verið, og 
þessar tvær sögur þá fráskildar, en víst er það, sem áðr er sagt, 
að þær hafa einhverntíma í þessu volumine verið. Framan á 
Vilis patrum er sú fyrsta síðan auð , hvar af ráðast kann, að til 
heflr ætlað verið það hún skyldi standa fyrst í volumine. Annars 
hefir þormóðr Torfason um þelta volumen mér sagt, að það hafi 
lil forna (eg trúi þegar hann var í skóla, heldr en síðar þá liann 
á íslandi var) verið hérum þverliandar þykkt, og minnir mig 
hann legði það til, að um það leyti hefði skólapiltar, og kannske 
aðrir, kippt úr því blöðum lil að hafa utanúm bækr; kannske 
hann hafi og sagt, að það haíi verið initio mulilum það fyrsla
hann það sá, þó man eg það eigi glöggt.............. — þegar eg
var hjá Bartholino, nokkrum árum fyrir hans dauða, hafði hann 
þetta volumen til láns frá Mag. þórði þorlákssyni, las eg það 
þá í gegnum, og excerperaði úr öllum sögunum, sem þar inni 
standa, velustiorcs ct rariorcs voculas. þá var Augustini saga 
heil og vantaöi ekki í. Nú síðar, þá eg fékk bókina til láns frá 
Skálholti og liún í annað sinn fór til Danmerkr, þá vantaði eitt 
blað í Augustini sögu, sem þess í milli bafði úr henni riflð verið 
á íslandi. þar eplir barst mér í hendr liell'tin af þessu blaði, 
sem er neðri partrinn, en efri helmíngrinn var af skorinn og 
burtu. þerina hehníng hefi eg lagt á sinn slað innaní bókina, 
og til allrar lukku er þessi hin sama Augustini saga lieil í öðrum 
codice Scallioltcnsi í litlu folio (þ. e. AM. 235 folio), hvaðan 
þessar lacunœ kunna að heilu að fyllast, og hefi eg in allcro 
illo codicc annoteraö in maryine hvar þessar lacunœ eru í þessum 
codice." — Á öðrum stað segir Árni um þessa sömu bók: „þcssi 
bók hefir heyrt Skálholts kirkju lil fyrir löngu, og verið svo 
smámsaman rifin í sundr; eg lieíi mörg blöð úr henni fengið úr
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mörgum stöðum á Islandi úr ymsum landshornum.” Árni Magn- 
ússon heíir búið til latínska þýðíngu Jónssögu eptir þessari bók, 
og flnnst sú þýðíng í safni hans, sýnir það aö honum hefir 
sagan þótt merkileg, enda er hún all-fornyrð, og mun trauðlega 
vera ýngri en frá öndverðri 13. ökl, t. d. eyfit = ekki, sem víða 
ftnnst í þessari bók.

2) I safni Árna Nr. 221 folio flnnast enn 5 skinnblöð, 4 úr 
niðrlagi Jónssögu og eitt úr Augustinus sögu. J>essi blöð eru 
með gamalli hendi, líklega i'rá lokum 13. aldar, og það verðr 
ekki betr séð, en að sú bók, sem þessi blöð eru úr, sé einmitt 
lrumrit fyrir 234, orðfærið á Jónssögu er násvipað, og í báðum 
kemr Augustinus saga næst á eptir Jónssögu (sjá bls. 202 athgr. 
2), eru því þessi skinnblöð merkileg, og eru þau höfð til sam- 
anburðar það sem þau ná.

3) 'í AM. 235 í folio flnnst og Jónssaga, en ekki nema tvö 
fremstu blöðin, því hitt vanlar. líók þessi innihcldr margar 
helgra manna sögur. Árni Mágnússon lýsir svo innihaldi hennar : 
..1) Af Maria Ægyptiaca hinni bersyndugu, def.; 2) Magnússaga 
Kyjajarls, stutt; 3) Jóns saga llólabiskups, vantar mestan hlut aptan 
af; 4) Pétrs saga postula, vantar framan við; 5) Margrétu meyjar 
saga; tj) afMartha og Maria Magdalena; 7) Sancti Olai miracula 
quœdam, tekin úr sögu hans; 8) Af Fide, Spe et Ckaritate; i)) St. 
kaurentii píslarvotts saga; IGjMaríu saga meyjar, stutt; 11) Au- 
gustini saga (samhljóða og í 234); 12) Mauritii saga; 13) Páls saga 
upoetoli, stutl; 14) Flagellatio crucis in Berytho) 15) St. Theodori 
saga; ltí) Martini saga Turonensis; 17) Cecilíu meyjar saga”. — Á 
öðrum stað segirÁrni: „Bókin er í litlu folio, bandlaus, heflr fyrr- 
l,|n verið eign Skálholtskirkju, utputo”. — Bókin er nú 08 blóð, eða 
''oltara 04, því 4 lyrstu blöðin, með Johannis sögu baptistæ o. s.frv., 
eru úr annari miklu ýngri bók. Bók Jiessi er rituð í tveiin dálk- 
Urn> hklega um 1380. J>essar tvær bækr, Nr. 234 og 235 í folio, 
e,’u oinbverjar hinar helztu helgra manna sögubækr í safni Árna.

4) 1 rikisskjalasafninu í Kristjania linnst og eitt blaö í 4to 
1,1 Jónssögu, en skorið sundr í miðju, og neðan al' því. f>etta
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blaö byrjar bls. 1638 („scipat hia drotnigv") og nær l'ram á bls. 
15G, samliljóða Skálhollsbók, en skýtr þar inn þættinum um 
Sæmnnd og meistarann, orðrétt sem í sögn Gunnlaugs, og cndar 
þar á orðunum : „ef bann lætr af at leita ockar” (sjá bls. 22825). 
Lector Unger í Kristjania licfir góöfúslcga scnt oss stafrétta af- 
skript af þessu blaði. Jóns saga hin elzla er því í lieilu liki 
til að eins i einn handriti, en þrjú brot að auk. Hér er því sagan 
prentuð eptir Nr. 234, og hin brotin borin saman það sem þau 
hrökkva.

Jóns saga lielga eptir Gunnlaug (//) er: I) i Stokk- 
hólmsbók, sem að framan er lýst (bls. xxix—xxx), og fyllir hún þar 
11 blöð, en þá hættir sagan í miðju kafi og á miðri blaðsíðu, þegar 
komið er lítið skeið fram í jarteinaþáttinn; byrjar þá biskupatal, 
o. s. frv. — Að þar vanli aptan við söguna sést á því, að jar- 
teinir eru ósagðar, sem sagt er l'ramar í sögunni að síðar skuli 
koma (sjá l. d. bls. 239, sbr. bls. 254 athgr. 1). — 2) Skarð 
þetta, sem er aptan við söguna, fyllir að nokkru leyti brot það 
af sögu Gunnlaugs, sem finnst í safni Árna Nr. 219 folio. þessi 
bók hefir á 17. öld verið rifin í sundr fyrir norðan land, og 
blöð úr henni fékk Arni víðsvegar að. Árni segir svo frá:

„Úr Jóns sögu Iióla biskups 3 blöð. 
úr þorlákssögu 6 blöð 
úr Guðmundarsögu G blöð; .... 

tvö af þessum blöðnm fökk eg 1705 af sira Jóni Torfasyni, vóru 
komin frá Stórahóli í Kyjafirði og vóru úr þorláks sögu og Jóns 
sögu; þrjú fékk eg 1705 frá Mr. Nikulási Kinarssyni; vóru öll úr 
þorlákssögu; tvö blöð úr þorlákssögu fékk eg antc annum 1702 
frá íslandi, sitl úr hverjum stað, norðan frá landinu ef mig rétt 
minnir; tvö blöð úr Guðmundarsögu hefi eg fengið af Guðmundi 
Úlafssyni, lögrétlumanni, í Dleiðargarði í Saurbæjarsókn í Eyja- 
firði, en liann fékk hjá sira þorsteini Ólafssyni í Miklagarði í 
Eyjafirði, sem þau fengið hefir, si recte meminit, eptir föður 
sinn sira Ólaf í Grímstúngum. Eilt blað úr Guðmundarsögu fékk 
eg T708 frá sira þorláki Grímssyni, en hann hafði það fengið
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lijá nefndum sira þorsteini Ólafssyni í Miklagarði. Eitt af þess- 
um blöðum fékk eg frá íslandi ante annum 1702. Ilin blöðin, 
sem fleiri eru, hefi eg eigi annoterað, hvaðan lil mín komin 
sé. [>að ælla eg annars sé víst, að þessi codex liafi norðr í landi 
verið í sundr riflnn". — Enn fremr er lil blað úr Jónssögu, 
sem áðr lá í Nr. 220 folio, en cr fært síðan í Nr. 219, þar 
sem það á heima; um þetta blað segir Árni: (lúr sögu Jóns 
Hólabiskups, komið til m>n 1727 frá próf. sira þorsteini lietils- 
syni aö Hrafnagili í Eyjaflrði’’. — Ur bók þessari eru því nú 
alls til 10 blöð, og þar af 4 úr Jónssögu; um 2 þeirra vili nú 
svo vel til, að þau eru einmitt úr jarteinaþættinum, sem vantar í 
Stokkhólmsbók, og eru þessi 2 blöð því prentuð aptanvið sög- 
una, bls. 254 — 60. Öll pappírshandrit af Jónssögu eptir Gunn- 
laug, þau sem vér þekkjum, eru riluð eptir Stokkhólmsbók.

Um höfund sögunnar má ganga úr öllum skugga hver sé; 
þegar I formálanum segir svo: ((höfum vér þessa frásögn [segir 
Gunnlaugr múnkr] . . af oss ellrum mönnum ok meirháttar 
numit, ok eigi al' einni saman vorri ofdirfð ok bvatvísi þetta 
verk upp byrjat, heldr at boði ok áeggjan verðligs herra Guð- 
mundar biskups”. Til þessara orða litr Arngrímr ábóti I Guð- 
mundarsögu sinni (um 1350), er hann segir svo: ..þessi Gunn- 
laugr componeraði meðr latínu líf liins sæla Johannis fyrsta 
Holensis; váttar hann þat í prologo þess sama verks, al þat 
efni tók bann upp í fyrstu fyrir bæn eðr boð virðuligs herra 
Euðmundar Ilólabiskups”. Enn fremr er á tveim stöðum talað 
um Gunnlaug, ((er latínusöguna (þessa sögu) hefir saman sett 
(bls. 235, 257). l'rumritið latínska er nú glataö, og er að eins 
l'l þýðíng sögunnar, en ekki verðr betr séð, en að þýðíng þessi 
muni vera nokkuð nákvæm; latínu - blærinn og latínsk setn- 
"'gaskipan skín í gegnum alla þýðínguna, og opt nefnir höfuudr- 
mn sig í fyrstu persónu (ek, vér), en þá skýtr þýðandinn opt 
11111: „segir bróðir Gunnlaugr” (bls. 240), „segir Gunnlaugr 
múnkr” (bls. 215, 235), til að sýna, að það er hann sem talar, 
011 ekki þýðandinn; þclta er mjög siðr í fornum þýðíngum ís-
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lenzkum (sjá bls. 235 atbgr. 2). Gunnlaugr rnúnkr minnist 
þannig á sjálfan sig: „lét liann (Jóu biskup) setja skóla beima
þar á staðnum, veslr frá kirkjudyrum......... hvern vér sám með
voruni augum" (bls. 235), og þar sem segir um lærisveina 
Jóns biskups (bls. 2JO—41) segir liann svo: „Allir hinir sæmi- 
ligstu kenninieun í Norðlendínga fjórðúngi vóru nokkura hriö 
til náms at Hólum, þá sem vorr aldr....mátti muna . . . . 
Margir af sagðra meistara lærisveinum önduðust á vorum 
dögum . . . . En at ek nefna nokkura sagðra lærisveina, þá 
er ek sá mínum augum” (síðan nefnir hann Klæng biskup, 
Vilmund og Hrein ábóla o. s. frv.). Gunnlaugr mun hafa ritað 
þessa sögu sína á árunum 1203—1208, því eptir það kom halr 
milli Guðmundar biskups og hans; en hitt er vandara að segja, 
nær sögunni muni hafa verið snarað, en vér ætlum þó að það 
sé varla fyr en um 1250, og það mætti vera að það væri ekki 
gjört fyr en á 14. öld; þó er málið allgott. Vér höfum laliö 
sögu Gunnlaugs ýngri fyrir þessa skuld, heldr en hina söguna 
um Jón biskup, sem er í skinnbókinni Nr. 234 (^4), og vér 
höfum kallað „hina elztu”. —

Um höfund þeirrar sögu (A) er tæpt að segja nokkuð með vissu; 
fyrr en 1200 er hún ekki skrifuð, því þá var Jón biskup belgr gjörr, 
en varla heldr miklu síðar. Gunnlaugr múnkr heflr ekki ritað hana, 
því hans tímatal er ekki í henni (Gunnlaugr hefir Húngrvóku tíma- 
tal), enda vantar og allt það í söguna, scm er einkennilegt við 
sögu Gunnlaugs, t. d. um lærisveina Jóns biskups, er Gunnlaugr 
mundi, söguna um Gils Illugason og um Sæmund og meistarann, en 
þó er auðséð að sá, sem siðar ritaði, hefir þekkt sögu hins og lagt 
hana til grundvallar; mun sagan í Nr. 234 vcra eldri, og mætti 
halda, að Brandr biskup Sæmundarson hefði látið rita hana (um 
1200), en Guðmundr biskup síðan scnl Gunnlaugi, lil að dikta 
hana á latínu; enda er og mestr þorri að þær segja eins frá. 
Höfundr Jónssögu hinnar elztu hcfir þekkt Íslendíngabók Ara, 
og ritað stundum orðrétt að kalla eplir henni, t. d. bls. 158; 
þar á móti verðr ekki séð að hann hafi þekkt Húngrvöku, en
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þorlákssögu elztu liefir liann annaðhvort þekkt, eðr höfundr I»or- 
lákssögu heflr þekkt Jónssögu (sbr. t. d. Jónssögu kap. 15 við 
þorlúkssögu kap. 8); er þó hið síðara líkara, því ef þorlákssaga 
vteri eldri, þá verðr ekki séö hvers vegna höfundr Jónssögu ekki 
hefði þekkt einnig Húngrvöku, þar sem hún er eptir sama mann- 
inn og þorlákssaga, og hefir liklega í öndverðu verið áföst henni. 
Sögublœrinn á Jónssögu hinni elztu er nokkuð' svipaðr og á 
þorlákssögu; orðfærið er fornt og mjög vandað, svo að ekkert 
er af málsins hálfu því til fyrirstöðu, að sagan sé rituð um 
1200, það er enda mjög líklegt aö svo sé. Jarteinirnar eru flestar, 
ef ekki allar, frá árunum 1199—1201, og eru þær í sögu Gunn- 
laugs, og cuda í báðum, sem þáttr sér. Jarteinaþáttrinn hyrjar 
i elztu sögnnni með kap. 23, og í kap. 22 cr nokkurskonar 
niðrlag sögunnar. Urandr hiskup lét þegar, er lýst var helgi 
Jóns biskups 1198, rita í eina bók á Ilólum jarteinir Jóns bisk- 
ups, jafnótt og þær uröu; og lét lýsa þeim (lesa þær upp, lík- 
lega á þíngi). liptir þessari bók niunu nú flestar jarteinirnar 
vera teknar í hvorritveggja sögunni. þetta má sjá meðal ann- 
ars á bls. 192, þar sem segir: „ok þá er Brandr biskup lét 
lýsa jartegnum Jóns biskups, þá vildi hann (llrandr djákn), 
eigi þessi jartegn lýsa láta” („rita", helir C; sbr. 192, atligr. 4. G). 
Til jarteinabókar þessarar er og skýrskotað í Guðmundarsögu 
á einum stað (sjá bls. 459 athgr. 3). þar segir: „margar ágætar 
jarteiknir birtust á þeirn degi, fyrir verðleika signaðs Johannis, 
fyrsta í heilsugjöf Urands biskups . . . hvað fyllilega greinist 
í hans jarteiknabók". þetta lýtr til þess sem segir í Jónssögu 
hinni elzlu, kap. 31—32 (bls. 185- 187). Til þessa mun og það 
hila, sem segir f niðrlagi elztu sögunnar (bls. 201): „Nú höf- 
um vér yfirfarit nokkut af lífi ok jartegnum hins heilaga Jóns 
biskups, eptir því sem vér höt'um fuudit á skynsamlegum bók- 
uni ritað, ok haft sumt af skynsömum mönnuin ok réttoröum”. 
þessar „skynsamlegu hækr” geta ekki aðrar verið en jarteina- 
hók llrands biskups, og ef til vill íslendingabók Ara, setn höf- 
undrinn Uefir ritað snmt eptir.

Jónssaga hin ýngsta (C) er og lil í safni ÁrnaNr. 392
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4t0, og er úr bók þeirri, sem þorlákr biskup lét rita 1G41, og að 
framan er getið. Frumrit þessarar bókar, sem þorlákr biskup hefir 
liaft, er nú glatað. Sagan er að orðfœri nokkuð ólík hvorri hinna, 
þó líkari sögu Gunnlaugs; er luin anðsjáanlega eptir henni saman- 
sett, tímalal sein í henni, og enda ritvillur finnast stnndum 
hinar sömu sem í Slokkhólmsbók (bls. 158 atligr. 3: ártalið 
Miij fyrir Mlxxiij; bls. 173 athgr. 1: Mcix fyrir Mcxi). }>ví 
verðr ekki annað séð, cn að sá sem rilaði C haíi haft einmitt 
Stokkbólmsbók eða þá frumrit hennar fyrir sér. Málið í C er 
á þá lund, að hún getr varla verið eldri en frá miðri 14. öld; en 
inörg mannanöfn eru fyllri eðr lleiri í benni en báðum hinum, 
og jarteinir fleiri. Allt þetta, sem einhverjum fróðleik nemr, er 
sett neðanmáls við A eða þá í Yiðbieli aptan við A (bls. 203 — 
212), en að prenta C alla upp þótti oss ógjöranda, því ávallt, 
er hún segir með öðrmn orðum frá en hinar, þá er það lakara, 
og frásögnin í hinum liggr œtíð til grundvallár.

Af því sem nú er línt má sjá, að í raun réltri er ekki lil 
nema ein frumrituð saga af Jóni helga, hinar tvær eru runnar af 
henni, sumu bæll við og aptr sumt fellt úr, en allr þorri er 
svo að þær bafa allar eins. Engin af þessum þremr sögum um 
Jón biskup helga heíir nokkru sinni áðr prentuð verið.

IX. þoiíLÁKS Saga uin ÝNGni (merkt B-, bls. 261—332) 
fmnst að eins á skinnbókinni Nr. 382 í 4t0 í safni Árna Magnús- 
sonar. Um þessa bók fer Árni svolelldum orðum: uþessa þor- 
lákssögu lekk eg á liliðarenda af sál. Guðríði Gísladóttur; er 
það sú, sem eg var til forna að spyrja eptir, og ætlaði mundi 
tilheyrt hafa Skálholts dóinkirkju’, livað eg nú sé að eigi heíir 
svo verið. þessi þorlákssaga var, þá mér í hendr kom, inn- 
saumuð með þveng í óhryssilegt Jjótt leðr, livað eg þar utanaf

i) Um petta segir Arni á öferuin staí): „þorlákssögu helga fragment 
membr. á 18 blöfcum skrifar Mag. Ujörn mér aí> fylgi Skálholtskirkju.” 
jiessa Jiorlákssögu hefir Arni aldrei fengfb, og 382 getr pah ekki verfö, því 
liún er 36 blöb og öll vel lesandi, og komin frá Hliharenda. Hætt er því 
vií), a'b á þessum 18 blölbum hafi eitthvaí) annat) staliií) en þorlákssaga.
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tók. J»eir samanbundnu geirarnir eru rcliquim tveggja arka, sem 
barbard manu eru skorin aptan af bókinni, og hér fyrir utan 
var síöast í bókinni einn þvengr, sem lialdið hafði einu arki, 
sem með heilu líki er nú burtrifið, en þvengrinn orðinn tilbaka. 
Eigi höfðu í þessu innsaumaða bandi nokkurntíma tleiri örk 
verið, hvað cð auðscð var af götunum í hryggnum; vantar svo 
aptan við bókina:

1) síðara hlutann aptan af síðasta arkinu, sém heilt er framantil;
2) tvö örkin, hverra hryggir eru tilbaka, hér samanbundnir;
3) það síðasla arkið, sem ekkert er tilbaka af.”

í bókinni liggja nú alls 8 arkir eða 36 blöð, þvi að annað 
og þriðja hvert blað vantar; en í heilu líki heflr sagan eptir 
sögn Árna þá verið 11 arkir eða um 86 blöð. j>eir tveir saman- 
bundnu geirar, sem Árni talar um, eru í annáls-handritinu AM. 
420 í 4'°, en þar verða ekki lesnir nema 2 stafir eða 3, sem víöa 
standa eptir á jaðrinnm, og verðr að eins séð að J>orlákssaga 
nær út báðar þessar arkir; vautar því aptanvið söguna: 5 síð- 
ustu blöðin af síðustu Orkinni og 3 arkir heilar, eða undir 30 
blöð, en af bók þessari finnst engin afskript, hvorki fyr né síðar. 
llöndin á skiunbókinni er ágæt og sett, líklega frá fyrra hluta 14. 
aldar; 23 línur á síðu hverri. Upphafsstafr sögunnar er vel upp- 
dreginn; við stafsetnínguna cr það helzt að athuga, að ritað er 
ávallt: iflr, mindi, skildi, firir, þikkir(=. yfiro. s. fr.); d og ó eru 
optast aðgreind; ai finnst stundurn. Fyrsta blaðið i fyrstu örkinni 
hefir liklega slaðið autt, en á 3. blaðs. er latínska kvæðið : Prœsul 
Thorlacc o. s. frv.; — á 4. bls. byrjar sagan sjálf.

þessi þorlákssaga er að meslu bygð á hinni fornu sögu, 
en breytir þó orðfæri nokkuð að mun víða. Sagan er svo undir 
komin, að otlítið þólti sagt frá í hinni fornu sögu frá staðamálum 
j>orláks biskups ok deilum lians við Jón Loptsson og þá Uorg- 
Hrðínga. Ilöfundr hinnar fornu þorlákssögu var ástvinr Páls 
biskups, og ritaði söguna að honum lifanda, eplir því sem næst 
verðr komizl, og liklega að hans fyrirsögn. j>að var því að 
vonum, þó hann sneiddi hjá deilum þorláks biskups við Jón 
Eoptsson, föður Páls biskups, og um samfarir þeirra Jóns og
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Ragneiðar; liann getr þessa þar mjög liógliga með þessum 
orðum kap. 4 (bls. 92): „ok hafði liann mjök lánga skapraun ai' 
þeirra háttum, er eigi váru eptir hans skaplyndi; en þó kom 
þat til góðra lykta um síðir, með guðs miskunn ok góðu tilstilli 
þeirra manna, er lut áttu í, ok góðvilja þeirra sjálfra’’; og kap. 15 
(bls. 107): „þorlákr biskup rauf þau ráð öll á sínum dögum, sem 
hann vissi at ólögum ráðin vera, hvárt sem lut áttu í meiri menn 
eðr minni. Eigi varð hann við suma menn né höfðíngja með öllu 
samhuga” o. s. fr. En þegar nú á 13. öld óx klerka rfki, þá 
var von að þessi frásögn þætti mjög svo ónóg, og þólti sem af 
lionum væri dregið hið mesta lof hans, er ekki var getið um 
staðadeilur hans. þessa getr höfundr miðsögunnar sjálfr í for- 
mála sínum (bls. 264): uþat dregr oss mjök til at skril'a líf ok 
jarteignir þessa virðuligs herra ok andaligs föður, al i fornurn 
framburði sögunnar virðist oss hann varla hafa veröuga minníng 
af þeim þraulum ok meingerðurn, sem Irann lrefir þolat af sínurn 
mótstöðumönnum, þeinr sem upp vóru ú kirkjunnar skaða í hans 
biskupsdómi, ok af þessu efni þikkir oss minrra talat en vér 
vildim. En sá góði maör, sem í fyrstu liefir söguna setta” o. s. fr. 
Allr þorri sögunnar er þó sem í hinni fornu sögu, err orðfæri 
lítið eitt vikið við og svo skolið inn greinum hér oghvar; hinar 
helztu eru: 1) Prologus söguunar; 2) endir 10. kap.; 3) tvær 
srnágreinir um staðarnál, bls. 275 (sbr. atbgr. 1—2); 4) lílil 
grein um skriptaboö, bls. 277 (sjá atligr. 2); 5) allr Oddaverja- 
þáltr með formála, bls. 280—293; 6) greinin bls. 300—1 (athgij. 
1). — I lrásögninni eptir dauða þorláks biskups, kap. 31 ll'. (bls. 
299 IT.) er frásögnin betri og fyllri en í gömlu sögunui, einsog 
bún stendr í Stokkhólrnsbók, l. d. ræða Gizurar, og er illa að 
liér vantar í 382, svo að fyrir það vantar upphaf ræðu Gizurar; 
þó er sagan hér varla óbreytt, sem hún var í öndverðu, að vísu 
eru fallin út orðin: tlok vil ek geta nokkurra orða lrans, þeirra 
er hann talaði, ok mér ganga sízt ór minni,” sem bls. 299 er 
vísað lil aö í gömlu sögunni hafi staðið. Jarteinirnar eru framan- 
til miklu betri hér, og skipulegri, og eptir réttu timatali, einsog 
þær liafa slaðiö í jarteinabókunr þeim, sem l’áll biskup lét upp-
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losa. Síðan, þegar fram eptir dregr, er hér ekki sett nema stutt 
ágrip af jarteinunum, og þegar þess er ga:U, að aptanvið bókina 
vanta nærfellt 30 blöð, [iá er líklegt að hér á hafi verið ágrip 
af öllum jarteinum þeim, sem menn höfðu þá spurn af.

Ekki verðr með vissu sagt, nær sagan muni rituð, helzt af 
þvi að seinasta hlutann vantar. þar sem segir bls. 281 : „bjó þar 
(á Rauðalæk) Ormr hinn gamli”, þá er það vottr þess, að 
sagan sé rituð um eða eptir daga Orms Svínfellíngs, því fyr 
gátu menn ekki nefnt Orm gamla. Ormr Svínfellíngr bjó á 
Svínafelli árið 1222 en var þá úngr, og bann andaðist 1241; 
sagan er því varla rituð fyr en um 1230. Orðfærið á Odda- 
verjaþætti er nokluið svipað og á Árna biskups sögu, en þó 
þorum vér ekki að segja, að báðar muni vera eptir sama mann, 
og líklega mun þáttrinn vera ritaðr áðr en Árni biskup af nýju 
hóf upp staðamál, því höfundrinn mundi varla hafa getað gjört 
að sér að nefna það, en í þættinum flnnst engin bendíng í þá 
átl, en líklegt er að höfundr Árna biskups sögu haíi þekkt 
Oddaverjaþátt; beri menn saman kap. 18 \ið kap. 6 í Árna 
biskups sögu, þú lítr út sem svo sé. Orðfærið á formálanum og 
svoyms orðatiltæki, sem t. d.: Jala með e—n” (bls. 286) virðist 
sanna, að sagan sé varla eldri en 1250; getgáta vor bls. 113 
alhgr. 1, að sá sem fí setti saman liafi munað þorlák, mun þvi 
varla rétt vera.

Hinar mörgu eyður, sem eru i 382, eru fylltar eptir hinni 
ýngslu þorlákssögu, sem vér höfum svo kallað (merkt C), af 
lienni eru til ekki allfá handrilabrot, þar sem elzla sagan (A) 
og miðsagan (fí) hvor fyrir sig flnnst að eins á einu handriti. 
l>essi ýngsta saga er þó raunar ekki annaö eðr meira, en hin 
gamla saga (zl), heldr er hún að kalla orðrélt skrifuð upp, og 
hleypt úr klausum á stöku stað. Eptir kap. 17 (bls. 110, athgr. 1) 
er skolið inn Oddaverja þælti. [>egar aptr í jarteinirnar kemr, þá 
er alveg fylgt fí að efni og röð, en miðr orðað þar sem þær 
skilr á, og sumum jarteinum sleppt úr. Eptir kap. 43 (bls. 315, 
sbr. bls. 332 athgr. 1) þar sem A endar, kemr nú í C jarteina- 
bók l>orláks hin elzta, að mestu orörétt sein hún er hér prentuð
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bls. 333—356 (sjá bls. 315 albgr. /i, og 333 athgr. 1); þar næst 
komr nýr jarteinakafli, sem bér er prentaðr í Viðbæti Nr. m 
(bls. 375—391). [>essi síðasli jarteinakafli er það cina sem er 
nýtt í þessari sögu; hafa þcssar jarteinir, sem í honum stíinda, 
26 að tölu, flestar gjörzt um 1300, og bin síðasta árið 1325, 
og mun bókin það ár vera samansett; að því sama lýtr þar sem 
segir í C (sjá bls. 266); tlvar þá fyrr komit til þíngs en nú,” og 
sýnir það að C er samanselt eptir að Jónsbók var út gefin. 
því þótti oss ekki blýða að prenla alla þessa sögu, að ekkerl 
er nýtl í benni, fyrir utan þenna síöasta kafla bennar; vér höfúm 
frumritin sjálf fyrir hinu öllu, svo sem þorlákssögu elztu, jar- 
teinabókina gömlu (Nr. 645) o. s. fr. — Af handritum þessarar 
sögu er ekkert beilt, nema skinnbókin í safni Árna Nr. 379 í 
4t0; það er sarna bókin sem IJúngrvaka er prenluð eptir, og 
getið er að framan. Skinnbók sú, sem þorlákr biskup befir látið 
rita þessa bók eptir, erglötuð; pappírsbandritin 380 í 4t0 (skrifuð 
1641) og 204 folio eru alveg sambljóða henni. Enn fremr eru 
til 6 blöð af sögunni í AM. 219 folio, sem lýst er að framan 
bls. xxxviii—xxxix, og þar á meðal niðrlag sögunnar (sjá bls. 385 
athgr. 2og391 alhgr. 2). Sagan í 219 er samkynja og sú í 379, 
en þó af öðrum handritaflokki, og stundum lítið eilt frábrugðin í 
orðfæri, en sem þó nernr litlu. Ennfremr eru í Nr. 383 4'° tvö 
smábrot (4 blöð), sín tvö úr hverri bók (merkt 3833-0; annað 
þeirra kom í góðar þarfir til að fá rétt mál úr greininni um 
Stcina prest (bls. 285); svo er og til lítið skinnblað í 8V0 í AM. 
385 4t0, er byrjar bls. 380, og er það ekki hagnýtt við útgáfuna, 
eiula er þess heizt að geta um það, að það les „Kunólfr” (fyrir 
„Örnólfr”) í sögunni uin jarteinina í Ilítarnesi (Viðb. m, kap. 9, 
bls. 380). Öll þessi brot munu vcra frá síðara hluta 44. aldar.

Af því sem nú er tínt má sjá, að af þorláki biskupi er 
ekki til nema ein frumrituð saga (A); binar tvær ern gjörðar 
eptir benni, og C fylgir lienni orðrétt allvíðast. Höfundr mið- 
sögunnar, sem verið hefir orðfær maðr, víkr orðnnum nokkuð 
svo við á ymsum stöðum, svo sagan fær í B nokkuð annan 
blæ en í A, þó efni og orð sé í raun bið sama. Að vér nefn-
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uni þrjár sögur er því að eins gjört með tilliti til samsetníngar 
og viðauka, þó mestr þorri sé sagðr eins í öllum þremr.

Nú er Komið að því, að segja frá jarteinabókum þorláks 
biskups, þejm sem enn eru til og prentaðar eru aptan við sögu 
lians (bls. 333 — 91). Af öllum belgum mönnum var enginn 
Íslenöíngum ljúfari til ábeita en þorlákr, og slíkr ástgoði varð 
hann mönnum til ákalls, að allir þóttust finna raunabót, er á 
liann liétu, ríkir menn og óríkir, í hverskonar vanda er þeir vóru 
staddir. Allar jarteinir þorláks bera góðmannlegan og hógværan 
blæ, og bera þess Ijósan vott, að trúin á árnaðarorð bans var 
af heilum liuga runnin , og grandaminni en vant er að vcra í 
slíkum efnum. þorlákr biskup var hinn fyrsti maðr á íslandi, 
er vart vrði við helgi hans, en Noregr, Danmörk, Svíþjóð og 
Orkneyjar höfðu um langa æfi haft sína helga menn. Hinir 
helgu menn kómu í stað landvættanna gömlu, og bænir þeirra 
trúðu menn að héldi löndunum uppi. Á tólftu öld urðu lslend- 
íngar að bjargast við að ákalla Ólaf helga, Magnús Eyjajarl eða 
Hallvarð; vóru það því góð umskipti þegar biskupsstólarnir á 
íslnndi fengu sinn helgan mann hvor; tign stólanna og vegr 
landsins og frelsi kirkjnnnar varð að aukast en ekki þverra við 
það, að nú þurftu menn ekki lengr að gjöra heit sín til erki- 
slólsins í Niðarósi eðr erlendra dýrðlínga. Ilelgi þorláks kom 
fyrst upp norðanlands, en Páll biskup tók þessu máli seinlega 
í fyrstu, en fyrir eggjan og aðliald lirands biskups og Norð- 
lendínga vóru þó leyfð áheit við þorlák biskup á alþíngi 1198. 
Á þessu sama þíngi urðu 9 jarteinir, og frá þínglausnum, á 
þremr vikum hinum næstu, fram að 20. Juli 1198, sem er upp- 
tökudagr þorláks biskups, urðu 26 jarteinir; lét l’áll biskup 
allt rila í eina bók jafnólt; en menn kómu nú í Skálholt svo 
ört al' öllu landi, að hann hafði varla við að láta skrifa. Frá 
20. Juli 1198 og þar til á þíngi næsta ár (1199) eru tilgreindar 
40 jarteinir. Á þessu þíngi var lýst helgi þorláks, og lét þá 
Páll biskup lesa upp jarteinabók þá er hann hafði jafnótt skrifa 
látið. þessi bók er enn til að mestu, og er það eitthvert hið 
elzta íslenzkt handrit, og finnst í safni Árna Nr. 645 í 4'°. þetta
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sést á 41. kap. í bók þessari (bls. 352) þar segir svo: „Á alþíngi 
þessu enu sama (1199) lét Páll biskup ráðaupp (at lesa) at bæn 
manna jarteinir ens sæla þorláks biskups, þær er bér eru 
skrifaðar á þessi bók". Árui Magnússon fékk handrit 
þetta að norðan, og mun það fyrrum hafa verið eign Múnka- 
þverár klanstrs. Árni lýsir því þannig og innihaldi þess, bæði 
á blöðum með handritinu sjálfu og í Nr. 435 í 4'° fol. 17h:

„Miracula nonnulla sancti Thorlaci ([kannske] aptan af 
þorláks sögu).

Acla sancti Clementis llomani.
Acta et passio sancli Petri apostoli.
Passio sancti Jacobi aposloli.
Passio sancti Bartbolomæi apostoli.
Passio sancti Mathæi apostoli.
Passio sancti Andreæ aposloli.
Acta sancti Pauli.
Niðrsligníngarsaga Christi.
De sancto Martino.
[Qvarto minori; codex pervetustus, sed (quod dolendum) 

mutilus]. —
Postulasögur Qvarlo, með æöi gamla og varula skript, segir 

tíuðbrandr Björnsson verið hafa í sínn barndæmi á Múnka-þverá, 
og hafi þær enginn lesið getað fyrir utan einn mann þar í Eyja- 
firði, það eru líklegast þær eg á: membrana majori 8V0. — 
Ari fróði ætla eg haö verið með sama skriptarlag sem þessi 
bók”; — en íslendingabók Ara, sú er til var á 17. öld, ætluðu 
meun að væri eiginhandarrit Ara (frá hérumbil 1135), og svo 
gömul er höndin á 645, að væri ekki jarteinir þorláks þar á, 
mundu menn ætla þá bók vera frá 12. öld, en sökum þessa 
þá getr bún ekki eldri verið en 13. Marls 1200, því þann dag 
varð síðasta jarteinin, sem í bókinni er sögð, en vér ætluin og 
að bókin sé það ár rituð. Mætti til gela, að Páll biskup hafl á 
þessum vetri látið gefa út jarteinabókina, en 6 síöustu kapp. 
(41 — 46) ber að álíta sem viðbæti. Sá sem árið 1325 hefir setl 
saman hina ýngstu þorlákssögu (C) heíir hafl fyrir sér þessa
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bók, þó ekki sjálfa 645, lieldr systur hennar, sem sjá má af 
orðamun þeim sem er á milli þeirra. Af 645 eru nii eptir 
56 blöð ; á 11 fremstu blöðunum eru jarleinir þorláks, og stendr 
á beilli örk að framan, svo framanvið vantar eina örk beila eða tleiri, 
°g munu jarteinir þorláks varla bafa staðið fremst, því framan 
við þær ætlum vér að vanti eigi meira en 3—4 blöð; það getr 
verið, aö í bókinni bafl staðið jarteinir þær 9, sem urðu á al- 
þíngi 1198, og svo þær 26, sem urðu þrjár næslu vikurnar, og 
ef til vill sagan um upptöku þorláks 20. Juli, en nú byrjar 
bókin í miðri jarteininni um Grím bónda og Holtavatn, en sú 
jartein varð um mitt sumarll98, og er upphaflð fyllt eptir C(sjá 
bls. 333 atbgr. I.). Ilitt getr ckki verið , að þorlákssaga bafi 
öll verið á þessari bók, það sýnir frásögnin, að þetta er jarteina- 
bók en engin saga, og þar að lúta orðin í kap. 41, enda mundi og, 
væri þaö saga, einliver niðrlagskapituli standa við lok bennar, 
en svo er ekki. þorlákssaga muu og beldr ekki bafa verið samin 
þegar 645 var rituð. 645 er bér prantuð stafrélt í Viðbæli 1. 
lds. 333—356, en þó leyst úr böndum. Gn bandstali alla sem 
í bókinni eru (a/-, iVs, ar, þs, nd o. s. f.) böfðum vér ekki 
letr lil að sýna, fyrir utan g. 'Uin stafsetníng bókar þessarar 
þurfum vér því fált að lala, bún er forn í hvívetna; bún tiðkar 
mjög -iþ -aþ -uþ (haflþ, segiþ); þelta mun frá öndverðu liafa 
verið framburðr á Islandi, og tinusl í elztu bandritum, en síðar 
fóru menn að tíðka -it -al -ut. þar sem nú í bókinni er band 
fyrir þessuin samstöfum, þá böfum vér leyst það upp í -it 
-at -ut, nema ef síðasta samstafa befir að niðrlagi t (t. d. leiliþ). 
llandið ' höfum vér ætíð leyst upp -er, l. d. seger.

Önnur jarteinabók þorláks biskups (Viðb. II., bls. 357— 
374) er bér prentuð eplir AM. 379: skinnbók þorláks biskups 
Skúiasonar, þeirri sem að framan er getið; þar standa þessar 
jarteinir aptan við þorlákssögu bina ýngstu. þessi kafli beyrir 
ckki sögunni til, heldr beíir þorlákr biskup Skúlasou l'undið 
bann á einbverjum skinnblöðum, og látið rita liann bér inn, en 
l'elta frumrit er nú alveg glatað, og flnnst þessi þáttr nú bvergi

í‘l)
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nema í 379 og 387, sem er lóleg afskript af 379. fetta mun vera 
göniul jarteinabók, og jarleinir þær, sem hún hefir inni að halda, 
hafa gjörzt um daga Páls biskups, að vísu allar þær, sem eitthvað 
verðr tilgreint um (sjá bls. 357 athgr. 1.), og segir berlega við 
sumar af þeim, að Páll biskup hafi látið rita þær, t. d. kap. G : 
„hann færði beit sitt Páli biskupi ok sagði greinilega þenna 
atburð, en bann lét rita síðan”; og kap. 10: „Páll biskup lét 
rila þessa jarteikn”. í kap. 16—19 standa jarteinir, sem gjörðust 
í öðru biskupsríki (fyrir norðan land), og síðast kap. 20—22 
eru „vitranir þær, er Guðnnindr prestr, cr síðan var biskup, 
sendi Gunnlaugi múnk, at liann skyldi dikta”. Iíap. 23 er 
nokkurskonar niðrlag, sem sýnir, að þessar jarteinir liafa verið 
ætlaðar til lestrs á þorláksmessu.

V iðbætir III. (bls. 375—391) er, sem áður ergetið, niðr- 
lags-kafli þorlákssögu binnar ýngslu (Q. Allar þessar jarteinir, 
þær sem tilgreindar verða, liafa gjörzt um 1300, og hin síðasta 
árið 1325. það er að sjá, sem trúin á þorlák hafi lifnað á ný 
í byrjun 14. aldar, því eptir daga Páls biskups höfum vér ekk- 
ert jarteinasafn af þorláki biskupi annað en þetta. þó hétu 
menn á 13. öld á þorlák biskup, t. d. fyrir þverárfund; en á 
Sturlúngaöld sinntu þó fæstir trúarefnum og gekk trúan afvega 
líkt og mart annað. þess er enn ógetið, að í íslepzkum annálum 
stendr ár 1388: Jýst jartegnum þorláks biskups.” þessi jarteina- 
bók er nú glötuð.

Viöbætir IV. (bls. 391—394) er lítið brot af þorlákssögu 
hinni elztu: tvö skinnblöð samföst, sem íinnast í AM. 383 4t0 (merkt 
3831). |>essi blöð eru bér stafrétl prentuð, því höndin er ágæt,
og bókin, sem þessi blöð eru úr, mun trautt vera ýngri en 
frá míðri 13. öld; fyrsla síðan er mjög máð. þessi blöð eru 
að mestu samhljóða liinni fornu þorlákssögu í Stokkliólnis- 
bók, en eru þó sumstaðar fornyrtari, t. d. „vilgi mjök” (= mjök) 
og úvandblötr f. úvandlátr, sem'Iíklega er breytt til úr liinu forna 
orði. Sagan um útkoniu þorláks frá vígslu sinni er bér og gjör 
sögð en í Stokkliólmshók (sagan um Makan), en sambljóða C
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Og H; þar á mót er í lesbókinni gömlu (sjá bls. 399) sagt eins 
frá og í Stokkhólmsbók.

í Viðbæti iv. (bls. 39-i—404) eru prentuð 4 lesbókabrol lalínsk 
(legendaria) um þorlák biskup. þessi brot eru öil áðr prentuð 
í Langebeks Script. rer. Dan. iV, 624-36. Af þorláki biskupi heflr 
verið til latínusaga, sem nú er glötuð, og er svo um alla belga 
menn, að til heflr veriö latínsk saga af þeim jafnframt liinni 
íslenzku (þorlákr, Jón helgi, Guðmundr, Ólafr helgi.). Tvö 
fyrstu lesbókabrotin (Nr. 1—2, bls. 394—401) finnast í Nr. 386 
410 í safni Árna. þrjú fremstu blöðin (lesbókarbrotið Nr. 1, bls. 
394—396) eru úr bók fyrir sig, ákafa gamalli, og ritaðri með 
hinni ágœtustu latínuhönd scm fundizt getr, og vœri ekki talað 
þar um þorlák, þá mátti telja böndina frá II. eðr 12. ökl. þessi 
þrjú blöð eru nú sundrlaus. þessi lesbók hefir vcrið í tveimr þátt- 
um eðr bókum, og vill svo vel til, aö l'yrsta blaðið byrjar á enda 
1. bókar, og kemr þar næst uppliaf binuar síðari. í hinni 
fyrri bók hefir staðið stutt ágrip um biskupa, þá er í Skálholti 
vóru á undan þorláki helga fram að dauða lílængs biskups, þar lil 
þorlákr var kosinn til biskups. þetta sýna upphal'sorð annarrar 
bókar (bls. 394) (ised qualiter beatus Thorlacus . . . sufficienler 
in superiore hujus operis libro expressimus. llis igitur præ- 
sulibus el eximiis plebis sibi commissæ rectoribus Scalotensis 
ecclcsia viguit, et usque ad sancti Thorlaci tempora, sicnt 
modo comprobalur, magis ac magis in suo statu amplificata 
el dignanter confirmata convaluit” o. s. fr. þetla hefir styrkt 
oss i þeirri trú, að Húngrvaka sé, einsog niðrlag hennar bendir 
til, samin eptir sama sniði og lesbók þessi; að liún og þorláks- 
saga hafi í öndverðu verið ein bók, er síðan liafi verið skilin 
að, og sé þorlákssaga hinn síðari partr hennar, en Húngrvaka 
hinn fyrri. Lcsbókarbrotið Nr. 2 (bls. 396—401) er í sama 
kveri (AM. 386), er þelta brol alls 6 blöð, en er i stærra broti 
en Nr. 1. Árni Magnússon segir, að þetta sé „aptan af legend- 
ario frá Vallanesi í Fljótsdalshéraði 1) de sancto Thorlaco. 
2) de sancto Edmundo. 3) dc sancto l'antaleone." Á 4 fyrslu 
blöðunum er lesbók þorláks, og nær hún nokkrar línur yflr

(d'j
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á 5. blaðið. Höndin er ágæt, en þó ýngri en á hinu fyrsta 
lesbókarbroti, og er hún líklega frá öndverðri 13. öld eða 
miðri (sjá bls. 30G athgr. 3.). það virðist sem skipti um 
handir, og komi langtum nýrri liönd neðst á 4. blaði með orð- 
linum omnesque sibi cohabitunles (bls. 4002!)). Lectiutalan er rituð 
með liinni gömlu liendi á spáziuna. Af síðasta (sjötta) blaðinu 
er mestr lilutinn skorinn burt, og síðasta síðan auð; sýnir það, 
að bókin hefir her endað.

þriðja brotið (bls. 401—403), er í tvennum brotum, liið 
fyrsta hefir Árni ritað eptir gömlu skinnblaði í folio í tveim dálkum, 
og var efri helmíngr blaðsins skorinn burt; þetta blað íinnst 
nú hvergi, og ætlum vér það sé týnt, en afskript Árna iinnst 
í AM. G70 E í 4'°. Síðara brotið hefir Árni ritaö eptir gömlu 
legendario á skinni, þar var og á les um Ólai' konúng. J>etta 
skinnbrot er og glatað (sjá bls. 402 atligr. 2). í þessu broti 
er sagt frá upptöku J>orláks, og er frásagan mjög lík og í mið- 
sögunni bls. 310—11.

Hið síðasta lesbrot Nr. 4 (bls. 403—404) er tekið úr Brc- 
viarium Nidrosiense (prcntað 1519. 8'°) á blaði ffv.; hefir þessi 
lectia verið lesin á J>orláksmessu á vetr í Niðarósi. Vér vitum 
af Laurentius sögu, að í byrjun 14. aldar var enn engin minn- 
íng gjör J>orláks biskups í Niðaróskirkju, og ætlum vér að það 
hafi fyrst orðið um daga Jóus llalldórssonar, að það var gjört. 
J>elta les er ekki annað en ágrip af lesbrolinu Nr. 2, og það 
sýnist jafnvel, sem það sé samið eptir sjálfu handritinu 386, 
því hjá báðurn stendr Parisius (fyrir Parisios; sjá bls. 403 
athgr. 2).

Enn fremr eru til allar J>orlákstíðir rneð nótum á 11 blöðum 
á skinnbók gamalli í lolio í safni Árna Magnússonar Nr. 241, og 
mun það verða prentað í öðru bindi sögusafns þessa. Iívæðið 
„Præsul Thorlace”, og hvað annað sem finnast kann um Jmrlák 
biskup, mun og þar verða prentað. Af íslenzkum kvæðum finnst 
nú ekkcrt er sé um J>orlák, en vér vitum af Sturlúngu að vetrinn 
123G flutti Ólafr skáld Leggsson fyrir Magnúsi biskupi Gizurar- 
syni drápu um [>orlák, en því cr miör, að ekkert er lil af því
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kvæði svo vér vitim. I>orlákssaga er opt nefiid í kirknamál- 
dögum fornum; vér munum geta hinna helztu dæma er vér 
höfum fundið. í máldaga Oddgeirs biskups (um 1370) er nefnd 
l>orlákssaga á lllíðarenda, gæti þetta verið öll sama bókin og 
382, sem Árni fékk frá Hlíðarenda sem að framan er sagt, en 
Hlíðarendi var fæðíngarstaðr þorláks, og er því ckki ólíklegl að 
saga lians hafi verið geymd þar. í Görðum á Akranesi cr 
nefndr „þorláks söngr og historia J>orláks”, sem líklega hefir 
verið á lalínu (sjá máldagabókina AM. 26358). Enn á öðrum 
stað er, cf oss rétt minnir, nefnd þorlákssaga á latínu. Á Hofi 
á Rangárvöllum er í Wilchins máldaga nefndr „þorláks söngr 
og les með; item þorlákssaga á norrænu”. uForn þorlákssaga 
með legendu” er nefnd í máldaga Hólmskirkju á Rosmhvala- 
nesi (AM. 26301). Enufremr er nefnd þorlákssaga í Klofa (26320 
um 1382), í Glæsibæ (í Petrsmáldaga 1394), og í Yetleifsholti 
(í Wilchinsmáldaga). þorláksskript og þorlákslíkneski eru í mál- 
dögum nefnd svo opt, að seint er að telja. Iíirkjur vóru honum 
helgaðar um allt land; sýnir þetta nægilega, að hann var meir 
dýrkaðr en nokkurr annarr helgr maðr samlendr.

þorlákssaga heflr aldrei fyr verið prentuð, fyrir utan lítið 
brot af ýngstu sögunni, sem prcnlað er (eptir AM. 379) í Grönl. 
hist. Mind. II. 767—72.

X. Guðmundar biskups saga liin elzta (bls. 405—558) 
er prentuð hér eptir hinni svo nefndu Resensbók. þessi bók 
er Nr. 399 í 4t0 í safni Árna Magnússonar, dregr hún nafn sitt 
af Pétri Resenius etazráði, er fyrrum hal'ði átt hana; standa 
þessi orð með hans hendi framan á bókinni: codex Islandicus 
Mss. in pcrgamenOj agit de aliis atquc aliis Islandiw cpiscopis(!), prw- 
sertim de Gudmundo cpiscopo Ariw filio. — Petri Resenii I(>85 . 
Síðan komslhún, sem öll hans handrit önnur, á háskólasafnið; þetta 
safn allt brann, sem kunnugt er, 1728, en bók þessari varð það til 
Ijörs, að hún var í láni hjá Árna Magnússyni, og sagan segir, 
að hún sé sú eina bók sem nú er til af háskólasafninu gamla; 
má bún því gersemi lieita, þó ekki væri fyrir annað en þelta. Iljá 
Arna hefir bókin lcgið um 20 ár, því skýrteini hans er framan
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á henui, ritað ár 1706, svo látanda: „Denne Dog liaver uni- 
versitas Hafniensis laant mig ex Bibliotheca Rescniana 1706 og 
bör den af mig uskaddet at restitueres. A. Magnussen”. þetta 
er allt og sumt, sem vér um bókina vitum; hvaðan hún se 
komin af Islandi það lætr Resenius ósagt, á spázíum bókar- 
innár stcndr og ekkert nafn né annað, er líkur verði dregnar 
af'. Nú er llesensliók 11 arkir á þykkt, eða 74 blöð, vantar 
tvö blöðin innstu í fyrslu örkina (bls. 412. athgr. 4) og tvö blöð 
í hina níundu (bls. 547. athgr. 6); milli 7. og 8. arkar vantar 
og heila örk (bls. 513 athgr. 5), verðr þetta alls 12 blöð; af 
síðustu (II.) örkinni eru ekki eptir nema tvö fyrstublöðin (bls. 
558 athgr. l), en sex. hin síðustu vanta, og á þeim heflr staðið 
niðrlag sögunnar. í heilu mun 399 því hafa verið 12 arkir, 
eða rúmlega 90 blöð á þykkt. Resensbók ætlum vér sö frá enda 
13. aldar, 1280—1300, því hún er að letrgjörð allri einhver hin 
ágætasta bók, höndin hrein og skýr, og stafirnir stærri en vant er 
að vera á skinnbókum; stafsetníngin er og hin bezta, og höfum 
vér haldið því sem helzt var einkennilegt í henni: é fvrir œ. o 
fyrir «, og e fyrir i í niðrlagi orða, f> fyrir Ó í miðjum orðum, 
o. s. frv., en allt fyrir þetta er bókin víða háskalega misrituð, 
helzt í nöfnum, og víða felld úr orð eða setníngar. Sá sein 
ritaði heflr ekki verið sagnafróðr, en að líkindum haft fyrir sér 
skammstafað frumrit, helzt í nöfnum; vill optast svo til, að þó 
nöfnin í 399 sé röng, þá er þó upphafsstafriun réttr (þórarinn 
fyrir |>órðr, Ilallr fyrir llrói, o. s. frv.).

í safni Árna Nr. 394 í 4t0 er til skinnbók, sem auðsjáanlega 
er afskript af Resensbók. Um bók þessa segir Árni: „þessi 
Guðmundarsaga sýnist skrifuð vera eptir codice Reseniano antiquo 
illo in 4to, að vísu eru errata og omissioncs vocum eins í báð- 
um. Ilvað rnilli bera kann, mun vera libertas librarii. IJr þess-

0 }>ó stcmlr þar a einnm sta% méb höndfrá 16. öld: uNú fórBjarni og 
þorleifr frarn i sel, og er dögg mikil úti; gjöríi brú áána; kerlingin í Gröf 
deildi og prestrinn; hreinsaí) stekkjatún, og velgdr strjúgr, gjört hlek, og 
gefin ólekja og ...” —
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um coilicc kunna bezt að fyllast lacunœ codicis Reseniani", og 
ennfremr segir liann um sömu bók: uGuðmundar biskups saga, 
vantar víða í, recenlior mcmbrana 410 oblomjo, fengin inér af sira 
Páli Ketilssyni (í Hvammi 1G68—1692, á Staðastað 1692—1720), 
en honum fékk Jón Guðmundsson, sem var á Melum, og mein- 
ast Jón hana erft hafa eptir Guðmund föður sinn”. — J»essi bók 
lieíir allar liinar sömu ritvillur og málvillur sem Itesensbók, 
og er því enginn vafi á, að hún er afskript af henni, en eptir 
henni verðr fyllt sú 12 blaða eyða, sem er í 399. Aptan við 
394 vantar nokknr blöð, svo endir sögunnar verðr ekki fylltr 
eptir henni. Á einum stað (bls. 434—35) er riíið horn af blaði 
í 399; þar vanla nokkur blöð í 394, og verðr þessi lilla eyða 
þvf ekki fyllt nema að getgátu.

2. Miðsaga Guðmundar, hér merkt B (bls. 559—618), 
linnsl í skinnbókinni 657 C í slórnm 4'°; um bók þessa og 
innihald hennar segir Árni (í 435. 4t0):

uAptan af sögu hins heilaga Michaelis höfuðengils.
Af Mariá Ægyptiacá hinni bersyndugu.
Af Eireki víðförla.
Guðmundarsaga Hólabiskups, vantar nokkuð i. llókina 

hefl eg fengið frá Mr. Jóni Einarssyni”. 
þessi bók er nú 51 blað á þykkt, og cr Guðmundarsaga á 39 
blöðunum hinum síðustu. (blað 13 — 51). Síðasla örkin (lOblöð) 
er með smærra broti og miklu þéttara rituð en hitt, kemr þetta 
til af bókfellseklu hjá ritaranum, því höndin er hin sama. Aptan 
við söguna vantar blað eða sem því svarar. IJönd og stafsetn- 
íng þessarar bókar er livort um sig cinkennilegt. Handarlagið 
befir nokkurn keim af því, sem tíðkaðist um daga llauks lög- 
manns, og margir fornir drættir og bandstaflr finnast hér og 
bvar; höndin er fremr smágjör, en á hinn bóginn eru ýmsir 
'kVgjörvíngar í stafsetníngunni: ur fyrir r á stöku stað; d og ð 
er opt ekki aðgreinl o. s. frv. Af þessum rökum ætlum vér 
næst sanni, að setja aldr bókarinnar um miðja 14. öld (um 1350) 
°g muu hún þó tæplegaýngri vera. líókin er rétt og vel rituð 
og eptir góðum frumritum, víða forn í framsögu sinni, og á
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allar lundir leljandi með merkilegum skinnbókum. í söguna 
miðja vanla alls 4 blöð, sbr. bls. 442 alhgr. í); 472 alhgr.
I ; 50J atligr. 1 ; verðr og fyrir þessa skuld lítil eyða, sem ekki 
verðr fyllt, í uppbafi þáttarins um samtal þeirra Guðmundar biskups 
og |>óris erkibiskups (sjá bls. 571). Aptan við söguna vantiir þar 
að auki um. 2 blöð (sjá bls. 013 atbgr. 4), en þelta niörlag sögunnar 
böfuin vér getað fyllt eptir öðru bandriti, sem nú skal greiua.

í safni Árna Nr. 122 B folio fninst sem kunnugt er blöð 
og blaðaslitr úr Sturlúngu; skal þessu handriti síðar lýst 
við Árna biskups sögu, en lier skal þess að cins getið, að 
ineðal blaða þessara íinnast 2^ blað úr Guðmundarsögu. Blað- 
dálkrinn eða bálfa blaðið heflr fyrrum legið í AM. 220 l'olio, 
en þar það cr með sömu hönd og í sama broti og blöðin 
tvö í Nr. 122 1/, þá er það nú sett þangað. Um blaðbelm- 
íng þenna heflr Árni skrifað: „þenna dálk úr Guðmundarsögu 
fékk eg 1710 af þórði lijörnssyni Ásgeirssonar; er úr Guð- 
mundarsögu, sem fyrrum átti sira Ásgeir Einarsson”'. þessi 2J 
blöð eru öll úr jarteinakaflanum aptanvið söguna. þessi fáu skinn- 
blöð mundu nú lítið brökkva, ef ekki vildi svo vel til, að í AM. 204 
folio, sem fyr er getið, er til afskript Guðmundarsögu eptir skinn- 
bók þessari meðan hún varheil. Guðmundarsaga sjálf, sú er stendr 
í 204, er alveg samhljóða þeirri sem er í Sturlúngu (sjá bls. 
436 atbgr. 7), og mun vera skrifuð upp úr Sturlúngu, þeirri 
sern stóð í þessari sömu skinnbók AM. 122 B, og sem nú eru 
blöð ein eplir af, en jarteinakaflinn aptan við söguna er allr skrif- 
aðr eptir Guðmundarsögu-blöðum þessum, sem áðr eru nefnd 
(sjá bls. 585 atbgr. 1), ætlum vér því, að Guðmundarsaga bafl 
aldrei staðið öll í skinnbókinni, heldr að eins jarteinaþáttrinn. 
það er vitaskuld, að vér böfum haft 204 lil samanburðar við 
B (657) í jarleinunum, og skinnblöðin það sem þau náðu, og 
fyllt niðrlag sögunnar eptir 204 (sjá bls. 613 atbgr. 4); þó ber 
þess að gæta, að 204 og 122 B er ekki af sama handritaflokki

i) Ásgeiv Einarsson Sigurtíarsonar Einarssonar frá Heydðlum var 1(533 — 
1702 prestr i Tröllatúngu í Steingrimsfirli. þessi Jrórtir mun vera sonar- 
sonr hans.
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sem 657 , og eru jarteiriirnar í 204 nokkuð frábrugðnar í röð 
(sjá bls. 586 athgr. 2), og sumum sleppt (sjá bls. 593 athgr. 1); 
Selkollu þœlli er og skolið þar inn, og finnst hann ekki í 657, 
(sjá bls. 604 athgr. 1).

Al' Guðmuudar sögu er enn lil tvö lítil blöð í 410 á skinni irá 
16. öld í AM. 220 l'olio; fyrra blaðið nær frá bls. 41026—4141 og 
síðara blaðið frá 4231B—4 2 832. Á blöð þessi hefir Árni skrifað: 
„úr Guðmundar biskups sögu, fengið 1707 frá þorvaldi Stephans- 
syni”, og á bitt blaðið: „úr Guðmundar biskups sögu, úr Aust- 
fjörðum 1711”. Ennfremr eru í AM. 220 önnur tvö blöð sam- 
föst í aflöngum lillum 4*°, rituð snemma á 14. öld, sein ann- 
aðhvort eru úr Guðmundarsögu eða Sturlúngu; fyrra blaðið nær 
frá bls. 42424—42625, en hið síðara frá 4338—436".

3. í þriðja lagi er Guðpiundarsaga sú er Arngrímr ábóti 
á þingeyrum ritaði um 1350; þessi saga er mjög löng og fúll 
al' kvæðum; aðalhandrit hennar er í Stokkhólmsbók, sem að 
framan er lýst (bls. xxix-xxx), cn með því þessi saga fyrst verðr 
prentuð í næsta bindi, þá skal henni ekki hér lýst framar, né 
handritum hennar. í ágætri skinnbók í folio, sem fyrrum átti 
llesenius, en síðan brann 1728, hefirmeðal annars staðið latínsk 
lesbók Guðmundar biskups: „Breviarium vitæ Guðmundi episcopi 
llolensis in Islandia”, sjá llesenii Bibliothcca. Havn. 1685 p. 371, 
þar sem skinnbók þessari er lýst. Bók þessi mun hafa verið 
rituð á öndverðri 14. öld, og var hinn svonef'ndi llesensannáll 
á benni, með mörgum öðrum ritum; af honum finnst afskript í 
safni Árna, en af lesbókinni heflr engin afskript l'undizt. I 
Resenii llibliotheca eru nefndar allar þær bækr, sem llesenius 
gaf bókhlöðunni, en Guðmundarsaga Nr. 399 er þó ekki nefnd 
þar, líklega af' því að liann fékk bana sama ár og bókalistinn 
var preutaðr, og líklega eptir að búið var að prenla hann. |>ar 
er að vísu nefnd ein Guðmundarsaga, en hún befir eflaust á 
pappír verið.

Yér höfum nefnl þrjár Guðmundarsögur, eptir því sem hand- 
ritin nú eru á sig komin, en nú munum vér sýna, að í raun 
og veru eru ekki til nema tvær frumritnar sögur af Guðmundi: ein
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prestssaga, rituð litlu eptir 1200 um daga hans sjálfs, og svo 
biskupssaga hans, er Arngrímr ritaði 150 árum síðar. í for- 
mála miðsögunnar segir svo (bls. 559): „Guðmundr biskup Ara-
son, liverr er þoldi margar og stórar meingjörðir......... svá
sem heyrast má í lians eplirfarandi sögu, hver er skipt er í 
þrjá þriðjúnga. í enum fysta þriðjúngi er greind ættartala bans 
ok frænda hans, ok uppruni lians ok lifnaðr, framan til þess er 
hann var vígðr til prests (kapp. 1-12). í öðrum segir frá þeim 
tíðindum, er gjörðust meðan hann var prestr, ok heitir sá hluti 
sögunnar prestssaga hans (kap. 13-50. í enum þriðja er 
sagt frá þeim þrautum ok ónáðum, er hann þoldi í sínum 
biskupsdómi .. ok frá lífláti hans, ok þar með at lyktum eru 
skrifaðar nokurar jartegnir . . . Er ok þessi sögu því fullkomin- 
liga vel trúanda í alla staði, at hana ltafa saman sett góðir ok 
skilríkir menn, þeir er kunnust vóru þau tíðindi, er hér er á 
skrifuð”. — Viö niðrlag prestssögunnar heflr nú li enn fremr 
lítinu eplirmála (bls. 565): „Nú er sagt frá uppruna virðuligs 
herra Guðmundar biskups Arasonar, framan til þess er hann 
var biskup, ok nnin svá at hyggjast þeim er þessa sögu lesa 
eða heyra, at fár munu prestasögur þvílíkar á bókum ritnar. 
.. . Nú megu allir menn fyrir því efanarlausir at vera um þessa 
sögu, þvíat hana hafa saman setta góðir menn ok öfundarlausir, 
bæði vinum biskups ok óvinum, máttu þeir ok vita gjörla þessa 
atburði, er nú eru sagðir, er þeir fæddust upp jamfram 
G u ð m u n d i b i s k u p i o k v ó r u v i ð þ e s s i t í ð i n d i e r n ú 
v ó r u s ö g ð.” — Hér er það því sagt með berum orðum, að prests- 
söguna hafi ritað maðr, er lifði fyrir minni Sturlu lögmanns, 
sein fæddist 1214, því þau tíðindi, sem í sögunni eru sögð, 
gjörðust öll fyrir 1201, löngu áðr en Sturla var fæddr. Mér er 
og sagt, að þeir sem söguna rituðu hafi fæðzt upp jafn- 
fram Guðmundi biskupi, og verið við Uþau tíðindi er nú vóru 
sögð”. þetta er raunar hið sama og að segja, að einn af djákn- 
um hans, er hann uppfóstraði, hafl söguna ritað. En hvað 
segir nú sjálf sagan hér um? í Rannveigar leiðslu (bls. 452) 
standa þessi orð: „en vér urðum þessa áheyrsla af þeim er
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við vóru staddir [ok]1 af sjálfrar hennar orðum, þá er hún sagði 
Guðrnundi presti Arasýni þessa vitran”. Ilannvéígarleiðsla varð 
um vetrinn 1198. Llér af má sjá, að höfundrinn hefir talað 
við menn í Austfjörðum, er við vóru staddir þá er Rannveig 
féll í dáið, og í annan stað var hann við staddr, er ltannveig 
sagði Guðmundi presti þessa sögu. |>etta atvik er oss lil leið- 
heiníngar, því sagan segir frá því nœr Rannveig kom lil Guð- 
mundar, og hverir þá vóru í ferð mcð honum. þelta gjörðist 
í ferð Guðmundar um Austfjörðu sumarið 1201; sjá kap. 40, 
hls. 471: uþar var þá í Fljótsdalshéraði Rannve-ig, kona sú er 
í dái hafði legit, ok hittir hon Guðmund prest, ok segir hon- 
um frá vitrun sinni nieð hræzlu inikilli ok ótta”, en í næsta 
kap. eru nefndir allir þeir er vóru með biskupi í þessari ferð: 
djáknar hans þrír: Lambkárr, Sturla Bárðarson og þorlákr J>or- 
steinsson, og þrfr klerkar: Snorri Bárðarson, Grímr lljaltason 
og Grímr gáli. Einhverr þessara er því höfundr sögunnar. [>etta 
má enn betr ákveða, því þar sem talar um utanferð biskups til 
vígslu, segir svo: tlþeir menn sögðu svá, er þar höfðu verit” 
og (lþat segir Thomas prestr þórarinsson” (bls. 483 — 84); má af 
þessu sjá, að söguritarinn hefir ekki verið með í þessari siglíngu, 
en kap. 48 bls. 481-482 eru taldir upp þeir lo Íslendíngar, er fóru 
utan með biskupi til vígslu, og tveir afþeim vóru þeir Grímr Iljalta- 
son og Snorri Bárðarson, og getr því hvorigr þeirra verið höfundr 
sögunnar. Sturla Bárðarson, sá er fóthöggvinn var 1213, mun 
það varla heldr vera, og um hina tvo, f>orlák þorsteinsson og 
Grím gála, vitum vér ekkert, en öll drög og Kkur sem nú má 
linna lúta að Lambkár einum, og hann ætlum vér fyrir víst að 
muni vera höfundr sögunnar. þorgils Gunnsteinssou, faðir 
Lambkárs, bjó á Stað á Reykjanesi, en fram í kyn ætlum vér 
hann hafi verið úr þíngeyjarþíngi kynjaðr. Guðinundr tók 
Eambkár lil sín eptir beiðni föður hans, á ferð sinni um Vest- 
fjörðu 1199 —1200. Orðin í sögunni eru athugaverð, þar sem 
þessa er getið, þar segir svo: (lEn er hann kom á Reykjanes

>) þessu orlöi ok verbr ulö bæta inti svo at> rótt mál verbi.
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til I>orgils Gunnsteinssonar, þá ráða þeir þat með sér, at [hann] 
skyli taka við syni hans, er Lambkárr heitir, til fóstrs ok 
kenna, ok stadilr var við marga fnndi og marga luti 
síðan, þá er ern í þessi sögu” (kap. 33 bls. 4G0—4G1); 
og skömmu síðar (kap. 34, bls. 4G3—464): uþar var ok Lamb- 
kárr, son þorgils prests Gunnsteinssonar, er enn var með hon- 
um lengi síðan”. Sá djákn, sem getið er í kap. 35, er Guð- 
mundr prestr hné að og sofnaði, og hann elskaði mest (bls. 464 
athgr. 9) ætlum vér og að sé enginn annarr en Lambkárr. 
Lambkárr hafði og bréfagjörðir biskups, eða aö vísu Kolbeins 
Tumasonar, því eru og eptirtektarverö orðin í kap. 43 (bls. 475-76): 
„þá var þar fyrir Kygri-Hjörn at Hólum; en áðr þeir kæmi til 
Hóla, þá hafði Lambkárr, djákn biskupsefnis, ritagerðir Kolbeins 
allar, ávallt er hann var heima, en þegar er þeir komu til Hóla, 
þá var Lambkárr at viðsjá gerr um bréfagerðir allar, en Iíygri- 
Björn var tekinn lil bréfagerðar í staðinn, ok gjörði Kolbeinn 
sér eigi þegar við annan mann kærra heldr en Björn” o. s. fr. 
Milli Iíygri-Bjarnar og höfundarins heflr verið ekki lítill rígr, 
og er Birni illa borið vitni í sögunni, svo hann er sá eini maðr, 
er sjá má, að höfundrinn heflr hatað; er þetta þeim mun kyn- 
legra, sem það má víst ætla, að Björn hafl verið allmælr klerkr 
á sinni tíð. Að höfundrinn hafl verið Vestflrðingr iná sjá af 
því, hvað kunnliga hann talar um Vestrland og landslag þar 
(t. d. kap. 33, bls. 461), og uin jarteinir þær sem þar urðu 
(t. d. bls. 461—462). Kap. 30 segir og: uSá atburðr varð út 
á llvítstöðuin”; þessi orð virðast að lúta að því, að höfundrinn 
hafi búið í Borgarfirði eða á Mýrum. Vér vitum ekki hvar Lamb- 
kárr hefir dvalið, síðan liann skildi við Guðmund biskup, en í 
ábótatali llauks löginanns (AM. 415) er sagt hann liafi verið 
laus ábóti í Ilítardal (uen þessir vóru iausir hjá: þorsteinn, 
Lambkárr, Runólfr”). 1 elli sinni var hann á Staðarhóli með 
Sturlu þórðarsyni. í Sturlúngu n 258 (ár 1242) segir svo: 
uvar þar kominn á Flugumýri Lambkárr ábóti, hann átti heima 
á Staðarhóli at búi Sturlu”. Árið 1249 andaðist Lambkárr ábóti 
svo sem í annálum segir.
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Enn er því ósvarað, nær prestssága Guðmundar niuni rituð; 
að þvi má leiða nokkrar líkur: í kap. 7 er skýrskotað til Yíði- 
nesbardaga 1208 (sjá bls. 419 atbgr. 9) og í kap. 12 er nefndr 
Helgi, (ler síðan var biskup á Grænlandi”, en Helgi var vígðr 
1212. Iíap. 13 er og nefndr Jón bisluip fyrri á Grænlandi, 
en Jón síðari andaðist 1209. Að sama lýtr kap. 35 (bls. 4G5), 
þar sem talar um ósátt þá sem síðan varð milli Guðmundar og 
þíngeyra. Má af öllu þessu ráða, að sagan er rituð eptir 1212, 
en líklega þó fyr en 1220, því livergi er minnzt á Grímseyjar- 
för, eða þau tíðindt sem gjörðust eptir 1220. í þessu efni er 
enn eitt atvik sem svara verðr: þekkti böfundr prestssögunnar 
Rafnssögu eðr ei? því í kap. 48 bai’a báðar sögurnar einn 
lítinn kafla alveg samhljóða („um síðir bar þá at Skotlandi — 
skipit mundi brjóta en menn týnast”), svo af þessu er auðséð, 
að sá sem fyrr hefir ritað hefir þekkt sögu bins, en Hafnssaga 
cr rituð, sem síðar mun sýnt verða, um 1220. Vér ætlum það 
líkara, að höfundr prestssögunnar hafi ekki þekkt Ilafnssögu, 
því heföi bann þekkt hana, þá mundi liann varla hafa bundizt, 
að setja og inn í sögu sína það sem stendr rétt á eptir í sama 
kapítula í llafnssögu um fund og deilur biskups við Ólaf Suðr- 
eyja konúng. En hitt þykir oss sennilegt, að böfundr llafns- 
sögu hafi þekkt prestssögu Guðmundar1.

Nú er enn ótalað uin það, hvernig ltesensbók eðr Guð- 
mundar saga hin elzla er samsett, og er auðleyst úr þeirri 
spurníngu: Kap. 1 — 50 (bls. 407—486) er prestssaga Guðmundar, 
og er varla að efast um, að ritarinn hefir orðrétl skrifað hana 
upp eptir frumriti Lambkárs, þetta sýnir sögublærinn, og enn- 
fremr má sjá það, ef borið er saman við ágrip prestssögunnar, 
sem sett er í Sturlúngu, eðr við prestssöguna í U (657 C). 
Kapítulinn 31 (bls. 458—459) er sellr inn úr Sturlúngu, og 
sömuleiðis greinin „Guðmundr biskupsefni réðst til llóla — ok

i) Svcinn Skúlason hefir fyrstr tekií) eptir því (Safn til sögu Islands i, 
001), aí) prestssaga Gutmiundar geti ekki vcrií) rituí) afSturlu, og aí) lienni 
sé skotit) sífear inn í Sturlú'nguj lmnn liefir og tekií) ept.ir samskeytunuin í 
Sturlúngu, i hls. 100 og 192.
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unnu allmikit” (kap. 43—44, bls. 476 — 477), þelta hvorltveggja 
vantar og í B (sbr. bls. 459 albgr. 2; 477 athgr. 1); orðfærið á 
þessum tveim greinum stíngr og alvcg í stúf við það sem er að 
framan og aptan. En með kap. 50 endar prestssagan; en svo 
að nú ekki skyldi standa autt og ófullt alll um biskupsæfl Guð- 
mundar, þá heflr ritarinn sett saman þá sundrlausu kapítula, 
sem í Sturlúngu standa um Guðmund biskup, og þar aö auki 
hefir hann setl inn langl skeið úr Arons sögu Hjörleifssonar. 
]>að sem úr Aronssögu er tekið eru kapp. 74—90 (sjá bls. 515 
athgr. 4), þó er allr 79. kap. og upphal' 80. kap. sett inn eptir 
Sturlúngu (sbr. bls. 523, athgr. 3 og 524, athgr. 3). Ilitt allt, 
kap. 51—73 og 91 — 105, er orðrett eplir Sturlúngu, og víða svo 
sundrlaust, aö ekki verðr skilið nema menn hafi Sturlúngu fyrir 
ser, t. d. upphaflð á kap. 103 eða kap. 91 (sjá bls. 555 alhgr. 3 og 
bls. 540 athgr. 3), svo ef vel hefði verið, þá hefði þurft að skeyla 
inn enn fleiri kapitula úr Sturlúngu, svo að efnið yrði samstætt. 
Guðmundarsaga hin elzta er því samsett af þessu þrennu: 1) I'rests- 
sögu Guðmundar, 2) Sturlúngu, 3) Arons sögu. llitarinn heflr 
og út í gegn sett inn annálabrot við hvert ár, svo að sagan 
yrði samhljóða prestssögunni. Aronssaga er, sem vér síðar 
munum sýna, rituð um 1270, og þar sem nú Resensbók varla 
er rituð síðar en um 1290, þá er líklegl að hún sé frumrit, 
svo undir komiu, að sá sem ritaði heflr viljað selja saman í 
eina samstæðu það sem hann vissi rilað úm æfi Guðmundar.

Vér inunum því næst tala um miðsögu Guðmundar. Ilún 
er sett saman á öndverðri 14. öld, sem sjá má af niðrlagi sög- 
unnar, þar segir (bls. 617) ^anno prœcedenti”, en næst á undan 
var nefnt ár 1318; lætr því nærri að 1320 sé sagan samansett, 
í líð Auðunnar biskups, en liann lét, sein kunnigt er af Lauren- 
tius sögu, fyrstr manna taka upp úr jörðu bein Guðmundar 
biskups ár 1314. ]>essi saga er auðsjáaulega samansett fyrir 
norðan, líklega norðr í þíngeyjarþíngi, því þar er höfundrinn 
gagnkunnugastr (sbr. t. d. bls. 514 athgr. 1). Sagan er rituð 
af einliverjum ættíngja Guðmundar biskups þar nyrðra. Frumrit 
þau, sem hún er samansett eptir, eru: 1) Prestssaga Guðmundar,
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2) Rafnssaga, 3) Sturlúnga, og 4) hefir höfundrinn af eigin forða 
aukið söguna á ymsar lundir, og hleypt víða inn greinum eðr 
þáttum eptir sjálfan sig. Hið lielzta sem liann hefir við bætt 
fir: i) Jiínn langi jarteinaþáttr, sem settr er aptan við söguna 
og hér er prentaðr kap. 14—51 (hls. 584—GI8); 2) þáttrinn 
um samtal Guðmundar og þöris erkibiskups, kap. 9—13 (bls. 
571—584); 3) formáli við prestssöguna kap. 1—2 (bls. 559—Gl); 
4) eptirmáli við prestssðguna og inngangr eðr formáli til hiskups- 
sögunnar, kap. 5—6 (bls. 565—67); 5) Lítill kafii í frásögunni 
um Víöinesbardaga, kap. 7 (bls. 567—69), einnig sagan um 
Gyríði húsfreyju á fjallinu, kap. 8 (bls. 569—70). — [>ella allt 
er prentað í Viðbaiti, bls. 559—618. En þar að anki eru enn 
5 smágreinir, sem til eru greindar neðanmáls við elztu söguna: 
bls. 491 athgr. 2; 513 athgr. 1 ; 514 athgr. 1. 5; 518 athgr. 2; 
533 athgr. 4. — Kapítuii 4 (bls. 562—565) er allr tekinn eptir 
Rafnssögu, en Arons sögu helir höfundrinn þar á móti ekki þekkl. 
í formálanum fyrir biskupssögunni (kap. 6, bls. 565—567) talar 
höfundrinn nokkuð um fyrirtæki sitt, og er auðséð á orðum 
hans, að hann liefir enga sögu þekkt um œfi Guðmundar eptir 
að liann var biskup, annuð en það sem stendr í Sturhingu; 
hann segir svo: uHér liefju vér upp sögu herra Guðmundar 
biskups Arasonar, lil gamans þeiin mönnum, er liana vilja lieyra 
.... Nú biðjum vér guð ok alla heilaga menn, at þessi frá- 
sögn verði öngurn at ábyrgð, þeim er lesa eða rita .. . því at 
hon þarf mjög góðra manna tillögu, því at hon hefir lengi 
í salti legit, ok eru nú aliir dauðir, þeir er liana ætluðu 
lauga at gjöra, ok gjörsl vissu ok bezt nmndu vilja, ef þeim 
liefði lífit til enzt. Ilar og svá til um þat, er menn höfðu 
fjölda bréfa rilað ok í einn stað komit, í Laufáskirkju, ok brunnu 
þau þar inni öll í kirkjubruna einurn, ok munu þau aldri síðan 
ritin verða”. Á þessu má sjá, að vinir biskups norðanlands liafa 
á miðri 13. öld verið að safna bréfum og skilríkjum til sögu lians, 
en árið 1258 brann, sem í Annálum scgir, Laufás kirkja, og þar 
brann safn þetta eptir sem hér segir, og fórst það svo fyrir, að 
sagan yrði samin, þangað til á 14. öid. Að höfundrinn hafi verið
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af ætl Guðmundar má ráða af því, er liann segir sjálfr í sama 
kapítula: „Munu vér ok svá virða, vinir og frændr Guðmundar 
biskups, ok sannliga trúa, at” o. s. fr. þykir oss líkast, að sagan 
sé samsett af afkomendum Einars klerks og Ögmundar sneis, 
og má næstum ráða það af kap. 20 í öndverðum jarteinaþætt- 
inum, þar segir: uþat er öllum mönnum kunnigt á Islandi, at 
Guðmundr biskup átti mest traust ok trúnað þar sem var {>or- 
varðr föðurbróðir hans, ok Ögmundr sneis son hans, ok Einarr 
klerkr, ok þorvarðr Ögmundarson, er átti Gró dóttur Einars 
klerks (en Einar klerkr er fæddr 1190, dó um 1305; sjá kap. 19), 
ok var þar af því sem einn maðr veri, þar sem þeir vóru aliir, 
ok hverr unni öðruin hugástum. Nú heiir Guðmundr biskup 
þessum mönnum marga þá hluti sagða í trúnaði, er hann vildi 
cigi at aðrir menn vissi um hans daga. Hafa þessir rnenn 
marga þá hluti sagða frá Guðmundi biskupi, er hann vildi eigi 
segja láta meðau hann lil'ði”. Aðrir sögumenn, sem höfundrinn 
tilfærir, eru: herra þorlákr Narfason (f 1303), Guörún llárðar- 
dóttir [SnorrasonarJ (kap. 26), Lambkárr Gunnsteinsson (kap. 30). 
Ilöfundrinn vitnar og tvisvar til Íslendíngasögu Sturlu lögmanns 
(svo nefndu menn Sturlúngu langt fram á 17. öld), þannig kap. 
18: „svá sem. Sturla þórðarson segir í Islendíngasögu, at 
þá varð mart lil frásagna í jarteinum ok spásögum” (sbr. Sturl. 
4. 32), og kap. 22: ufór hann þá víða um sýslu sína, ok enn 
víða annarsstaðar urn landit, svá sem Sturla sagði í lslendínga- 
sögu” (sbr. Sturl. 4. 47). þar ab auki hefir og höfundrinn, sem 
áðr er á vikið, tekið alla biskupssöguna, fyrir utan þá kafla 
sem áðr eru tilgreindir, eptir Sturlúngu, og þegar aptr eptir 
dregr (um Grímseyjarför og það sem eptir kcinr), heíir hann 
dregið heldr saman orð Sturlúngu. Vér höfum og sagt, að allr 
fyrsti hlutinn er ritaðr eptir prestssögunni; nú ber það inerki- 
lega við, að í Auðunnar máldaga er nefnd Guðmundarsaga á 
Múla í Ileykjadal árið 1318, eða í sönni sveil og saga þessi 
mun vera samansett og tveim árum fyr; mætti vel geta þess, 
að þetta sé eitt og hið sama prestssögu handrit og það, sem
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liöfundi- vor lielir fyrir sér haft. Árið 1360 er og nefnd í mál- 
dögum Guðmundarsaga í Goðdölum.

Arngrímr ábóti, er sína löngu sögu rilaði á miðri 1-í. öld, 
virðist að hafa þekkt jarteinaþátt þenna, sem í miðsögunni stendr, 
sömuleiðis þáttinn um jþóri erkihiskup; er því miðsaga þessi 
svo sem milliliðr milli prestssögunnar gömlu og Sturlúngu ann- 
arsvegar, og sögu Arngríms hinsvegar. Tilgangr Arngríms ábóta 
mun hafa verið sá, að rita biskupsæfi Guðmundar, er væri sam- 
boðin prestssögu hans, fer hann því fljótt yflr prestssöguna, að 
hún var áðr fullrituð, en biskupssagan er geysilöng, og er hún 
frumrituð frá rótum, en ekki samsteypa orðrétt úr Sturlúngu, 
Aronssögu og Rafnssögu, sem hinar fyrri tilraunir.

1 sambandi við sögu Arngríms stendr eitt liandrit af sögu Guð- 
mundar, sem enn er ógetið, en það er pappírshandritið AM. 395 í 
4t0, og er það citt liepli úr hinni optnefndu sögubók þorláks bisk- 
ups Skúlasonar, er hann lét rita 1641. Frumritið er glatað. l'rests- 
sagau öll, og allt fram að árinu 1206, er í 395 að efni samhljóða 
prestssögunni, en þó mesl eptir B, en síðan lekr viö orðréll 
saga Arngríms. Haudritið hættir i Selkolluþætti (sbr. bls. 407 
athgr. 1). J>essi saga ætlum ver sé svo undir komin, að á ofan- 
verðri 14. öld hefir einhver viljað tengja saman prestssöguna 
gömlu við biskupssögu Arngrims, því hvor fyllir aðra; lieflr 
hann því í prestssögunni vikið orðfærinu við, hvað liann gat, 
svo húíí yrði nokkurnveginn samstæð við orðfæri það, sem er 
á sögu Arngríms. í sögumeðferð þessari bregðr á stöku stað 
fyrir ymsu nýju, mannanöfnum og ymsum atvikum; allt þetta 
er tilfært neðanmáls, ef það nam nokkru, t. d. bls. 407, athgr. 2; 
415, athgr. 1 og 4; 418, athgr. 10; 429, athgr. 5; 440, athgr. 
2; 447, athgr. 3-4; 448, athgr. 2; 457, athgr. 1; 459, athgr. 
3; 470, athgr. 3; 485, athgr. 3. Af öllu þessu er einna merki- 
legust greinin hls. 486 i neðanmálsgreininni (við ár 1204); „mikit 
hallæri . . . svá at xx c manna var talt at dæi frá velrnóttum 
til fardaga, ilest af sulti ok harðrétti, um Norðlendíngafjórðúng”. 
þessa hallæris getr ekki í annálum.
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Arons saga Iljörlei fsson ar (bls. 619—638) var á 17. 
öld að eins til á einni skinnbók; þaðan eru öll önnur liandrit 
hennar komin. liók þessi er Nr. 551 d. í 410 í safni Árna, en
nú er ekki nema 1 örk (8 blöð) til af henni; á fyrra hlula ark-
arinnar, 5Í blaði, er síðari helmíngr sögunnar, en á 2\ síðasta 
blaði er upphaf jþórðar sögu hreðu. Itókin er allvel rituð, í 
lok 14. aldar á að gizka. Um bókarbrot þetta fer Árni þessum 
orðum : „AfAroni íljörleifssyni fragment, heflr verið eign Skálbolts- 
kirkju, eða Mag. lirynjólfs heldr." — Á miðri 17. öld hefir og bókin 
verið í Skálholti, og verið þá fyllri en nú; er til afskript sira Jóns 
í Villíngaholti af Aronssögu þessari (AM. 212, folio); reiknast nú 
svo til, að þegar sagan var í heilu líki, heflr hún byrjað meö 
örk í 551 og verið því 13j blað að stærð; nú er fyrri örkin
alveg týnd, og í tíð Brynjólfs biskups bal'a vantað 2 blöð í liana,
sem sjá má af afskripl sira Jóns (sjá bls. 517 athgr. 3 og 530 
athgr. 4). þessi afskript sira Jóns cr einhver hin lakasta, sein 
vér þekkjum l'rá hans hendi, því skinnbókin lieíir að framan 
verið mjög máð, og svo er enn fyrsta síðun af síðari örkinni, 
þar að auki er nú ekki svo vel að vér haflm afskript sira Jóns 
liéila, því mörg blöð hafa týnzt úr henni; verðum vér því 
að bjargast við afskript á aðra liönd, ritaða í Vigr 1682 (Addi- 
tam. Nr. 27 í folio). j>aö má því teljasl mesla happ, að höfundr 
Guðmundarsögu liinnar elzlu í Hesensbók hefir lekið allan þátt- 
inn uin Grímseyjarför og rnikinn part af hrakníngum Arons inn 
í sögu sína; höfum vér fyrir það þenna kalla af Aronssögu í 
handriti, sem er 100 árum eldra en 551, þó nú væri heil sú bók. 
Að vísu befir nú ritari Resensbókar sett inn í þáttinn hér og 
hvar annálabrot, og einn kupítula úr Sturlúngu, en orðum helir 
hann varla neilt vikið við. Vísurnar í Besensbók eru og miklu 
betri en í 551, og úr ltesensbók fyllist nú og sú tveggja blaða 
eyða, sem í tíð Brynjólfs biskups var í 551. Af Aronssögu höf- 
um vér því í Viðbæti prentað að eins upphafið, aplr að þar 
sem Grímseyjar þáttr hefst, og vísum svo lil Guðmundarsögu; 
og þarnæst síðara helmíng sögunnar, frá eptri samskeylunum í
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Guðmundarsögu. Að prenta Grímseyjarþátt upp aptr hálfbjag- 
aðan, eptir hinum vondu handrilum Aronssögu, þótti oss óþarfi, 
enda höfum vér og prcntað hér sögu þessa, svo sem til að 
fylla og skýra Guðmundarsögu, því í raun réttri heyrir hún ekki 
til safni þessu. Vér höfum prentaö eptir 551 það sem hún 
Ráði; kap. 1-2 (hls. 619—620) er prentaðr eptir afskript sira Jóns, 
en kap. 11-12 (bls. 621—62310) eptir Vigrbókinni.

Um höfund sögunnar og aldr hennar munum vér nú geta 
hins helzta: það er varla efamál, að sagan sé rituð af vini Arons 
og iíklega l'rænda, hún hefir fullan æfisögu hlæ, og mun vera 
rituö ekki löngu eptir andlátArons, en Aron andaðist um 1256— 
1257 ; þetta iná þó enn belr ákveða: 1 1. kap. er nefndr Ólafr, 
bróðir Arous, uer síðan var ábóti at Helgafelli”, en hann var 
vígðr lil ábóta 1258, sem annálar segja; í kap. 15 er sagt: uok 
Brandr, er síðan [varj biskup al llóluni” (þ. e. 1263—64), og í 
enda 16. kap. standa þessi orð um sundrlyndi Skúla hertoga og 
llákonar konúngs: „verðr ok þcss at gela, at þýngjast tók með 
konúnginum ok jarlinum, og hafði þó lengi at dregit, en þó 
kom þýngra eptir, sem ritað finnst”. __ ]>etta getrvarla litið til 
annars en llákonarsögu eplir Sturlu, en Sturla lauk við hana 
árið 1265; er því sagan rituð síðar en það ár. ]>að má ennfremr 
sjá, að Sturla hefir ekki þekkl Aronssögu þegar hann setli sainan 
Islendíngasögu sína (Sturlúngu), það sést á frásögn Sturlu uin 
Grimseyjarför og hraknínga Arons, sem ávallt er ineð öðrum 
orðum sagt hjá Sturlu en hinuin, og ekki lílill atvikamunr. En 
það lítr og svo út, sem höfundr Aronssögu hati ekki þekkt Sturl- 
úngu, því sumum atvikum um hrakninga Arons sleppir hann, 
sem standa i Sturlúngu, er hann mundi varla liafa gjört, ef hann 
hefði þekkt þá bók; enda ætlum vér og, að svo lítill aldrsmunr 
sé á þessurn tveim sögum, að líkasl er, að hvorugr liaíi annan 
þckkt. Aronssaga mun og eigi vera síðar rituð en um 1270, 
eöa um 50 árum síðar en þau tíðindi gjörðust, sem sagan mcst 
segir frá (Grímseyjarför), og um 13—14 árum eptir andlátArons,

(eM)



LXVIII FORMÁLI.

því það er auðséð, að allt er ritað eptir sögn raanna, sem lifðu 
samtíða þeim tíðindum er gjörðust 1222 í Grímsey og á Vals- 
hamri, og síðar, t. d. kap. 14 (bls. 629): „hafa þeir menn þat 
sagt, er þar vóru” (á Valshamri), eða þar sem segir um Sturlu 
Siglivatsson, að hann var „mjök roskinn ok var hinn bráðgjörf- 
asti maðr, sem allir hafa eitt um talat þeir er hann liafa 
sét” (bls. 524 í kafla þeim sem stendr í Guðmundarsögu). En 
bezt má þó sjá þetta af blæ sögunnar, og ymsum orðum, t. d. í 
enda sögunnar, þar sem höfundrinn getr þess að sál Arons „hafi 
gotl heimili fengið”; sýna þessi orð, að sagan er ekki rituð 
löngu eptir andlát Arons; orðfæri sögunnar, sem er í bezta lagi, 
og nákvæmni liennar og sannsögli, er og vottr þessa. þess væri 
getanda, að sagan sé rituð að tilhlutun Ólafs ábóta, hróður Arons, 
er langa stund var ábóti að Helgafelli. J>að er af þessu, sem nú 
er sagt um aldr sögunnar, auðséð, að þormóðr skáld Ólafsson, 
sá er ort hefir tvö kvæði um Aron, eina drápu hrynhenda og aöra 
dróttkvæða, getr með engu móti verið sá hinn sami, sem í ann- 
áium er nefndr ár 1338, en hitt er víst, að þormóðr sá, er orti 
um Gunnar á Ulíðarenda, er hinn sami og skáld Arons; vísan 
í Njálu kap. 78 ber það með sér.

Aronssaga hefir aldrei fyr verið prentuð í heilu líki. Lítið 
brot af henni er prentað í Antiqu. Ituss. n, bls. 356—61, og í 
Skand. Selsk. Skrifter 1814, bls. 1—37, hefir P. E. Miiller biskup 
snarað á donsku þætti úr henni.

Itafns saga Sveinbjarnarsonar (bls. 639—676) var á 17. 
öld til á tveimr skinnbókum ; önnur þeirra (hér merkt Á) var send 
til Danmerkr og varð fyrir því óláni að komast á háskólasafnið, 
og brann hún þar 1728. Bók þessi hefir um rniðja 17. öld 
verið í Skálholti, og er til afskript af henni með liendi sira Jóns 
Erlendásonar, vönduð og góð, og finnst hún í safni Árna 155 í 
arkarbroti, er hún hér lögð til grundvallar. Til eru ennfremr 
tvær afskriptir Ásgeirs Jónssonar eptir sömu skinnbók (AM. 154 
folio og 487 4'°), og eru þær hafðar til samanburðar, en báðar
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eni þær lakari en afskript sira Jóns. Skinnbók þessi rnnn liala 
verið frá miðri 14. öld, sem ættartalan aptanvið söguna sýnir; 
er líklegast, að bókiu hafi verið rituð á Vestfjörðum, og líklega lieflr 
Brynjólfr biskup fengið liana þaðan. Yflr Vestljörðum réðu langa 
æfl höfðíngjar og stórmenni af ælt llafns; hefir einhver þessara 
látið rita söguna upp, og knýlt aptan við liana ætlartölunni í kap. 
20, því upphaflega hefir sagan endað með 1!). kap. þess mætti 
geta, að Einarr Bergsson, sá sem síðast er nefndr, hafi látið rila 
söguna. Um þenna Einar vita menn nú ekki annað en ætt hans, 
sem hér er sögð, en verið gæti, að í bréfum mætti finna eitthvað 
frekara um hann. Skinnbók þessi hefir að stafsetuíngu verið 
góð, sem af alskript sira Jóns er að ráða; lielzt er athuganda, 
að hann ritar: geyra, seyni, seynir, deykkr, reykja, beyggi 
o. s. fr., fyrir gjöra, syni, synir, dökkr, rekkja, bjöggi. J>essu 
höfum vér haldið í útgáfunni. J>essi stafsetníng (ey fyrir ö og 
y) íinnst í ymsum góðum fornbókum, t. d. konúngsbók af Sæmundar 
Eddu. Textinn í bók þessari og dætrum hennar er ágætr í 
hvívetna, og er það auðsjáanlega liinn sanni og ómeingaði frum- 
texti Rafnssögu.

Hin síðari skinnbók Rafnssögu (merkt B) er í safni Árna 
Nr. 557 4*°. Á bók þessari eru margar sögur; Árni telr þær 
svo upp (Nr. 435. 4t0, fol. 55 b):

„Aptan af Valdimarssögu.
Ilrafns saga og Gunnlaugs ormstúngu, vantar endann.
HaUfreðar vandræðaskálds saga, vantar upphaflð og víðar i.
Rafns saga Sveinbjarnarsonar.
Eireks rauða saga [og þorfinns karlsefnis].
Af Rögnvaldi i Ærvík og Rauð.
Damusla saga.
Af Slysa-ÍIróa, vantar upphaflð.
Eireks saga víðförla.
Stúfs þáttr Iíattarsonar.
þáttr af Karli vesala.
þáttr af Sveinka Steinarssyni, vantar aptan við. Quarto.
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Bókina lieli eg fengið aí' Mag. Jóni Vídalín, lielir annaðhvort 
heyrt Skálholtskirkju til eða orðið þar eptir af Mag. Brynjólfs 
bókum.” þessi gáta Árna, að Skálholtskirkja liafl hókina átt, er 
þó mjög óúss, því vera kynni að hún væri að norðan kynjuð. Björn 
á Skarðsá tiafði hana langa stuud rnilli handa á öndverðri 17. 
öld, og lielir ritað upp ínargar sögur þær, sem á benni standa. 
[»á var bókin miklu lieilli en nú, þó ekki full; meðal annars var 
Ilafnssaga þá beil, og íinnst afskript Bjarnar af benni í Nr. 552 
N í 4to í safni Árna, en nú eru ekki nema 4 smáblöð eptir af 
Rafnssögu í skinnbókinni. Skinnbók þessi er ekki eldri en frá 
15. öld; að bókfelli, riti og öllum frágangi er bún með lakari 
skinnbókum teljandi, og af mestu vanefnum gjör, því víða eru 
i bókinni skinnsneplar og geirar í stað heilla blaða. En hún 
virðist víða vera rituð eptir allfornum frumritum, en gálauslega; 
er bókin því ágæt til samanburðar, en lítt hæf tii að prenta eptir 
henni, ef á öðru er völ. I fí vantar kap. 20, sem við er að 
búast, því hann lieyrir ekki frumtexta sögunnar til, og mun 
aldrei bafa staðið nema í þessu eina handriti A, sem áðr er nefnt; 
en hitt er lakara, að formála sögunnar vantar í fí.

Um aldr sögunnar bera ljósastan vott upphafsorð hennar: 
^Atburðir margir, þeir er verða, falla mönnum opt or ininni, 
en sumir eru annan veg sagðir en verit bafa, ok trúa því margir, 
er logit er, en tortryggja þat salt er. En fyrir því, at aptr hverfr 
lygi þá er sönnu mætir, þá ætlu vær at rita nökkura atburði, 
þá er geyrzt hafa á vorum dögum, á meðal vor kunnra 
manna, sem vér vitum sannleik til.” Atburðir sö&unnar lenda 
á árunum 1196—1213; sýna þessi orö ijóslega, að Sturla skáld 
(fæddr 1214) cr ekki höfundr hennar, því sagan heflr öll gjörzt 
fyrir hans minni. Að höfundrinn haíi klerkr verið, sýna latínu- 
orðin kap. 4 (bls. 645), og að hann hafl á Vestfjörðurn verið, 
það sýna mörg orð og atvik, t. d. orðin uá meðal vor kunnra 
manna”, eða þar sem lalað er um steininn á Eyri, kap. 2: „síðan 
er hann [ok er nú, fí\ hafðr til þvottsteins, ok er svo höfugr al 
varla megu fjórir karlar hefja;” eða um bæinn á Eyri, kap. 4
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(bls. (545); „ok geyrði þar (á Eyri) mörg liús ok stór ok rnarga 
aðra bæjarbót, þá er mikil merki má á sjá”. Að böfundrinn 
baö verið ástúðugr vinr llafns, það ber sögublærinn með sér, 
t. d. lýsíng Hafns kap. 3. Líldegast er að sagan sé rituð ekki 
alllöngu eptir líllál Hafns, meðan jþorvaldr Vatnstirðíngr var enn 
á lífl, og liefnd sú og skapadómr, sem síðan kom fram á honum 
og ætt lians, var enn ekki yflr komið. Sagan virðist bera þann 
blæ, að hún sé rituð meðan yflrgangr Vatnsfirðínga var sem 
meslr, t. d. þar sem kap. 1 segir: tlí þeim atburðum nnin sýnast 
mikil þolinmæði guðs almáttigs . . . ok sjálfræði þat, er hann 
gefr hverjum manni, at hverr má geyra þat sem vill, gott eðr illt;” 
eða kap. 4 (bls. 642): „því at vér seám nakkvara menn, þá [er] 
meiri virðíng hafa af alþýðu, er minna unnu til virðíngarinnar”. 
l>að er og með öllu ótrúlegt, að höfundrinn ekki mundi minnast, 
eðr drepa á þau stórtíðindi er síðar gjörðust, eplir 1225, ef sagan 
væri rituð eptir brennu þorvalds 1228. En sé þetta rétt, þá 
liljóta orðin umeðan hann lil'ði” um J>orvald í enda sögunnar 
(kap. 19, bls. 676) að vera seinni viðbætir, enda stendr og í 
Sturlúngu að eins: uok bjó i Vatnsflrði” (Sturl. 4. 18.). Sagan 
ætlum vér því muni vera rituð um 1220. Höfund bennar getum 
vér ekki nafngreint, má þó vera að hann sé einhver af þeim 
bræðrum Seldælum, Hagnheiðarsonum, en ekki cr það þó annað 
en getgáta.

Hafnssaga hefir aldrei fyr verið prentuð heil, en brot af 
henni er prentað í Grönl. hist. Mind. 11, 725—749. Sögunni 
er lýst í Sagabibl. 1, 336—43.

Preslssaga Guðmundar og Hafnssaga eru merkilegar fyrir þá 
skuld, að þær eru einar af þeim frumritum, sem settar hafa verið 
inn í Íslendíngasögu, en sem Sturla ekki er höfundr að. Fleiri 
sögur slíkar eru liðaðar inn í Sturlúngu: 1) Guðmundar saga 
dýra1, rituð líklega um 1200—1210. 2) þorgils saga skarða.

i) Ihin vnr enn til sérstök á tindverííri 14. öld, sjá 01. s. lielga, Christi- 
nnia 1853, bls. xlvij, og er hún þar nefnd „Önundar brennu saga”.
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3) Saga þeirra Onnssona, Svínfellínga. 4) Upphaf og niðrlag 
Sturlúngu. Síðari helmíngr Rafnssögu, kap. 12—19, er settr inn 
í Sturlúngu 4. 12—18; ætlum vér að Sturla hati sjálfr gjört 
þetta um leið og hann skrifaði Íslendíngasögu sína, en öðru máli 
er að gegna uin prestssögu Ouðmundar og sögu Guðmundar 
dýra, sem aptr er liönö inn í preslssöguna. þella mun gjörl aö 
Sturlu li.ðnum, sem formáli sá sýnir, sem settr er inn í Sturlúngu 
(2. 38) rétt á undan prestssögunni. þessi formáli sýnir, að sá sem 
hann heíir ritað heflr munað Sturlu, og hann heíir ritað ekki 
löngu eptir andlát hans, þar segir svo: l(þvi at hanu (Sturlu) 
vissa ek alvitrastan ok hófsamastan; láti Guð honum nú raun 
loíi betri” (eptir AM. 122 A, fol. 14 b). |»ví getr það með engu móti 
staðizt, að þessi maðr liali verið þorsteinn ábóti böllóttr, sem sumir 
menn ætla, því: 1) andaðist hann nærfelt 70 árum eptir Sturlu 
(ár 1351), og gat því ekki munað hann; 2) standa orðin „móður- 
föður míns, einnig” (sjá Sturl. 3. 9. athgr. 1) ails ekki í skinn- 
bókinni gömlu AM. 122 A. l'olio; þar stendr að eins: „móður- 
föður Narfasona.” Orðin Umóðurföður míns einnig” munu vera 
innskot; íinnast þau að eins í einu pappírshandriti, sem og mun 
eiga kyn sitt að rekja til þorsteins ábóta. 3) Allar ættir í byrjun 
á 1. þætti eru leiddar að Skarð - Snorra, föðurföður Narfasona, 
en engar að Mela-Snorra. Viljum vér því heldr geta þess til, 
að einhverr af Narfasonum hafi gjört þetla. Likastr til þess af þeim 
bræðrum þætti oss þórðr Narfason (-]- 1308); hann bjó að Skarði 
og heílr að líkindum verið lærisveinn Sturlu, og numið að honum 
margan fróðleik (sbr. Sturl. 10. 19), og líklegt er, að hann og 
þeir bræðr Narfasynir hafi komizt að bókum Sturlu eptir hann 
látinn. þetta efni þarf enn mikillar rannsóknar við; bíðr það 
þeirrar stundar, að ný útgáfa yrði prentuð af Íslendíngasögu 
Sturlu.

XI. Áhna BISKUPS SAGA (bls. 677—786). Öll þau hand- 
rit, sem eru lil af hcnni, eru komin af einni skinnbók, sem 
verið hefir til á íslandi á 17. öld, en nú eru ekki eplir ai' 
henni nema 2J blað, sem er að finna / safni Árna Nr. 122 Jl,
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og eru þessi blöð þar saman við mikinn blaðafjölda og blaðaslitr, 
sem eru leifar úr ymsum Sturlúngu-handritum; þar eru og þau 
2^ blöð úr jarteinum Guðmundar, sem að framan eru nefud. Árni 
segir um Sturlúnga slitr þessi (435 i 4’°, fol. 45 b); „Íslendínga 
sögunnar tniklu (alias Sturlúnga sögu) f'raymenta varia, komin til 
mín af Vestljörðum, hvar bókin nýlega í suudr rifln er, scilicet hjá 
Árna Guðmundssyni i Bíldudal”. Sum af þeim Sturlúngu-blöðum, 
sem í bókinni cru, eru með sömu liendi og Árna biskups saga, og 
er af því að ráða, að í bókinni hafi verið, þegar hún var heil, bæði 
Sturlúuga og Árna biskups saga, og jarteinir Guðmundar biskups. 
Að bók þessi liuíi fyrir vestan verið sem Árni segir, þar að lúta og 
öll önnur rök. þegar sira Jón Egilsson árið 1601 ritaði Uúngr- 
vöku sina í Skálholli, þá vissi hann hvorki af Sturlúugu né Árua 
biskups sögu að segja; hann segir um Árna biskup: „ekki er 
og lieldr um hann grandið, það eg muni, livorki sagt né 
skrifað” (Safn til s. ísl. i, 31). þetta væri furða, ef vér ekki 
vissim, að Árna biskups saga og öll þau skinnbókabrot, sem af 
Sturlúngu eru til, eru af Vestljörðum komin, og hafði hvorki 
sira Jón né Oddr biskup enn fengið spurnir af bókum þessum. 
þessi 2£ skinnblöð úr Árna biskups sögu fékk Árni að veslan; hann 
segir um þau: uhállt annað blað úr Árna biskups sögu þorláks- 
sonar, fengið 1715 frá lYIonsieur Ormi Daðasyni með hans bréfi 
dateruðu 1714;” og á 3. blaðið er skrifað: uFrá Eggert Snæbjörns- 
syni á Múla 1708”. lílöð þessi eru í folio, rituð í tveim dálkum, 
og um 40 línur á dálki; höndin er sett og góð, og má geta 
þess að bókin sé frá miðri eða ofanverðri 14. öld. Við staf- 
setnínguna er helzt athuganda: e fyrir œ, t. d. ner, fera, veri = nær, 
færa, væri; -o -or er opt haftfyr -u -ur helzt ef o-kynjaðr hijóð- 
stafr (ö, o, o', au) er í stofninum (t. d. löro, konor o.s.fr.); va er 
ætíö haft fyrir vo (t. d. sva, hvarr o.s.fr.); skildi, flrir, þikkja = 
skyldi, fyrir, þykkja; gera = gjöra. þar sem nú öll handrit vor 
eru frá þessari einu skinnbók komin, þá er það vilaskuld, að 
skinnblöðin eru lögð lil grundvallar það sem þau til cndast, og 
stafsetníng útgáfunnar er löguð sem varð, og henta þótli, eptir
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þeim, svo að útgáfan yrði að útliti eins og þó öll skinnbókin 
nú væri til. — í safni Arna er til skinnbók með sömu hendi og í 
sama broti og þessi Árna biskups saga, og Sturlúngu-blöð þau 
sem henni fylgja, en það er Ólafs saga Tryggvasonar í AM. 62 
folio, og er þar enginn eíi á, að báðar þessar bækr muni ritaðar 
vera af sama manni, en úr sömu bók eru þær varla, því bæði er 
efnið ósamstætt, og svo mundi eigi svo mikið komast fyrir í 
einu bindi sem allar þessar sögur.

Nú er því næst að tala um þau handrit Árna biskups sögu 
sem komin eru frá 122 li, meðan liún var heil, og deilum vér 
handritum þessum í flokka eptir ætterni sínu við frumbókina:

1) Ilin fyrsta afskript af sögunni í 122 li er rituö á Vest- 
fjöröum (um 1640) al' Jóni Gizurarsyni á Núpi í Dýrafirði, og 
íinnst hún í safni Árna Nr. 114 folio. Afskript sira Jóns Arasonar 
í Vatnsfirði (sem riú cr týnd) hefir eilaust verið rituð eptir afskript 
Jóns Gizurarsonar, en ekki eptir skinnbókinni sjálfri, en frá þessum 
afskriptum þeirra Jóns Gizurarsonar og sira Jóns Arasonar eru 
komin öll þau bandrit af Árna biskups sögu, sem nú íinnast í 
safniÁrna (fyrir utan Nr. 384 4‘°), nl. 115 með liendi siraJóns í 
Villíngaholti, 116, 118, llí), 120, allar í folio. Ennfremr heyrir 
þessum ílokki til eitt handrit, sem í binni fornu útgáfu Árna 
biskups sögu er merkt Gr., og enn að auk tvö liandrit í Stokk- 
hólmi. Afskript Jóns Gizurarsonar og sira Jóns í Vatnslirði er 
móðir allra þessara liandrita. Sjáll' er afskript Jóns Gizurarsonar 
frí og lítt vönduð, víða sleppt úr orðum og greinum, eða þá 
dregið saman, vikið við orðum og sieppt úr lieilum máls- 
greinum, þar sem honum bauð svo við að horfa, og textinn var 
torskilinn eða bjagaðr, og sett ný orð í stað gamalla; liann heíir 
og í kap. 72 og 73 skotið inn langri klausu af eigin brjósti; þar 
á móti eru nöfn og allt þessháttar rétt ritað, því er afskript 
þessi ágæt að hafa til samanburðar, en óbæf til að leggja bana 
til grundvallar. Jón Gizurarson hefir og fyrstr skipt sögunni í 
79 kapitula, en í skinnbókinni vóru öll önnur og mikiu smærri 
kapítulaskipti.
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2) Skinnbókin \22 fí hefir síðan, eptir að Jón hafði skrifað 
hana upp, farið sömu boðleið og mör'g önnur handrit að vestan, 
og komizt norðr í land og í hendr [»orIáki biskupi Skúlasyni. 
llann lél skrifa hana upp á bókfell. J»essi skinnbók J»orláks 
hiskups finnst nú í bókhlöðu konúngs í Stokkhólmi, Nr. 12. 4to 
(inerkt S), en þvi er miðr, að síðasta örk bókarinnar er glötuð, 
og endar hún nú í 66. kap. þessi bók er hin bezta af öllum 
vorum afskriptum, og þegar vér nú berum hana saman við þau 
blöð af frumbókinni, sem enn eru til, þá má sjá, að hún er 
vönduð í alla staði og nákvtem, hún hefir og saina kapítulatal 
sem í skinnbókinni fornu stendr; það var þvi ekki efamái, að 
hana, og enga aðra, mátti leggja til grundvallar, og er svo gjört. 
S mun vera riluð um 1640—50; hún er með sömu hendi og hin 
skinnbókin þorláks biskups, sem llúngrvaka er á, og sem að 
framan er getið, en brotiö er ekki alveg hið sama, og nokkru 
stærra á Árna biskups sögu en hinni, er hún því ekki úr sömu 
bók og Húngrvaka.

3) Ilið þriðja haudrit, sem vér ætlum að annaðhvort sé 
á fyrstu hönd komið frá hinni fornu skinnhók, eða þá eptir papp- 
írsbók sein nú er glötuð, og rituð er á fyrstu hönd, er bók sú, 
sem hin forna útgáfa sögunnar er eptir prentuð (hér merkt U), og 
átti Magnús konferenzráð Stephensen í Viðey. J>essa handrits var 
ekki við kostr, þvi það er nú líklega úti á íslandi; varð því útgáfan 
að koma í stað þess, og eptir henni er prentað niðrlag sögunnar, 
eptir að Stokkhólmsbók þrýtr. [>etta handrit er að setnínga- 
skipan og orðalagi niiklu betra en sá fiokkr, sem kominn er frá 
bók Jóns Gizurarsonar, en það er geysilega misritað , og rangt 
víða, og er að eins hafanda til samanburðar.

4) Hið ljórða handrit, er á fyrstu hönd mun vera ritað 
eptir 122, er pappírshandrit Nr. 8. 4t0 í bókhlöðu konúngs í 
Stokkhólmi; það mun vera ritað um miðja 17. öld og er áfast 
Sturlúngu. það endar í 79. kap., á orðunum „allr múgr leik- 
manna varð sinn munn fyrir honum at, byrgja” (bls. 786). Lítt
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inerk afskript af þessari bók er í safni Árna Nr. 384 í 4'°, „grey 
exemplar”, sem Árni Magnússon segir.

5) Hið íimta liandril á fyrstu liönd er hin optnefnda 
pappírsbók AM. 204 folio, þar er aptast Árna biskups saga, en 
uær þó ekki lengra en fram í 33. kap.

Öll handrit Árna biskups sögu deilast því í 5 kynkvíslir (a, 
á, c, d, c), og ólal dæmi má færa því til sönnunar, að skinn- 
bókin gamla 122 fí' sé frumbók þeirra allra. Vér skulum til- 
greina eitt dæmi: Á 17. öld, þegar l'arið var að skrifa upp 122, 
hefir á einurn stað verið skorin sneið utan af einu blaði í bók- 
inni; nú vill svo til, að af þeim 2á blöðum sem nú eru til, þá 
er háll'a blaðið einmitt það sama blað, sem sneiðin var burtu 
af á 17. öld. Nú er næstum allr ytri dálkrinn sneiddr af, en 
þó svo, aö stúfr litill er eptir af hverri línu (sjá bls. 714 athgr. 1 
og 715 athgr. 2—6). þegar nú þessir línustul'ar eru bornir 
samau við afskriptina í Stokkhólmsbók, þá má nákvæmlega sjá, 
að sneiðin sem af var skorin í 122 nam 9 neðstu línurnar. Nú 
ef menn gæta að hinum handritunum á þessum stað, þá hleypa 
þau öll að mestu þessari grein úr, eða skeyta orðin svo illa 
saman, að meiníngin er verri en engin, en Stokkhólmsbók er 
eina handrilið, sem skrifar línustúfana reglulega upp að mestu, 
og segir á spázíunni, að hér vanti í. Sýnir þetta Jjóslega, að 
öll handrit vor eru frá þessari einu skinnbók 122 komin, og að 
sneið þessi var skorin af blaðinu í henni þegar á öndverðri 17. öld, 
þegar fyrsl var fariö að skrifa hana upp. það er og svo, hvar 
sem í söguna er litið, að sömu villur ganga í gegnum öll hand- 
rit, og þar sem hleypt var úr orði eða misritað nafn í skinn- 
bókinni fornu, þá er engrar hjálpar að leita í hinum handrit- 
unum. þar sem nú að málvillur standa í Slokkhólmsbók, þá 
er fyrst að athuga, hvort þessi villa hafi staðið í sjálfri frum-

i) ættin yríi þannig:
A (AM. 122 B.),,_ >1--------------------------- ;------------------ ^

a. AM. 111 (JónGiz.). — b. Sthb. Nr. 12. — c. Utg. — d. Sthb.Nr. 8. — e. AM. 204.
i

Vatnsfj.bókin AM. 115, 110, 118, 119, 120,438. AM. 384. 4to.
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bókinni, og mú sjú það el' borið er saman við eitthvert hand- 
rit af hinum flokkumim, t. d. 114 eða 204, eða útgúfuna gömlu, því 
standi sama þar, þú er villan úr frumbókinni, en hún hefir víða 
verið misrituð, felld úr orð og selníngar, og nöfn röng; veldr 
því hinn einkennilegi blær sögunnar, að ritarinn heflr víða ekki 
skilið livað hann ritaði, eða þú rangfært það sem skrifað slóð; 
en með því nú cngin önnur skiunbók finnst til samanburðar 
(fyrir utan þau tvö skinnbluð, sem nú skulu nefnd), né nokkur 
afskript, er sé annars kyns: þú er ekki í annað hús að venda, 
en geta sér lil liins sanna; mú það víða takast, en þó er það 
ekki óvíða scm enginn kostr er leiðréttíngar, nema ný handrit 
komi fram, sem þó varla er við að búast.

það mú því teljast mikill skaði, að glatazt hefir skinnbók 
ein af sögu þessari, úðr en nokkur varð til að skrifa hana upp, 
svo ekki eru til al' henni nema tvö blöð (i 4">) í safni Árna ISr. 
220 folio, en hvort meira heflr til verið af þessari bók ú I7.öld, 
lútum vér ósagt; víst mun það lítiö hafa verið, því euginn heftr 
orðið lil að skrila það upp. Árni hefir ekki skrifað hvaðan 
þessi blöð sé koinin af Islandi;. höndin ú þeim er auðsjúan- 
lega hin sama og ú Guðmundarsögu eptir Arngrím úbóla, þeirri, 
sem stendr í Stokkhólmsbók og sem getið er bls. xxix-xxx. Nú 
með því að sú bók er að vestan komin, þú rnætti vera, að þessi 
blöð væri og að vestan, þó þau sé úr allri annari bók. liið 
fyrra skinnblað byrjar kap. 5 (sjú bls. 683 athgr. 2) og endar 
kap. G (bls. 686 athgr. 1); síðara blaðið byrjar kap. 10 (bls. 691 
athgr. 1) og endar kap. 11 (bls. 694 athgr. 3). Sú skinnbók, 
sem þessi blöð eru úr, hefir að vísu verið að orðfæri alveg 
samhljóða hinni, en hún eykr inn ymsum múlsgreinum, sem 
hin sleppir, t. d. hls. 691 alhgr. 4; 684 athgr. 2; 685 alhgr. 5. 
Greinina bls. 691 athgr. 2 þorðum vér ekki að taka upp í text- 
ann, því það er ekki víst, nema hún sé innskot. Ymsar smærri 
málvillur verða og réttar eplir þessum tveim blöðum, en hvað 
mundi ekki mega, ef vér hefðim söguna heila í þessari bók? — 
Skinnbók þessi rnun vera rituð ú síðara hluta 14. aldar.
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Einsog kunnugt er hættir Árna biskups saga í miðju kafi 
vorið 1291 , en Árni biskup andaðist ekki fyr en 7 árurn síðar 
(1298), en hver er sök lil þessa? er það sú, að höfundrinn bafi 
ekki verið kominn lengra að rita, og hafl dáið frá sögu sinni, 
eða vantar aptan við söguna? Væri lii tvenn handrit af sögunni 
og endaði á sama stað hvorttveggja, þá væri auðsætt að geta 
bins fyrra, en nú er allt frá einni skinnbók runnið, og hún sjálf 
að mestu týnd. Vér höfum talið lil eplir þeim blöðum, sem til 
eru af skinnbókinni 122 fí, og telsl oss svo til, að sagan (þ. e. 
kap. 79) hafi ekki endað þar neðst á blaði, heldr á þriðja dálki. 
í heilu líki heflr Árna biskups saga verið um 20 blöð í 122; 
2.V blað í útgáfunni svarar til eins blaðs í skinnbókinni, en eptir 
síðasta blaðið, sem lil er af 122 (bls. 76(5 athgr. 1) stendr heima 
að slaðið liafi 4A blað, eða Vj í mesta lagi, því þessi 10 blöð 
í útgáfunni eru ollilið á 5 blöð heil, en ofmikið á 4 ; er því 
annaðhvort, að fjórði dálkrinn heflr auðr staðiö, og þá heflr 
sagan aldrei lengri verið í bókinni, eða þá, að hann hefir verið 
máðr og ólæsilegr, og vantar þá aplanvið söguna þann dálk, og 
að vísu meir en eitt blað að auk. Vér ætlum hitt sennilegra, að 
sagan hafi hör aldrei lengri verið, einmilt af því, að ekki steu/.l á 
endir kap. 79 og blað í skinnbókinni, því væri það, þá þætti hið 
síðara öyggjanda; þó er varla unnt að fullyrða neitt í þessu efni.

Á 17. öld niiðri var bætt við söguna 80. kapítulánum, til 
að setja einhverja endalykt á hana. þessi kapíluli er eptir sira Jón 
Arasou í Vatnsflrði. Hefir Brynjólfr biskup með eigin hendi 
skrifað á spázíuna í sinni bók AM. 115 folio viö kapítula þenna 
þessi orð : Aúdita alquc intersita sunt hœc el hujus (jeneris om-> 
nia nuper a domino Jond Arwsonio, prœposito et pastore Vatnsfjor- 
dio". þessi kapítuli íinnst og bvorki í afskript Jóns Gizurarsonar 
né í öðrum hinum elzlu afskriptum, en í öllum liinum ýngri 
linnst hann, sem ritaðar eru eptir miðja 17. öld1. það er segin 
saga, að vör ekki liöfum prentað þenna kapítula, því hann kemr 
hinum uppbaflega texta sögunnar alls ekki við. |>eir sem vita

í) iill þau handrit söguiinar, sein haf'a kap. 80, eru komin frá Vatnsfjarísarbók.
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\ilja lykt staðamála lesi „réttarbót Eireks konúngs 2. Mai 1297, í 
Lagasafni handa íslandi. I, 22-23.

En nœr er sagan rituð? er liún rituð að Árna biskupi iif 
anda eða að honum önduðum? —Vér œtlum það óyggjanda, að 
luin sé riluð að honum önduðum, þó hún ekki segi frá 7 síð- 
ustu æPiárum lians, og munu aðrar orsakir liggja til þess. Kap. 
53 er minnzt á klaustr það, sem Jörundr hiskup lét setja áMöðru- 
völlum, en það var árið 1295—96, sem annálar votta. Kap. 74- 
75 er tvisvar nefndr Árni Helgason, „er síðan var biskup” (1304- 
1320), og í kap. 1, þar sem talin er ætt Lopts Svartssonar, afa 
hans, er enn nefndr, „Árni, er síðan varð hiskup”; enn fremr er 
nefndr „Svartr þormóðarson”, sein er í saina lið og Árni Helgasou; 
svo er og nefndr „ívarr hólmr", lians er í annálum getið árin 
1307 og 1312; 1314 var hann gjörr kanzeler, en í sögunni er hann 
ekki nefndr neina herra. í 12. kap., þar sem talin eru höru Egils 
í Heykjaholti Sölmundarsonar, þá er nefndr Kolbeinn jarl (Auð- 
kýlíngr f 1309) og Finnbjörn Sigurðarson i Hvammi i Vatnsdal. 
Finnbjörn hjó í livammi í tíð Laurentius biskups og líklega í 
tíð Auðunar rauða, en í orðum sögunnar: „Finnbirni, syni 
Sigurðar í Ilvammi í Vatnsdal’’ sýnist að vera fólgið, að Sigurðr 
faðir hans liafi þá enn verið á líii er sagan var rituð, og búið i 
llvammi, því ella mundi sagt „Sigurðar syni í llvammi i Vatns- 
dal”. En þar sem nú í þessum sama kapítula er nefndr þórðr 
lögmaðr Egilsson, þá hlýtr orðið lögmaðr að vera sett inn af 
afskrifara, því þórðr varð ekki lögmaðr fyr en 1341. Vér 
ætlum það því óyggjanda, að sagan sö rituð i tíö Árna hiskups 
Ilelgasonar, og her hún sjálf með sér, að höfundrinn hetir lifað 
í Skálholli eða sunnanlands; það sýna og orðiu „niðri á Eyrar- 
bakka”, í kap. 26.

það sem einkum gjörir þessa sögu ágæta, er það, að höf- 
undr hennar hefir þekkt öll bréf og skjöl áhrærandi laudstjórn og 
lög á Islandi um daga Árna biskups: bréf konúngs og erki- 
biskups lil biskupa á íslandi eðr lögmanna og alþíngis, og hröf 
biskupanna aptr til konúngs eðr erkibiskups. Hann helir og þekkt
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flesl bréf Árna biskups, bæði bpinber og heimugleg, bréf þau er 
fóru á milli þeirra Árna biskups og Runólfs ábóta í Veri, og bréf 
hopts Helgasonar lil biskups. Hann befir og þekkt bréf lierra 
þorvarðar til Magnúss konúngs, sem þó var heimuglegt; hefir 
biskup á einbvern liátt komizt að bréfinu, eða konúngr heíir sýnt 
honurn þaö, því þar var farið lofsorðum um biskup. þar á móti 
hefir höfundrinn ekki þekkt neitt til bréfa þeirra, er fóru milli 
herra Ilafns og konúngs, en á cinum slaö lilgreinir hann kafia 
lítinn úr bréfi Rafns til biskups. A einum stað að eins (kap. 56) 
er nefnt bréf Ilafns til biskups, er var svo beimuglegt að „þeir 
einir vissu hvat á var”. llöfundrinn tilfœrir og sem orðréttar þíng- 
ræður herra Loðins og biskups á alþíngi 1281, er rædt var um 
Jónsbók, og ræður Árna biskups og herra llafns á alþíngi 128-i, 
cr staðamál vóru kæi'ð. það er því á öllu auðsætl, að höfuudr- 
inn heíir verið handgcnginn Árna biskupi, og el' vér nú hyggjum 
að, liver hann muni vcra, þá linnsl oss að eins vera einn maðr, 
er er í tygi geti veriö um þelta, en það er Árni biskup llelga- 
son sjáll'r, systurson Árna biskups. í 1. kapítula eru talin öll börn 
Ásbjargar móður hans, en lítið sem ekki minnzl á ætt hinna 
systkinanna. Árni biskup lagði og mesta rækt við börn þeirra 
Ilelga og Ásbjargar. Árua systurson sinn tók hann að Skálholti 
og vígði, og gjörði hann kapelan sinn, og bal'ði liann með sér 1 
utanferð sinni 1288, og hefir að líkindum lagt við liann mikið 
ástfóstr. ÁrniIIelgason varð og biskup eptir móðurbróður sinn, 
og var einhverr hinn sljórnsamasti og bezti biskup, sem verið hefir 
á íslandi. það er enn eitt athuganda, að þar sem Árni Ilelgason 
er nefndr í sögunni, þá er engu lolsorði vikið til hans, sem þó 
var von til, þar sem hann var systurson og fóstrson þess manns, 
sem sagan er af, en sjálfr ágætismaðr. þess má enn geta, að 
svo er að sjá á kap. 18 að höfundrinn hafi munað til eða veriö 
í veizlu þeirri, er Guðný Helgadóttir, systir Árna Ilelgasonar, 
giptist berra þórði á Möðruvöllum 1274. Af þessum rökum 
samlöldum ætlum vér því, að sagan sé riluð í Skálholti um daga 
Árna biskups Ilelgasonar, og að vorri ætlan er hún að vísu rilin
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að lians fyrirsögn, eða öllu heldr af honum sjálfum, enda mundi 
og enginn óvalinn klerkr bera það skyn á landslög og kristin- 
rétt, sem saga þessi ber með sér að höfundr hennar hefir borið; 
þau bréf og skjöl, sem'höfundrinn heflr þekkt og notað, getr og 
enginn liafa haft undir höndum, nema biskupinn í Skálholti, og 
það því að eins, að hann væri frændi Árna biskups og fóstri, 
svo hann hefði eigi síðr undir liendi heimugleg bréf hans en 
opinber. Árna biskups saga er einhver hin margfróðasta af öli- 
um vorum sögum; án hennar væri það skarð í sögu landsius 
og kirkjusögu, cigi að eins vora heldr og Noregs, sem aldrei 
yrði lyllt. þessi saga má með réltu lieita saga íslands á þeim 
20 árum sem hún helzt nær yflr (1270—90), en þessi 20 ára 
öld er einhver hin afdrifamesta í sögu landsins, og þeir tveir 
aðilar sögunnar, Árni biskup og Rafn Oddsson, voru livor um 
sig liinir meslu agætismenn og skörúngar til laga og lands- 
stjórnar, sem uppi vóru á íslandi alla 13. öld frá andláti Jóns 
Loptssonar; væri ekki þessir tveir menn, þá væri þjóðlíf og stjórn- 
arlíf Ísleudínga á 13. öld næsta daprl ásýndar. Menn hafa lastað 
Árna biskup fyrir ríki hans og hörku í staðamálum, en enginn 
hefir frýð honum um einurð og skörúngskap. J>að er og sann- 
ast að segja, að af tvennu illu, allz ekki var á góðu völ, þá 
var það landinu hollara, að innlendir hiskupar yrði höfðíngjar 
landsins, heldr eu að útlent vald sæli yfir landslögum og rétt- 
indum manna. Biskupavaldið deyfði og linaði konúngsvaldið. 
J>ess ber og að gæta, að staðamál fengu hófleg úrslit, úr því 
sem ráða var, með réttarbótinni 1296.

Árna biskups saga heflr áðr verið útgefin af hinu íslenzka 
bókmentafélagi, Iímhöfn 1820, 4t0; sagan er þar prentuð eptir því 
handriti er Magnús Stephensen í Viðey átti, og fyr var getið, en 
handritaflokkr Jóns Gizurarsonar hafðr til samanburðar; er text- 
anum því í mörgu áfátt. Brot af sögunni er prentað 1838 í Grönl. 
hist. Mind. n. 786—91 og 1852 í Antiqu. Russ. II. 361—67.

XII. Lauiíentius saga ÍIÓLA niSKUPS (787—877). J>essi 
saga linnsl á tveimr skinnhókum. Hin fyrri skinnhók er í safni

(f)
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Árna Nr. 406 A í 4l° (merkt A). I)ók þessi er kynjuð norðan 
úr Skagaíirði, og mun liafa verið langfeðga eign í liinni nafn- 
kendu Ilrólfsætt; Halldór [>orbergsson á Seilu, Ilrólfssbnar, 
Bjarnasonar liins sterka, Skiilasonar, átti hana síðast; var bókin, 
þegar hún kom frá llalldóri, í tréspjöldum og skorið á spjöldin 
fangamark lians í rúnum (II. />.), og svo föður hans, þorbergs 
Hrólfssonar (/■>. //.); sýnir þelta, að liókin liefir verið eign beggja 
þeirra feðga. Halldór þorbergsson léði bókina kaupamanni 
af Akranesi, þorvarði llallssyni, en er hún kom ekki úr láninu, 
þá gaf Ilalldór hana [>órði I’étrssyni, cf hann gæti náð henni, 
en í stað þess náði bókinni Jón þórðarson á IJakka í Melasveit, 
og gaf hana sira [>órði á Staðastað, en sira [>órðr gat' hana 
Árna Magnússyni. [>essi er æfisaga bókarinnar, sem nú verðr 
rakin. (Ijafabréf Halldórs þorhergssonar finnst með lians eigin 
hendi (íAM. Nr. 435 í 4*° við fol. 53-54) og er svo látanda: uþað 
auglýsi eg undirskrifaðr, að eg fæ til fullkomlegrar eignar ehru- 
sömum heiðrsmanni [>órði Pétrssyni þá hók, er eg léð hefi fyrir 
nokkrum árurn kaupamanni er hjá mér var á llóli í Sæmundarhlíð, 
þorvarði Hallssyni, og þá sagðisl að heimilisveru að Innra-Hólmi 
á Akranesi, liver sem upp kann að spyrja og ná; hefir téð bók inni 
að halda Laurentii biskups sögu, á kálfskinn skrifuð, í tréspjöldum, 
hverja bók eg lieíi aldrei fyr en nú gjöfum gefið eðr sölum selt. 
Til rnerkis mitt nafn undirskrifað. Seilu í Skagafirði d. 25. Augusti 
1693. Halldórþorbergsson. eg. h.” — „þórðrPétrsson” (segirÁrni 
Magnússon) (1fékk mér þenna seðil 1707, og hefi eg hans heimild 
fyrir bókinni ofan á hina fyrri.” Nú er bókin alls 39 blöð og 
33 línur á hlaðsíðu, en í hana vantar 4 iunstu blöðin í fremstu 
örkinni, og þar að auki vantar aplan við söguna 1 blað. Bókin 
endar með heilli örk, heíir því síðasta blaðið slaðið laust, og 
fyrir það sama hefir það týnzt. Árni hcfir mjög haldið spurnum 
fyrir um þessi týndu hlöð, og skrilaði hann í því skyni til 
Árna Hannessonar á Ytra-Hólmi svolátanda bréf: ((Eg hefi eina 
Laurenlius biskups sögu á kálfskinn í litlu 4t0, sem eg fengið 
hefi af sira þórði Jónssyni á Staðarslað, en hann hefir bókina 
öðla/.t af Jóui þórðarsyni á Bakka í Melasveit, en Jón er sagt
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að bókinni komizt liafi í Vík ú Akranesi; nú vantar í þessa bók 
(í fyrsta arkið) fjögr blöð. Ábrærandi þessa Laurentius sögu og 
þann defectum, sem þar í nú er, vildi eg fá að vita: 1) Jlvar 
Víkrfólk komizt liafi að þessari kálfskinnsbók, item hverir hennar 
eignarmenn liali upp að verið, svo langt sem menn það tilbaka 
rekja kunna. 2) Hvort þessi blöð muni í bókina vantað hafa, 
þá Jón þórðarson hana eignaðist, og ef svo er, þá að gangast 
grandvarlega eptir, livort þau blöð ei muni upp á einhvern máta 
í Vík eptir orðin, eða þar um kríng vera að flnna. Ilafl Jón 
ekki athugað, hvort þau vantað hafi eðr ei, þá að biðja hann 
rannsaka hjá sér hér eptir. 3) Að fornema hjá Jóni þórðarsyni, 
hvort ei hefir nefnda Laurentius sögu eptir þessari bók upp- 
skrifað eðr uppskrifa látið, áðr en hann bókina af höndum lét, 
og ef hann þar af copie hefir, þá að biðja hann einkanlega ljá 
mér þá sömu copie, til að fylla þar úr það nú í bókina vantar (ef 
það þar í standa kynni), og sérdeilis lil eptirsjónar um ein og 
önnur orð, sem nú allvíða í kálfskinnsbókinni trosnuð eru og lítt 
•a:s, framar en þau munu verið liafa þá bókin var í bans höndum.” 
Árni Hannesson svaraði þessu með svolátanda bréfi, dat. Ytra- 
Hólmi 17. Octbr. 1706: „Fyrir utan langyrði er það af Lauren- 
tius sögu hið fijólasta að segja, það mér er með skilum fortalið, 
að hún komin sé fyrir nokkrum árum síðan frá Ilalldóri þor- 
bergssyni að norðan til þorvarðs llallssonar, sein verið hefir 
hjá Snæbirni sáluga Björnssyni, móðurbróður Víkrbræðra og 
kvinnu Jóns Böðvarssonar. þorvarðr segir, að sínir systursynir 
muni fengið hafa Jóni þórúarsyni þessa bók (sem satt reynist); 
lieldr þorvarðr, að hún öldúngis full og óskert verið hafi nær í 
lians höndum var, cn eigi finnst þar neitt af þess slags eptir 
orðið, né heldr öðru gömlu, sem eg liefi rannsakað. Hann 
meinar að útskript þessarar bókar muni vera fyrir norðan hjá 
fólki Halldórs, eðr þar nálægt. Eg skrifaði til Jóni þórðarsyni, 
og beiddi liann um fyrirgreiðslu á þessu, eptir sem kynni; fann 
eg bann nú samstundis persónulega þarum, og kveðst hann 
ekkert lil vita, hvort nokkuð hafi í bókina vantað, nær lil bans 
kom eðr burt aptr fór, þar ei liafi lijá sér verið mikið yfir eina
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viku, og segir f'ullkomlega, að ekki liafi lijá sér eptir orðið það 
í hana vantar, og enga þess slags sögu sé þar að fmna. Fyrr- 
nefndr þorvarðr Ilallsson segir sig lil ranki, að fangamark 
Halldórs þorhergssonar eðr hans föður sé skorið upp á spjöld 
bókarinnar, og ef það enn nú sést, er það til nokkurrar bevís- 
íngar. Eg veit ekki hvað cg kann meira að gjöra í þelta sinn 
hér um, sem yðar eðlaheitum þénar.” Af afskriptunum þykir 
mega ráða, að í bókinni hafi verið þessi fjögr blöð þegar þor- 
varðr fór með hana suðr, en niðrlag hennar mun þá hafa vantað, 
og kann vera að það hafi þá fyrir löngu verið týnt úr bókinni. 
Til þessa skulum vér síðar leiða rök.

það er engin furða, þó Árni hafi haldið svo mjög spurn- 
um fyrir um þessa bók, því án hennar hefðim vér ekki þá 
réttu upphaflegu Laurentius sögu. þó getr bókin varla verið 
eldri en frá öndverðri 16. öld eða í mesta lagi frá enda 15. 
aldar; höndin er smá, og alveg sem á bréfum frál500, þó heflr 
lærðr maðr ritað hana, það svna latínsku orðin, sem optast eru 
rétt rituð. Fremstu tvö blöðin eru mjög máð, og svo munu einnig 
hafa verið þau 4 blöð sem vanta, þar af kemr það, að þær tvær 
afskriptir sem til eru af lienni í safni Árna (frá hérumbil 1700: Nr. 
406, tí, C í 4t0) byrja hvorugar fyr en á 6. blaði hennar; verðr því á 
þeim ekki séð, hvort þessi fjögr blöð hafi þá í bókinni verið. 
Aptr í bókinni er bókfellið á stöku stað rotið, og hafa stöku 
orð og stafir dotlið úr af fúa. Á tveim eðr þrem stöðum 
höfum vér orðið að sækja í þessar afskriptir orðin sem úr 
eru rotnuð.

í Viðbæti (bls. 878—914) er prentaðr síðari hluti Lauren- 
tius sögu eptir annari skinnbók í safni Árna, Nr. 180 tí. folio 
(inerkt tí). Um bók þessa og innihald hennar segir Árui (A. 
Magn. Nr. 435 í 4l°, fol. 98b):

„1) Aptan af Iíonráðs sögu keisarasonar. 2) Dunstani saga 
(authore fratre Arnone Laurentii filió) vantar í. 3) Katrínar saga, 
vantar í. 4) Hæríngs saga fagra. 5) Úr Iínytlínga sögu, um 
Knút helga, Ólaf, Eirek góða og Nikulás, vantar við endann. 
6) Um Svein Úlfsson og llarald hein (úr Knytlíngasögu) vantar
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upphaflð'. 7) Vitus saga píslarvotts, vantar í. 8) Laurentius 
saga llóla biskups, vantar í. Folio majore, fessi bók var 
komin í marga parla norðr í landi, og liefi eg liana fengið 
af ymsum, nokkurn part þar af hjá Skúla Ólafssyni, nokk- 
urn part frá MagDÚsi Jónssyni á Leirá, en Magnús haföi 
sitl fengið í ymsum stöðum. Nokkra smágeira og mutileruð 
blöð hefi eg fengið á íslandi eptir 1702, sitt úr hverjum 
stað". llók þessi er nú 52 blöð á þykkt, og 39—45 línur 
á blaðsíðu. Ilöndiu er nokkuð stór og hrikaleg, blekið svart 
og gljáandi, og stendr seni upphleypt á blöðunum, eius og 
vanl er að vera á handritum frá 15. öld. Stafsetníngin er 
misjöfn: ur ritað opt fyrir r; t, ei ekki allsjaldan fyrir y, eijy 
(t. d. birja, heira =-- byrja, heyra). Ilönd og slafsetníng er í 
öllu hin sama sem tíðkaðist um miðja og ofanverða 15. öld, 
og sem finna má á sögubókum frá þeim tíma (t. d. AM. 152 
l'olio). Laurentius saga er rituð á 17 síðustu hlöðum hókar- 
innar, frá 36. blaði til 52. í söguna vanta nú 3 blöð (sjá hls. 
799 athgr. l.ogbls. 903) og 2 blöð að iíkindum aptan við liana.

Fram að 22. kap. er sagan í Nr. 180 B öldúngis samhljóða 
og i 406 A, og verðr fyllt eptir henni fjögra blaða eyðan sem er í 
fremstu örkinni í 406; en l'rá 22. kap. og út í gegn fer hún að 
verða styttri, og því fremr sem meir dregr aptr eptir, án þess að 
hafa nokkurt nýtt orð né atvik, að efni til, sem teljanda sé. Er það 
af samanburði auðséð, að þessi meðferð sögunnar er ekki nema 
ágrip, en vér höfum þó prentað í Viðbæti allan þann hluta sög- 
unnar, sem víkr frá 406, svo að menn hafl söguna fyrir sér i 
báðum myndum (A og B) og geti svo dæmt um. Sagan í 180 
á og skilið að hún sé útgefln, svo sem inóðir nærfellt allra 
pappírshandrita, sem nú íinnast af Laurentius sögu.

Árið 1641 heflr skinnbók þessi (B) veriö á llólum, og lél 
þorlákr biskup þá skrifa Laurentiussögu eptir henni í sitt opt- 
nefnda safn af lliskupasögum. þessi al'skript finnst í safni Árna

i) Eptir Nr. 5-0 í 180 B er prentuí) Knytlinga í Fornm. ss. xi bindi; 
pab cr mishermt sem par segir i formálanum, ab bók þessi sé frá Skálholti.
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Nr. 404 í 4'°; þá liefir í bókin.a vantað endablöðin, eins og nú, 
og þan tvö blöð sem vanta í miðja söguna (sjá lds. 903), en það 
eina blað sem nú vantar framan til í bókinni (sjá bls. 799) 
var þá til allrar hamíngju til, en á þessum slað er fjögra blaða 
eyðan í 406 A, og væri nú því töpuð og lýnd sagan um Jón 
flæmíngja, ef ekki væri til afskript af þessu blaði frá því áðr en 
það týndist; er nú afskript þorláks biskups frumbók vor á þessum 
stað. Fyrir tveggja blaða eyðunni í miðri sögunni og svo fyrir 
eyðunni í niðrlagi sögunnar hefir þorlákr biskup látið skilja 
eptir auð blöð í afskript sinni; þessi auðu blöð eru síðan með 
annari hendi fyllt eptir 406 A, og endar á orðunum: „hvat 
leið megin hans. Um”, sem nú; sýnir þetta að 406 hefir þá 
ekki verið lengri en hún er nú. Utan á spázíurnar í 404 eru enn 
fremr víða ritaöar, þó með annari liendi, viðauka-grcinir eða 
orðamunr úr A (406), sem víða er svo miklu orðfleiri en B. 
í afskriptum á aðra og þriðju hönd eru nú þessar glósur teknar 
inn í textann, sem á þenna hátt verðr hálfblendíngr bæði af A 
og B. J»að er athuganda, að á spázíuna í 404 er ritaðr orðamunr 
tvisvar fyrir víst í þeim fjögra blaða kafia sem nú vantar í 406, t. d. 
bls. 798 athgr. 1: „drakk konúngrinn til hans eitt stórt vínker”, 
og bls. 801 (sbr. atbgr. 1): „Danmörk í banni”. [>essi orð geta 
ekki verið tekin annarstaðar að en úr A (406 A), og sýnir 
þetta, að þau 4 blöð, sem nú vanta í þá bók, hafa þá til verið, 
eða nokkur af þeim að minnsta kosti. Frá þessari afskript [>or- 
láks biskups Skúlasonar, sem þannig er samsctt úr tveim bók- 
um (A og B), eru nú komin næstum öll þau handrit af Lau- 
rentius sögu, sem nú finnast víðsvegar á íslandi og í safniÁrna: 
204 og 214 folio; 403 og 405 í 4'°. Af þessum (lokki má sjá að 
verið liefir handrit það, sem sira Jón llalldórsson í llítardal hefir 
haft við lliskupasögur sínar, svo og hefir Finnr biskup Jónsson 
og Jón líspólín haft afskript af sama flokki; en hin upphallega 
Laurentius saga, eins og hún stendr í 406, helir lílt verið þekkt 
og litt rituð fram á þenna dag.

Af Laurentius sögu eru enn til tvö skinnblöð í 4t0 samföst 
í AM. 406 A, en úr öllu öðru handriti en bókin sjálf. Sagan
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cr liér alveg samhljóða þeirri sem stendr í 180 B, án þess 
þó að vera afskript af lienni. Bók sú, sem blöð þessi ern úr, 
getr með engn móti verið eldri en frá 16. öld. Árni segir svo 
um blöð þessi: uer komið frá sira Auðunni á Borg, og bann 
hefir copie þar af, dixit á alþíngi 1707”.

I fyrirsögn sögunnar höfum vér getið þess til, að sira Einar 
Hafliðason muni vera böfundr bennar; raunar er bann bvergi 
nefndr með nafni sem böfundr, en allt fyrir það mun fált vera 
viss.ara en það, að enginn annar en bann liafi ritað Laurentius 
sögu, skulum vér nú fœra fram þau rök, sem oss \irðast draga 
allan efa al' í þessu máli: í safni Árna Nr. 420 4*° er til íslenzkr 
annáll, sem á 17. öld var kallaðr lögmanns annáll. þegar á 
17. öld eignuðu menn sira Einari annál þenna, enda er liann 
og vafalaust höfundrinn, því bann nafngreiuir sig sjálfr við ár 
1307; þegar vér nú berum annál þenna saman við Laurentius 
sögu, þá er bann allvíða orðrétt sambljóða sögunni, svo sem 
við gos lleklu 1300, eða þar sem talar um llafliða prest eða 
Laurentius. Nú er eitt af þrennu: annaðbvort hefir sira Einar 
ritað annál sinn eptir Laurentius sögu, eða böfundr Laurentius 
sögu befir ritað eptir annál sira Einars, eða í þriðja lagi, þá er 
livorttveggja, annáll og saga, eptir sama mann. Til bins fyrsta 
svörum vér : bví mundi sira Einar rita inn í annál sinn um föður 
sinn eðr um Laurentius biskup eplir sögu annars manns þau tíð- 
indi, er bann sjálfr bafði beyrtogséð? og til bins síðara liggr bið 
sama svar: bví mundi böfundr Laurentius sögu rita eptir annál 
annars manns þau tíðindi, sem liann sjálfr bafði heyrt og séð 
eiginaugum? En bið síðasta þykir oss sennilegast, að bæði saga 
og annáll sé eptir sama mann. Orð þau sem standa í uppbafi 
sögunnar sýna og, að höfundrinn befir verið vinr og trúnaðar- 
maðr biskups; þar segir svo í kap. 1: „var ek áminntr af bonum 
sjálfum í minni balda bverja hluti bann sjálfr fram sagði, bverju 
l'rarn bafði farit um bans æfi áðr bann varð biskup á llólum. 
En síðan var þeim kunnigt, [sem] dagliga var (vóru, A) í hans 
þjónustu ok herbergi nátt ok dag meðan bann var biskup á ís- 
landi, þar til hann andaðist”. þessi orð eiga viö engan mann,
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sem var í þjónustu biskups, nema siraEinar; Einar var 10 vetra 
þegar hann kom fyrst í kennslu hjá Laurentius (kap. 30), meðan 
liann var á þíngeyrum, en síðan var liann á Hólum og 
þjónaði hiskupi ávallt, og var lians mestr trúnaðarmaðr. þess 
er getið, að biskup vildi til eingis hlutast heima á Hólum nema 
kjallara síns og fatabúrs, og mátti þar engi að koma nema hans 
vildustu vinir, en Einar selti hann þó geymslumann kjallara síns, og 
htinn hafði lykla að öllum kistum í fatabúri, nema einni. þegar 
biskup' var í sludio sínu ritaði hann á vaxspjald það er hann 
vildi serlega hafa úr bókum: en „þar eptir skrifaði Einar djákni 
upp í kvaterne eðr bók, svo að biskupinum var tiltæk nær hanu 
vildi á líta". þegar rökkva tók á vetrinn sagði Einar djákni 
biskupinum heilagra manna sögur á norrænu, eðr stundum las 
latínusögur (kap. 45); rná ætla, að í þessurn rökkrstundum hafi 
biskup þá og sagt Einari hvað driflð hafði á hans fyrri daga, 
og áminnt hann í minni að halda æfisögu sína. Einar djákni 
liafði og innsigli biskups og bréfagjörðir, ásamt Árna syni biskups 
(kap. 47). Hann þjónaði ennfremr biskupi ávallt í hámessu og 
hafði biskup aldrei annan messudjákn; því var ekki furða þó 
honttm væri kunnugt um háttu biskups, enda segir og kap. 
44: „höfum vér þat eina utn hans liáttu ok siöferði hér samsett, 
at vér viljum fyrir girði svara, þvíat svo var þessi rnaðr stöðugr 
ok staðfastr í sínu framferði, at svo háttaði liann sér í sínu sið- 
ferði allan tíma, sem þú mundir sjá hann tvö dægr, nótl ok dag, 
ef þú hefðir verit hjá bonum”. Um ástfóstr það, sent biskup 
hafði tekið við Einar, er opt getið i sögunni, mun biskup hafa látið 
hann njóta föður sins, síns kærasta og tryggasta vinar, sira Hafliða 
Steinssonar á Breiðabólstað. Unt Einar djákna segir enn fremr kap. 
44: uhvern ltann (biskup) elskaði framast af öllum sinum 
klerkum, ok héll hann fyrir sinn sannan trúnaðarmann. 
Kap. 65 er ltann kallaðr „heimuglegr vin” biskups. í banalegu 
sinni ber biskup Einari þann vitnisburð: að liann liafi verið 
svo af sínum lærisveinum „at ekki hefir mer í móti gjört, meðan 
hann hefir veril í minni þjónustu”. Á banadægri sínu bað hann



FORMÁLI. LXXXIX

þú lærisveina sína, Einar djákna og Egil, er síðan varð biskup, 
að halda við heilags anda tíðum sínuin, er liann hafði sjálfr 
daglcga lesið síðan hann dreymdi drauminn í Dal. jþess er enn 
gelanda, að í sögunni er livað eptir annað vikið lofsorðum til 
allra annara lærisveina Laurentius biskups, þeirra er eitthvað kvað 
að: Egils, Bergs ábóta, bróður Árna og enn fleiri, fyrir lærdóin 
þeirra og klerklegar listir, og er þetta eitt nóg til að sýna, að 
enginn þeirra er höfundr sögunnar, en að Einari, sem biskup 
þó sjálfr elskaði framast, er aldrei vikið lofsorði, nema þar sem 
í kap. 33 eru taldir þeir sein Auðunn biskup dispenseraði með, 
og siðan sagt: (lurðu þessir (allir, b. v. B og mun það vera inn- 
skot) framandi menn til klerkdóms ok framkvæmdar í Hóla bisk- 
upsdæmi”. Af því Einar er einn af þeim sem upp er lalinn, 
þá á liann sinn hlut í þessu loíi, þó mun það helzt lúta til 
þriggja hinna síðustu sem nefndir eru.

Allar aðrar líkur sem fundizt geta lúta og. að sira Einari 
einum; liann var annálafróðr maðr, sem áðr er á vikið, en til 
þessa benda orðin í 1. kap.: (leru hér ok margir hlutir saman- 
settir af ýmissum atburðum, sem fram hafa farit á ymsum 
löndum, eptir því sein annálar til vísa, hverir mestan fróð- 
leik sýna”. Enn fremr hve opt höfundrinn lalar um Hafliða 
prest Steinsson, sem varla væri væntanda, ef hann hefði verið 
vandalaus maðr, og opt er talað um hann með sömu orðuin og i 
annálnum, t. d. í kap. 2, 3, 22, 28 (spámæli sira Hafliða: „þat 
munu nnina synir mínir ok margir aðrir, at þessi krók- 
nefrinn, sem nú sitr hér hjá mér, Lafranz, þann sem allir fyrir- 
líta nú, liann mun verða biskup á Hólutn), kap. 30, 33, 34, 38. 
Einar prestr var enn fremr mesti búhöldr, og var langa hríð 
ræðismaðr á llóluin. l>essa ber sagan og Ijósan vott; það er 
auðséö hve höfundinum cr hugleikið að lýsa fjárliag stólsins, 
og hvernig hann auðgaðist að gózi í tíð Laurentius biskups, og 
dylst ekki hyggindi og forsjálni hans í öllu því, er fjárforráðum 
og húskap viðvíkr. það kemr og heini við sira Einar, hve vel 
honum liggja orð til Jóns biskups Halldórssonar í Skálholli (sbr.
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kap. 62) þó hann væri mótstöðnniaðr Laiirentins, því Jón Ilall- 
dórsson var vígslufaðir sira Einars, og Laurentius sendi liann 
ú banadægri til Jóns biskups, að hann skyldi vígja bann til prests.

það er ekki efamál, að sagan er rituð ekki allskömmu eplir 
andlát Laurentius biskups, og að bún er rituð eptir 1346 sýna 
orðin í kap. 40 um Árna vaða: tlvarð hann síöan erkibiskup 
eptir herra Pál erkibiskup”, en Árni vaði var erkibiskup frá 
1346—49 ; að hinu sama lúta og mörg orð í sögunni, t. d. kap. 
32: ufyrir þá Ilólabiskupa, sem síðan hafa verit allt til þessa 
dags” (hér er talað um Aiiðunn biskup), eða kap. 50: „lét hann 
(sira Jón Koðransson) upp smíða kirkjuna at Ilrafnagili meö 
dýrum kost, sem lengi mátti auðsýnast, ef henni væri haldit."

Um æfi sira Einars er það í stuttu máli að segja: hanu er 
fæddr 1307, kom 10 vetra gamali i kennslu til Laurenlius 1317, 
og litlu síðar til Hóla og var þar lauga æfi síðan; 1331 var 
liann vígðr til prests ai' Jóni biskupi Ilalldórssyni; Iiann var tvisvar 
ojficialis og langa stund ráðsmaðr að Hólum í tíð Egils biskups. 
Hann var fimmtigi vetra, einum fátt í, prestr á Breiðabólstað í 
Vestrhópi, og andaðist þar ár 1393, er hann hafði fjóra vetr hins 
níunda tugar (sbr. Flateyjar annálar 1393). — Laurentius saga heílr 
aldrei verið prentuð fyr en nú, nema lítið brol í Oldnorsk Læsebog 
eptir Munch og Unger. Christiania 1847. 8V0, bls. 42—48.

litgáfunni hefir þannig verið skipt, að forseti deildarinnar 
Jón Sigurðsson liefir skrifað upp og búið undir prenlun Ilristni- 
sögu, og Guðbrandr Vigfússon borið saman aðra próförk af 
henni við handritin, en hinar eptirfylgjandi sögur allar hefir 
Guðbrandr Vigfússon skrifað upp og búið til prentunar, og 
Jón Sigurðsson síðan borið saman eina próförkina við aðalhand- 
ritin. Guðbrandr helir einnig samið formálann, en registr yfir 
mannanöfn og örnefni liefir skrifari deildarinnar Sigurðr Hansen 
samið, en síðan hafa þeir Guðbrandr borið saman mannanöfnin.
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HÉR HEFR KRISTNI SÖGU.
Ne hefr þat, hversu kristni kom á ísland' : at maör hét j>or- 

valdr Iíoðránssun, bróðursun Atla hins ramma; þeir vorn synir 
Eilífs arnar, Bárðarsunar or Ál, Ketilssunar refs, Skíðasunar hins 
gamlai) 2. Koðrán bjó at Giljá í Vatnsdal, ok var ágætr maðr; 
þorvaldr sun hans fór utan, ok var fyst í hernaði, en lutskifti 
þat er hann fékk lagði liann til útlausnar herteknum mönnum, 
allt þat er hann þurfti ei at hafa til kostar sér; af slíku varð 
hann ágætr ok vinsæll. þorvaldr fór víða um Suðrlönd; hann 
fann í Saxlandi suðr biskup þann er Friðrekr hét, ok tók af 
honum skírn ok trú rétta, ok var með honum um ríð. þor- 
valdr bað biskup fara til íslands með sér, at skíra föður sinu 
ok móður, ok aðra frændr sína, þá er hans ráði vildu fylgja; 
biskup veitti honum þat. f>eir Friðrekr biskup ok þorvaldr 
komu til lslands sumar þat er landit hafði bygt verit tíutigu3

i) í atluigagreinunum þýðir: A, skinnbókarbrot úr Hauksbók, með hendi 
Hauks lögmanns Erlendssonar, ritað nokkru eptir 1300, í safni Árna Magn- 
nssonar 371 í 4t«. — B, pappírsbók með hendi Jóns prests Erlendssonar í 
Villíngaholti, í safni Arna Magnússonar Nr. 105 i Fol., rituð eptir Hauksbók 
(-t) meðan hún var heil, nálœgt 1650. — S, útgáfuna í Skálholti 168S i 
H°, og K, útgáfuna í Kaupmannahöfn 1773 í Svo. I skinnbókinni vantar 
nu framan af sögunni, þángað til seint í fimta kapítula.

G í Landnámab. m, 6 cr talið, að Eilífr örn, sem nam austrströnd 
Húnaskaga og Laxárdal, vœri sonr Atla, Skíða sonar liins gamla, Bárðar- 
sonar í Al; en í Njálu cap. cxiv er talið eins og hér, þegar rétt er lesið.

s) þannig hefir I( (Kaupmannahafnar-útgáfan 1773), en sleppir þó orð- 
unum sem eptir koma: Mok vn vetr”, sem B hefir, og þessvegna liafa 
eflaust staðið í skinnbókinni. — þegar talin eru 107 ár til þess Friðrekr 
fliskup og Jjorvaldr komu til Islands, 981, kemur það saman við timatal 
J>að, sem lætr Islands bygð hefjast ár 874; og við það sem Landnámabók 
®eKU': (ILand var alheiðit nær hundraði vetra”; sbr. Fornm. s. i, 276. 
I B er eyða fyrir tölunni, þvi skrifarinn, síra Jón Erlendsson, hefir ekki 
getað lesið skinnbókina á þessum stað; en i 5 (Skálliolts-útgáfunni) er 
sett „lx vetra”, og ekkert talið framvfir.

I. B. 1'
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vetra ok vij vetr, þá liafði þorkell máni lögsögu, cn þersir 
voru þá stærstir höfðíngjar á landinu: Eyjólfr Yalgerðarsun 
norðr, ok Víga-Glúmr, Arnórr kerlíngarnef, þorvarðr' Spakböð- 
varssun ok ])eir Starri bræðr1 2 í Guðdölum, þorkell krafla í Vatns- 
dal; — en vestr voru þá: AriMárssun, Ásgeirr Knattársun, Eyj- 
ólfr grái, Gestr binn spaki, Ólafr pái, Víga-Styrr; Snorri goði 
var xviij vetra ok hafði tekit við búi at Hœlgafjalli; þorsteinn 
Egilssun, Illugi binn rauði; — ok suðr3: þorkell máni ok 
þóroddr goði, Gizurr hinn bvíti, Ásgrímr Elliðagrímssun, Hjalti 
Skeggjasun, Valgarðr at Hofl, Runólfr Úlfssun, ok synir Örnólfs 
í Skógum4; en austr: synir þórðar Freysgoða5, Síðu-llallr, 
Hœlgi Ásbjarnarsun, Víga-Bjarni ok Geitir.

Svá er sagt, er þeir biskup ok þorvaldr fóru um Norð- 
lendínga íjórðúng, ok talaði þorvaldr trú fyri mönnum, þvíat

1) nafn þetta er óvavt fellt úr í U, og þar eptir í fitgáfunum, en með 
því verflr Arnórr keriíngarnef, sem var sonarson Höfða-þórðar, látinn 
vera sonr Spak-Böðvars, sem er öldúngis rángt. J)orvarðr Spakböðvars- 
son, sem fyrstr lót byggja kirkju á Islandi, var œttstórr maðr (Landnáma- 
bók m, 9).

2) U og útgáfurnar hafa (Ibróðir”, en það getr ekki verið rétt mál, 
og er án efa komið af því, að síra Jón Erlendsson hefir lesið rángt skinn- 
bókina; á öðrum stöðum hefir fundizt, að þar sem hann hefir lesið „bróðir” 
liefir staðið (lb.” og átt að lesa „bóndi”, samt er það ekki viðkunnanlegt 
að lesa svo hér, og er líklegra að lesa „þeir Starri brœðr”, þ. e. Hólm- 
gaungu-Starri og þeir bræðr hans: porkell, Hróaldr og jporgeirr, synir 
Eireks í Qoðdölum landnámamanns, sbr. Landn. 111, 7.

3) þetta orð vantar bæði í II og í útgáfurnar; þó er auðsætt að það 
þarf að vera.

4) Um þenna Örnólf í Skógum og sonu hans er allt nokkuð óvíst; þar 
sem K færir til Njálu cap. lviii, þá er það auðsjáanlega af gáníngsleysi, 
því á þeim stað i Njálu er nefndr önundr í Tröllaskógi og synir lians; 
en líklegt cr, að sá „Arnórr Örnólfsson úr Forsárskógum”, sem Njála í 
cap. cxvu lætr Hildigunni tala um að bræðr Flosa Kolbeinn og Egili 
hafi drepið á Skaptafells þingi, hafi verið einn af sonum þessa Örnólfs, 
og að þessi Arnórr sé sá„Arnórr í Skógum”, sem Annálar segja sé veginn 
997 (Flateyjarannáll 996). Landnámab. iv, 13 nefnir tvo bræðr, Örn- 
ólfssyni, annan Halldór, „sem Mörðr órækja vá undir Hömrum”, og annan 
Arnór, ((er þeir Flosi og Kolbeinn, synir Jiórðar Freysgoða, vágu á Skapta- 
fells þíngi” (sbr. Hropl. s. s. cap. 9).

1) þ. e. þeir Brennu-Flosi og bræðr lians: jiorgeirr, Steinn, Kolbeinn 
og Egill, og hálfbróðir lians Starkaðr, sbr. Njálss. cup. xcvi.
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bisknp undirstóð þá ci Norrænu, en þorvaldr (lutti djarfliga 
guðs erendi, en ilestir menn vikust lítt undir af orðumþeirra; 
tók við trú Önundr hinn kristni, sun þorgils' or Reykjardal, 
Grenjaðarsunar1 2, ok lllenni hinn gamli, sun Orms töskubaks, 
ok þorvarðr Spakböðvarssun í Ási í Hjaltadal, en Eyjólfr Val- 
gerðarsun lét primsignast.

Frá þorvaldi oli biskupi.
2. Biskup ok þorvaldr voru at Giljá með Koðráni hinn 

fysta vetr með xiij manna3. þorvaldr bað föður sinn skírast, 
en hann tók þvi seinliga. At Giljá stóð steinn, sá er þeir 
frændr höfðu blótað, ok kölluðu þar búa í ármann sinn; Iíoðrán 
lézt ei mundu fyrri skírast láta, en hann vissi livárr meir mætti, 
biskup eða ármaðr í steininum. Eptir þat fór biskup til steins- 
ins, ok söng yflr þar til er steinninn brast í sundr; þá þóttist 
Koðrán skilja, at ármaðr var sigraðr. Lét Iíoðrán þá skíra sik, 
ok hjú lians öll, nema Ormr sun lians vildi eigi við trú taka; 
fór hann þá suðr í Borgarfjörð, ok kaupir land at Ilvanneyri. 
Ormr átti þórvöru, dóttur Özurar4 ok Beru Egilsdóttur, Skalla- 
grímssunar; þeirra dóttir var Yngvildr, er átti Hermundr Bl- 
ugasun. Síðan átti Ormr Geirlaugu, dóttur Steinmóðs5 or Djúpa- 
dal; þeirra dóttir var Bera, er álti Skúli þorsteinssun. þeir 
biskup ok þorvaldr gerðu bú at Lækjamóti í Víðidal, ok bjoggu 
þar iiij vetr. þeir fóru víða um ísland at boða trú. þeir 
biskup ok þorvaldr voru at haustboði í Vatnsdal at Haukagili6 
með Ölaii; þar var þá kominn þorkell krafla, ok mart annarra 
manna; þar komu berserkir tveir, er Haukr hét hvárrtveggi, þeir 
buðu mönnum kúgan, ok gengu grenjandi, ok óðu elda. þá 
báðu menn biskup, at ltann skyldi fyrikoma þeim. Eptir þat

1) Landn. m, 19 kallav liann þovgils vamúla.
2) B hefivaGvenjaðavsun”, en skinnhókin hefiván cfa haft skammstafað: „s". 

s) „xiij. mn , mætti og lesa „með þvettánda mann”, og þannig hafa
Fovnm. s. 1, 2G0 : „við þvettánda mann”.

4) sbv. Landn. v, 13.
5) Stcinmóðv vav son Gunnavs, sonav Úlfljóts, cv lög liafði út til Is- 

lands, og Jxivu, dóttuv Helga hins magva.
0) þannig leiðvéttiv K; en B og S liafa (1Giljá”. Fvá þessu sama ev 

sagt nokkuð öðvuvísi í Ólafs sögu Tvyggvas. (Fovnm. s. 1, 265) og j 
Yatnsdæla s. cap. 44; sbr. Landn. 111, 4.
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vígði biskup eldinn áðr þeir œði, ok brunnu þeir þá mjök; 
eptir þat gengu menn at þeim ok drápu þá, ok voru þeir færðir 
á fjall upp, bjá gilinu, því heitir þar Haukagil síðan. Eptir þat 
lét þorkell krafla primsignast, en margir voru skírðir þeir er 
við þenna atburð voru. í>eir þorvaldr ok biskup fóru í Vest- 
flrðínga fjórðúng at boða trú; þeir komu í Ilvamm um alþíngi 
til þórarins fýlsennis', og var liann þá á þíngi, en Friðgerðr 
kona hans var heima, ok sun þeirra Skeggi. þorvaldr talaði 
þar trú fyri mönnum, en Friðgerðr var meðan í hoflnu, ok 
blótaði, ok heyrði hvárt þeirra orð annars, en sveinninn Skeggi 
hló at þeim. J>á kvað forvaldr þetta:

Fór ek með dóm inn dýra, 
drengr lýddi mér engi, 
gátum háð at hreyti 
hlautteins, goða sveini; 
en við enga svinnu 
aldin rýgr við skáldi, 
þá kreppi guð gyðju! 
gall um heiðnum stalla1 2.

Ekki létu menn skírast af þeirra orðum í Vestfirðínga fjórð- 
úngi, svá at menn viti þat, en í Norðlendínga fjórðúngi liöfn- 
uðu margir menn blótum, ok brutu skurðguð sín, en sumir 
vildu ei gjalda hoftolla.

Frá þorvarði.
3. þorvarðr Spakböðvarssun lét gera kirkjn á bæ sínum 

í Ási; þat líkaði mönnum stórilla, þeim er heiðnir voru. Maðr 
hét Klaufi, sun þorvalds Ilefssunar frá Harði; hann var höfð- 
íngi; honum líkar þetta stórilla við jmrvarð, ok fór hann at 
finna Arngeir, bróður J>orvarðs, ok bauö honum kost á, hvárt

1) Jjórarinn fýlsenni var son Jjórðar gellis, og átti Friðgerði, dóttur 
Höfða-J>órðar.

a) Vísu þessa rná Jiannig færa til mils: Ek fór með dóminn dýra; 
engi drengr lýddi (hlýddi) mór; (vér) gátiun liáð at svcini goða, hreyti 
hlautteins [J>. e. Skcggja; sonr goðans, blótmaðrinn — hlautteins lireytir 
— hæddi oss); en aldin rýgr gall um heiðnum stalia við skaldi við cnga 
svinnu [þ. e. en hin gamla blótkonau jafnkýtti skáldinu (mén harðla ósvinn- 
lega við fórnarstall goðanna]. Guð kreppi þá gyðju! [kvelji þá hofgyðju 
eða blótkonu]. — Vísan er nokkuð öðruvísi í Fornm. s. i, 267; sbr. Jjátt 
af J>orvaldi víðförla hór á eptir.
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hann vildi heldr brenna kirkjuna, eða drepa prest þann, er
biskup hafði þar til fengit. J>á svarar Arngeirr: let ek hvern
minna vina at gera prestinum mein, þvíat bróðir minn hefir 
grimmliga hefnt smærri mótgerða, en gott ráð ætla ek þat at
brenna kirkjuna, en þó vil ek mér engu af skipta.

Litlu síðarr fór Klaufi til um nótt, ok vildi brenna kirkjuna; 
þeir voru saman x; en er þeir komu í kirkjugarðinn, sýndist 
þeim sem eldr fyki úl um alla gluggana á kirkjunni, ok fóru 
því brott, at þeim sýndist öll kirkjan eldsfull. Ok er hann 
spurði, at kirkjan var eigi brunnin, fór hann til aðra nótt, ok 
Arngeirr, ok ætlaði að brenna kirkjuna; en er þeir höfðu upp 
brotið kirkjuna, þá kveykti hann eldinn með fjallrapa þurrum; 
eldr kviknaði seint; þá lagðist hann niðr, ok blés at innyfir 
þreskeldinn; þá kom ör í gólfit hjá yfir liöfði honum, en önnur 
millim skyrtunnar ok siðu hans; þá ljóp hann upp, ok kallað- 
ist eigi mundu bíða liinnar þriðju; fór Arngeirr þá heim; en kirkja 
sú var ger xvj vetrum áðr kristni var í lög tekin á Islandi, 
en hún stóð þá er Bótólfr biskup* var at Hólum, svá at ekki 
var at gert utan at torfum.

Frá þorvaldi.
4. þeir Friðrekr biskup ok þorvaldr fóru til þíngs, ok 

bað biskup þorvald telja trú fyri mönnum at lögbergi, svá at hann 
væri hjá, en þorvaldr talaði; þá svaraði honum mörgum orð- 
um ok illum göfugr maðr, Héðinn frá Svalbarði or Eyjafirði2. 
Héðinn var sun þorbjarnar Skagasunar, liann átti ltagneiði, 
stjúpdóttor ok bróðurdóttor Eyjólfs Yalgerðarsunar. J>á báðu 
þeir skáld níða þá þorvald ok biskup. þetta var þá kveðit: 

Ilefir börn borit 
biskup níu, 
þeirra er allra 
þorvaldr faðir.

Fyri níð þat vá þorvaldr ij menn. Biskup spurði, hví hann 
vægi þá. — „þvíat þeir sögðu okkr eiga börn saman”. Biskup 
svarar: „þeir lugu á okkr, en þú færðir óorð þeirra afleiðis, 
t'ví at ek mátta vel bera börn þfn eptir mér”.

0 Bótólfr var biskup á Hólum 1238 - 1246. 
») sbr. Landn. m, 16.
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En er þeir þorvaldr ok biskup vildu ríða á Hegranes þíng, 
en lieiðnir menn fóru í móti þeim ok börðu þá grjóli, svá at 
þeir náðu eigi fram at fara. þareptir gerðu menn þá seka at 
heiðnum lögum. En þat sumar, eptir1 alþíngi, sömnuðu höfð- 
íngjar liði, ok riðu með CC manna, ok ætluðu at brenna þá 
biskup inni; þeir áðu rossum sínum áðr þeir riðu heim á bæ- 
inn at Lœkjamóti, en er þeir skyldu á bak laupa,,flugu fuglar 
upp lijá þeim; við þat fældust liestar þeirra, ok féllu menn af 
baki; sumir brutu hendr sínar, en sumir fœtr, eða skeindust á 
vápnum sínum, frá sumum ljópu rossin, ok fóru þeir við þat 
heim aptr. Við þetta herlaup urðu þeir biskup ekki varir, fyrr 
en eptir; þá liöfðu þeir iij vetr búit at Lœkjamóti; þeir bjoggu 
þar j2 vetr síðan. Eptir þat fóru þeir utan. En er þeir komu 
til Noregs, lágu þeir í einni höfn, þá kom þar Héðinn af ís- 
landi í þá sömu höfn, ok fór þegar upp í skóg at höggva við. 
En er þorvaldr varð varr við þat, fór hann með þræl sinn, ok 
lét vega hann þar. En er biskup vissi þat, þá sagði biskup, 
at þá mundi skilja félag þeirra þat er hann var lieiptrækr. 
Biskup fór þá suðr í Saxland ok andaðist þar, ok er hann maðr 
sannheilagr, en jþorvaldr var þá fyst í kaupferðum um ríð.

Frá þángbrandi'.
5. Á dögum Haralds konúngs Gormssunar kom Albertus 

biskup af Brimum á Jótland til Áróss, ok settist þá á stóla; 
þángbraudr hét klerkr hans, sun Vilbaldus, greifa af Brimum. 
En þá er þángbrandr var vaxinn, bauð llugbertus, biskup af 
líantaraborg, Albertus bróður sínum til sín. At þeirri veizlu 
gaf Hugbertus Alberto gjafir, ok öllum förunautum hans. }>á 
mælti biskup við þángbrand: „þú ert háttaðr sem riddarar, því 
gef ek þér skjöld, ok er á markaðr kross með likneski drott- 
ins vors, þat merkir lærdóm þinn”. Litlu síðarr fann þángbrandr

i) ,,á” bœtir II við, líklega fyrir ritvillii.
s) þannig œtlum vér rétt lesið, eptir því sem stendr fyr í sögunni og 

svo í Ólafs sögu (Fornm. s. n, 274) að þeir Friðrekr biskup og Jjorvaldr 
hafi búið ív vetr a Lœkjamóti; en II, og útgáfumar eptir því, lesa þannig: 
„þeir bjoggu þar v. vetr siþan cpter þat foru þeir vtann” (II; en ritgáf- 
urnar S og K: ,,þeir bjoggu þar fimm vetur. Síðan epter þat foru þeir 
utan”), og er það sýnilega afbakað.

a) sbr. Ólafs síigu Tryggvasonar (Fornm. s. i, 134).
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Olaf Tryggvasun í Vindlandi. Ólafr spurði: „hvern dýrki þér 
kristnir menn á krossi píndan?” —þángbrandr svarar: „drott- 
inn vorn Jesúm Christum”. — Konúngr spyrr: „fyri livat var 
liann píndr, eða hvat sök gerði hann?” — f>á sagði þángbrandr 
Olaíi konúngi innvirðiliga frá píníng drottins várs ok táknuin 
krossins; konúngr falaði þá skjöldinn, en þángbrandr gaf hon- 
um skjöldinn, en konúngr gaf honum jamnvirði skjaldarins í 
brendu silfri, ok mælti: „ef þú þarft nokkors trausts eða halds, 
kom þá til mín, ok mun ek þá launa þér skjöldinn”.

Nokkoru síðarr1 2 3 lét Ólafr konúngr skírast í Syllíngum á 
Irlandi-. þángbrandr kaupir mey eina írska ok fagra með silfr- 
inu, en er hann kom heim með hana, þá vildi sá maðr, er 
Ottó inn úngi keisari hafði gislat þángat, taka af honum meyna, 
en hann vildi eigi lausa láta; gislinn var kappi mikill, ok bauð 
þángbrandi á pataldr*, enþángbrandr hafði sigr, ok drap hann, 
því mátti þángbrandr eigi vera í Danmörk, ok fór hann þá til 
Ólafs konúngs Tryggvasunar, ok tók hann vel við honum, ok var 
hann vígðr þar til prests, ok var hann hirðprestr hans um ríð.

Frá Stefni.
6. Ólafr konúngr fór af írlandi ok austr í Hólmgarð, en 

or Hólmgarði til Noregs, sem ritað er í sögu hans4, ok bauð 
þar kristni allri alþýðu; liann lét gera fystu kirkju í ey þeirri, 
er Mostr heitir, þar lét hann þángbrand sýngja í eynni ok fékk 
honum bú ok jarðir. Hann var eyðslumaðr mikill ok örr, ok 
gekk brátt upp fé hans; þá fékk hann sér lángskip, ok herjaði 
á lieiðna menn, ok rænti víða, ok lagði þat fé fyri lið sitt. 
Ólafr konúngr kom í Noreg á andverðri gó5; með honum voru

1) á þessu oröi „slðarr” (siþaR) byrjai- A, eöa skiuubókarbronb ai iiauks- 
bók, með hendi Hauks Erlendssonar sjálfs.

2) þess má geta, að Syllingar eða (1Scilly-eyjar” heyra ekki til Irlands, 
heldr til Bretlands (Fornm. 1, 145).

3) „patalldr” er án efa lekið eptir latínsku orði „batallia”, (á frakk- 
nesku (1bataille”), sem þýðir bardaga, eða (1til einvígis”.

4) þetta stendr eimingis í sögu Odds múnks, en allir aðrir segja að 
Olafr hafi farið vestan um liaf til Noregs.

C A: „gœ” ; eptir því sem hér er talið i sögunni, kemr Olafr konúngr til 
Noregs og sendir Stefni til íslands 995 ; Stefnir fer utan aptr 996; þáng- 
brandr til íslands sarna ár og er þar þrjá vetr (996-999); Hjalti og Gizur 
utan 999 og út aptr 1000 og það ár er kristni lögtekin á íslandi.
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margir islenzkir menn; sá var einn er Stefnir hét, hann var 
sun l>orgils Eilífssunar, Ilœlgasunar bjólu af Kjalarnesi1. Ólafr 
konúngr sendi Stefni til íslands hit fysta sumar er liann kom 
íNoreg, at hoða þar guðs erendi; en er hann kom til lslands, 
þá tóku menn illa við lionum, ok frændr lians verst, þvíat allr 
lýðr var þá heiöinn á landi hér, en hann fór djarfliga hœði 
norðr ok suðr, ok kendi mönnum rétta trú, en menn skipuðust 
lítt við hans kenníngar; ok er hann sá, at þat hafði engan 
framgáng, þá tók liann at meiða hof okhörga, en brjöta skurð- 
goð. þá sömnuðu heiðnir rnenn liði, ok komst hann þá á 
Kjalarnes nauðuliga, ok var þar með frændum sínum. Skip 
hans stóð uppi í Gufárósi; þat tók út um vetrinn í vatnavöxt- 
um ok ofviðri; þar um kváðu lieiðnir menn þetta:

Nú heflr stafnvalinn2 * Stefnis, 
straumr ferr um hol knerri, 
felliveðr af fjalli 
fjallrænt brotið allan; 
heldr getu vér at valdi, 
vera munu bönd í löndum, 
geisar á með ísi, 
ásríki gný slíkum2.

Skip kom á land, ok lílt hrotið4, ok lét Stefnir gera at því um 
várit; þat sumar á alþíngi var þat í lög tekit, at frændr hinna 
kristnu manna skyldu sœkja um þá goðlöstun, nánari en5 þriðja

i) sbr. Fornra. s. i, 270, 283—286.
») þannig Ólaí's s.; stafnvali, .4 ýllauksb.).
a) Utgáfurnar hafa seinna hluta vísunnar mjög öíruvísi, og mun það 

vera tekið í fyrstu eptir Flateyjarbók í Skálholts-útgáfunni, en komið úr 
henni i Kaupmannahafnar-útgáfuna, þannig:

Heldr kveð ek víst at valdi, 
vindr sleit band á landi, 
geisar á með ísi, 
allrikr Freyr slíkum.

En einsog vísan cr hér, má færa haua þannig til máls: „Nú hefir fjall- 
rænt felliveðr af fjalli brotið allan stafnvalinn [þ. e. skip) Stefnis; straumr 
ferr um liol knerri [þ. e. sjórinn iðar innanum allt skipið]; á geisar með 
ísi; vór getu at heldr valdi ásríki [þ. e. goðmögn, kraptr goðanna] slik- 
um gný; bönd [goðin] munu vera i löndum [og sýna mátt sinn].

«) bratiz eða bvatiz, A, misritað.
s) hér er gat á skinninu í A , svo ekki sést orðið „en"; í afskriptinni
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brœðra, ok flrnari en nesta brœðra. — J»at sumar var Stefnir 
sóttr um kristni; þá sök sóttu þcir frændr lians, þvi at kristnin 
var þá kölluð frænda skömm. Synir Úsvífrs bins spaka, þórólfr 
ok Áskell, Vandráðr ok Torráðr, sóttu hann, en Úspakr vildi 
engan lut al eiga, en Stefnir mælti: „ekki mein mun mér verða 
at sekt minni, en fyri þersa sök man yðr henda mikil úgifta á 
fára vetra fresti”. Stefnir fór utan' um sumarit, ok tók Ólafr 
konúngr vel við honum.

Frá þángbrandi-
7. J>á er Ólafr konúngr spurði úspektir þær, er þáng- 

brandr gerði, stefndi hann honum til sín, ok bar sakir á hann, 
ok kvað hann ekki skyldu vera í sinni þjónustu, er liann var 
ránsmaðr. þángbrandr bað konúng leggja á hendr sér nokk- 
ora torvelda sendiferð; konúngr mælti: „sáttir skulu vit, ef 
þú ferr til íslands, ok fær kristnað landit”. þángbrandr mælti: 
„til þers man ek hætta”. J>at sumar fór þángbrandr til íslands; 
hann kom í Álftafjörð hinn nerðra, í Selvága, fyri norðun Mel- 
rakkanes. En er menn vissu at þángbrandr var kristinn, ok 
hans menn, þá vildu þeir ekki við þá mæla landsmenninir, ok 
eigi vísa þeim til hafnar. j>á bjó Síðu-Hallr at Á; hann fór 
til Fljótsdals, en er hann.kom lieim, þá fór þángbrandr al 
finna hunn, ok sagði lionum, at Ólafr konúngr hafði sendan 
hann til Halls, ef hann kvæmi í Austfjörðu, ok bað hann vísa 
þeim til hafnar, ok veita þeim annan dugnað, þann er þeir 
þurftu. llallr lét ílytja þá til Álftafjarðar hins syðra, í Leiruvág, 
ok setti upp skip þeirra þar er nú heitir þángbrands-róf, en 
Hallr fœrði skipfarminn lieim á túnvöll sinn, ok gerði þar tjald, 
þat er þeir þángbrandr voru í. þar söng þángbrandr mcssu. 
llinn nesta dag fyri Mikjálsmessu þá létu þeirþángbrandr heil- 
agt at nóni. þá varHallr þar í tjaldinu. Hann spurði: „hví létti 
þér nú verki?” — þángbrandr segir: „á inorgin er hátíð Miklij- 
áls höfuðengils”. — Ilallr spurði: „hversu er hann háttaðr?” —
B er rángt skrifað á þessum stað: „nánari en þriðja en nœsta bræðra", 
°g þannig stendr einnig í Skálholts-útgáfunni. — Næsta bræðra eru: 
fjórmenningar; annarra bræðra: sexmenníngar; þriðja bræðra: áttmenn- 
íngar; í Ólafs sögu Tryggvasonar (i, 285) segir: „skyldu þær sakar sækja
frændr þeirra........þrimenníngar ok fjórmenníngar, ok þar í milli".

i) þannig A ; en V, S, og K lesa út, sem er rángt.
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þángbrandr svarar: lthann er settr til þers at fara mót sálum 
kristinna manna”. Síðan sagði fángbrandr mart frá dýrð guðs 
engla. Ilallr mælti: „voldugr man sá, er þersir englar þjóna”. 
jþángbrandr segir: 41guð gefr þör þersa skilníng”. — Hallr sagði 
um kveldit hjúnum sínum: ltá morgin halda þeir þángbrandr 
heilagt guði sínum, ok nú vil ek at þér njótið þers, ok skulu 
þér ekki vinna á morgin, ok skulu vér nú gánga at sjá athœfi 
kristinna manna”. Um morgininn veitti þángbrandr tíðir í tjaldi 
sínu, en Ilallr gekk, ok bjún hans, at sjá athœfi þeirra, ok 
heyrðu klokkna Ijóð, ok kendu ilm af reykelsi, ok sá menn 
skrýdda guðvef ok purpura. Hallr spurði hjún sín, hversu þeim 
þóknaðist athœfi kristinna manna, en þau létu vel yfir. Ilallr 
var skírðr laugardaginn fyri páska1, ok lijún hans öll, þar í ánni; 
hon er síðan köllut þvottá.

Um2 sumarit reið þángbrandr til alþíngis með Halli, en 
er þeir komu í Skógahverfi, þá kaupa heiðnir menn at þeim 
manni er Galdra-IIéðinn hét, at hann felldi jörð undir j»áng- 
brandi. jiann dag er þeir riðu or Kirkjubœ frá Surts Ásbjarn- 
arsunar, Kelils sunar hins fíflska, — þeir voru allir skírðir 
lángfeðgar, — þá féll hestr þángbrands í jörð niðr, en hann 
ljóp af haki, ok stóð á bakkanum hoill. þángbrandr skírði 
marga menn í för þeirri: Gizur hinn lm'ta ok Hall í Ilaukadal, 
hann var þá þrévetr, ok Hjalta Skeggjasun. j>ángbrandr flutti 
sköruliga guðs eyrindi á þíngi, ok tóku þá rnargir menn við 
trú í Sunnlendínga fjórðúngi ok Norðlendínga fjórðúngi. Ilann 
fór eptir þíngit, ok ætlaði hit eystra til Eyjafjarðar. llann skírði 
marga menn í j>ángbrandslœk í Exaríirði, ok at Mývatni í j>áng- 
brandspolli, en eigi náði hann lengra i'ram at fara en til 
Skjálfandafljóts, fyri ríki Eyiirðínga, hvarf hann þá aptr í Aust- 
fjörðu ok kendi þar trú. j>ánghrandr fór Iht syðra þaðan vestr.

Víg Skeggbjarnar.
8. En þá er þángbrandr kendi trú fyri mönnum á íslandi, 

tóku margir menn þat til, at níða hann; þat gerði þorvaldr 
hinn veili, er hjó í Vík í Grímsnesi; hann ortium þángbrand, 
ok hann kvað þersa vísu lil Úlfs skálds:

i) það verðr eptir þcssari síigu 27. Marts ár 907, eptir gamla stíl.
j) Hauksbók (A) byrjar hér nýjan kapítula, með fyrirsögn: uFrú þáng- 

brandi”, en vér fylgjum kapítula-skiptíng í Kaupmannahafnar-iitgáfunni (If).
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Úskelfum1 skal ek Úlfi 
einhendis boð senda, 
mér er við stála stýri 
stugglaust2, syni Ugga: 
at geirríðar gæðir 
guðs varg fyrir argan, 
svá at við j-ögn of rigni, 
reki hann, en vér annan3. 

þetta kvað Úlfr móti:
Tekk-at ek sunds4 * þó at sendi 
sannreynir6 7 boð tanna- 
hverfs við hleypiskaríi 
Hagbarðs veafjarðar; 
er-a ráfáka rækis, 
röng eru mála gengi, 
sé ek við miklu meini6, 
mínligt flugu at gína1.

1) af vísu þessari verSr ekki lesið í A nema: ... „elfv sl’ ek vlfi
einhendis boð senda m' e’ v' stala styri st”...........hitt allt er skorið út úr
skinnblaðinu, og sömuleiðis Ull næsta vísan.

2) B liefir „stygglaust”, en Njála cap. cm hefir „stuggl.”, einsog hend- 
íngin krefst.

3) visu þessa má þannig fœra til máls; „Ek skal senda einhendis 
[gagngjört] boð úskelfum [óhræddum] Ulfi, syni Ugga — mór er stugg- 
laust við stála stýri [mér er vel við liann]: — at gæðir geirriðar [mannkenn. 
þ. e. hann Ulfr] reki fyri hann argan guðs varg [reki á undan sér J)áng- 
brand], en vér annan [þ. e. líklega, að hann sjálfr ætli að kúga Guðleif 
Arason], svá at of rigni við rögn [svá at (þeir) fari at blóta goðin].

4) B hefir „svndz”, einsog „stygglaust” fyrir „stuggl." i fyrri vísunni; 
i Fornm. s. 11, 203, stendr „sunds”.

5) þannig er í Fornm. s. 11, 203, og i Jí, en B hefir „sannreynis”, 
sem ekki kemst heim til rétts máls; S hefir „sannreyndir”, cn það er sýni- 
lega afbakað.

c) í B skrifað „meni”, en bæði Njála og Fornm. s. liafa „meini”.
7) vísu þessa má færa þannig til rnáls: Tekk-at [ek tek ekki] við 

tanna-hverfs hleypiskarfi [þ. e. flugu, af munni sendri] veafjarðar Hag- 
barðs [þ. e. skáldsins: Jiorvalds hins veila], þó at sannreynir sunds 
[mannkenníng, þ. e. Jjorvaldr] sendi boð; era mínlígt [þat er ekki mér 
líkt, — ekki eptir mér] at gína flugu ráfáka rækis [mannk. = Jiorvalds]; 
mála gengi eru röng; ek sé við miklu meini.
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Vetrliði skáld orti ok níð rni [>ángbrand, ok margir aðrir. lín 
þá er þeir' komu vestr í Fljótshlíð, — en Guðleifr Arasun 
af Reykjahólum var með lionum, — spurðu2 þeir at Vetrliði 
skáld var at torfskurði með húskörlum sínum. [>eir þángbrandr 
fóru til ok vágu bann þar3. [>etta var kveðit um Guðleif4 : 

Ryðljónar gat5 reynir 
randa, suðr á landi, 
beðs í bænar smiðju 
Baldrs sig tölum haldit6; 
siðreynir lét síðanT 
snjallr morðhamar gjalla® 
hauðrs í hattar steðja 
bjaldrs Vetrliða skáldi9.

þaðan fóru þeir vestr í Grímsnes, ok fundu þorvald hinn veila 
við Hestlœk, ok vágu hann þar. [>aðan hurfu þeir aptr, ok 
voru með Halli annan vetr, en um várit bjó þángbrandr skip 
sitt. þat sumar var þángbrandr sóllr til sektar um vjg þersi. 
Hann lét út, ok varð aptrrcka í Borgarfjörð, í Hítará, þar lieitir

j) þessu orði er liér bætt inni, en B hefir það ekki.
i) B hefir: „þeir spurðu”, sera er stirðara í röðinni.
s) sbr. Landnámab. v, 3.
t) Guðleigi, A.
s) þannig hefir eitt bezta handritið í Fornm. s. (n, 202) ; en A og B 

hafa hér „gekk”, sem ekki kemr vel við.
e) þriðja og fjórða visu orði er hér vikið við, eptir því sem Fornm. 

sögur hafa (n, 203), en A og B hafa þannig: „bpðz í boðnar smiðju — 
Balldr sigtolum halldit”, og er varla kostr að snúa því til rétts máls.

t) þannig lesum vér eptir Njálu (cap. cni) ; en A og B hafa hér: 
„sigðreynir let sonar”.

e) þetta orð sést ekki í A, því þar er skorin öll röndin af blaðinu 
öðrumegin, en B hefir „giallda"; þetta getr þó ekki verið rétt, enda 
hefir bæði Njála og Olafs saga i Fornmannasögum „gjalla”.

e) vísa þessi verðr þannig til máls færð: Beynir randa ryðfjónar 
[mannk. = Vetrliði], suðr á landi, gat haldit í sig [þ. e. aptrað, andæpt 
í móti] tölum bænar-smiðju-beðs Baldrs [þ. e. prestsins = Jiángbrands]; 
síðan lét snjallr hjaldrs siðreynir [mannk. = Guðleifr ArasonJ morðhamar 
gjalla í hattar hauðrs steðja [þ. e. steðja höfuðsins = skallann á] Vetr- 
liða skáldi. — Melabók af Landnamu (v, 3) segir, að Ljóðarkeptr liafi ort 
lofdrápu um Guðleif Arason, en hvort þessi vísa sé þar úr verðr ekki 
með vissu sagt; orðin „suðr á landi” sýna einúngis, að visan geti verið 
ort fyrir vestan, í átthögum Guðleifs.
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nú þángbrands-róf, niðr frá Skipahyl, ok þar stendr enn festar- 
steinn hans á hergi einu. En er þeir voru þar komnir, höfðu 
héraðsmenn fund at því, at banna þeim kaup öll. þángbrandr 
kom á Krossaholt, ok söng þar messu, ok reisti þar krossa. — 
Kolr hét maðr, er hjó í Lœkjarbug, liann átti mat svá mikinn 
at hann vissi varla livat hann skyldi af gera; þángbrandr fór 
þángat, ok falaði mat at honum, en hann vildi engan selja; 
þeir tóku matinn ok lögðu verð eptir. Iíolr fór ofan á Hítar- 
nes ok kærði fyri Skeggbirni, er þar bjó. Hann fór með Kol 
at finna þángbrand, ok báðu liann láta rakna ránit, ok bœta 
fyrir, en þángbrandr neitaði þvi þverliga. þeir börðust á fitinni 
ofan frá Steinsholti; þar féll Skeggbjörn ok viij menn aðrir; 
þar er haugr Skeggbjarnar á fitinni, en aðrir voru jarðaðir í 
Landraugsholti þar hjá fltinni, ok sér þar enn gerla kumlin; 
ij menn féllu af þángbrandi. En er Gizurr hinn hvíti spurði 
þersi tíðindi, bauð hann þángbrandi lil sín, ok var hann þar 
liinn þriðja vctr. þann vetr tók út skip þángbrands or Hítará, 
ok brant mjök, ok rak á land fyri sunnan Kálfalœk. þar um 
orli Steinunn, móðir Skáld-Refs, þetta:

þórr brá þvinnils1 dýri 
þángbrands or stað laungu, 
hristi blakk ok beysti 
brands, ok laust við sandi; 
mun-a skíð á sjá síðan 
sundfœrt Atals grundar, 
hregg því at hart nam leggja, 
hánum kennt, í spánu2.

Braut fyri bjöllu gæti, 
bönd meiddu val strandar, 
mögfellandi mellu

») þannig B (en í .4 er skorið af blaðinu) ogNjála, og líklega liandrit 
Ólafs sögu ef að er gætt; en S, og K eptir henni, hafa „þumils”.

2) vísu þessa má færa til máls á þessa leið: J)órr brá or stað laungu 
þvinnils dýri [skipi] Jóángbrands, liristi ok beysti brands blakk [skipið], 
°k laust við sandi; skíð Atals grundar [skipið] muna [mun ekkij siðan 
sundfœrt á sjá, þvi at hart hregg, kennt honum [þ. e. lionum þór], tók 
leggja (það, skipið) í spánu.
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mástalls vísund1 * allan; 
hlíföi-t- Iíristr, þá er kneyfði 
kólgu rafn með stöfnum, 
lítt hygg ek at guð gætti 
Gylva reins it eina3.

þángbrandr fór um várit vestr á Barðaströnd, at finna Gest hinn 
spaka, þar skoraði Tjörfl4 berserkr á hann til hólmgaungu. 
þángbrandr játti því. Berserkrinn mælti: „eigi mantu þora at 
berjast við mik, ef þú sér íþróttir rnínar; ek geng berum fótum 
um eld brennanda, ok ek læt íállast berr á saxodd minn, ok 
sakar mik hvárki”. þángbrandr svarar: Uguð man því ráða”. 
þángbrandr vígði eldinn, en gerði krossmark yfir saxinu. Ber- 
serkrinn brann á fótum, er hann óð eldinn, en er hann féll á 
saxit stóð þat í gegnum hann, ok fékk liann af því bana. þersu 
fögnuðu margir góðir menn, þó at lieiðnir væri. f>á lét Gestr 
primsignast, ok nokkorir vinir hans. þángbrandr fór vestan, 
ok lét bæta skip sitt; þat kallaði liann Járnmeis. Ilann sigldi 
suðr um fjörð til Hafnar, ok lagði inn í váginn ok lá þar til 
hafs; þar heitir síðan Járnmeishöfði, millim Ilafnar ok Belgs- 
holts. Hann fór utan um sumarit á fund Ólafs konúngs í 
þrándheimi.

9. Um sumarit á þíngi var mikil umræða um trúna, er 
þángbrandr boðaði, ok guðlöstuðu þá sumir menn mjök, en 
þeir er skírðir voru ámæltu guðunum, ok var at því sveitar- 
dráttr mikill. þá kvað Iljalti Skeggjasun kviðlíng þenna at 
lögbergi:

i) þannig lesa bæði útgáfurnar, Olafs saga og Njála, en A og li hafa 
„vinund”, sem án efa er afbakað.

a) A les: „hlifði eigi”.
3) þessi vísa verðr svo færð til máls: Mögfellandi mellu [= fellandi 

mellu magar þ. e. hani Jötuns = Jjórr] braut allan mástalls visund [skipið] 
fyrir bjöllu gæti [klerkinum, þ. e. jjángbrandi prestij; bönd [þ. e. goðin] 
meiddu strandar val [skipið]; Kristr hlifði-t (hlifði eigi), þá er (þórr) kneyfði 
kólgu hrafn með stöfnum [þá er jiórr kreysti skipið stafna á milli]; ek 
hygg, at guð gætti lítt it cina [þ. e. lítið eitt, harðla lítið] Gylva reins 
[= G. hreins, þ. e. skipsins].

4) í A er nafnið nokkuð óskýrt skrifað, og líkist mest unóren” eða 
,,tjoren” (B hefir lesið „tjoren”); Shefir: „Tiörinn”, K: (1Tiörin”; í Njálu 
er berserkr þessi kallaðr uOtryggr”, en í Olafs sögu er hann einúngis nefndr 
,,berserkr nökkurr útlendr”.
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Vil ek eigi guð geyja1: 
grey þikki mér Freyja.

Undir þann kviðlíng tók Runólfr goði, sun Úlfs, Jörundar sunar 
8oða, ok sótti Hjalta um goðgá; liann lýsti meirr í því ríki sitt ok 
þrályndi, en réttlæti, því at iiann gat eigi haldit dóminum fyrr 
en hann setli á Exarárbrú, ok lét verja brúarsporðana2 háða 
með vápnum. J>á varð engi til at reifa málit, fyrr en þorbjörn, 
sun þorkels or Guðdölum, settist í dóminn ok reifði málit; í 
þeim dómi var Hjalti dœmdr sekr fjörbaugsmaðr um goðgá. 
þat sumar fór hann utan, á því skipi er hann hafði gera látið 
heima þar í þjórsárdal, ok fœrði eplir Rángá enni vestri tii 
sjóvar skipit. Ok er þeir fóru eptir ánni ofan, þá rann maðr 
eptir landinu, ok hafði í hendi spjót ok skjöld. lljalti mælti 
til hans : ,/þér liggr hálmsvisk þar er hjartað skyldi” I — Sá skaut 
spjótinu til Hjalta, en Hjalti greip skjöld, ok kom þar í spjótið. 
Menn Iljalta lupu.á land, ok tóku liann, ok spurðu liverr hann 
væri; hann kvaðst Narfl lieita, ok kvað Runólf liafa sent sik til 
höfuðs Hjalta, ok skyldi hann svá leysa sik undan sektum. 
Hjalti mælti: „kann ek þér betra ráð, far þú utan3 með mér 
ok mun ek gera þik sýknan”4. — Bjalti fór utan, ok kom um

1) orð þetta sést ekki í A, þvi þar er skorið af blaðinu rtíndin að 
utan, en B og S rita: „geygia”. — Kveðlíngr Hjalta er eins hjá Ara 
fróða og liér, en nokkuð fyllri í Ólafs sögu (Fornm. s. 11, 207) og í Njálu 
cap. cm, og virðist það muni Vera bæði fyllst og réttast, sem Njála hefir; 
það er þannig:

Sparik eigi goð geyja: 
grey þikkir mér Freyja; 
æ man annat tveggja 
Óðinn grey eða Freyja.

0 í A sést ekki nema ,,brvar skorð” (eins og þar kynni liafa verið 
uSkörðin”), en líklega liefir þar verið misskrifað: uskorðana”, svo að B 
hefir leiðrétt það þegjandi, því bæði B og útgáfurnar hafa „sporðana”, og 
SVo er og í Ólafs sögu (Fornm. s. n, 207).

3) þannig A: ,,vt”, en B og útgáfurnar hafa ,,út”.
*) þannig hefir Ií eptir getgátu, sem styrkist við Ólafs sögu (Fornm. 

s- 11, 208): uHjalti mælti: ek skal gefa þér heillaráð at verða sýkn; far 
l*á utan með mér, ok ver minn fylgðarmaðr”; en í A er skrifað svo, að 
ekki verðr lesið öðruvisi cn: ,,mvn ek g’a þignan Iliallt for vt” o.s. frv.; 
111 þesku hefir B lesið „þignaii”, og þannig hefir S, en það er málleysa. 

I- B. 2
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haustið norðr í f>rondheim á fund Ólafs konúngs; f)á kom ok 
utan af íslandi Gizurr hvíti, mágr hans.

Frá Kjartan.
10. Ólafr konúngr hafði kristnað Hálogaland, ok kom hann 

til Niðaróss um haustið; þar voru þá margir íslenzkir menn, 
þeir er fyrir skipum réðu: þeir stýrðu einu skipi Kjartan Ólafs- 
sun pá ok Itálfr Ásgeirssun ok Ilolli þorleikssun; þar stýrði ok 
Halldórr sínu skipi, sun Guðmundar hins ríka, ok Iíolbeinn, sun 
þórðar freysgoða, ok Svertíngr, sun Runólfs goða, Ilallfroðr 
Óttarssun ok þórarinn Nefjúlfssun; þersir voru allir heiðnir. 
þeir lágu fyri bœnum, ok ætluðu suðr fyri land, en þeim gaf 
eigi áðr konúngr kom norðan. þat var einn góðan veðrdag, al 
menn fóru á sund or bœnum, ok sá þeir, er á skipunum voru, 
at einn maðr var myklu betr sundfœrr en aðrir. Bolli þor- 
leikssun mælti við Iíjartan, frænda sinn: „hví reynir þú eigi 
sund við þann enn fera mann?” — Iíjartan mælti: uekki vil ek 
við liann þreyta.” — „Hvar kom kapp þitt þá?” segir líolli, ok 
kastaði klæðunum. þá ljóp Kjartan upp, ok afklæddist, ok bað 
Bolla vera kvirran. Kjartan Ijóp á sund ok lagðist at mann- 
inum, ok fœrði hann niðr, ok hélt niðri um ríð; eptir þat komu 
þeir upp, ok fœrði Kjartan liann niðr annat sinn, ok er Kjartan 
vildi upp, tók sá Iíjartan ok hélt honum niðri um ríð; et þriðja 
sinn fœrði sá Kjarlan niðr, ok liélt honum svá lengi niðri, at 
honum hélt við kafnan. þá lögðust*þeir til lands, ok spurði 
þessi maðr Kjartan, ef liann vissi við hvern liann hafði þreytt 
sundit. Ilann kvaðst þat eigi vita. Hann gaf Iíjartan skallats 
skikkju, ok kvað liann þá vita mundu við hvern liann hafði 
þreytt sundit. Iíjartan varð víss, at þessi maðr var Ólafr kon- 
úngr. Ilann þakkaði honum sœmiliga gjöfna. Heiðnir menn 
létu illa yílr því, er Iíjartan hafði gjafir þegit af konúngi. Mikhj- 
álsmessu dag gengu margir íslenzkir menn at heyra tíðir, 
ok sjá sið kristinna manna, ok er þeir komu aptr, rœddu þeir 
um með sér, hvern veg þeim hafði virzt þeirra atbæíi. Iíjartan 
lét vel yflr, en fáir aðrir. Konúngr varð þess skjótt víss, ok 
sendi eptir Kjartan, ok spurði ef hann vildi taka við kristni. 
Kjartan kvað hann gera mega svá, at hann mundi því eigi nítta. 
Konúngr spurr: hvat hann mælir til. — „At þér fáit mér eigi 
minni sóma hér, en ek á ván á Islaníli, þó at ek koma þar
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eigi”. Konúngr játli því. Iíjartan var þá skírðr, ok var í boði 
konúngs, meðan hann var í hvítaváðum. í því bili kom þáng- 
hrandr prestr af íslandi til konúngs, ok sagði hvern fjandskap 
menn höfðu þar við hann lýst, ok kallaði enga ván at kristni 
niundi þar við gángast. þá varð konúngr svá reiðr, at liann 
lét taka marga íslenzka menn ok setja í jánn, liét sumum drápi 
en sumum meizlum, en sumir voru ræntir, sagði konúngr at 
hann skyldi þá gjalda þeim þat, hversu úvirðuliga feðr þeirra 
tóku á íslandi lians erendum. þeir Hjalti ok Gizurr báðu þá 
fyri mönnum, sagði at konúngr hafði þat mælt, atmenn skyldu 
ekki þat hafa til saka gert áðr, ef þeir vildi skírast láta, at eigi 
skyldi frið liafa. Gizurr talði frændsemi við konúng: Álöf, 
móðir hans, var dóttir Böðvars hersis Yíkínga-Kára sunar, en 
Ástríðr, móðir Ólafs konúngs, var dóttir Eiríks, bróður Böðvars. 
Gizurr sagði: at honum þótti ván at kristni mundi við gángast 
é Islandi, ef ráðum væri at farit, en þángbrandr fór þar, sem 
hér, heldr úspakliga, drap hann þar menn nokkora, ok þótti 
Riönnum hart at taka þat af útlendum manni. Ólafr konúngr 
segir: uallir menn skulu frið hafa, ef þit Iljalti bindist fyri, 
at kristnin gángist við á íslandi, en taka mun ek í gislíng þá 
menn, er mér þikkja bezt mentir af Íslendíngum, þar til er 
reynt er hversu þetta mál ferr”. Til þersa nefndi konúngr: 
Kjartan Ólafssun, Ilalldór, sun Guðmundar ríka, Kolbein, sun 
þórðar Freysgoða, bróður Brennu-Flosa, Svertíng, sun Runólfs 
goða. þá mælti maðr, er Svertíngs var getið: Uúverðugr er 
Svertíngr þers, at Hjalti veiti lionum í orðum, at faðir hans 
sótti Hjalta um saklöysi”. þángbrandr svarar: uopt mun þat 
tysast, at lljalti man betr hafa en þeir er til móðz1 eru, ok 
taki þér, herra, vel þá Iljalta ok Gizur, þvíat þeir launa opt 
eóðu illa luti. þessu játtu þeir Hjalti ok Gizurr, at flytja kon- 
Ungs erindi á fslandi, en eptir þat voru allir íslenzkir menn 
leystir ok skírðir, þeir sem þar voru. Ólafr konúngr veitti 
Hallfroði guðsifjar, því hann vildi eigi láta skírast ella; þákallaði 
honúngr hann Vandræðaskáld, ok gaf honum sverð at nafn- 
festi. Gizurr ok Hjalti voru með konúngi um vetrinn, ok sat 
Gizurr fyri ádrykkju konúngs, innarr en lendir menn. Með 
^onúngi voru ok gislar hinir íslenzku í góðu yflrlæti.

0 þ&nnig, þ. e. „móts”, A.
2'
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Frá Gizuri og Hjalta.
11. Um várit lijoggu þeir Hjalti ok Gizurr skip sitt til 

íslands; margir menn löttu þess Hjalta, en hann gaf sér ekki 
um þat. J>at sumar fór Ólafr konúngr or landi suðr lil Yind- 
lands; þá sendi liann ok Leii' Eiríkssun til Grœnalands, at boða 
þar trú; þá fann Leifr Vínland1 hit góða, hann fann ok menn 
á skipflaki í liaíi, því var liann kallaðr Leifr hinn heppni. Gizurr 
ok Hjalti komu þann dag fyrir Durhólmaós, er Brennu-Flosi 
reið um Arnarstakksheiði til alþíngis. J>á spurði hann af þeim 
mönnum, er til þeirra höfðu róit, at Kolbeinn bróðir hans var 
tekinn í gislíng, ok allt um erendi þeira Hjalta, ok sagði hann 
þau tíöindi til alþíngis. I>eir tókuþann sama dag2 Veslmanna- 
eyjar, ok lögðu skip sitt við Hörgaeyri; þar báru þeir föt sín 
á land, ok kirkjuvið þann, er Úlafr konúngr liafði látið höggva 
ok mælti svá fyrir, at kirkjuna skyldi þar reisa, sem þeir skyti 
bryggjum á land. Áðr kirkjan var reist, var lutað um, hvár- 
um megin vágsins slanda skvldi, ok hlautzt fyri norðan, þar 
voru áðr blót ok liörgar. j>eir voru ij netr í Eyjunum, áðr 
þeir fóru inn á land; þat var þann dag er menn riðu á þíng; 
þeir fengu engan farargreiða né reiðskjóta fyri austan Ilángá, 
því at þar sátu þíngmenn Runólfs í hverju liúsi; þeir gengu

i) sést ekki í A, en Ji liefir ((Vindland”.
s) Ari fróði segir í Íslendíngabók eptir Teiti fóstra sínum, syni ísleifs 

biskups, en Teitr liafði cptir manni, sem sjálfr var við: að þeir Hjalti liafi 
komið í Vestmannaeyjar þegar 10 vikur voru af sumri, og að það liafi 
verið lögtekið nœsta sumar áðr, að alþíng skyldi byrja þcgar 10 vikur 
væri af sumri. Sumar hefst eptir gamla stíl á þann fimtudag og fyrsta 
dag í Hörpu, sem fellr milli 9. og 15. . Apríl (eptir nýja stil 19. til 25. 
Apríls). Ar 1000 eptir Krists burð var lilaupár, og sumardagr fyrsti 11. 
Apríl eptir gamla stíl, eru því fullar tíu vikur af sumri miðvikudaginn 
19. Juni (gamla stils). I Grágás er svo fyrir skipað, að ((Goðar allir 
skulu koma til þings fimta dag viku, er tiu vikur eru af sumri, áðr sól 
gángi af þíngvelli”; Goðarnir áttu því að vera komnir til alþíngis ár 1000 
ekki seinna en á fimtudagskvöldið 20. Juni, og þenna dag kallar líklega 
Kristnisaga ((þann dag er menn riðu á þíng”. Jxegar eptir þessu er talið, 
þá hafa þeir Hjalti og Gizurr komiö fyrir Dyrhólmaós á þriðjudaginn 18. 
Juni, og þann sama dag tóku þelr Vestmannaeyjar; þar voru þeir tvær 
nætr, og komu í land á fimtudaginn 20. Juni, en á laugardaginn 22. Juni 
hafa þeir komið á alþíng.
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þartil þeir komu í Háf, til Skeggja Ásgautssunar1 ; liann fékk 
þeim hesta til þíngs, en þorvaldr sun hans var áðr heiman 
riðinn, er átti Iíoltorfu, systur Hjalta. En er þeir komu í Laug- 
ardal, fengu þeir þat af Iljalta, at hann var eptir með xij. 
mann'2, því at liann var sekr fjörbaugsmaðr. J»eir tíizurr riðu 
þar til er þeir komu til Vellankötlu við Ölfusvatn, þá gerðu 
þeir orð til alþíngis, at vinir þeirra ok venzlamenn skyldu riða 
í mót þeim. þeir liöfðu þá spurt, at úvinir þeirra ætluðu at 
verja þeim þíngvöllinn. En áðr þeir riði frá Veliankötlu komu 
þeir lljalti þar, ok voru þá frændr þeirra ok vinir komnir í 
móti þeim; riðu þeir þá á þíng með miklum ílokki, ok til búðar 
Ásgríms Elliðagrímssunar, systursunar Gizurar. þá ljópu hinir 
heiðnu menn saman með alvæpni, ok hafði stórner at þeir mundu 1 

berjast, en þó voru þeir sumir er skirra3 vildu vandræðum, 
þó at eigi væri kristnir. þormóðr4 hét prestr, sá er Ólafr 
konúngr hafði fengit þeim Hjaita ok Gizuri, hann söng messu 
um dagiun eptir5 á Gjábakka, upp frá búð Vestíirðínga. þaðan 
gengu þeir lil iögbergs. þar voru vij menn skrýddir, þeir höfðu 
krossa ij, þá er nú eru í Skarðinu eystra6, merkir annarr hæð

i) þannig Ólafs s. Tryggvas. (Formn. s. n, 234) og kemr það saman 
viö Landnámab. v, 8; í A er þetta orð á því sem skorið cr af blaðinu, 
og sóst því ekkj, en tí, og eptir því útgáfurnar, hafa „Jokurssonar”, sem 
litr út til að vera afbakað, þvi nafnið Jokurr mun varla finnast.

!i) þannig er líklega rétt lesið i .4, sem hefir (,xn. m*”, en tí og út- 
gáfurnar hafa „tólf manna”; ,,við tólfta mann” hefir Olafssaga (Fornm. 
s. ii, 234); ,,með xn*a mann”, Islendíngab. Cap. 7.

s) þannig er skrifað i .4 (skina), en tí hefir lesið það ,,skipa”, og svo 
hafa báðar útgáfurnar, en það er rángt.

.) þormóðr prestr cr nefndr einn af klerkum þeim, sem komu með 
Öiafi konúngi af Englandi til Noregs (Agrip af Noregskonúnga sögum i 
Fornm. s. x., 393). Jrjóðrekr múnkr nefnir „Thermo”, og á það líklega 
að vera Jiormóðr.

s) það er, eptir því sem áðr er talið, sunnudaginn 23. Juni.
o) það er nokkuð efasamt, hvort liér sé meintr staðr nokkur við al- 

þ‘ng, Sem kallaðr sé Skarðit eystra, cðr það sé bæjarnafnið Skarð hit 
eystra i Itángár þíngi. I A er orðið ritað með litlum uppliafsstaf, en þar 
evu eins nöfn og annað með smáum upphafsstöfum optastnær, nema helzt 
eptir púnkta eða i skammstöfunum, einsog venjulegast er í skinnbókum; 
1 K er orðið „skarðinu” einnig skrifað mcð litlum staf, og i K (Iíaup- 
•uannaliafnar útgáfunni) prentað sömuleiðis, svo auðsœtt er, að útgefendr
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Ólafs konúngs, en annarr hæð Hjalta Skeggjasunar. At lög- 
bergi var allr þíngheimr. — J>eir Hjalti höfðu reykelsi á glóð, 
ok kendi svá í gegn vindi sem forvindis iiminn. |>á báru 
þeir Hjalti ok Gizurr upp erendi sín vel ok sköruliga, en þat 
undruðu menn hversu snjallir þeir voru, ok Iiversu vel þeim 
mæltist, en svá mikil ógn fylgði orðum þeirra, at engir úvinir 
þeirra þorðu at tala móti þeim. En þat gerðist þar at, at ann- 
arr maðr at öðrum nefndi sér vátta, ok sögðust hvárir or lögum 
við aðra, enir kristnu menn ok enir heiðnu. þá kom maðr 
laupandi, ok sagði, at jarðeldr var upp kominn i Ölfusi, ok 
mundi hann laupa á bæ þórodds goða. þá tóku heiðnir menn 
til orðs: „eigi er undr í at guðin reiðist tölum slíkum”. þá 
mælti Snorri goði: „Um hvat reiddust guðin þá, er hér brann 
raunit, er nú stöndu vér á”. Eptir þat gengu menn frá lög- 
bergi. þá báðu hinir kristnu menn, at Síðu-Hallr skyldi segja 
lög þeirra upp, þau er kristninni skyldu fylgja. Hallr keypti 
hálfu C silfrs* 1 at þorgeiri goða, er þá hafði lögsögu, at liann 
segði upp lög hvártveggi, kristin ok heiðin, ok var hann þá 
enn eigi skírðr. En þá er menn komu i búðir, lagðist þor- 
geirr niðr, ok breiddi feld á höfuð sér, ok lá allan daginn,
þeir hafa ætlað, að þetta ,,skarð it eystra” væri eitthvert klettskarð á al- 
þíngi. I Skálholts útgáfunni aptr á móti er það prentað með stórum 
staf, en þar er slíkt ekki heklr Oldúngis að marka, því næstum öll nafn- 
orð eru þar prentuð mcð stórum stöfum. Hitt er mcira að marka, að i 
Ólafs sögu Tryggvasonar (Fornm. s. n, 235) er sagt að krossar þessir sé
i „Skarði enu ytra”, og er þar tekið sem bæjar nafn. það virðist því 
líklegast að hér sé meint, að krossarnir liafi verið á dögum höfundarins í 
Eystra-Skarði á Landi í Rángárþíngi (bæjarnafn það er skrifað eins „í 
Skarðinu eystra” í Landnámab. v, G); í Vilkinsmáldaga 1397 er talið, að 
Nikuláskirkja þar í Eystra-Skarði eigi þrjá krossa.

í) þannig segir og Ólafs saga Tryggvasonar (Fornm. s. ii, 236); „liálfri 
mörk silfrs” segir Oddr múnkr í Ólafs s. [Uppsala iitg. 1091, ekki í Munchs 
útg. Kristiania 1853. 8vo].— Njáls saga cap. cvi hefir; „iij merkr silfrs”. 
— Jað virðist auðsætt, að fé þetta væri engin múta, heldr sé svo að skilja, 
að Hallr a Siðu, sem hinir kristnu inenn liöfðu kosið sér til lögsögumanns, 
hafi sagt þessu af sér, eptir að hann hafði talað við Jiorgeir, og afhent 
honum lögsögumanns laun sín, sem voru einmitt hálft hundrað silfrs, sbr. 
Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. i, 63 og iv, 130, sömuleiðis ritgjörðina „de 
centcnario argenti” (um hundrað silfrs) aptanvið Kaupmannaliafnar-útgáfuna 
af Kristnisögu bls. 170. — Hálft liundrað eða 10 aurar mundi jafngilda 
svosem 100 spesíum nú á tímum.
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ok um nóttina, ok annan daginn til jamlengðar'. Enir lieiðnu 
menn höfðu þá stefnu fjölmenna, ok tóku þat ráð, at hlóta ij 
mönnum or hverjum fjórðúngi, ok hétu á heiðin guð lil þess, 
at þau léti eigi kristni gánga yflr landit. þeir Hjalti ok Gizurr 
áttu aðra stefnu við kristna menn, ok létust þeir vilja hafa ok 
mannblót, jamfjölmennt sem hinir lieiðnu. J>eir mæltu svá: 
..iieiðíngiar hlóta hinum verstum mönnum, ok rinda þeim fyrir 
björg eða hamra, en vér skulum velja at mannkostum, ok kalla 
sigrgjöf við drottinn várn Jesúm Iíristum, skulu vér lifa því 
betr ok syndvarlegarr en áðr, ok munu vit Gizurr gánga til fyri 
várn fjórðúng sigrgjafarinnar”. En fyri Austfirðínga fjórðúng 
gengu þeir til: Hallr af Síðu ok þorleifr or Krossavík fyri norðan 
Reyðarfjörð2, bróðir I>órarins3 or Seyðarfirði: íngileif var móðir

1) það er að sjá á frásögn þcssari, sem ræðurnar að lögbergi um 
kristniboðið hafi farið fram sunnudaginn 23. Juni; þá hafi og komið fregnin 
um jarðeldinn, og þá hafi menn sagzl úr lögum', og Hallr verið kosinn 
lögsögumaðr kristna flokksins og samið við jjorgeir um lögsöguna hvoru- 
tveggju. j>á lá jrorgeirr það eptir var dags, og um nóttina og til jafn- 
lengdar daginn eptir (mánudag 24. Juni).

i) sagan nefnir hér 1(Krossavík fyri norðan Reyðarfjörð”, til að að- 
greina þessa Krossavík frá Krossavík í Vopnafirði, sem einmg er í Aust- 
firðínga fjórðúngi.

s) á þessum stað er nokkuð vikið frá skinnbókinni (A). jbar stendr 
svo: ,,■] þ_leifrór kroSavik f' norðan reyðar fiorð bloði þarinf.f. 0! feyðar 
• f. ingilcif vr m þ’ra”. — jietta les B þannig: „z þorleifr or Krossavik f' 
norban Reyðarfiorð. Broð’i þorannssvn or Seyðarfirði Jngileif vr m þra”; 
og útgáfurnar: uok jjorleifr or Krossavik fyrir norðan Reyðarfjöið. Broddi 
(Reyðarfjorð, Broddi, K) jjórarinssun or Seyðarfirði (Seiðarf., K), Ingileif 
var móðir þeirra”. Útgefendrnir i K hafa séð, að eitthvað var liér af- 
bakað, og lialdið að bæta ætti inni eptir uReyöarfjörð”: ubróðir hans var 
(Broddi jjórarinsson o. s. frv.”), en þareð bæði virðist mega ráða af orða- 
tiltœkjunum, að höfundrinn iiafi gjört ráð fyrir að menn könnuðust við 
nöfn þessi, og Broddi jjórarinsson cr hvergi nefndr, þá virðist betra að 
taka svo, sem ubroði” sé misskrifað fyrir „bróðir”, og us.” ofaukið á 
eptir uj)órarins”, svo að lesa eigi, einsog hér er gjört: ubróðir jiórarins 
°r Seyðarfirði”. jiórarinn í Seyðarfirði cr nefndr son Asbjarnar loðin- 
höfða, og ætt hans talin í Landnámabók ív, 3 (liann er talinn þar föður- 
taðir Kolskeggs fróða og Ingileifar, móðurHalls, föður Finns lögsögumanns), 
en í Vopnfirðinga sögu er getið jjorleifs, og er liann þar kallaðr að viðr- 
bofni uhinn kristni” (Ólafs saga Tryggvas. í Fornm. s. ii, 238-239 skýr- 
skotar beint til Vopnfirðínga sögu, og kallar jiorleif hinn kristna), og sagt,
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Jieirra; — honum hafði Ðigr-Ifetill stefnt' um kristni at ráði 
Brodd-Hœlga; þá gerði veðr svá illt, at Ketili varð því feginn, 
at hann kom lil þorleifs um kveldit, ok hafði ]iar góðan beina, 
af því féll stefnan; — en or Norðlendínga fjórðúngi gengu til 
sigrgjafarinnar* 1 2 Hlenni hinn gamli, okþorvarðr, sun Spakböð- 
vars; en or Yestfirðínga fjórðúngi Gestr Olleifssun, þar var engi 
annarr til. þat líkaði þeim Iljalta ok Gizuri illa. þá tók til 
orða Ormr Iíoðránssun, hann var vistum á Gilsbakka, því al 
Hermundr lllugasun átti Gunnhildi dóttur lians: „verða mundi 
maðr tii þessa, efþorvaldr bróðir rninn hinn víðförli væri sam- 
lendr við rnik, en nú rnun ek til gánga, ef þér vilit við mér 
taka”. þeir játtu því, ok var liann þá skírðr þegar. En um 
daginn eptir3 settist þorgeirr upp, ok gerði orð í búðir, at 
menn gengi til lögbergs; ok er menn konru til lögbergs, mælti 
hann, at honum þótti þá komit í úvent efni á landinu, er menn 
skulu eigi hafa ein lög á landi hér, ok bað , at menn skyldu 
þat eigi gera, sagði, 'at þar af mundu gerast bardagar ok úfriðr, 
ok mundi þat ryðja til landauðnar; liann sagði ok frá því, at 
konúngar þeir, er annarr hét Dagr4 , sá var í Danmörku, en 
sá hét Tryggvi er var í Noregi, þeir höfðu lengi haldit stríð 
millim sín, ok þartil er landsmenn námu þá ráðum or hváru- 
tveggja ríkinu, ok gerðu frið millim þeirra, svá at þeir vildu 
eigi, en þat ráð gafst svá, at þeir sendust gjaflr á millim á 
fára vetra fresti, ok hélztþeirra vingan meðan þeir Jifðn báðir; 
l(ok þikki mér þat ráð, at láta þá eigi ráða, er hér gángast með 
mestu kappi í móli, ok miðlum svá mál millim þeirra, at hvárir- 
tveggja hafl nokkot til síns máls, en vér höfum allir ein lög

að hann ætti bú í Reyðarfirði, í Krossavik, og vœri (lstjúpson Ásbjarnar 
loðinhöfða”. jjetta kemr og heiin við það sem hér er sagt á eptir, að 
„Ingileif var móðir þeirra”, þ. e. þeir voru bræðr sammæðra cn ekki 
samfeðra, og því telr ekki Landnámabók jjorleif kristna; cn nafn íngileifar 
kemr fram síðar í ættinni, á systur Iiolskeggs hins fróða.

1) saga þessi um stefnuför Digr-Ketils til jjorleifs hins kristna og við- 
skipti þeirra er i Vopnfirðinga sögu (1848, bls. 10-11).

2) sigvrg., A.
a) þ. e. líklega seint á mánudaginn 24. Juni.
t) það er auðvitað, að konúnga nöfnin Dagr og Tryggvi, og saga sú 

sem hér er um þá, sé fremr að skilja scm dæmisögu, lieldr en menn 
þurfi að vænta að finna það staðfest í sagnaritum sem sanna sögu.
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ok einn sið, þvíat þat man satt vera: ef vér slítum lögin þá 
slítu vér friðinn”. þorgeirr lauk svá tölunni, at hvárirtveggju 
játtu því, at þau lög skylcli halcla er hann réði upp at segja. 
þá var þat uppsaga þorgeirs: at allir menn skyldu vera skírðir 
á Islandi, og trúa á einn guð, en um barna útburð ok rossa- 
kjöts át skulu haldast hin fornu lög; menn skyldublóta á laun 
ef vildi, en varða fjörbaugsgarði ef váttum kœmi við; sú heiðni 
var af tekin nokkorum vetrum síðarr. Ailir Norðlendíngar ok 
Sunnlendíngar voru skírðir í Iieykjalaugu í Laugardal, er þeir 
riðu af þíngi, þvíat þeir vildu eigi fara í kalt vatn. Hjalti 
muilti, er Runólfr var skírðr: „gömlum kennu vér nú goðanum 
at geifla á saltinu”1. ]>at sumar var skírðr allr þíngheimr, er 
menn riðu heim; flestir Vestanmenn voru skírðir í Reykjalaugu 
i syðra Reykjardal. Snorri goði kom mestu á leið við Vest- 
firðínga.

12. Sumar þetta, er kristni varð í lög tekin á íslandi, 
var liðið frá hollgan várs lierra Jesús Iírists M vetra2. ]>at 
sumar livarf Ólafr konúngr af Orminum lánga suðr við Svoldr 
iiij. idus Septembris3. ]>á hafði hann verit konúngr at Noregi 
V vetr. Eptir hann tók ríki Eiríkr jarl Hákonarsun. j»eir ]>or- 
valdr Koðránssun ok Stefnir þorgilssun fundust eptir hvarf Ólafs 
konúngs; þeir fóru báðir saman víða um heiminn, ok allt út 
í Jórsalaheim, ok þaðan til Miklagarðs, og svá til Kœnugarðs 
liit eystra, eptir Nepr. þorvaldr andaðist í Rúzía, skampt frá 
l’allteskju, þar er hann grafinn í fjalli einu, at kirkju Jóhannis 
baptiste, ok kalla þeir hann helgan. Svá segir Urandr hinn 
víðförli:

Ilefi ek þar komit
er þorvaldi

') þcssi orð Hjalta lúta að því, að það var venja í kristninni um 
þessar mundir og laungu áðr, að lata þá sem skírast áttu bergja á salti, 
Wt að minna á þessi orð Krists: uþér eruð salt jarðar”, og svo sem til 
lnerkis um það, að sá sem við skírn tók skyldi læra að hreinsa sál sina 

syndum, varðvcita trú sína lifandi og fjöruga, en ekki láta hana deyfast 
c®a fyrnast; sbr. Ilingham Origines ecclesiast. ed. Grischov. Halle 1727. 
4‘°- ‘v, 38-39.

a) á skrifar þannig: uih’c x° . 00 • vetra”.
3) þ- e. 9. Septembr., eða mánudaginn í 21. viku sumars.
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Koðránssyni 
Kristr hvíldar lér; 
þar er liann grafinn 
í há fjalii 
upp í Drafni1 
at Jóhanneskirkju.

Stefnir fór þá norðr i Danmörk, en er hann kom í Danmörk 
kvað hann vísu þessa:

Munk-að ek nefna — 
ner man ek stefna: 
niðrbjúgt er nef 
á níðíngi; — 
þann2 er Svein konúng 
sveik or landi 
ok Tryggva sun 
á tálar dró3.

Á þeirri vísu þóttist Sigvaldi jarl kenna mark sitt, ok fyri þá 
sök lét hann drepa Stefni; svá heflr Ari hinn gamli sagt.

Gizurr4 hinn hvíti bjó í Ilöfða áðr hann gerði bœ í Skála- 
holti, ok fœrði þángat bú sitt5. Hann lagði allan hug á at

1) B og útgáfurnar hafa: aeinu í Drapni”, en A hefir skýrt svo sem 
hér er.

2) þannig hefir A og li, en litgáfurnar breyta og lesa aþeim”; þannig 
hafa og nokkur handrit 01af3 sögu Tryggvasonar (Fornm. s. 111, 20); en 
saga Odds múnks í Stokkhólmi (útgáfa Munchs 1853, bls. 50) liefir aþann” 
einsog hér; svo hafa og handritin í Fagrskinnu, þó útgefendrnir hafi 
sett þar aþeim”.

3) Oddr múnkr hefir snúið þessari vísu á latínu, og ér lnin prentuð 
(nokkuð afbökuð) í útgáfu Munchs, sem þegar var nefnd , vísa þessi er 
þannig:

Nec nominabo 
pœne monstrabo 
curvus est deorsum 
nasus in apostata:

qui Svein regem 
de terra seduxit 
et filium Tryggva 
traxit in dolo.

4) A byrjar hér nýjan kapítula, og hefir fyrirsögn: aFrá Gizuri”, en 
vér fylgjum hér, einsog áðr, kapítulaskiptíng í útgáfunum,

5) Húngrvaka segir (í 2. kap.), að Teitr, son Kctilbjarnar liins gamla, 
faðir Gizurar hvíta, liafi byggt fyrst bœ í Skálaholti; sbr. Biskupa-annála 
Jóns prests Egilssonar.
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styrkja kristnina; hann sendi ísleif sun sinn suðr í Saxland, 
ok gekk þar í skóla í borg þeirri er Herfurða1 heitir, en er 
hann kom lil íslands, fékk liann Döllu þorvaldsdóttur, ok var 
þeirra sun Gizurr, ok Teitr hinn margláti í Ilaukadal, ok þor- 
valdr. Hér voru fyst útlendir biskupar, ok kendu kenníngar; 
en er landsmenn vissu, hversu ágætr klerkr Isleifr var, báðu 
landsmenn hann, at hann fœri utan, ok léti vígjast til biskups, 
ok þat veitti hanu þeim. J>á var hann L at aldri, er hann var 
til biskups vígðr; þá var Leo nonus papa4. J>á var hann hinn 
nesta vetr eptir í Noregi, ok fór síðan til íslands, ok var iiij 
vetr ok xx biskup; hann lærði marga ágæta menn, ok lét vígja 
til presta, en af þeim urðu síðan ij biskupar: Jón Ögmundar- 
sun hinn hœlgi, ok Iíolr Víkverja biskup3. ísleifr biskup and- 
aðist í Skálaholti iij. nonas Julii; þat var á drottinsdegi; þá 
hafði liann iiij vetr ok XX biskup verit; þá voru LXXX vetra 
liðnir frá hvarfi Ólafs konúngs Tryggvasunar. Ari hinn fróði 
stóð yfir grefti hans xij vetra gamall, er flest hefir sagt frá 
þessum tíðindum er hér eru rituð.

Eptir' andlát ísleifs biskups báðu landsmenn Gizur, sun 
hans, at hann skyldi vígjast til biskups. Hann fór utan, ok 
var vígðr til biskups ij vetrum eptir andlát ísletfs biskups, á 
dögum Ólafs konúngs kyrra, Noregs konúngs. J>á var Gre- 
gorius septimus papa i Ilóma. Gizurr var [hinn næsta vetr

1) fyrir nafninu or eyða i A (og B), en í útgáfunum er sett nafnið
uHerfurða”, líklega eptir því sem stendr í Húngrvöku og í Viðbæti
Skarðsárbókar af Landnámu.

2) Leo páfi hinn níundi andaðist 19. April 1054.

») Kolr Vikverja biskup var skyldr Isleifi biskupi (Landn. v, 12);
Teitr Itetilbjarnarson ens gamla 

á Mosfelli í Grimsnesi
I I .

Gizur livíti Ketilbjörn
. I I
Isleifr biskup Kolr

I I
Gizur biskup jþorkell

I .
Kolr Víkverja biskup.

4) A byrjar liér nýjan kapítula, með fyrirsögn; „Vígðr Gizitrr til 
biskups”.
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eptir vígslu sína1 í Danmörk, en fór til ísiands liit næsta sumar 
eptir. En er hann hafði einn vetr á íslandi verit, tók Markús 
Skeggjasun lögsögu; liann hefir vitrastr verit lögmanna á ls- 
Iandi, annarr en Skapti. Gizurr hiskup var svá-ástsæll af lands- 
mönnum, at hverr maðr vildi lians hoði ok hanni hlýða, en af 
ástsæld Gizurar hiskups, ok umtölum Sæmundar prests hins 
fróða, er beztr klerkr heflr verit á íslandi, ok umráðum Markús 
lögsögumanns ok2 * ileiri höfðíngja, [var þat:i í lög tekit, at allir 
menn töldu ok virðu fé sitt, ok svörðu eið at rétt væri, hvárt 
sem var i löndum eða lausum aurum, ok gerðu tíund af. J>at 
er mikit mark til þess, hversu landsmenn voru lýðnir þeim 
manni, er því kom til leiðar, at allt landit var virt, ok allt fé 
þat er á því var, ok lögtekit at svá skyldi vera meðan landit 
væri bygt.

13. Gizur4 hiskup lagði ok lög á þat, at stóll biskups þess 
er á íslandi væri skyldi vera í Skálahoiti, ok lagði þar lil stóls- 
ins landit heima þar, ok mörg önnur auðævi, bæði í landi ok 
iausum eyri. En þá er honum þótti sá slaðr orðinn svá ríkr 
sem hann vildi, þá gaf hann meir en fjórðúng biskupsdóms 
síns, til þess at heldr væri ij biskupsstólar á íslandi en einn, 
svá sem Norðlendíngar báðu hann. En hann liafði áðr látið 
telja bændr alla á íslandi, ok voru þá í Austfirðínga ijórðúngi 
DCC heil, en í Sunnlendínga fjórðúngi dd , en í Vestfirðínga 
fjórðúngi ix C5, en í Norðlendínga fjórðúngi xij, ok voru þeir 
einir taldir, er þíngfarar kaupi áttu at gegna. J>á er Gizurr 
biskup liafði xxv velr verit biskup, þá tók [Úlfheðinn Gunnars-

1) fra [: hinn nezta vetr eft’ vixlv sina, A; liin n’ra vetur epter vixlu 
sina, II; með honum nokkra vetur eptir vígslu sína, 5, og er það harðla 
undarlegt, einkum þegar orðin uí Danmörk” koma á eptir , því þá verðr 
það ekki skilið öðruvísi, en að Gregoríus páfi hinn sjöundi hafi verið með 
Gizuri nokkra vetr í Danmtírku; Ii les: uhinn næsta vetur epter”, en 
sleppir óvart orðunum Uvígslu sína”.

2) með þessu orði uok” cndast skinnhókarhrotið A (Hauksbók).
o) þannig frá [ I(; uat þat var”, U og S.

4) H hefir fyrirsögn fyrir þessum kapitula: Uum tíund”, en þó sú fyrir- 
stígn hafi staðið í Hauksbók, sem líklegt er, þá á liún ekki við, því frá 
tíundargerðinni er búið að segja rétt á undan; höfum vér því sleppt J)ess- 
ari fyrirsögn.

s) þ. e. «níu hundruð”.
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son1 lögsögn, en Markús var þá andaðr. [J>á tók lögsögn Berg- 
þórr Hrafnsson2 *; ok lnt fysta sumar, er liann sagði lög upp, 
var nýmæli þat gert, at um vetrinn eptir skyldi rita lögin at 
Uafliða Márssunar, at:! umráði Bergþórs ok annarra vitra manna, 
ok skyldu þeir gera nýmæii þau öll, er þeim þætli þau hetri 
en hin fornu lög, ok skyldi þau segja upp liit næsta sumar 
eptir, ok þau öll lialdast, er meiri lutr manna mælti eigi móti. 
þá var ritaðr Vígslúöi, ok mart annat í lögum, ok lesit upp 
um sumarit eptir í lögréttu, ok líkaði þat öllum vel. [>á var 
biskup fertogr er liann yar til biskups vígðr, en þá er hann 
hafði iiij vetr ok xx biskup verit, var Jón vígðr Lil biskups, 
sun Ögmundar ok þorgerðar Egilsdóttur, Hallssunar af Síðu. 
þá hafði Jón iiij vetr ens setta tigar. Hann var fystr biskup 
at Hólum í Iijaltadal.

Gizurr4 biskup friðaði svá vel landit, at þá urðu engar 
stórdeilur með höfðíngjum, en vápnaburðr lagðisl mjök niðr. 
þá voru iléstir virðírigamenn lærðir ok vígðir til presta, þó at 
böfðíngjar væri, svá sem var Hallr Teitssun í Ilaukadal ok Sæ- 
niundr hinn fróöi, Magnus þórðarsun í Reykjaholti, Símun Jör- 
imdarsun í Bæi, Guðmundr sun Brands í IJjarðarholti, Ari hinn 
fróði, íngimundr Einarssun á Hólum; Ketiil norðr þorsteinssun 
á Möðruvöllum, ok Iietill Guðmundarsun, Jón prestr þorvarðs- 
sun5, ok margir aðrir, þó ei sé ritaðir. Gizurr biskup lét vígja

i) þannig er leiðrétt, eptir Islenidíngabók cap. 10, Sturlúngu, i, 204, 
annálum og ltígsögumannatíilum, en B og utgáfurnar eptir lienni hafa 
„Markús lílfhéðinsson” (I( getr þess að nafnið sé rángt). Jretta er 
sýnileg ritvilla, hvort sem hún hefir upphaflega staðið í Hauksbók, eða 
hún er komin upp hjá Jóni presti Erlendssyni, sem ritað hefir B, og gat 
það auðveldlega orðið, af því skrifarinn hefir liaft Markús Skoggjason í 
huganum. I HSgsögumannatalinu í Uppsala-Eddu hefir nafn lílfheðins 
snúizt svo við, að hann er kallaðr þar „Gunnar Ulfhéðinsson”.

s) þessu frá [ er bœtt hér inní eptir Isiendíngabók, Stúrlúngu, annál- 
tim og lögstígumannattílum; enda er og auðsætt, að hér cr nokkuð úr 
fallið, á því, að Borgþórr er nefndr rétt á eptir, án þess menn viti hverr 
sa Bergþórr væri.

þannig hefir Ari í Islendingabók cap. 10; uok”, sem B hefir og 
"tgáfurnar, á ekki við, og er líklega misskrifað.

Ö B hefir liér kapitula skipti, og fyrirsögn: „Andlát Gizurar biskups”.
6) í prestatali þvi, sem prentað er í Islendínga stígum (1843"), I. B. 

hls. 384, og er frá 1143, eru nefndir nokkrir af þelm sem hér eru taldir,
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þorlák, sun IVunólfs forleikssunar* 1, til biskups at sér lifanda; 
þá var þorlákr ij vetrum meirr en þrítogr. Gizurr biskup and- 
aðist í Skálaliolti, þá er hann hafði verit biskup XXX ára ok vj 
ár, þat var xxx nátta síðarr en þorlákr biskup var vígðr, þat 
var hinn þriðja dag í viku, v. kalend. Junii2. Á því ári and- 
aðist Paskalius3 papa, ok Iíirjalax Grikkja konúngr, ok Baldvin 
Jórsala konúngr, ok Arnalldus patríark í Jerúsalem, ok Philippus 
Svía konúngr. þá liafði ísland veril bygt cc vetra lólfræð4, 
annal í heiðni, en annat i kristni; þá var liðit frá holdgan 
drottins várs herra Jesu Iíristi Mcxviij ár.

14. Á því ári er Gizurr biskup andaðist gerði hallæri mikit 
á íslandi; þá kom hríð sú á dymbildögum, at menn máttu eigi 
veita tíðir í kirkjum í sumum héruðum fyri norðan land; en 
föstudag hinn lánga þá hóf upp knör undir Eyjafjöllum, ok 
sneri á lopti, ok kom holfandi niðr, liann var vij rúm ok XX. 
Páskadaginn fysta máttu fáir menn tíðir sœkja at taka þjón- 
ustu, en sumir urðu úti dauðir. Annat illviðri varr’ eptir and- 
lát hans þann dag er menn riðu á þíng, þá braut kirkju á 
þíngvelli, þá er Haraldr konúngr Sigurðarsun hafði látið höggva 
viðinn til. — þat sumar fóru xxxv skipa út híngat, ok braut 
mörg við land, en sum leysti í hafi undir mönnum, en átta ein 
komust brott, með þeim er áðr voru hér, ok komust þau engi 
fyrir Mikjálsmessu or hafi. Af þeim mannfjölda varð hér hallæri 
mikit. þá er Gizurr biskup andaðist voru þessir mestir höfð-

svosem Hallr Teitsson, íngimundr Einarsson, Ketill Quðmundarson og Jón

þorvarðsson.
1) Landnámab. V, II kallar Itunólf jþorláksson, og lœtr það líklegar 

eptir nafni biskupsins, en Ari fróði í Islendíngabók kallar hann jóorleiksson, 
einsog hór.

2) þ. e. 28. Maji; uiv. cal. Maji” eða 28. April, sem Flatevjarannáll 
hefír, er rángt, enda yrði það á sunnudag ár 1118, en ekki á þriðjudag; 
Húngrvaka segir, að Gizur biskup hafi andazt „þriðja dag viku xn nóttum 
fyrir Columba messu”. — I hinni fornu islenzku ártíðaskrá (Finn. Joli. 
Hist. Eccl. Isl. I. B. aptast) er andlát Gizurar biskups fœrt til 28. Mai.

j) þ. e. Paschalis páfi 11.
4) þannig er leiðrétt í I(, en B og S hafa utiræð”, sem ekki getr 

staðizt; að iiðru munar hér nokkuð frá þeirri tölu, sem er í upphafi sög- 
unnar, þar sem talið er að Islands byggíng hafi orðið 874, en aptr á móti 
hefði byggíng landsins att að hefjast 878, eptir því sem hér er talið.

0 þetta orð vantar i II, og er skotið hér inni.
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íngjar á íslandi: llafliði Márssun norðr, ok synir Ásbjarnar 
Arnórssunar í Skagafirði, þorgeirr Hallasun ok Iíetill preslr 
þorsteinssun ; en austr: Gizurr Einarssun, Sigmundr j>orgilssun, 
hann andaðist á því ári í Rúmför; en suðr: Hallr Teitssun, 
Skúli Egilssun; en vestr: Styrmir Reinssun, Halldórr Egilssun, 
þorgils Oddasun1, þórðr Egilssun, þórðr þorvaldssun í Vatns- 
ílrði. Einum vetri eptir andlát Gizurar biskups var þorsteinn 
Hallvarðssun2 veginn, göfugr maðr, en vetri eptir þat var þíng 
fjölmennt. þau missari bafði svá mikill manndauðr verit, at 
Sæmundr prestr binn fróði sagði svá á þíngi, at eigi mundi 
færri menn liafa andazt af sótt, en þá voru til þíngs komnir. 
þat sumar var þröng mikil at dóinum, þá særði þorgils Odda- 
sun Hafliða Márssun. þá varð um ekki mál at lögum dœmt. 
þorgils varð sekr um áverkann, ok sat í sekt um vetrinn. þá 
var svá lítill vápnaburðr, at ein var stálbúfa þá á alþíngi, ok 
reið drjúgum liverr bóndi til þíngs, er þá var á íslandi.

Enn var þat, er iij vetr voru liðnir frá andláti Gizurar 
biskups andaðist Jón biskup at Hólum ix. kalend. Maji3. 
þat sumar reið Ilaíliði Márssun á þing með MCC manna, en 
þorgils Oddasun með dcc rnanna. þeir sættust á þíngi með 
því, at þorgils seldi llafliða sjálfdœmi, en hann gerði lx hundr- 
aða vj álna aura vöruvirts feár, lúka í gulli eða brendu silfri eða 
sœmiligum gripum, skyldi hann virða sjálfr Ilafliði, eða þeir 
er hann tœki til. þat sumar var hann kosinn til biskups Ket- 
ill þorsteinssun af Möðruvöllum, í stað Jóns biskups, ok fór 
hann utan þat sumar. Ilafliði Márssun átti fyrr þuríði, dóttur 
þórðar Slurlusunar. þórðr hét sun þeirra, hann átti Sólvöru, 
dóttur Ásgríms þorhallssunar. ívarr liét sun þeirra. Hafliði 
átti síðarr Itannveigu, dóttur Teits or Ilaukadal. Sigríðr hét

1) þannig leiðrétt í I(, en B og S liafa Oddzsvn.

2) þannig er liann kallaðr í viðbœti Landnámabókar og í flestnm annál- 
um, og í Landn. v, 12 er talin ætt hans: Hallkell, bróðir sammæddr 
Ketilbjarnar hins gamla — Hallkell — Hallvarðr — Jjorsteinn, uer Einarr 
Rjaltlendíngr vá”; en hér í B og útgáfunum er hann nefndr Hallsson.

a) þannig er í sögu Jóns biskups og í viðbæti Landnámabókar, og stað- 
festist það enn framar við það, að Jóns messa Hólabiskups hin síðari, sem 
haldin var á ártíðardag hans, er 23. Apríl; í B og útgáfunum stendr: 
nkalendis Maji”, þ. e. 1. Mai.
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dóttir þeirra, er átti |>órðr í Vatnsfirði; þórðr ok Páli voru 
synir þeirra. Valgerðr hét önnur dóttir þeirra Hafliða, hana 
átti íngimundr prestr Iilugasun1, ok Ornýjar2 3 , dóttur þorkels 
Gellissunar. Illugi var sun þeirra, er druknaði þá er liaun 
flutti .... lím:1 til steinkirkju þeirrar, er hann œllaði at gera 
á llreiðabólstað í Vestrhópi.

Ilögnvaldr jarl kali var veginn v náttum eptir Maríumessu 
fyrri, en Ólafr konúngr Tryggvasun barðist á Orminum lánga 
nesta dag eptir Maríumessu síðari.

1) líklegt er að það só þessi „íngimundr Illugason”, sem annálar telja 
að sé andaðr 1150.

2) þannig eptir getgátu, sbr. viðbœti Landnámab. — Ornv, B; Ornu, 
S, I(.

3) B hefir dálitla eyðu fyrir framan orðið, einsog þar liefði verið eyða 
eða ólæsjlegir stafir í skinnbókinni.
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Þáttr af Þorvaldi víðförla.

JTIaðr er nefndr Eilífr örn', við hann er kent eitt hit hæsta 
íjall á Reykjaströnd í Skagafirði. Eilífr örn var son Atla, Skíða- 
sonar liins gamla, Bárðarsonar [ í Ál1 2. Eilífr örn átti þorlaugu, 
dóttur Sæmundar ens suðreyska, er nam Sæmundarhlíð; þau 
attu iij sonu: liet einn Solmundr, faðir Guðmundar, föður Víga- 
Barða ok hræðra hans. Annarr var Atli hinn rammi, liann 
átti ITerdísi, dóttur þórðar frá Ilöfða; þeirra dóttir var þorlaug, 
er átti Guðmundr hinn ríki á Möðruvöllum. þriði sonr Eilífs 
arnar hét Iíoðran, er bjó at Giljá í Vatnsdal; hann var auðigr 
maðr; kona lians hét Járngerðr; son þeirra hét Ormr, en annarr 
porvaldr. Koðran unni mikit Ormi syni sínum, en þorvaldi 
lítið eða ekki, var lionum lialdit til vinnu þegar hann mátti sér 
nokkut, hann var klæddr lítt ok gjörr í hvívetna hornúngr bróður 
síns. Hann þjónaði í húsi föður síns, þat er hann var tilskip- 
nðr, með öllum góðvilja. þann tíma hjó þórdís spákona út á 
Skagaströnd, þar sem síðan heitir at Spákonufelli. Á einu 
sumri þá hún heimboð at Iíoðrani at Giljá, þvíat liann var vin 
hennar. En er þórdís var at veizlunni, ok hún sá liverr munr 
var gjörr þeirra hræðra, þá mælti hún til Koðrans: uþat legg ek 
til ráðs með þér, at þú sýnir mcira manndóm héðan af þor- 
valdi syni þínum, en þú heflr gert hér til, því at ek sé þat með 
sannindum, at fyrir margra luta sakir mun hann verða ágætari

1) Handrit þau seiu gefið er út eptir eru: A. M. folio: 01.53. 54. og 
•r>52 (4to); styttri er sagan í Flatoyjarbók (merkt Flb.) og A. M. ii2 (folio).

2) þetta cr hin nafnkenda Skíðúngaœtt, er flest stórmcnni í Skaga- 
Úrði og Húnavatnsþíngi eru komin af. Ættin er talin í Landn. 111, 6 eins 
°S hér, nema að þar sem Landn. liefir l(Bárðar sonar í Ál’’ liafa hand- 
fitin hér (<Bárðarsonar jarls” og <(Bárðarsonar Jarlssonar’’ og er það liér 
leiðrétt. Ál heitir neðan til á pelamörk, og er ættin sjálfsagt þaðan, og 
kend við Skíðu við botninn á Grenmari (sbr. Njálss. Cap. cxiv; Kristnis. 
Cap. 1).
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en allir aðrir þínir frændr; en ef þú heflr á honum litla elsku 
atsinni, þá i'á þú lionum kaupeyri ok lát liann lausan, efnokkurr 
verðr til at sjá um með honum meðan hann erúngr”. Koðran 
sá, at hún talaði slíkt af góðvilja, ok sagðist víst mundu fá 
lionum nokkutsilfr; lút liann þá fram einn sjóð ok sýndi licnni. 
þórdís leit á silfrit ok mælti: „ekki skal hann liafa þetta fe, 
því at þelta fé hefir þú tekit með afli ok ofríki af mönnum í 
sakeyri”. Ilann har þá fram annan' sjóðinn ok bað hana þar á 
líta; hún gerði svá, ok mælti síðan: „ekki tek ek þetta fé fyrir 
lians liönd”. Koðran spyrr: uhvat flnnr þú þessu silfri?” — þórdís 
svarar: uþessa penínga lietir þú samandregit fyrir ágirndar sakir 
i landskyldum ok fjárleigum meirum en réttligt er; fyrir því 
heyrir slíkt fé þeim manni eigi til meðferðar, er hæði mun verða 
réttlátr ok mildr. Síðan sýndi Iíoðran henni digrah fésjóð, ok 
var fullr af silfri; vá þórdís þar af iij merkr til iianda þorvaldi, 
en fékk Koðrani aptr þat er meira var. þá mælti Iíoðran: 
ufyrir hví vildir þú taka lieldr af þessum peníngum fyrir hönd 
sonar míns, en af hinum, sem ek færða þér furr?” — Ilún svarar: 
uþ\í at þú heflr at þessum vel komizt, er þú heflr lekit í 
arf cptir föður þinn”. Eptir þat fór þórdís hrottu frá veizl- 
unni, með sæmiligum gjöfum ok vináttu Koðrans; liafði hún 
þorvald heiin með sér lil Spákonufélls, var hann mcð lienni 
um hríð vel haldinn at klæðum ok öðrum lutum, þeim er hann 
þurfti, ok þroskaðist mikit. En er hann var vel frumvaxti, fór 
hann utan at ráði þórdísar; létti hann ekki furr en hann kom 
fram i Danmerku; þar fann hann Svein, er kallaðr var tjúgu- 
skegg. Sveinn var lítillar ættar í móðurkyn, en hann sagðist 
vera sonr Haralds Gormssonar Danakonúngs. Sveinn varð ekki 
ílendr í þann tíma í Danmerk, því al Ilaraldr konúngr vildi ekki 
gángavið faðernihans; lá liann þá löngum í hernaði, ok var kall- 
aðr konúngr af liðsmönnum, sem víkínga siðr var. En er þorvaldr 
kom á fund Sveins, tók liann vel við honum, ok gerðist þorvaldr 
hans maör ok var með honum nokkur surnur í liernaði fyri vestan 
haf. þorvaldr haföi eigi lengi verit með Sveini konúngi, áðr 
konúngr virði hann umfram aðra menn ok alla sína vini, því 
at þorvaldr var mikill ráðagerðarmaðr, öllum auðsær at dygð 
ok skynsemd, styrkr at afli ok iiugaðr vel, vígkænn ok snarpr í

i) Hér vanta átta bliiö í 53, og vantar þar því allan þáttinn nema 
upphafíð.
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orrostum, mildr ok örlyndr af peuíngum, ok reyndr at fullkomnum 
trúleik ok lítillætis þjónostu, hugþekkr ok ástúðigr öllum liðs- 
mönnum, ok cigi úmakliga, því at þá enn lieiðinn sýndi liann 
réttlæti umfram liátt annarra heiðinna manna, svá at lutskipti 
þat allt, er hann fékk í liernaði, veitti liann þurfandum ok tii 
útlausnar herteknum mönnum, ok hjálpaði mörgum, þeim er 
meinstaddir voru; en ef lionum lilotnuðust herteknir menn, sendi 
hann þá aptr lil feðra sinna eðr frænda, svá sem hina, er hann 
hafði með peníngurn út leyst. Nú þvi' at hann var fræknari í 
orrostum en aðrir liðsmenn, þá gerðu þeir lögtekit, at hann 
skyldi hafa kostgriji af hverri tekju; en hann neytti svá þeirrar 
frumlignar, at hann keyri ríkra manna sonu, eðr þá luti aðra, er 
þeiin var mest eptirsjá at, er látið höfðu, en lians félögum þætti 
minnst fyrir at gefa upp, ok sendi síðan þeim er átt liöfðu; 
þar fyrir elskaðu hann jafnvel þeir, er fyrir ránum vurðu af 
Sveins mönnum, ok víðfrægðu lof lians góðleika; þaðan affrelsti 
hann auðveldliga sína menn, þó at gripnir vyrði af sínum úvin- 
urn, ok eigi síðr en um sjálfan Svein konúng. Svá bar til, at 
einn lírna er Sveinn herjaði á Bretland, ok í furstu vann hann sigr 
ok fékk rnikit lrerfáng, en er liann sótti lángt á land upp frá 
skipunum, þá kom á móti honum svá mikit riddara lið, at hann 
hafði enga viðtöku; varð Sveinn konúngr þar fánginn, bundinn 
ok kastað inn, ok með honum þorvaldr Koðransson ok margir 
aðrir göfgir nrenn ok mikils virðir. Á næsta degi kom einn 
ríkr hertogi til myrkvastofu með miklu liði, at taka þorvald út 
af dýflizu, því at litlu áðr liafði hann lrertekna sonu þessa 
sarna hertoga leyst, ok sent lieim frjálsa til föður síns. Her- 
toginn bað þorvald lit gánga og fara frjálsan ábrott. þorvaldr 
sór um, al liaiin skyldi fyrir engan mun þaðan lífs fara, nema 
Sveimi konungr veri útleystr ok frelstr með öllum sínum mönn- 
l>m. Hertoginn gerði þetta þegar fyrir lians skyld, sem Sveinn 
konúngr váttaði síöan, þá er hann sat at einni ágætri veizlu 
>oeð tveim konúngum öðrum. Ok er sendíngar konni inn, mælti 
°>im dróttseti: sagði, al eigi mundi verða síðan einn skutill 
svá vegliga skipaðr sem þá, er iij svá voldugir konúngar snæddu 
al einum diski. þá svarar Sveinn konúngr brosandi: „finna 
tna» ek þann útlendan bóndason, at einn hefir með sér, ef rétt 
virðíng er á liöfð, í engan slað minna göfugleik ok sómasemð 
en vér allir iij konúngar”. Nú varð afþessugleði mikil í höll-
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inni, ok spurðu hlæjandi allir: hvar eða hvílíkr þessi maðr 
veri, er hann segir svá mikla frægð af? — llann svarar: ..þessi 
maðr, er ek tala hér til, er svá vitr sem spökum konúngi hæfði 
at vera, styrkr ok hugdjarfr sem liinn öruggasti berserkr, svá 
siðugr ok góðháttaðr sem hinn siðugasti spekíngr”. Sagði hann 
síðan af þorvaldi þenna atburð, sem nú var ritaðr, er hann frelsti 
konúnginn fyrir sína vinsæld ok fyrir marga ágæta luti ok lof- 
samliga.

2. þessu næst sem þorvaldr iiafði farit víða um lönd, 
tók hann trú rétta ok var skírðr af saxlenzkum biskupi, þeim 
er Friðrekr hét, ok eptir þat bað liann l’riðrek biskup með öllu 
kostgæfi, at hann mundi fara til íslands með honurn, at prédika 
guðs eyrendi, ok leita at snúa til guðs föður hans ok móður, 
ok öðrum náfrendum hans. Iliskup játaði því gjarna, ok fór 
til íslands síðan, ok greiddist vel þeirra ferð. Iíoðran tók vel 
við syni sínum; voru þeir þorvaldr ok biskup hinn fursta vetr 
at Giljá með Iíoðrani við þrettánda mann; tók þorvaldr þegar 
at boða guðs eyrendi frændum sínum, ok þeim öllum er liann 
kómu at flnna, því at biskupi var úkunnig túnga landsmanna, 
ok snerust nokkurir menn til réttrar trúar fyrir orð þorvalds á 
þeim vetri. En nú skai furst segja, liversu hann leiddi til sanns 
átrúnaðar föður sinn ok hans heimamenn. Á nokkurri hátíð, 
þá er Friðrekr biskup með sínuni kJerkum framdi tíðagjörð ok 
guðligt embætti, var Koðran ner staddr, meirr sakir forvitni en 
liann ætlaði sér at samþykkja at sinni þcirra siðferði. En er 
hann lieyrði klokknahljóð ok fagran klerka saung ok kendi sætan 
reykelsis ilm, en sá biskup vegligum skrúða skrýddan, ok alla 
þá, er lionum þjónuðu, klædda hvítum klæðum með björtu yíir- 
bragði, ok þar með birti mikla um alll húsit af fögru vaxkcrta 
ljósi, ok aðra þá luti sem til heyrðu því liátíðar haldi, þá þókn- 
aðust honuin allir þessir lutir heldr vel. En á þcim sama degi 
kom liann at þorvaldi syni sínum og mælti: ,.nú lieli ck séö 
ok nokkut hugleidt, hversu alvörusamliga þjónostu þér veitið 
guði yðrum, en þó, eptir því sem mér skilja[stj, eru mjök sundr- 
leitir siðir várir, því at mér sýnist at guð yðvarr mon gleðjast 
af ljósi því, er vúrir guðar hræðast; en ef svá er sem ek ætla, 
þá er þessi maðr, sem þú kallar biskup yðvarn, spámaðr þinu, 
því at ek veil at þú nemr at lionum alla þá luti, er þú boðar 
oss af guðs þíns hálfu; en ek á mér annan spámann, þann
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er mér veitir mikla nytsemd; liann segir mér fyrir rnarga úvorðna 
luti, hann varðveitir kvikíe mitt, ok minnir mik á livat ek skal 
fram fara, eðr livat ek skal varast, ok fyrir því á ek mikit traust 
undir honum, ok iiefi ek liann dýrðkat lánga æfl, en misþokk- 
ast þú honum mjök ok svá spáinaðr þinn, ok siðferði ykkart, 
ok afletr hann inik at veita ykkr nokkura viðsænn'ng, ok einua 
mest at taka ykkarn sið”. þorvaldr mælti: „hvar byggir spámaðr 
þinn” ? — Iíoðran svarar: „hér býr hann skamt frá hæ mínum i 
einum miklum steini ok vegligum”. þorvaldr spur liversu lengi 
liann hefði þar búit. Koðran segir liann þar byggt liafa lánga 
æíi. — J>á man ek”, segir þorvaldr, ..setja hér til máldaga ineð 
okkr, faðir: þú kallar þinn spámaun mjök styrkan, ok segir þik á 
honum liafa mikit traust, en biskup, er þú kallar minn spámann, 
er auðgætligr ok ekki aflmikill, en ef hann má, fyrir krapt himna- 
guðs, þess er vér trúum á, reka brottu spámann þinn af svá 
styrku herbergi, þá er rétt at þú fyrirlátir haun, ok snúist til 
þess Jiins styrkasta guðs, skapara þíns, sem er at sönnu guð 
ok engi styrkleikr má sigra; hann byggir í eilífu Ijósi, þángat 
er hann leiðir alla á sik trúandi, ok sér trúliga þjónandi, al þeir 
liíi þar með honum í óumræðiligri sælu utan enda; ok ef þú vill 
snúast til hins háleila liimnakonúngs, þá mátt þú skjótt skiija, 
at þessi, er þik afletr at trúa á liann, er þinn fullkominn svikari, 
ok hann girnist at draga þik með sér frá' eilífu ljósi lil úendi- 
ligra myrkra; en ef þér sýnist sem hann geri þér nokkura 
góða luti, þá gerir hann þat allt til þess, at hann megi því auð- 
veldligar þik fá svikit, ef þú trúir hann þér góðan ok nauðsyn- 
ligan”. líoðran svarar: „auðséð er mér þat, at sundrleil er skiln- 
íug ykkur biskups ok hans, ok eigi síðr skil ek þat, at með kappi 
miklu fyigja livárir sínu máli; ok alla þá luti, sem þit segit af 
honum, slíkt hit saina llytr liann af ykkr; en hvat þarf hér at 
tala mart um: þessi máldagi, sem þú lieflr á setf, man prófa 
sannindi”. þorvaldr varð glaðr við ræðu föður síns, ok sagði 
hiskupi allan þenna málavöxt ok samtal þeirra. Á næsta degi 
eptir vígði biskup vatn, fór síðan með bænum ok sálmasöng, 
ok dreifði vatninu umhverfis steininn, ok svá steypti hann því 
yflr ofan, at allr varð vátr steinninn. Um nóttina eptir kom 
spámaðr Koðrans at honum í svefni, ok með daprligri ásjónu 
°k skjálftafullr, sem af hrezlu, ok mælti til Koðrans: „illa hefir 
þú gert, er þú bauðt liíngat mönnum þeim, er á svikum sitja
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við þik, svá ai þeir leita at reka mik brottu af bústað mímim, 
því at þeir steyptu vellanda vatni yíir mitt herbergi, svá at börn 
mín þola eigi lilla kvöl af þeiin brennandi dropum, er inna[n] 
renna um þekjuna; en þó at slíkl skaði sjálfan mik eigi mjök, 
þá er allt at einu þúngt at heyra þyt srnábarna, er þau æpa af 
bruna”. Bn at morni komanda sagði Iíoðran syni sínum eptir 
spyrjanda þessaalla luti. þorvaldr gladdist við, ok eggjaði bisk- 
up, at hann skyldi halda fram uppteknu efni. Biskup fór 
til steinsins með sína menn, ok gerði allt sem furra dag, ok 
bað almáttkan guð kostgæfliga, at hanri ræki fjandann á brottu 
ok leiddi manninn tii iijálpar. Á næstu nótt eptir sýndist. sá 
enn flærðarfulli spámaðr Koðrani mjök gagnstaðligr, því sem 
furr var hann vanr at birtast honum með björlu ok blíðligu 
yfirliti ok ágætliga búinn, en nú var hann í svörtum ok herfi- 
ligum skinnstakki, dökkr ok illiligr í ásjónu, ok mælti svá til 
bónda með sorgfullri ok skjálfandi raust: „þessir menn stunda 
fast á at ræna okkr báða okkrum gæðum ok nytsemdum, er 
þeir vilja elta mik á brottu af minni eiginligri erfð, en svipta 
þik várri elskuligri umhyggju ok framsýniligúm forspám; nú 
gjör þú svá mannliga, at þú rek þá brottu, svá at vit þarfn- 
imst eigi alla góða luti fyrir þeirra údygð, þvi at aldri skal 
ek flýja, en þó er þúngt at þola lengr allar þeirra illgerðir ok 
úhægindi”. Alla þessa luti, ok marga aðra, er sá Ijandi hafði 
talit fyrir Koðrani, sagði liann syni sínum um morgininn. 
Biskup fór til steinsins hinn þriðja dag, með því móti semfurr; 
en sá hinn illgjarni andi sýndist bónda um nóttina eptir lnt 
þriðja sinn með hryggiligu yflrbragði, ok bar upp fyrir hann 
þessháttar kvein með snöktandi röddu, ok segir svá: „þessi vándr 
svikari, biskup kristinna manna, hefir afsett mik allri minni eign, 
herbergi mínu iiefir hann spillt, steypt yfir mik vellanda vatni, 
vætt klæði mín, rifit ok únýtt ineð öllu, en mér ok inínu iiyski 
hefir liann veitt bótlausan bruna, ok liér með rekit mik nauðgan 
lángt í brott í auðn ok útlegð. Nú hljótum vil at skilja bæði sam- 
vistu ok vinfengi, ok gerist ]ielta allt af einu saman þínu dygð- 
arleysi. Iiugsa þú nú, hverr þitt góz man liéðan af varðveita 
svá dyggiiiga, sem ek lieíi áðr varðveitt. þú kallast maðr rétt- 
átr ok trúlyndr, en þú iiefir ömbunát mér illu gott". þá svarar 
Koðran: „ek liefi þik dýrkat svá sem nytsamligan ok styrkan 
guð, meðan ek var úvitandi ens sanna, en nú, með því at ek hefir
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reynt þik flærðarfullan ok mjök úmeginn, þá er mér nú rétt ok 
utan allan glæp at fyrirláta þik, cn flýja undir skjól þess guð- 
dóms, er miklu er betri ok styrkari en þú”. — Við þetta skildu 
þeir, með stygð en engum blíðskap. því næst var skírðr Koðran 
bóndi, ok kona lians Járngerðr, ok aðrir heimamenn, utan Orinr 
son hans vildi eigi skírast láta þat sinn'.

3. Um várit eptir fóru þeir biskup ok þorvaldr vestr til 
V/ðidals með lið sitt, ok settu bú saman at Lækjamóti, ok bjöggu 
þar iiij vetr, ok fóru [á1 * * 4 þeim árum víða um Island at, prédika 
guðs orð. Á enum fyrstum3 inisserum er þeir voruat Lækja- 
móti bað þorvaldr til handa sér konu þeirrar er Vigdís hét, 
hún var dóttir Olafs, er bjó at Haukagili í Vatnsdal. En er þeir 
biskup ok þorvaldr komu til veizlunnar, var þar fyrir fjöldi boðs- 
rnanna heiðinna. þar var mikill skáli, sem þá var víða siðr 
til4, ok féll einn lítill lækr um þver[an] skálann ok búitumvel. 
En þeir hvárigir vildu öðrum samneyta, kristnir menn ok heiðnir; 
þá var þat ráð tekit, at tjaldat var um þveran skálann í milli 
þeirra, þar sem lækrinn var; skyldi biskup vera fram í skálann 
nieð kristna menn, en heiðíngjar fyrir innan tjaldit. Al því 
sania brúðlaupi voru með öðrum heiðnum mönnum ij breðr, 
hinir rammastu berserkir ok mjök fjölkunnigir; hét hvárrtveggi 
Haukr; en því at þeir stóðu ineð öllu afli einna mest í móti

1) T’lb. og 02 hafa í stað þessara tveggja fyrstu kapítula: Maðr er 
nefndr Eilifr örn, hann var son Atla Skíðasonar, Bárðarsonar; son Eilifs 
arnar var Atli hinn raninii, hann átti Herdísi, dóttur jjórðar frá Höfða; 
annarr Sölmundr, faðir Guðmundar, foður Viga-Barða; þriði son Eilifs 
arnar liét Koðran, hann bjó atGiljá í Vatnsdal. Járngerðr hét kona hans, 
þeirra synir voru þeir Ormr ok þorvaldr liinn víðförli; hann fæddist ujip 
með jjórdísi spákonu, hún gerði vel til hans; en er hann var roskinn fór 
hann utan, ok var virðr vel hvar sem hann kom; hann fór víða um heim, 
ok vatin mikit til frægðar. þessi Jtorvaldr kom fram í Saxlandi, ok var 
þar skírðr af biskupi þeim er Friðrekr liét; þann sama biskup flutti þor- 
valdr til Islands með sér at flytja þar guðs erendi; voru þeir at Giljá eiun 
vetr, var þá Koðran sldrðr, faðir þorvalds, með húsfreyju siuni ok heima- 
möumim, utan Ormr son ltans vildi eigi skírast láta t þann tíma, en þó 
fór þat fram, þá er guð vildi, sem síðar mun sagt verða.

s) hér byrjar 54, en á þeim tveim blöðutn sem vanta hefir staðið upp- 
haf þáttarins. þetta handrit er orðrétt sem 01.

») „siðustum” Flb., og cr það rángt.
■i) á þessu má sjá, að sagan er nokkuð seint rituð, sbr. orðin: tlsem 

‘ þann tíma var títt”, hér fyrir aptan.
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réttri trú, ok kostgæfðu at eyða kristiligu siðlæti, þá buðu þeir 
biskupi, ef hann liefði þoran til eðr nokkut traust á guði sin- 
urn, at hann skyldi reyna við þá íþróttir, þær sein þeir voru 
vanir at fremja, at vaða loganda eld með berurn fótum, eðr 
láta fallast á vápn, svá at þá skaðaði ekki. En biskup, treystandi 
á guðs miskun, neitaði eigi, voru þá gjörvir eldar stórir eptir 
endilöngum skálanum, sein í þann tírna var títt, at drekka öl 
við eld. Biskup skrýddist öllum biskupsskrúða, ok vígði vatn, 
gekk þá at eldinuin svá búinn, haföi mítr á höfði ok bagal í 
hendi; liann vígði eldinn ok dreifði vatninu yflr. því næst 
gengu inn þessir tveirberserkir, griinmligagrenjandi, bitu í skjaldar 
rendr ok höfðu ber sverð í höndum, ætluðu nú at vaða eldinn; 
en þá bar skjótara at fram en þeir ætluðu, ok drápu fótum í 
eldstokkana, svá at þeir íellu báðir áfram, en eldinn lagði at 
þeim ok brendi þá á lítilli stundu með svá mikilli ákefð at 
þeir voru þaðan dauðir dregnir. |>eir voru færðir upp ineð 
gilinu ok grafnir þar, því heitir þat síðan Ilaukagil. Friðrekr 
biskup gerði fyrir sér krossmark ok gekk á eldinn miðjan ok svá 
fram eptir endilöngum skálanum, en logann lagði tvá vegafrá hon- 
um, sem vindr blési, ok því síðr kendi hann meinsamligs hita af 
eldinum, at eigi með nokkuru móti sviðnaðu hinar minnstu trefr á 
skrúða lians. Snerust þá margir til guðs, er sá þetta hit háleita 
stórlákn. [þenna atburð segir Gunnlaugr múnkr at hann lieyrði 
segja1 sannorðan mann, Glúm þorgilsson, en Glúmrhafði numitat 
þeim manni er hét Arnórr, ok var Arndísarson. Ólafr at Haukagili 
gerði síðan kirkju á bæ sínum, en þorvaldr fékk honum viðinn til2.

í. þeir biskup ok þorvaldr lögðu á alla stund með liinu 
mesta kostgæli at leiða sem llesta menn guði til handa, eigi 
at eins þar í næstum sveitum, heldr fóru þeir víða um ísland 
at boða orð guðs. þeir kómu vestr í Jlvamm [í Breiðafjarðar- 
dölumum alþíngi3. þórarinn bóndi var eigi heima, en Friðgerðr

1) á þessu og ýinsu öðru maítti ráða, scm Gunnlaugr múnkr væri liöf- 
undr þessai-ar sögu, og þykir mart beuda til þoss. A þessum stað 
hefir að líkindum staðið: í(þenna atburð heyrðum vér segja” o.s.frv., og 
orðunum að eins vikið við, sein opt er títt, af þeim cr síðan hefir liand- 
leikið söguna.

2) frá [ vantar í Flb.
3) frá [: þar bjó Jiórarinn nef, son Jpórðar gellis, hann átti Friðgerði, 

dóttur Höfða-Jiórðar. Flb. og 62.
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húsfreyja, dóttir fórðar frá Höfða, tók vel við þeim í furstu. 
þorvaldr talcli þar trú fyrir mönnum, en Friðgerðr blótaði meðan 
inni, ok lieyrði hvárt þeirra annars orð. Friðgerðr svaraði orð- 
um þorvalds fá, ok þó illa, en Skcggi, son þeirraþórarins, hafði 
1 spotti orð þorvalds. þar um orti þorvaldr vísu þessa:

Fór ek ineð dóm enn dvra, 
drengr hlýddi mér engi, 
gátum [hríngs frá hreyti 
hróðr varliga góðan'; 
en með [enga svinnu2 

aldin rýgr við3 skaldi, 
þá greypi4 guð gyðju, 
gall ofs heiðnum stalli.

Ekki er þess getið, at nokkurir menn í Vestíirðínga fjórðúngi 
kristnaðist af þeirra oröum; en norðr í sveitum, er þeir fóru 
þar yíir, tóku rétta trú nokkurir göfgir memi: Önundr í Ileykja- 
dal, sonr þorgils Grenjaðarsonar, ok illenni af Saurbæ í Eyja- 
firði ok þorvarðr í Ási við lljaltadal; [bróðir þorvarðs hét Arn- 
geirr ok annarr þórðr; hann var son Spak-Böðvars Öndótts sonar 
landnámamanns, er bjó í Viðvík6. þessir ok enn íleiri menn 
'orðu fullkomliga kristnir í Korölendínga fjórðúngi, en þeir voru 
margir, þó at þá léti eigi skírast at sinni, at trúðu Kristi ok 
fýrirlétu skurðgoða blót ok allan heiðinn siö, ok vildu eigi gjalda 
lioftolla. Fyrir þal rciddust heiðíngjar Friðreki biskupi, ok lögðu 
fjandskap á alla þá, er honum samþyktu. þorvarðr Spak-Böð- 
varsson let gera kirkju á bæ sínum í Ási, ok hafði með sér 
prest, er biskup fékk lionum, at sýngja sér tíðir, olc veita honuin 
guöliga þjónostu. Við þat varð injög reiðr Iílaufi, son þorvalds 
llefssonar frá Barði í Fljótum. Klauli var mikilsháttar maðr; 
hann fór lii fundar við bræðr þorvarðs, Arngeir ok þórð, þess 
eyrendis, at hann banð þeim kost á, hvárt þeir vildi lieldr drepa 
prestinn eðr brenna kirkjuna. Arngeirr svarar: „let ek þik þess, 
ok svá livern annan minn vin, at drepa prestinn, því at þorvarðr 
bróðir minn liefir fyrrum grimmliga hefnt smærri meingerða, en 
ok get at lionum þiki þessi, en hins vil ek eggja, at þú brennir

>) frá [: háð af hrcyti, lilautteins (hrœteins, Flh.) goða sveini. Kristni 
saga og Flh., og er róttara.

2) frá [: ógnar sennu, Fih. 3) at, Flh.
O or, Flh. 0) frá [ vantar i Flb. og G2.

1) kreppi, Flb.
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kirkjuna. Ekki vildi þórðr samþykkja þeirn at þessu ráði. Litlu 
síðarr fórKlaufl til um uótt við tíundamann at brenna kirkjuna; 
en er þeir nálgaðust ok gengu í kirkjugarðinn, kendu þeir ákaf- 
ligan liita ok sá mikla gneistaflaug út í glugga kirkjunnar; 
fóru þeir brottu við þat, atþeim þótli kirkjan full af eldi. Annan 
tíma fór Arngeirr til við marga menn, ok ætlaði at brenna þessa 
sömu kirkju; en er þeir höfðubrolið upp hurðina, ætlaði hann 
at tendra eld á gólflnu við þurran ijallrapa; en því at eigi log- 
aði svá skjótt sem hann viidi, þá lagðist liann inn yíir þreskj- 
öldinn ok ætlaði at blása at, er glóðiu var nóg, en eigi vildi 
festa í viðinum; þá koin ör, ok stóð fösl í kirkjugóllinu rétt 
við höfut lionum, ok þegar kom önnur, sú nísti klæði hans við 
góliit, svá al örin flaug í millum síðu hans ok skyrlunnar, er 
hann var í; hann ijóp þá upp hart ok mælti: „svá flaug þessi 
örin nær síðu minni, at ek em ráðinn í at bíða eigi hér hinnar 
þriðju”. Nú hlífði guð svá húsi sínu. FórArngeirr á Jn-oltu með 
sína menn, ok leituðu heiðíngjar eigi optarr at brenna þá kirkju’. 
þessi kirkja var gjör xvj árum furr en kristni var lögtekin á 
íslandi, [en hún stóð svá at ekki var at gerf1 2.

5. Eitt:i sumar á alþíngi taldi þorvaldr Koðransson trú 
eptir bæn biskups opinberliga fyrir öllumlýð; en erhann liafði 
fram borit með mikilli snild mörg ok sönn stórmerki almáttigs 
guðs, þá svárar furstr kynstórr maðr ok göfugr, þó at heiðinu 
veri ok grimmr: lléðinn frá Svalbarði af Eyjafjarðarströnd, sonr 
þorbjarnar Skagasonar, Skoptasonar. Héðinn átti Ragneiði, 
stjúpdóttur ok bróðurdóltur Eyjólfs Valgerðarsonar. Héðinn mælti

1) alla þossa stígu um þá Klaufa vantar i I'lb.
j) orðunum frá [ sl. Flb. — þetta licfir án ofa upphaflega verið þannig 

orðað: ,/>11 hún stendr svá at ekki er at gert”, því þáttrþessi hefir verið 
saminn meðan kirkjan stóð; en sá sem ritað hefir skinnbókina 61 liefir breytt 
orðunum svo, að nú eru þau ógreinileg.

a) 61 hefir eyðu fyrir upphafsstafnum; 54 hefir ,,þitt”, og er þar þvi 
settr rángr upphafsstafr framanvið orðið; réttast er í Flb. og 62 : , liit
næsta sumar”; timatalið í sögunni verðr því þannig: 981 komu þeir út 
og voru 1 vetr á Giljá (982), en 4 á Lækjamóti (983-986); á lnnuni 
fyrstu misserum sem þeir voru þar var brúðkaupið á Ilaukagili (982); 
næsta sumar um alþíngi fór þorvaldr vestr í Hvamm (983); næsta sumar 
þar eptir fóru þeir til alþíngis (984J ; það sumar hafði þorkell ntáni síð- 
ast lögsögu. Næsta sumar fóru þeir til vorþíngs á Hegranesi (985), en 
næsta sumar utan (986; sbr. Timat. í ísl. s. bls. 430).
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mart illi við fiorvald, ok guðlastaði mjök í móti heilagri trú; 
(>k svá gat liann með sinni illgirnd um talit fyrir fólkinu, at 
cngi maðr lagði trúnat á þat er þorvaldr hafði sagt, heldr tók 
þaðan af svá mjök at vaxa illviljafull ofsókn ok hatr heiðíngja 
við þá hiskup ok þorvald', at þeir gáfu skáldum fé til al yrkja 
nið um þá. þar er þetta í:

llefir börn borit 
biskup níu, 
þeirra er allra 
þorvaldr faðir.

Fyrir þat drap þorvaldr tvá þá er ort höfðu kvæðit, en biskup 
þoldi allar meingerðir með liinni mestu hógveri; en er þorvaldr 
hafði drepit skáldin, fór liann til biskups, at segja lionum hvat 
hann hafði gert; biskup sat inni ok sá á bók; ok áðr þorvaldr 
gekk inn, kónm tveir blóðdropar á bókina fyrir biskup; skildi 
biskup þegar, at þat var nokkur fyrirbendíng; en er þorvaldr 
kom inn til lians, mælti biskup: „aunathvárt hefir þú frainit 
manndráp, ella liefir þú þat í hug þér”. þorvaídr segii- þá hvat 
bann hafði gert. lliskup mælti: Jiví fórt þú svá með?” — þorvaldr 
svarar: uek þoldaeigi er þeir kölluðu okkr raga”. Biskup mælti: 
„þat var lítil þolraun, þóat þeir lygi þat, at þú ættir börn, en 
þú hefir fert orð þeirra á verra veg, því at vel mætta ek bera 
börn þín, ef þú ættir nokkur; eigi skyldi kristinn maðr sjálfr 
leita at hefna sín, þó at hann veri hatrliga smáðr, heldr þola 
fyrir guðs sakir brigzli ok meingerðir”.

G. Nú þó at þeir þyldi mörg vandreði af vándum mönn- 
um, þá léttn þeir eigi því heldr af at fara um sveitir ok boða 
guðs erendi. þeir kómu út í Laxárdal ok dvöldust um hríð 
undir Eilífsfelli hjá Atla enum ramma, föðurhróður þorvalds; 
var Atli þá skírðr með heimamenn sína, ok margir aðrir menn, 
er þeir kómu til, því at heilags anda miskun nálgaðist af orðum 
þeirra. þá flaug fræði af biskupi, með guðs gjöf, í eyru einum 
sniásveini v vetra gömlmn, er hél Ingimundr, sonr Hafrs í Goð- 
bali; hann var at fóstri á Ileykjaströnd. íngimundr kom at 
máli einn dag viö smalamann fóstra síns, ok bað hann fylgja 
sér leyniliga til Eilífsfjalls, at sjá biskupinn; þetta veitti sauða-

>) Hið nœsta sumar á alþíngi talaði Jjorvaldr Koðransson trú fyrir 
miinnum, en heiðíngjar œptu i móti, ok sýndu svá mikinn íjandskap. Flb. 
°g G2, i stað þess sem hðr er frá upphafi 5. kapítula.
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maðrinn lionum. þeir fóru yfir Kjartansgjá ok vestr yílr fjallit 
til Laxárdals. En þegar er þeir kómu til bæjar Atla at Eilífs- 
felli, þá tók sveinninn at biðja at hann veri skírðr. Atli lók í 
hönd sveininum ok leiddi hann fyrir biskup, svá segjandi: usveinn 
þessi er son göfugs manns, ok þó heiðins, en sveinninn beiðir 
skírnar utan ráð ok vitorð föður síns ok fóstra; nú sjá fyrir 
hvat at er geranda, því at vís ván er at hvárumtveggja þeirra 
man mjök mislíka ef hann er skírðr”. Biskup svarar hlæjandi: 
„sannliga”, segir hann, (ler úngum smásveini eigi neitanda svá 
heilagt emhætti, allra helzt er liann hefir heilsamligra skilníng 
á sínu ráði, en frændr lians rosknir. Síðan skírði biskup Ingi- 
mund ok kendi honum, áðr hann fór í brott, livat lionum var 
einna skyldast at varðveita meðr kristninni.

7. Svá er sagt, at Friðrekr biskup hafi skírt þann mann 
er hét Máni, ok fyrir því at hann hélt helga trú með mörgum 
manndygðum ok góðlifnaði, var hann kallaðr Máni enn kristni; 
hann bjó í IJolti á Iíólgumýrum; hann gerði þar kirkju; í þeirri 
kirkju þjónaði hann guði bæði nælr ok daga með helgum bænum 
ok ölmosugerðum, er hann veitti margháttaðar fátækum mönn- 
um. Hann átti veiðistöð í á þeirri, er þaðan var skammt í brottu, 
þar sem enn í dag heitir af hans nafni Mánafors, því at á nokk- 
urum tíma, þá er hallæri var mikit ok sultr, hafði hann ekki 
til at fæða húngraða; þá fór hann til árinnar ok hafði þar nóga 
laxveiði í hylnum undir forsinum; þessa laxveiði gaf hann undir 
kirkjuna í Holti, ok segir Gunnlaugr múnkr, at sú veiðr hafi
þar jafnan síðan til legit. IJjá þeirri kirkju sér enn merki, al
liann hefir byggt svá sem einsetumaör, því at svá sem hann var
fjarlægr flestum mönnum þann tíma í hugskotinu, svá vildi
hann ok at líkamligri samvistu firrast alþýðu þys, því at við 
kirkjugarðinn sér* 1 at verit hefir garðliverfa nokkur, er seg- 
ist at hann Jiafi vunnit á lieyverk á sumrum lil þess at fóðra 
við eina kú, þá er hann fæddist viö, því at hann vildi afla sér 
atvinnu með erfiði eiginligra lianda, heldr en samneyta lieið- 
íngjum, þeim er liann hataðu, ok heitir þar síðan2 Mánagerði3.

i) þetta er eitt með öðru sönmin fyrir, at sagan sé ritin fyrir norðan 
og af gagnkunnigum manni þar í héraði er sagan gjörðist.

i) Mánatóptir eða, b. v. 54.
a) báða þessa kapitula, G. og 7., vantar í Flb. og 62.
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8. En at segja fátt af mörgum meingerðum ok ofsókn- 
um, er heiðnir menn veittu Friðreki biskupi ok Jmrvaldi fyrir 
boðan réttrar trúar: þá bar svá til, at þeirvildu ríða til várþíngs 
íHegranes1 ; cn er þeir nálguðust þíngstöðina, þá Ijóp upp allr 
múgr heiðinna manna, ok runnu í móti þeim með miklu ópi; sumir 
börðu grjóti, sumir skóku at þeim vápn ok skjöldu með harki ok 
háreysti, Itáðu guðin steypa sínum úvinum, ok var engi ván at 
þeir mætti koma á þíngit. þá mælti biskup : „nú kemr þat fram, 
ermóður mína dreymði forðum daga: at lnin þóttist flnna vargs- 
hár í höfði mér, því at nú eru vér gjörvir rækir, ok reknir sem 
skæðir vargar með liræðiligu ópi ok sturjöld”. Eptir þat fóru þeir 
biskup lieim til Lækjamóts, ok dvöldusl þar um sumarit. Á því 
sama sumri, eptir alþíngi, sömnuðu nokkurir heiðnir höfðíngjar 
liði, svá at þeir höfðu cc manna tólfræð; þeir ætlaðn til Lækja- 
móts, at brenna biskup inni ok allt lið hans. En er þeir áttu 
skamt til hæjar at Lækjamóti, þá sligu þeir af hestum sínum 
ok ætlaðu at æja, sem þeir geröu; en í því er þeir voru á 
hak komnir, flugu hjá þeim fuglar margir váveifliga; við þat 
fældust liestar þeirra, ok vurðu svá óðir, at þeir féllu allir ofan 
er á bak voru komnir ok meiddust; sumir féllu á grjót ok hrutu 
fötr sína eðr hendr, eðr fengu önnur mein; sumir féllu á vápn sín 
ok fengu þar stór sár af; hestarnir ljópu á suma ok meiddu; 
þeim varð minnst til vandræða er hestarnir ljópu frá, ok vurðu 
þeir at gánga lánga leið til síns lieima; hurfu þeir við þetta 
aptr; skýldi svá allsvaldanda guðs miskun sínum mönnum, at 
því síðr fengu þeir biskup þessu sinni nokkut mein af illvilja 
ok umsát heiðíngja, at þeir vurðu með engu móti varir við 
þessa atför ok ráðagerð; hjöggu þeir þorvaldr þaun liinn íjórða 
vetr at Lækjamóti-; en á næsta sumri eptir fóru þeir utan8, 
hirst lil Noregs, ok lágu um hríð í höfn nokkurri; þá kom utan 
afíslandi, ok lagði til þeirrar sömu liafnar, sá maðr er furr var 
uefndr, Iléðinn frá Svalharði. Iléðinn gekk upp á land ok í skóg,

0 þctta var um vorið 985, lúð næsta sumar eptir að þcir iiöfðu verið 
u alþíngi, að þeir fóru á Iíegranes þíng, því svo segir berlega, að þeir 
v°ru síðan einn vetr að Lækjamóti; í afskript Hauksbókar af Kristnisögu 
stendr reyndar v, en það er misritað (v fyrir j).

*) það er vetrinn 98G.
®) þeir hafa því farið utan 98G, réttum 10 árum áðr en Stefnir kom 

«1 íslands.
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at höggva sér húsavið. f>orvaldr varð þess varr; hann kallaði 
með sér þræl sinn; þeir fóru í skóginn, þar sem Héðinn var, 
iét þorvaldr þræiinn drepa líéðinn. En er þorvaldr kom til skips, 
[sagði hann þctta verk biskupi'. Bisknp svarar: „fyrir þetta víg 
skulum vit skilja, því at þú vill seint láta af manndrápum”. Eptir 
þat fór Friðrekr biskup til Saxlands, ok endi þar líf sitt með liá- 
leitligum heilagleik, takandi eilífa ömbun af allsvaldanda guði 
fyrir sinn góðvilja ok stundligt starf.

9. þorvaldr lifði síðan mörg ár; en með því at hann var 
maðr mikill af sjálfum sér, sterkr ok hugaðr vel, en í alla 
staði geyminn guðs boðorða með fullkominni ástarhygli, þá 
lmgsaði hann þat, ef hann feri enn aptr til sinnar fóstrjarðar, at eigi 
veri víst, hvárt hann þyldi svá í alla staði, sem vera ætti fyrir 
guðs ásl, mótgáng ok meingerðir sinna samlanda. Fyrir því 
tók hann þat ráð, at vitja eigi optarr út lil íslands; gerði hann 
þá ferð sína út í lieim, ok allt lil Jórsala, at kanna helga staði. 
liann fór um allt Grikkjaríki ok kom til Miklagarðs; tók sjálfr 
stólkonúngrinn við honum með mikilli virðíng, ok veitti honum 
margar vingjaflr ágætar, því at svá var guðs miskun honum 
nákvæm, ok flaug hans fregð fyrir alþýðu hvar sem hann kom, 
at hann var virðr ok vegsamaðr svá af minnum mönnum sem 
meirum, sem einn stólpi ok upphaldsmaðr réttrar trúar, ok své 
sæmðr, sem dýrðarfullr játari várs lierra Jesú Iíristí af sjálfum 
Miklagarðs keisara ok öllum lians höfðíngjum, ok eigi síðr af 
öllum biskupum ok ábótum um allt Grikkland ok Sýrland; allra 
mest var hann tignaðr um Austrveg, þángat scndr af keisar- 
anum svá sem foríngi eðr valdsmaðr skipaðr yfir alla konúnga 
á Rúzlandi ok í öllu Garðaríki. þorvaldr Koðransson reisti 
þar af grundvelli eitt ágætl múnklíf hjá þeirri höfuðkirkjn er helgut 
er Jóhanne haptista, ok lagði þar til nógar eignir; hét þar 
æ síðan af lians nafni þorvalds klaustr* 2; í því múnklífl endi

>) þannig leiðrétt frá [; í handr. er ritað : (lok sagði þetta biskupi” ; þar 
að auki er þar á spázíunni ritað smáorð, sem varla verðr lesið (verkP).

2) þessi saga er enn forneskjulegar sögð i Kristuisögu Cap. 12. og 
sagt að jóorvaldr sé þar grafinn „í fjalli einu”. j>að er án efa tilhæfa i 
þvi, að jjorvaldr liafi stofnað ágætt múnklífi, og orðið frægr í Austrlöndum. 
Rússland tók kristni frá Miklagarði, svo það er iíklegt að þorvaldr gæti 
hafa verið sendr til Rúslands frá stólkonúnginnm , nema livað hér mun 
nokkuð öfgað um djrð lians og frægð. j>að er merkilegt, að Plateyjarbók
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hann sitt lít' ok er þar graflnn. þat klaustr stendr undir h<á- 
hjargij er heitir Dröfn1.

steppir þessavi frásögn, en sagan mun vera höfð i öndverðu eptir Stefni, 
sem sjálfr varð jáorvaldi samferða um Austrlönd, en sagan um gröpt 
porvalds mun tekin eptir kvæði Brands víðförla; þar er kallað „í 
hrafni’’ fjall það, er porvaldr er grafinn í. Vér höfum engar spurnir af, 
hvort það nafn finnist nú, eða hvort nokkrar sagnir sð í Bússlandi um 
Í?orvalds klaustr, þar í nánd , í héraðinu Polotz (Palteskju). Hver þessi 
Brandr hinn viðförli sð vitum vér heldr ekki, eða nær hann liafi lifað. 
Bptir vísunni að dæma, þykir oss þó varla liklegt að liann liafi lifað fyr 
en á ofanverðri 12. öld.

t) Flb. og 02 hafa í stað hins 9. kap. þessa sögu: uSvo er sagt, at 
porvaldr hafi farit víða um lieim siðan þeir biskup skildu; þess er ok fyr 
getið, at Otto keisari kristnaði Danmörk, fór Olafr Tiyggvason með lionum 
í Austrveg, ok var mikill ráðagerðarmaðr keisaranum til at kristna fólkit, 
ok í þeirri ferð er svo sagt af nökkurum mönnum, at Olafr liafi fundit 
Dorvald Koðransson, ok sakir þess er hvorr þeirra hafði mart af annars 
raðum, frægð ok frama spurt, kvöddust þeir kunnliga, þó at þeir hefði 
eigi fyr sézt; en er þeir tóku tal sin á milli, spurði Olafr konúngr; ,ertu 
þorvaldr hinn víðförliP’ — Hann svarar: ,ek hefi enn ekki víða farit’. — Kon- 
óngr mælti: ,þú ert góðmannligr maðr ok giptusamligr, eðr hverja trú 
hefir þúP’ — jþorvaldr svarar: ,þat vil ek gjarna segja yðr; ek hefi ok held 
kristinna manna trú’. — Konúngr mælti: ,þat er líkligt, at þú þjónir vel 
þinum herra, ok kveikir margra manna hjörtu til ástar við hann; er mér 
mikil forvitni á mörgum trúligum tíðendum, þeim er þú munt segja kunna 
fyrst af (á)gætum jarteignum Jesu Kristi, guðs þins, ok síöan af ymsum
löndum ok ókunnum þjóðum, þar næst af þinum athöfnum ok frækiligum
framgöngum’. -- Jorvaldr svarar: ,með því at ek skii at þú girnist
weð góðfýsi af mér at vita þá sanna hluti, at ek liefi sét (ok) heyrt,
vil ek gjarna gera þinn vilja, vrentandi þar fyrir, at þú scgir mér því auð- 
velligar þat, er ek spyrr þik”. Iíonúngr sagði svo vera skyldu; sagði jior- 
valdr honum þá mörg tiðendi ok merkilig, bæði af guði ok góðummönnum; 
féllst konúngi þetta vel í skap,- en öllum þeim er hjá voru þótti þat liin 
ftiesta skemtan; en þá er porvaldr sagði frá því, er á Islandi hafði gerzt, 
þó er þeir Kriðrekr biskup voru þar, frétti konúngr vandliga at hverju, 
eðr hversu margir þar hefði af þcirra orðum rétta trú tekit, eðr hverr 
Waðr hefði auðveldligast játtað kristninni, eðr hverir mest hefði mótmælt; 
en porvaldr sagði þat allt greiniliga. En er konúngr liafði heyrt, liversu 
mikla ástundan þeir höfðu haft til fram at flytja kristniboðit, ok hversu 
margar ok miklar meingerðir þeir höfðu þolat fyrir guðs nafn, þá sagði 
bann svo: ,þat gefr mér at skilja, at þessir Islendíngar, er þú hefir nú 
frá sagt, muni vera harðir menn ok hraustir, ok torvelt mun verða at koma 

I. B. i
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10. þá er Friðrekr biskup ok þorvaldr kómu til íslands, 
voru liðin frá holdgan várs herra Jesu Krisli DCCCC ára ok eilt 
ár ens níunda tigar, en [c tírœdt ok vj1 vetr frá npphafi lslands 
hygðar. þrim vetrum síðarr gjörði þorvarðr Spak-Iiöðvarsson 
kirkju í Ási.

þeim til kristni, en þó er þat mitt liugarboð, at þeim verði þess auðit, 
ok síðan, er þeir trúa á sannan guð, liygg ek at þeir haldi allir vel sína 
tríi, hverr sem til verðr um síðir at koma þeim á réttan veg’. Jtorvaldr 
sagði þá: jheyrt liefi ek flutt af nokkurum vísendamtínnum, at þú munir 
vcrða konúngr at Noregi, ok er þá likligt at guð gefi þér giptu til at 
snúa Islendíngum ok mörgum öðrum þjóðum í Norðrhálfunni til réttrar 
trúar’. Jjorvaldr spurði þá konúnginn margra hluta, en hann leysti allt 
vel ok vitrliga, þat er hann spurði, ok svo lángan tíina sem þeir voru 
báðir samt, var þeirra gleði, at hverr spurði eðr sagði nokkut spakligt öðrum; 
síðan skildu þeir með hinni mestu vináttu, fór jjorvaldr þá út í Miklagarð, 
ok fékk stórar sœmdir af stólkonúnginum, en síðan lét liann klaustr reisa 
ok gaf þar til auðæfi, ok í því sama klaustri endi hann sína æfi með 
hreinum ok háleitum lifnaði”.

Jiessi saga er allmerkilig, að íslenzkr maðr skuli fyrstr hafa boðað 
Olafi konúngi trú, en sönn getr þessi saga þó varla verið. jjegar jior- 
valdr kom af Islandi, 98G, var Olafr 23 ára, en þá ætlum vér víst að hann 
liafi verið kominn vestr til Irlands og fengið Gyðu drottníngar. Her- 
ferð Ottó keisara til Danmerkr varð og laungu fyr(975); en að keisari hafi 
kristnað fólk í Austrvegi höfum vér engar sagnir um, og það mun og fara 
fjarri, að jjorvaldr hafi fundið Ólaf konúng þar. jjað er að sjá af Plb. 
sem fundr þeirra hafi orðið um 990, eptir að jjorvaldr liafði ferðazt um 
Austrveg, og ef til vill í múnklífi jjorvalds í Drafni.

i) frá [ unx” lieflrFlb., og er rángt; Kristni saga hefir „tíutigi og vij”, 
og munar það einum vetri, ef hér cr ekki ritvilla.
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Isleifr, son Gizorar hvíta1, var vænn maðr ok tíguligr, 
ekki mikill vexti, manna vinsælastr; hann var úngr í skóla á 
Saxlandi. J>ess er getið eitthvert sinn, er hann iór sunnan ok kom 
við Noreg, þá var með Ólafi konúngi (Haraldssyni) Brandr hinn 
örvi2 ; konúngr virði hann mikils, ok á einni hátíð mælti konúngr: 
„Brandr! þigg at mér skikkju þessa”; þat var skarlaks möttull, 
ok undir grá skinn. J>eir Brandr ok ísleifr fundust í bænum, 
ok varð þar fagnafundr. ísleifr var þá prestr ok félítill, er hann 
kom sunnan ór löndum3; þá mælti Brandr: uþú skalt þiggja 
at mér skikkju þessa, er konúngrinn gaf mér”. llann svarar: 
ueigi liefir þú enn tapat örlyndinni, ok vil ek gjarna þiggja”. 
Ok einn hátíðardag, er Brandr var at konúngsborði, þá mælti 
konúngr, ok leit til hans: uhví skal nú eigi hafa skikkjuna, 
Brandr, er ek gaf þér?” — Ilannsvarar: „lierral geflt [hefi ek4 

hana presti einum”. Konúngr mælti: „sjá vilda ek prestinn, 
ok vita liver vorkunn mér þikir á, er þú lógaðir svá skjótt 
konúngsgjöflnni”. Menn tóku ok svá undir, at hann færi undar- 
liga með þvílíks manns gjöf. Ok at kirkjufundi talaði Brandr til 
konúngs: Jierra! þar stendr hann nú prestrinn við kirkjuna, 
ok er í skikkjunni”. Konúngr leil tii lians ok mælli: „hinnveg 
munu vit nú breyta, Brandr, því at nú vil ek gefa honum 
skikkjuna, ok kalli hann til mín prestinn”. Brandr kveðsl þat

1) j>úttr þessi er hér prentaðr eptir Flateyjarhók á 381. dálki. í safni 
Arna Magnússonar 554 (4to) finnst hann einnig. — Flateyjarbók, sem 
hefir þáttinn á milli þáttai-ins af Sigurði Akasyni og Egii Hallssyni, hefir 
þessa fyrirsögn: „Isleifr feck dtíllv, cr siþan var biskup", og byrjar svo: 
i.þat er nú þessu næst að segja at Isleifr, son G. hv.” o. s. frv.; 554 
hyrjar þannig: „þat er sagt at Isleifr, son G. liv.” o. s. frv.

2) son Vermundar í Vátnsfirði, b. v. 554.
>) ísleifr getr ekki hafa liaft nema svosem cinn um tvítugt er þetta 

var, og þó svo, að það hafi verið á síðustu árum Olafs helga (1027), enda 
hefir Isleifr þá verið nývígðr til prests.

4) frá [ liafig, Flb., líklega ritvilla.
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gjöra mundu. Síðan kom ísleifr fyrir konúng ok kvaddi hann. 
Konúngr tók vel kveðju hans ok mælti: „skikkju þá, prestr I er 
Brandr gaf þér, hana vil ek gefa þér, ok mun ek gjalda Brandi 
verð fyrir, þvi at svá lízt mér á þik, at ek vil fela inik undir 
bænum þínum”. llann svarar: „herra! allgóð þótti mér áðr 
gjöfin Brands, en þó miklu meiri virðíng at þiggja af yðr [við 
þessi ummæli1 2.

Síðan fór hann til íslands, ok þótti frændum hans ráð at 
styrkja hann með kvánfángi; hann var maðr félítill, en átti stað- 
festu góða í Skálaholti ok goðorö. Síðan fór hann norðr í [Víði- 
dal til Ásgeirsár-1; þar bjó sá maðr er þorvaldr hét, hann átti 
dóttur er IJalla hét. þeir kórnu þar snemrna dags, ok kvaddi 
hóndi þá ok bauð þeiin þar at vera. lsleifr kvað þá talast 
mundu fyrst við, ,.því at svá stendst af, at ek ferr bónorðsför 
híngat, ok biðr ek dóttur þinnar”. Hann mælti: ugóðar fréttir 
gánga frá þér, en svá vil ek þessu máli svara, að þú skalt ráð- 
ast norðr híngat, ef þú viil ráðahaginn.” Hann svarar: ueigi 
get ek at mér sýnist þat, at láta staðfestu mína ok mannafor- 
ráð ok sveit, ok munu vit heldr skilja”. Síðan sneru þeir hest- 
um sínum [ok riðu, en hon Dalla var uppi á heydes ok var 
hin vænligsta kona; gekk þorvaldr þángat3. llon mælti: uhverir 
kómu menn oss úkunnir?” — Hann sagði lienni. Hon mælti: 
uhvert var eyrendi þeirra?” — Hann sagði, at bónorðsför var til 
hennar. Hon mælli: „hversu svaraðir þú?” Ilann segir henni 
þat. Hon mælti: „eigi mundi þetta fvrir liafa staðit ráðahagn- 
um, el' ek hefða ráðit”. Hann svarar: uertú þessa mjök fús?” 
Ilon svarar: „fyrir þat mun gánga, því at ek hefl þá metnaðar- 
girnd, at eiga hinn bezta manninn ok hinn göfgasta soninn með 
honum, er á íslandi nmn fæðast, þyki mér eigi úráðligt at gera 
eptir þeim”. Hann mælti: uekki hafa þín ráð lítið mátthértil”. 
Síðan var eptir þeim riðit. Nú segir þorvaldr, al hann kveðst 
ætla, at eigi mundi þat viðnema ráðaliagnum, þótt eigi réðist 
hann norðr þángat. Isleifr lézt þessum málum vel kunna; 
síðan var lion gipt honum, ok bygðu síðan í Skálaliolti, ok 
állu al sonum tíizur ok Teit ok þorvald, ok váru allir [göfgir

1) frá [ v. I 554.
2) frá [ Fnjóskadal 554, ok er það rángt.
j) frá [ áleiðis, en þorvaldr gekk þángat er Dalla sat, dóttir hans, 554.
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menn1, þó at einn bæri af öllum. Gizurr var mikill maðr ok 
sterkr. Síðan var þat ráð landsmanna, at liafa biskup nokk- 
urn yflr sér, ok var til þess valinn ísleifr, ok fór liann utan, 
ok kom út ok var í Skálaholti, en Dalla vildi búa á hálfu landi. 
Þá var um óhægindi at leika með mönnum, at skipta [fjám með 
þeim2. Tíundir voru þá öngar, en tollar váru þá til lagðir um land 
allt,3. ísleifr var ltinri ágætasti maðr í sínum liáttum; með hon- 
um var uppfæddr Jón Ögmundarson, er síðan var biskup á Hól- 
um4, ok mælti liann þeimlofsorðum lilísleifs, at jafnan þá er menn

t) frá [ þjóðmenni, 554.
2) frá [ um fjárhagi, 554.
3) það er bágt að segja, til hvers litið er á þessum stað; það er vist, 

að tíund var ekki ltígtekin iyr en 1096, um daga Gizurar, svo það er rétt, 
en tollar voru þá engir á íslandi, svo vér til vitum, nema svo sé kallað 
fé það, er menn gáfu, eðr hétu að gefa, um allt, land til stólsins, þegar 
hann var stofnaðr. I orðunum á þó að öllum líkindum að liggja það, að 
afvinnur voru miklar á staðnum, en tekjur bœði litlar og greiddust illa. 
fiandsmenn voru og biskupi mjög erviðir að sögn Húngrvöku. Adam af 
Bremen segist þó öðruvísi frá; hann segir svo: uBiskup sinn liafa þeir 
(Islendíngar) fyrir konúng, og fer allr lýðr að bendíngum hans, og lialda 
það fyrir lög sem hann skipar af guðs hálfu, eðr eptir ritningum, cðr 
eptir siðvenjum annarra þjóða”. jiess þarf varla^ið geta, aðþettamun vera 
oflof. Ura ísleif segir Adam á sama stað: „Að bœn landsmanna vígði hann 
(Aðalbert erkibiskup) hiun helgasta mann, að nafni Isleif; var hann sendr af 
því landi til páfa, og var honum haldið þar um liríð i mesta yfirlæti, og 
lærði á meðan það er hann mætti heilsusamliga kenna lýð þeim, er nýliga 
hafði snúizt til ICrists”. Adam af Br. iv, 35.

4) í sögu Jóns biskups lielga (A. M. 234 folio) segir frá þessu mjög svipað 
sem hér, þannig: (1Nú vcrðr ok skyldugt at segja nokkut frá því, hversu 
hinum lielga Jóni biskupi hafði virzt Isleifr biskup fóstri lians, því at svá 
segja hygnir menn ok fróðir, at þat varð Jóni biskupi á munni jafnan, þá 
er hann var staddr hjá því, er menn ræddu um sin á millum um þá menn, 
er bezt þættu at sér vera: Jsleifr biskup fóstri minn’, kvað hann, ((var) 
allra manna vænstr, allra manna snjallastr, allra manna beztr’. j)á svör- 
uðu þeir biskupi, er áðr höfðu við talazt: ,hverrgatnú, herra, Isleifs bisk- 
ups P’ Enn lielgi Jón biskup svaraði: (hans skal ck ávallt geta, cr ek 
heyri góðs manns getið’. Nú var þetta fagr vitnisburðr Isleifi biskupi, 
er heilagr maðr skyldi svá ræða um liann, en virðíng mikil Jóni biskupi, 
er slíkr maðr skyldi hafa fóstraðan liann”.

I sögu Gunnlaugs múnks, cap. 6., stendr svo: ((Svá er ek skyldugr 
at segja nokkut frá því, hvilikr maðr Jóni biskupi hafi vorðit Isleifr fóstr- 
faðir hans, því at svá segja þeir menn í frá, sem kunnigt var um, at
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ræddu um þá menn, er vænir voru eðr hagir* 1 2, eðr atöðruvel3: 
(lsvá var ísleifr fóstri minn, liann var manna vænastr, manna 
hagastr3, allra manna beztr”. þá mæltu þeir: „liverr gat nú 
hans?” — Hann svarar: ((þá kemr mér hann í hug er ek heyri 
góðs manns getið, hann reynda ek svá at öllum hlutum”.

þat yarð Jóni biskupi jafnan á munni, er hann var staddr hjá því, er 
menn rœddu sin á meðal um þá menn, cr bezt þóttu vera at sér gjtírvir. 
jsleifr biskup meistari minn’, sagði hann, (var allra manna vamstr, 
manna snjallastr ok bezt at sér um alla luti’. j)eir svtíruðu þá, sem hjá 
voru, eptir spyrjandi: hverr þá hefði gctið Isleifs biskups. Hinn heiiagi 
Jóhannes svaraði: (hans skal ek í hvert sinn at góðu geta, þá er ck heyri 
góðs manns getið’. Má af þvíliku marka, liversu góðr ok mikilsháttar 
Isleifr biskup hefir verit, er svá lieilagr maðr bar honum svá sœmiligan 
vitnisburð”.

1) hyggnir, 554.
2) um sik, b. v. 554.
s) hygnastr, 554.
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HÉR BYRJAR HÚNGRVÖKU.

Bæklíng þenna kalla ek Húngrvöku', af því at svá mun 
mörgum mönnum ófróðum, ok þó óvitrum, gefit vera, þeim er 
hann hafa yfir farit, at miklu1 2 mundu gjör vilja vita upprás 
ok œfi þeirra merkismanna, er hér3 verðr fátt frá sagt í þessari 
skrá; en ek hefi þó náliga öllu við slegit, at rita þat sem ek 
heíi í minni fest; lieíi ek af því þenna bœklíng saman settan, 
at ei falli mér með öllu ór minni þat er ek heyrða af þessu 
máli segja hinn fróða mann Gizor llallsson, ok enn nokkura 
menn aðra merkiliga liafa í frásögur fært. |>at ber ok annat 
til þessa rits: at teygja til þess únga menn, at kynnast várt 
mál, at ráða þat er á norrænu er ritað: lög, eðr sögur, eðr 
rnannfræði. Set ek af því heldr þetta á skrá en annan fróð- 
leik, þann er áðr er á skrá4 settr, at mér sýnist mínum börn- 
um eðr öðrurn úngmennum5 vera í skyldasta lagi atvita, [hvernig 
framast cðr6 með hverjum hætti at hér hefir magnazt kristniu, 
ok biskupsstólar settir verit á Islandi, ok vita síðan hverir 
merkismenn biskuparnir liafa verit, er hér liafa verit, ok ek 
ætla nú frá at segja. En þat skyldar mik til at rita7, hversu 
staðrinn hefir eflzt ok magnazt í Skálaliolli, eðr mn þeirra 
manna ráð, er hann liafa varðveittan; en ek lieíi með guðs 
miskun alla gæfu af þeim lilotið þessa heims. En mik varir, 
at vitrum mönnum mun þikja hæklíngr þessi jafnlíkr sem liorn- 
spónar efni, af því at þat er ófimligast meðan vangjört er, [en 
þáö allfagrt, er tilgjört er. En þeir inenn, er svá lienda gaman 
at þessum bæklíngi, mega þat ánýta at skemta sér við, ok 
þeim öðrum, er lítilátliga vilja til hlýða, lieldr en at liætta til,

1) Handritin eru A. M. folio 204-211, og 372-381 (4*o), öll á pappír, 
nema 379, sem er ritað á bókfell 1654, og er það hér lagt til grundvallar
uema að stafsetníngu til.

») írií', b. v. 379, ogerofskrifað. o) vcrit hafa, ok (fátt v. frá s.), b. v. 378.
4) skrár, 378. 5) úngum mönnum, 378.
0) frá [ þannig 205. 206. 209; það cður forminnast liuorninn eður, 379,

(rángt).
r) leiðrétt; vita, 379. e) frá [ leiðrétt; þá er, 379.
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livat annat leggst íyrir þá, er áðr þikir daufligt; því at niargr 
hetir þess raun, ef hann leitar sér skaminrar skemtanar, at 
þar kemr eptir á laung áhyggja. Sýnist mér þar ráð, at sá 
liaíi al' þessum fróðleik, er ritaðr er, [þat er' hezt gegnir, ok 
hann iiendi- svá garnan at, ok varðveiti þat eptir á, er sjálfurn 
rnun í geð falla, en felli þat niðr er honum fellr eigi í skap. 
En þeim sýnist mér þat hezt sarna, er hæta vilja um þat, er 
áðr þikir hér ómerkiliga sagt vera, ok þeir vita annat sannara, 
Jieldr en þeir færi þetta eðr hafi at spotti, en vili cigi eðr 
hafl eigi faung á um at hæta. Jin því heíi ek jafnat þessu til 
hornspónsins, at mér sýnist forkunnar efni í vera, en ek veit 
at rnjók þarf urn at fegra, ok skal ek þaðan at um vera, meðan 
ek em til fær, um at bæta. Verð ek ok af því skyldugr til, 
at þat mun af mínum völdum ok vanrækt, ef þat er nokkut i 
þessu máli, sem rángt reynist, þat er ritað er, en eigi þeirra 
manrja, er ek þikjumst þenna fróðleik eptir hafa. En þat er 
forn orðskviðr, at „hús skal hjóna iá”:'; segi ek af því fyrst 
liversu hærinn heflr byggzt í Skálaholti, en síðan frá þeim, er 
staðinn hafa varðveittan1 2 * 4.

2. Ketilbjörn hinn gamli hjó á Mosfelli ok átti margt 
barna. Teitr liét son Ifetilbjarnar. Haun var sá gæfumaðr, 
at hann bygði þann bæ fyrstr, er í Skálaholti heitir, er nú er 
allgöfugastr hær á öllu Islandi. Sú var önnur gæfa hans, at 
iiann átti at syni Gizur hinn hvíta, er með kristni kom til ís- 
lands, ok bjó í Skálaholli eplir Teit föður sinn. Gizurr hinn 
hvíti átti iij konur. Fyrst átti hann Halldóru, dóttur Hrólfs [or 
Geitlandi5 * 7; þeirra dóttir var Vilborg, er átti Hjalti Skeggjason. 
Gizurr átli síðan eyverska konu, er þórdís liét, ok var þeirra 
son Iíetill, er átti þorkötlu Skaptadótturfi. Gizurr átti síðan 
þórdísi, dóttur þórodds goða á Hjalla í Ölfusi, ok áttu þau 
inargt barnaT; þeirra son var ísleifr; honum fylgdi Gizurr utan, 
ok seldi hann til læríngar abbadísi einni, í borg þeirri, er Her-

1) bœtt vid frá [ en því er óvart sleppt í 370.
2) leiðrétt; — hendir, 379, og rétt á eptir: varðveitir.
•í) hjónum fá, 378, 205 og flest hin.
4) 204 — 211 hafa 011 þenna prologum, nema 208.
>) þannig 210 (sbr. Landn. 1. 12); hin liafa; „Gautlandi".
e) þessarar miðkonu Glzurar er livergi getið nenra hér, það vór vitum.
7) sbr. Landn. (1843) bls. 318 athgr. 5.
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furða heitir. ísleifr kom svá til íslands, at hann var prestr, 
ok vel lærðr; liann kvúngaðist ok fékk Döllu J>orvaldsdóttur1 

orÁsi2. J>au gátu þrjá sonu: (li/.urr hél son þeirra, er síðan 
var biskup; annarr hét Teitr, er bjó í Haukadal; þriði hél 
þorvaldr, er bjó í Hraungerði, mikill höfðíngi. Gizurr hvíti lét 
gjöra hina fyrstu kirkju í Skálaholli, ok var þar graflnn at þeirri 
kirkju; en Isleifr bjó í Skálaholti eptir föður sinn. ísleifr 
var vænn maðr at áliti ok vinsæll við alþýðu, ok alla æfi rétt- 
látr ok ráðvandr, gjöfull ok góðgjarn, en aldrei auðugr. En 
er Isleifr var fimmtugr at aldri, ok Island hafði eigi fjarri3 því 
at lengd verit kristið, þá var hann beðinn til utanferðar, - ok 
valinn4 til biskups af allri alþýðu á Islandi. Síðan fór hann 
utan ok suðr til Saxlands, ok sótti lieim lleinrek keisara líon- 
ráðsson, ok gaf honum hvítabjörn, er kominn var af Grænlandi, 
ok var þat dýr liin mesta gersemi; en keisarinn fékk ísleifi 
bréf sitt með innsigli um allt veldi sitt. Síðan fór liann til fundar 
við Leonem páfa5. En páfinn sendi bréf sitt Aðalberto erki- 
biskupi í Ilremen®, at liann skyldi gefa ísleifi biskupsvígslu á

1) þannig hin handritin; jjóroddsdóttnr, 379.
2) þannig öll handrit Húngrvöku. I Jjsetti ísleifs í Flateyjarbók segir aö 

I>orvaldr byggi á Asgeirsá í Víðidal, og þat vitum ver af Grettlu og fleiri 
sögum, að þeir bræðr Kálfr ok jiorvaldr bjuggu þar (Grettis s. cap. 15); þó 
getr verið, að joorvaldr hafi síðan búið að Valdarási í Víðidal, en hitt er 
fjarri, að það liafi verið í Fnjóskadal (sbr. þátt Islcifs að framan).

3) fyrri, 379, misskrifað. 4) vald1, 379.
5) Leo níundi var páfi 1048 -1051, en Victor annar þar næst 1055— 

1057. Á vígsluári Isleifs getr varlaleikið vafi. Ari þekti liann í barndómi 
sínum og ritaði æfi hans eptir sögu Teits sonar hans, og gat því ekki skjátlazt 
áratalan, hvað lengi hann var biskup, og að Isleifr andaðist 1080 sýnir bæði 
messudagrinn, er liann andaðist, og svo aldr Ara, sem þá var 12vetra, svo 
ekki er um að villast annað ár en 1050, en þá var Victor hinn annar páfi. 
En að I.eo er tilnefndr mun koma til af þvi, að hann var páfi, eða láthans 
hafði að minnsta kosti ekki frétzt til Islands, þá er Isleifr fór utan til vígslu. 
Að honum muni liafa dvalizt i ferðinni, má sjá af orðum Adams af Bremen 
iv, 35; ,,var hann (Isleifr) sendr af því landi (Islandi) til páfa, var 
lionum haldið þar um hrið (aliquamdiu retentus ost) i mesta yfirlæti”. j>að 
er og líkligt, að iiann liafi dvalizt við hirð keisara, sem hann liafði fært dýrgrip. 
Heinrckr keisari andaðist 1050. joess ber að geta, að það cr rángminni 
Ara, er liann nefnir Leo sjöunda, því hann var þá laungu dauðr.

0) Aðalbert varð erkibiskup 1043. Til er bréf frá Victor ij. til 
Aðalberts frá 1055, þar sem hann selr lionum vald yfir öllum
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hvít-drottinsdag, ok kveðst páfinn þess vilja vænta með guðs misk- 
un, at þá mundi lánggæðust tign vera at þeim biskupsdómi, 
ef hinn fyrsti biskup væri vígðr til íslands á þeim degi, er 
guð prýddi alla veröld í gipt heilags anda; ok var ísleifr vígðr 
til biskups á þeim degi, at boði páfa, af Aðalberto erkibiskupi 
í Bremen, xiiij1 nóttum fyrir Columba messu ; ok fékk erkibiskup 
honum alla þá reiðu, er liann þurfti at hafa meö biskupstign, 
eptir því sem páfinn sendi orð til, ok keisarinn. Síðan fór ís- 
leifr biskup þat sama sumar2 til íslands, ok setti biskupsstól 
sinn í Skálaiiolti. Hann hafði nauð mikla á marga vegu í sín- 
um biskupsdómi, fyrir sakir óhlýðni manna; má þat af því 
merkja nokkut, í hverjum nauðum liann hefir verit fyrir sakir 
ótrú ok óhlýðni, ok ósiðu sinna undirmanna: at lögmaðrinn3 

átti mæðgur tvær; ok þá lögðust sumir menn út í víkíng ok á 
herskip, ok mörg endemi tóku menn þá4 til önnur, þau er nú 
mundi ódæmi þikja, ef menn lienti slíkt. Um daga ísleifs 
biskups kómu út biskupar af öðrum löndum, ok buðu margt 
linara en Isleifr biskup ; urðu þeir því vinsælir við vonda menn, 
þar til at Aðalbertus erkibiskup sendi bréf til íslands ok bann-

biskupum á Norðrlöndum, og er Island talið þar með; það má vel 
vera, að ísleifr hafi liaftþetta bréf mcð sér, er hann kom sunnan. —Aðal- 
bert andaðist 17. Marts 1072.

í) þannig leiðrétt, í ölhun Húngrvöku handritum stendr iiij ; árið 1055 var 
HvítasunnaS nóttumfyrirColumbamessu(Columbam. = 9. Juni) enþað árgetr 
ekki komið til greina, því það kemr ekki heim við neinn reikníng, en árið 
1050 bar Hvitasunnu 14 nóttum fyrir Columbamessu (þ. e. 20. Mai), en á 
fjórða dag fyrir Columbamessu hafði þá ekki Hvítasunnu borið síðan 1020, 
svo talan ,,iiij” er raung, og liggr þá nœst af öllum tölum að það só ritvilla 
fyrir xiiij, heldr en rángminni, svo að x-ið sé fallið framan af (iiij fyrir 
xiiij); áþekk ritvilla finnst síðar um Klæng biskup (ij fyrir vij); þetta hefir 
og verið hald Arna Magnússonar; á eitt Húngrvöku handrit hefir liann ritað 
á spázíuna á þessum stað: ,(lege (les) 14” og í 379 hefir hann einnig ritað 
„xiiij” á spáziu. Vér liöfum því fyrir víst, að Isleifr liafi verið vígðr 14 
nóttum fyrir Columbamessu 1050, á Hvítasunnu.

2) þetta er ekki rétt. Ari fróði segir, að liann vœri i Noregi liinn næsta 
vetr eptir, og sama segir i Jóns sögu lielga eptir Gunnlaug múnk, og kæmi 
hann út vetri eptir óaldarvetr hinn mikla, eðr 1057, var því ísleifr 24 
vetr biskup alls, en 23 svo, að hann værihér á landi. Sama er og í Iög- 
sögumannatali (Landnámab. 1 íslend. sögum 1, bls. 337).

3) það er að líkindum Gellir Bölverksson, sem hér er vikið að.
4) þu, misskrifað, 379; þau, Kli. útgáfan.
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aöi mönnum alla þjónustu af þeim at þiggja, ok kvað þ(á suma 
vera bannsetta, en alla í óleyíi sínu i’arit hafa1.

Um daga ísleifs biskups kom út sá biskup2, erKolr3 bét, 
ok andaðist liann hér. Hann var grafinn í Skálaholti, ok var 
sú kirkja hér á landi fyrst prýdd i tigins manns grepti, er at 
réttn kallast andlig móðir allra annarra vígðra húsa á íslandi. 
ísleifr biskup hafði ávallt óhægt bú fyrir penínga; voru faung 
lítil, en aðsókn mikil, ok var af því honum ervitt búit. Margir 
menn seldu honum sonu sína til læríngar, ok váru þeir síðan 
góðir kenniinenn; en tveir urðu biskupar: Kolr4 í Vík austr 
í Noregi, ok Jón biskup at Hóluin. En er Isleifr hafði biskup 
verit xxiiij vetr, þá tók liann sótt [um alþíngi5, um messu, svá 
fast ok skjólt, at hann varð þegar at fara or messuklæðunum, 
ok fór þá í messuklæðin Guthormr prestr Finnólfsson órLaug- 
ardal at ráði biskups, ok tók þar lil messunnar er biskup livarf 
frá, ok lauk messunni. Síðan var biskup færðr heim í Skála- 
liolt, ok var gjört rúm hans í kirkju. Menn leituðu þá eptir 
heilræðum við hann, bæði um biskupskosníng, ok þá hluti aðra, 
er þeim þótti at skyldu þurfa um at tala; en hann lagði þau 
ráð til, at þeir skyldu biðja Gutborm prest til utanferðar, ok 
taldi hann bezt til fallinn af þeim mönnum, er þá váru sam- 
lendir; en sagði þó, at þeim mundi seint auðit biskups á ís- 
landi, ef þeir héti eigi því, at vera við hann sæmiligar, er síðar 
kæmi til, en þeir hefði við hann verit.

Hinn efra lilut æfi ísleifs biskups bar marga hluti honum 
U1 lianda, þá er mjök birti gæzku hans fyrir þeim mönnum, 
er þat kunnu at skynja, af því at margir menn váru þeir óðir 
færðir honum til lianda, er heilir gengu frá hans fundi. Mungát

1) þcssara biskupa getr Ari í Islendingab. cap. 8: ,,Enn kómu hér aðrir 
v, þeir er biskupar kváðust vera: Örnólfr ok Goðiskalkr ok iij ermskir: 
Petrus ok Abraham ok Stephanus”. Jjessir hafa allir komið út eptir 1050, 
því þá var Aðalbert orðinn legáti á Norðrlöndum.

a) þetta orð vantar í 379.
u) Kols biskups cr getið í Víga-Glúmssögu; en varla eru neinar iíkur 

til að það geti verið satt, að hann liafi biskupað Víga-Glúm, sem þá mun 
liafa verið andaðr fyrir laungu.

*) Ari fróði nefnir liann Koll; í Landn. 5. 12 segir, að þeir Gizur 
biskup vœri skyldir að öðrum og fjórða. I biskupatali í Stokkhólmsbók (Nr. 5. 
iolio) eru ekki taldir Vikverjabiskupar.

0 á alþíngi, 378. 210. 380. 205.
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Llezaöi hann, þat er skjaðak' var í, ok var þaöan frá vel 
drekkanda, ok margt annat þessn líkt bar honttm til ltanda, þó 
ek greini nú eigi svá sér liv.at, sem hann gjörði, ok hinum 
vitrustum mönnum þóttu hinir mestu kraptar fylgja.

ísleifr var vígðr til biskups, þá er hann var fimmtugr* 2 at 
aldri; þá var Uaraldr Sigurðarson konúngr yfir Noregi. lsleifr 
biskup andaðist á droltinsdegi í kirkju at Skálaliolti, at miðjurn 
degi, iij3 nóttum fyrir Seijumannamessu; þá ltafði hann biskup 
verit xxiiij vetr, ok var hann grafinn hjá leiði Kols biskups. 
J>á var liðit frá híngatburði Christi mlxxiii ár4.

3. J^ess er getið, al biskupar kómu út híngat til íslands 
um dagas ísleifs biskups, en Friðrekr einn kom áðr út, sá er 
sögur sé frá görvar. En þessir liafa svá út komit, at menn 
hafa helzl skyn á vitað: Jón biskup hinn írski, ok liafa þat 
sumir menn fyrir satt, at hann færi síðan til Vindlands, ok 
sneri þar mörgum mönnum til guðs, og var síðan tekinn ok 
barðr, ok höggnar af bæði hendr ok fætr, ok höfuðit síðast, 
ok fór með þcim píníngum lil guðs. Hinn þriði biskup kom

)) skjaðak, (af: að skaöa) eitr, illgresi (K. skuggsjá og þorlákss. lielga 
ogvíðar, sbr. bjanak, krafak, eng. crowd, ogfleiriorð, scm eru eins mynduð.

2) sama segir Ari, og er því Isleifr fæddr lOUGj en 7 ára villan í 
Húngrvtíku mun vera komin af því, að þar telr svo til, sem Isleifr væri 
fæddr sama ár og kristni var í Itíg tekin, en eptir reikníngi Ara var það 
999, verðr eptir þvi vígsluár Isleifs 1049, og liggr það ár til grundvallav 
fj’rir öllu Húngrvtíku timatali.

3) þannig leiðrútt úr „iiij nóttum”, sem handritin liafa, því Seljumannar 
messa er 8. Juli og andlátsdagrísleifs er talinn 5. Juli í ártíðarskrá islenzkri; 
Ari fróði segir 0g, að hann andaðist á drottinsdag, vj nóttum eptir Pótrs messu 
ogPáls, ogverðr það 5. Juli; stendr það heima, að einmitt þetta ár (1080) 
bar þenna dag uppá sunnudag, en Seljumannamessu bar þá á miðvikudag.

4) á að vera 1080. —J>að er merkilegt, að Húngrvaka telr allt 7 árum 
réttum fyr en á að vera, og lieldr þvi út í gegn, og verðr ávallt að liafa 
það i huganum. J>ær sögur, sem telja eins og Húngrvaka, eru: 1. jjor- 
láks saga hin eldri. 2. Pálssaga biskups, en báðar þessar sögur munu vera 
eptirsama mann og Húngrvaka. 3. Saga Jóns helga cptir Gunnlaug múnk. 
4. Fornt brot af jborláksstígu á latinu (3 bltíð) ritað um 1200 eða litlu síðar 
i Skálholti að líkindum. Messudagarnir, sem ætíð ber saman við hið al- 
menna tal, sýna, að þetta er ekki nema einber reikningr, svo og sýna það 
viðburðirnir, sem urðu í tíð hvers biskups að sögn Ilúngrvtíku sjálfrar.

s) „um daga" er hérsamaog atim æfi Isleifs”; þessir útlendu biskupar 
eru nefndir í Íslendíngabók, og í biskupatali í Stokkhólmsbók.
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til íslands Bjarnvarðr Yilráðsson, er kallaðr var hinn bókvísi, 
ok sumir menn segja at af Englandi væri, ok hefði1 * fylgt Ólafi 
fiinum helga, ok liafi síðan at- hans ráði farit til íslands. Hinn 
fjórði var llúðólfr biskup, er sumir segja Úlfr iiéti, ok væri 
kynjaðr af Rúðu or Englandi3; hann var xix vetr á íslandi ok 
l>jó áBæ í Borgarfirði. Fimmti kom til Islands Henrich biskup, 
ok var tvá vetr á Islandi4. llinn vj. var Bjarnharðr5 biskup 
binn saxlenzki, ok var með Magnúsi konúngi hinum góða, Ólafs- 
syni. Hann fór siðan til íslands ok var hér xx vetr. Hann 
hafði tvá bústaði í Vatnsdal: at Giljá® ok Steinsstöðum. Hann 
vígði marga hluti, þá er mörg merki liafa á orðit, kirkjur ok 
klukkur, brúr ok brunna, vöð ok vötn, björg ok bjöllur, ok 
þikja þessir hlutir liafa birt sanna tign lians gæzku. Bjarnharðr 
var á íslandi meðan Haraldr konúngr Sigurðarson var í Noregi, 
því at þeir váru eigi samsáttir. Síðan fór liann utan, ok til 
banda Ólafi konúngi kyrra, syni Haralds, ok síðan fór liann til 
Róms al bæn konúngs, ok friðaði fyrir önduðum. En er hann 
kom aptr, skipaði konúngr liann biskup í Selju1 7. en síðan fór 
hann í Björgvin, ok andaðist þar, ok er einmælt8 at hann hafi 
verit hinn mesti merkismaðr.

4. Á dögum ísleifs biskups urðu mörg ok stór tiðindi. |>á 
var í Noregi fall hins helga Ólafs konúngs; þá varð ok and- 
lát Magnús konúngs hins góða, sonar Ólafs konúngs, ok and- 
aðist hann í Danmörk, en lík hans var fært norðr í þrándheim 
til Niðaróss. þeir önduðust báðir áðr en Isleifr var biskup, en 
síðan hann var biskup féll Ilaraldr konúngr Sigurðarson á Eng- 
landi, ok litlu siðar Ilaraldr Guðinason; þá andaðist Magnús 
konúngr, sonr Ilaralds Sigurðarsonar, ok Sveinn Úlfsson Dana-

i) bundið h”fði í 379; sumir lesa: liafði.
i) þannig liafa sum handritin; af, 379.
a) Rúða (Itouen) er í Nordmapdi; það er liætt við að þetta sé tilbún- 

úigr úr nafninu Hróðúlfr (Rudolph). Nordmandi lá lengi undir Englands 
konúnga, en telst þó aldrei með Englandi.

i) allir þcssir 5 biskupar vóru hér áðr Isleifr yrði biskup.
a) þannig Íslendíngabók; Húngrvaka hefir: Bjarnvarðr; hann hefir einn 

verið hér út meðan Isleifr var biskup.
0) leiðrétt eptir hinum; Gili, 379.
7) 379 ritar: Seilu; í biskupatali í Stokkhólmsbók er Bjarnardus talinn 

tyrsti biskup í Selju.
“) þannig í ágripi Húngrvöku í Skarðsárbók; en mælt, handritin.

I. B. 5
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konúngr ok þorkell Eyjúlfsson, Gellir Bölverksson, f>orsteinn 
Kuggason, Snorri goði ok aðrir mikiisháttar menn1.

5. Gizurr, son ísleifs biskups, var fæddr í Skálaliolti, en liann 
var lærðr á Saxlandi, ok vígðr til prests þegar á únga aldri. lin 
er liann kom út til íslands, þá kvángaðist liann, ok fékk Steinunnar 
þorgrímsdóttur2, er3 áðrliafði áttaþórirBroddason, okbjugguþau 
fyrst at Ilofi í Vápnafirði. Gizurr var mikill maðr vexti ok vel bols- 
vexti, bjarteygðr ok nokkut opineygðr, tíguligr í yflrbragði ok allra 
manna góðgjarnastr, rammr at afli ok forvitr. Gizurr var algjörr 
at sér um alla luti, þá er karlmaðrátti at sér at halá'hami var far- 
maðr mikill hinn fyrra lilut æfi sinnar, meðan lsleifr lifði, ok var 
jafnan mikils virðr, hvar sem hann kom, ok var tignum mönnum 
á hendi, er hann var utanlands. Haraldr konúngr Siguröarson 
var þá konúngr í Noregi, ok mælti hann þeim orðum viö Gizur, 
at hánum kvaðst svá sýnast til, at liann mundi bezt til fallinn 
at hera hvert tignarnafn sem hann hlyti. Til Róms fóru þau 
hæði hjón, áðr þau færi til íslands. Gizurr var eigi samlendr 
þá hans faðir andaðist, og kom lninn út annat sumar4 fyrir 
alþíngi í Rángár ósi, ok var á skipi nokkurar nætr, ok vildi 
eigi til þíngs ríða, meðan enginn var til biskups kjörinn á 
þínginu. En höfðíngjarnir háðu Guthorm prest til utanferðar, 
eptir því sem þeim þótti ísleifr biskup liafa lielzt ákveðit5; ok 
varð þat um síðir, at hann játaði því, ef eigi þætti önnur faung 
vildari á vera. En er Gizurr spurði þat, at Guthormr prestr var 
ráðinn til utanferðar, þá reið hann til þíngs. En er Gizurr kom 
til þíngs, þá gekk Guthormr prestr á hlaðit fyrir kirkju, ok 
lýsli því fyrir alþýðu manna, at enginn kostr væri á hans ut- 
anferð síðan Gizurar var við kostr. Sneri þá alþýöan at Gizuri

i) Dauða ár þessara eru: Olafr lielgi 1030; Magnús góði 1047 (25. 
Octbr.lj Haraldr Sigurðarson 1000 (28. Sept.); Iíaraldr Guðinason 1000 (14. 
Octbr.); Sveinn Ulfsson 1070; Jjorsteinn Kuggason 1026 (haust); Snorri goði
1031 (vor); jóorkell Eyjúlfsson 1020 iskírdag). Gcllir Bolverksson tók 
fyrst Itígsögu 1054 , og hafði níu sumr; siðan Gunnar hinn spaki og 
þar eptir Kolbeinu Flosason; þá hafði Gellir aptr lögsogu þrjú siunr,
1072-1074 , og mun liann liafa andazt á því ári, því tala Melabókar og 
eins annáls, að hann hafi verið lögsögumaðr 1080, kemr ekki saman við 
ttílu Ara, og enda ekki við Melabók sjálfa, og mun því raung vera.

j) sbr. Landn. 4. 7. a) leiðr.; og, 379. 4) þ. e. ár 1081.
5) þannig sum hinna handritanna; áformað, 379.



HiSiigrvnkn. BISKDPA SÖGUR. 67

ok báðu hann utanferðar, en hann taldist undan á marga vegu; 
en þó kom þar um síðir, at hann játaði at gánga undir þann 
vanda; en allir höfðíngjarnir hétu honum, at halda lilýðni um 
öll guðs boðorð, þau er liann byði, ef honum yrði biskups 
vígslu auðit. Síðan fór liann utan þat sama sumar. En er 
hann kom lil Saxlands, þá var allt embætti tekið af iuemaro1 
erkibiskupi. Fór liann þá á fund Gregori páfa2 ok sagði bon- 
um allan málavöxt sinnar ferðar, ok svá vandræði þau, sem 
um var at vera á marga vega. En páflnn sendi þá Gizur til 
banda Harðvíg3 erkibiskupi í Magaðaborg á Saxlandi, ok bauð 
at hann skyldi gefa honum biskupsvígslu, en hann tók við hon- 
um með mikilli sæmd ok virðíngu, ok vígði hann til biskups 
iiij nóttum fyrir Máríumessu hina síðari4. Hann var þá fer- 
tugr at aldri, ok fékk erkibiskup honum þat allt, er liann þurfti 
bráðast til nauðsynja. Eptir þat fór Gizurr biskup út til Islands, 
ok tók öll alþýða feginsamliga við honum. Hann tók tign ok 
virðíng svá mikla, þegar snemmendis biskupsdóms síns, ok 
svá vildi hverr maðr sitja ok standa, sem hann bauð, úngr ok 
gamall, sæll ok fátækr, konur ok karlar, ok var rétt at segja, 
al hann var bæði konúngr ok biskup yflr landinu meðan hann 
lií'ði. Hann hafði eigi allt land í Skálaholti til ábúðar fyrst 
nokkra slund, af því at Dalla móðir hans vildi búa á sínum 
hlut landsins meðan hon lifði. En er hon var önduð ok biskup 
hlaut alll land, þá lagði hann þat allt lil kirkju þeirrar, sem 
þar er í Skálaholti, ok liann sjálfr hafði gjöra látið, þrítuga at 
lengd, ok vígðiPétri postula; ok mörg gæði önnur lagði Gizurr 
biskup til þeirrar kirkju, bæði í löndum ok lausafé, ok kvað á 
síðan, at þar skyldi ávallt biskupsstóll vera, meöan Island er 
byggt ok kristni má haldast. Gizurr biskup gaf til kirkju í Skáia- 
holti purpurahökul hvítan, er þar heflr lengi síöan beztr verit, 
ok margar gersemar aðrar.

6. þessir menn váru samtíðaGizuribiskupi: Sæmundr prestr 
í Odda, er bæði var forvitra ok íærðr allra manna bezt. Annarr

i) leiðrött; Lienardo, 379.
a) Gregorius liinn sjöundi (Hildibrandr) var páfi 1073—10S5.
a) Haddung, 378. 210.
■i) Vígsludagr Gizurar er því 4. Septbr. Nú kerar það ágEétliga við, að 

einmitt árið 1082 bar 4. sept. uppá sunnudag (liinn 12. eptir trinitatis). Vetrinn 
næsta eptir var Gizurr á Gautlandi, og kom út 1083.
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Markús Skeggjason, lögsögumaðr1, er var liinn mesti spekíngr 
ok skáld2. J>eir báru ráð lil samans, ok sóttu at ráði höfð- 
íngja, at pat yrði lögtekit, al menn tíunduðu fé sitt á hverjum 
misserum, ok nllan lögvöxt fjár síns, svá sem í öðrum löndum 
er títt, þar sem kristnir menn hyggja. En með ráðleitni þeirra 
ok fortölum spakligum urðu þau málalok, at menn3 gengu undir 
tíundar gjaldit, ok skyldi síðan skipta í fjóra staði: einn hlut 
til handa biskupi, annan til kirkna, þriðja hlut skyldu hafa 
kennimenn en íjórða hlut fátækir; ok lieflr eigi annarr slíkr 
grundvöllr verit auðráða ok hæginda í Skálaholti, sem tíund- 
argjaldit, þat er tillagðist þá fvrir vinsæld ok skörúngskap Giz- 
urar hiskups4. Steimmn þorgrímsdóttir hafði búsforráð í Skála- 
holti fyrir innan stokk, meðan Gizurr biskup réð fyrir stólnum, 
en Dalla meðan Isleifr biskup lifði. En er Gizurr biskup hafði 
setið at stólnum XX5 velr, eðr því nær, þá felldu Norðlend- 
íngar bæn at honum, at þeir skyldi ná at hafa biskup einn 
sér6, ok setja þar biskupsstól annan í Norðlendínga fjórðúngi, 
allan at aftektum, og væri tveir biskupsstólar á Islandi, ok töldu7 

þess ván, al annathvárt mundi ván vera, at sjaldan eðr aldrei 
mundi vera biskupslaust á landinu, ef tveir væri biskupsstól- 
arnir; ok þá bæn veitti Gizurr biskup með guði Norðlendíngum; 
ok var síðan valinn8 tilbiskups af guði ok góðiun mönnum Jón

1) líigsagnarmaðr, 379.
2) Markús Skeggjason var vinr Ara fróða, og eptir lians fyrirsögn rit- 

aði liann lögsögumannatal sitt, mátti því Ara vera kunnigt um liann, og 
dauða hans, en Ari segir, að hann tœki lögsögu vetri síðarcn Gizurbiskup 
kom út, eðr 1084, og hefði 24 ár lögsögu, eðr 1084 — 1107, þegar bæði 
árin eru meðtalin, en liannandaðist 14. octbr. 1107; sama segjaog allir gamlir 
annálar, og kemr enn fremr öldúngis heim við aldr Gizurar biskups, því 
eptir Markús hafði Úlfhéðinn lögsögu 9 ár (1107—1110), en hið fyrsta 
ár Bei-gþórs var það þing, er Gizurr biskup var veikr, og gat eigi komið 
til alþíngis, og Jjoilákr var kosinn til biskups (1117). En í lögsögumannatali i 
Melabók og einum ómerkum pappírsannál er sagt , að Markús liafi andazt 
1093, cn þá kæmi Bergþórr (1093— 99); þá er lögsögumannslaust eptir Mela- 
bók í 8 ár (1099—1107), þá Úlflieðinn (1107—1110), þá Bergþórr annað 
sinn. Tíundarlögin eru og beztr voltr þess, að Markús lifði framyfir 1093.

3) þeir, 379. 4) Tíund var lögtékin á Islandi 1090.
4) á að vera 24 vetr, og svo segir Ari; þó er sjálfsagt, að Jón hefir

farið utan sumarið 1105, því hann fór fyrst á fund páfa, áðr hann væri
vigðr, og liefir vetrinn gengið til þess, og fram á vorið 1100.

0) leiðr.; so, 379. 7) töluðu, 379. s) vald2, 379.
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prestr Ögmundarson, ok hann fór utan með hréfum Gizurar 
liiskups, ok sótti síðan á fund Paschalis páfa1, ok var hann 
vígðr til biskups af Özuri2 erkibiskupi í Lundi í Skáney3, 
ij nóttmn fyrir Philippi messu ok Jacohi4. Jón fór síðan til ís- 
lands ok setti biskupsstólinn at Hólum í lljaltadal í Skagafirði.

Gizurrbiskup hafði telja látið hændr á íslandi, þá er þíngfar- 
arkaupi áttu at gegna, ok váru þá vijc i Austfirðingafjórðúngi, en 
X° í Sunnlendíngafjórðúngi, ixc í Vestflrðíngafjórðúngi, en í Norð- 
lendíngafjórðúngi xnc 5, ólc var sá auðgastr at jófnu manntali.

7. En er Gizurr biskup var orðinn hálfáttræðr6 , þá tók 
iiann þýngd svá mikla, at hann [rétti ekki-1 or rekkju, ok hann 
var eigi þíngfærr. Hann sendi þá orð vinum sínurn ok öllum 
höfðíngjum til alþíngis, at menn skyldu biðja þorlák prest IVun- 
úlfsson til utanferðar. En hann taldist undan, bæði fyrir æsku 
sakir ok margra annarra hluta. En þó lauk svá því máli, at 
hann játaði at gánga undir þann vanda, ef þat væri biskups 
ráð. Siðan lét Gizurr biskup búa ferð lians, unz liann var at 
öllu vel búinn, ok fékk honum bréf sitt á fund Özurar erki- 
biskups. En sótt elnaði á hendr Gizuri hiskupi, ok gjörðist 
hörð, ströng ok óliæg, ok féllu stór sár á hörund lians allt 
atB beini, ok fylgðu stór óhægindi af verkjum. En er mjök 
tók al honum at sækja, ok menn þóttust heyra, at beinin gnötr- 
uðu við hræríngarnar, þá gekk Steinunn húsfreyja at sænginni, 
ok spurði, hversu þá skyldi mætti manns komit vera, er heita

1) Paschalis ij. var páfi 1099—1118.
2) Brkibiskupsstóll var settr í Lundi 1104, og var Özurr hinu fyrsti erki- 

biskup. Hann andaðist 1137.
3) Skaneyjum, 379.
1) í sögu Jóns liclga eptir Gunnlaug múnk cap. 21. segir, að Jón vœri vígðr 

á sunnudag, 2 nóttum fyrir Philippi messu og Jacobi (sem er 1. Mai). 
Arið 1106 bar einmitt messudag þeirra uppá þriöjudag, og vigsludag Jóns 
biskups (29. April) bar þá upp á 5. sunnudag eptir páska. jóaö er vita- 
skuld, að eptir tímatali Húngrvöku og Gunnlaugs œtti Jón að vera vígðr 1099, 
en messudeginum ber hér, sem ávallt ella, saman við hið rétla tímatal.

s) sbr. Islendíngab. cap. 10.
c) sumarið 1117, það sama sem Bergþórr tók lögsögu, liafði Gizurr 

Punm um sjötugt; kemr þvi aldr hans ágætliga lieim við lögsögumannatal 
Ara; þetta sumar var lögtekið að rita lög að Hafliða Márssðnar, og jí)or- 
lákr kosinn til utanferðar.

r) frá [ reis ei, sum af liandritunum og Kli. útgáfan.
») knö inn at, b. v. 378. 205.
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skal fyrir manni. En biskup svarar: „því at eins skal1 heita 
á guð, at aukist ávallt mín óhægindi, ef til þess er heitið meðan 
ek má standast; því at engin efni eru á því”, segir hann, uat 
biðjast undan guðs bardaga, er náliga mun komit á enda æli 
minnar, ok gengit áðr margt at sölu”2 3. IFann var ok þá at- 
spurðr, hvar hann vildi láta grafa sik: en hann svaraði með 
viðrkenníngu ok miklu lítilæti: ugraíi þér mik hvergi í nándir 
föður mínum, því at ek em þess eigi verðr at hvíla honum 
nær”. Síðan sldpaði hann til allahluti, eptir því sem hann vildi 
at væri, áðr en bann andaðist. Synir hans önduðust allir fyrr 
en hann, nema Böðvarr. Gróa, dóttir hans, lifði eptir hann, ok 
var gipt Katli þorsteinssyni. Gizurr var vígðr til biskups þá |er] 
hann var fertugr at aldri; þávarólafr konúngr kyrri at Noregi, 
sonr Haralds Sigurðarsonar. Gizurr biskup andaðist þriðja dag 
viku, xij nóttum fyrir Columba messiú'. j»á líafði hann verit 
biskup xxxvj vetr4. Hann var graflnn hjá föður sínum. f>á 
var liðit frá híngatburði Christi xt°5 ok xi ár6. Svá féll rnörg- 
urn manni nær andlát Gizurar biskups, at aldrei gekk or hug 
meðan þeir lifðu. En þat kom ásamt með öllum mönnum, al 
hans þóttust aldrei iðgjöld fá; þat hefir ok verit allra vitra 
manna mál, at hann hafi af guðs góðgipt ok sjálfs síns at- 
gjörvi göfugastr maðr verit á íslandi bæði lærðra [manna ok 
ólærðra7.

8. Á því ári er Gizurr biskup andaðist þá andaðist ok Pascha- 
lis páfi, ok Baldvin Jórsalakonúngr; Arnhallr patriarchi í Jór- 
salaborg; Alexius Grikkjakonúngr; Philippus Svíakonúngr8. f>á

1) skyldu menn, 206. 210.
2) 205. 200. 210. 378 hafa Uös01u” (ósöluPj, og mun þýða sama og: 

uað óhófi”, sbr. udsel; sbix Páls s. cap. 12.
3) liiun 12. dag fyrir Kolumbamessu (5. kal. junii, sem Ari segir, 

eðr 28. Mai, bar einmitt árið 1118 uppá þriðjudag; í ártíðaskránni er og 
andlát Gizurar talið þenna dag.

4) þannig Ari fróði. Flest hin beztu handrit Húngrvöku hafa xxxv, 
og þannig hefir 379; sé það ekki ritvilla, þá kemr það til af því, at þar 
er talið frá útkomu Gizurar 1083.

5) xc, 379; rángt, fyrir xic.
0) á að vera 1118, sem messudagrinn bezt vottar; í Jónssögu helga 

eptir Gunnlaug múnk stendr sem í Húngrvöku.
7) frá [ ok leikra, 210.
«) þannig Íslendíngab. cap. 10; öll handritHúngrvöku hafa hér „Frakka-
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gjörðist ok óveðrátta mikil. l>a var sú liríð um dimbildaga, 
<it kennimenn máltu eigi ilytja tíðir á kirkjum fyrir norðan 
larid föstudaginn lánga, ok hóf upp knör' undir Eyjafjöllum, ok 
sneri á lopti- ok kom hvölfandi niðr, ok lítill hluti manna mátti 
laka corpus domini á páskadaginn, en sumir urðu úti. Önnur 
hríð kom þá menn riðu til alþíngis, ok drap fe manna fyrir 
norðanland; þá3 4 braut ok kirkju á þíngvelli, þá er llaraldr kon- 
úngr Sigurðarson hafði við tilfengit. jþat surnar kom til íslands 
xxxv skipa, en viij komu til bioregs um haustið eptir Micha- 
elis messu. Við þat óx svá mikill mannfjöldi á Islandi, at 
þat var mikill óáransauki í mörgum héruðum. Svá hugðist at 
hinum vitrustu mönnum, at svá þótti drjúpa Island eptir frá- 
fall Gizurar biskups, sem Rómaborgarríki eptir fall Gregori 
páfa. En fráfall Gizurar biskups bendi [til æltar *'1 um öll óhæg- 
indi á íslandi af óáran, bæði í skipabrotum ok manntjóni, ok 
fjárskaða, er því fylgði, en eptir þat ófriðr ok lögleysur, ok á 
þat ofan manndauði sá um allt landit, at enginn hafði slíkr 
orðit síðan landit var byggt. Tveimr vetrum eptir lát Gizurar 
biskups varð Hafliði Mársson sárr á alþíngi5, ok varð eigi um 
málit dæmt þat sumar.

9. Böðvarr einn lifði sonaG Gizurar biskups, þá er liann 
andaðist; en áðr önduðust aðrir synir hans: Teitr, Ásgeirr, 
þórðr ok Jón. Gróa lifði ok lengi síðan, ok varð nunna, ok 
andaðist í Skálaiiolti á dögum Iílængs biskups. í biskupsdómi 
Gizurar biskups urðu mörg stórtíðindi: lát hins helga Iínúts 
konúngs á Fjóni ok Benedikts, bróðúr hans; Vilhjálms Englands 
konúngs; andlát Ólafs konúngs kyrra ok Hákonar Magnússonar

komingr”. Philippus Svíakonúngr, dótturmaðr Haralds Sigurðarsonar, and- 
aðist. 1118 (ísl. ann.; Hervarar s.); Philippus Frakkakonúngr andaðist 1108. 
Allir þessir höfðingjar, sem hér cru nefndir, önduðust cinmitt 1118, sumir 
fyr en sumir síðar á ári en Gizur biskup, nema dauða ár Arnalds patriarclia 
vitum vér eigi, en alls enginn af þessum andaðist 1111, sem eptir reikníngi
Húngrvöku og Gunnlaugs sögu múnks cr ritað sem dauða-ár Gizurar.

í) kraum, misskrifað, 379. a) lopt upp, 379. s) þat, 379.
4) frá [ tilœtlan, sum iiandr. og Kh. útgáfan.
s) Hafliði Mársson var særðr á alþingi 1120, og þá var manndauðinn 

mikli (ísl. ann. og Sturlúnga s. 1, 18), og á næsta sumri 1121 varð sætt 
þeirra Jjorgils og Hafliða. Tvcim vetrum cptir andlát Gizurar segir Ari 
enn fremr að værialdamót; það er rétt, því 1120 ersiðasta ár í túnglöid.

0) son, 379.
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í Noregi; fallMagnús konúngs berbeins vestr á írlandi, álílastin ; 
færsla1 hins helga Nicholai biskups í liár; andlát Ólafs konúngs 
Magnússonar i Noregi; líflát Magnúsar jarls liins lielga; andlát 
lögsögumanna: Markúsar [okj Uifhéðins; ok Teits ísleifssonar 
ok annara sona Isleifs biskups ; elds uppkoma í Ileklu, ok inörg 
önnur stórtíðindi, Jió hér sé eigi skrifut2 *.

10. forlákr Runólfsson, |>orlákssonar:i, Jmrarinssonar, þor- 
kelssonar skotakolls4, ok sonr Hallfríðar Snorradóttur Iíarlsefnis- 
sonar5, var fæddr upp með föður sínum i barnæsku, en hunn 
var lærðr í Haukadal. Ilann var snemmendis skynsamr ok sið- 
látr, ok hugþekkr hverjum góðum manni. Ilann var bænahalds- 
maðr mikill þegar á únga aldri, ok skjótr í skilníngum. Hann 
var lagðr til kennimannsskapar. Linr var hann ok lítilátr ok 
óafskiptasamr, heilráðr ok heilhugaðr við alla þá, er hjá honum 
váru, mjúklátr ok miskunsamr við þá er þess þurftu við, frænd- 
rækinn ok forsjáll í flestum hlutum, bæði fyrir sína hönd ok 
annarra. þorlákr liafði þá tvá vetr hins fjórða tigar, er hann 
var til biskups kjörinn6 7, ok má af því marka, hverr maðr hann 
var, er1 sá maðr kaus hann til Iiins mesta vanda er vitrastr 
ok göfugastr var, en lionum0 kunnastr, er var Gizurr biskup. j>or- 
lákr var meðalmaðr vexti, lángleitr og ljósjarpr á hár, þokka- 
góðr, en kallaðr ckki vænn maðr af alþýðunni, né allskörugr 
at ávarpi velílestra manna. En er liann kom utaulands, var

1) klaustrafærsla, sura Onnur handr. og Kh. útgáfan; færsla (IranslalioJ 
cr upptekníng helgra raanna heina.

2) Arin, sera þessir viðburðir urðu á, eru þessi: Andlát Knúts helga 1087 ;
Vilhjálms bastarðar sama ár; Olafs kyrra 1093; Hákonar Magnússonar 1094; 
Magnús berfætta 1103; Magnús Eyjajarls 1115; Olafs konúngs Magnússonar 
sama ár; Markús lögsögumanns 1107, 14. Oktober; Úlfliéðins 111G.
Teitr prestr Isleifsson, fóstbróðir Ara, andaðist 1110. Elds uppkoraa í 
Heklu hin fyrsta varð 1104 (ísl. ann.).

d) þannig Landnáraa 5. 11 og 1. 20; Ari fróði nefnir liann Jjorleik, 
og má vera að það sé réttara, þvi liann var bróðir Iialls i Haukadal , og 
má því Ara hafa verið kunnigt um hann.

4) leiðrétt; 379 liefir rángt: tliorlaksson, Jjorariusson, Jjorkelsson 
ökattakollzson.

s) þannig Landnáraa; cn 379. 378 og 205 hafa Karlssonar (rángt).
0) Jjorlákr er þvi fæddr 1085, en í Iíaukadal liefir hann varla komið fyr en 

Ari var kominn þaöan. Fyrir þá Jjorlák og Ketil biskupa ritaði Ari bók sina.
7) en, rángt, 379. e) hann, rángt, 379.
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þá svú ú tekit, at lítiö mundi mannval vera ú landinu, ok þeim 
sýndist hann ósendiligr til slíkrar tignar; en liann svaraði 
sjúlfr, at eigi kæmi þat tii þess, ok kvaö þat mest valda, at 
hann liefði meir leynt anmörkum fyrir inönnuin en guði; ok 
af þessum svörum þóttust inenn vita, at hann mundi vel til 
fallinn vera slíkrar tignar. En er liann kom ú fund Özurar 
erkibiskups, þú sú hann brútt hverr þorlúkr var, ok tók 
við honum með sæmd ok virðíngu, en hafði í nokkura 
tregðu urn vígslu lians, ok taldist eigi kunna at setja höfut á 
höfut ofan; en þó, at orðsendíngu Gizurar biskups, þú hét 
hann honum vígslunni, ok vildi eigi lil þess staðar vígja, er 
úðr var annarr hiskup at, ok bað hann kjósa sér stað, at liann 
væri til vígðr, en leyfði þó, at hann væri í Skúlaholti, ef Gizurr 
biskup leyfði hánum þat, ef hann væri ú lífi, er þorlúkr biskup 
kæmi út. þorlúkr var vígðr til biskups iij nóttum fyrir Philippi 
messu ok Jacobi, ok var hann vígðr til staðar í lteykjaholti 
i Borgarfirði. Ilanu var vígðr í Danmörk xxx dögum fyrr en 
Gizurr hiskup andaðist í Skúlaholti1.

11. þorlákr biskup fór til íslands þat sama sumar, sem hann 
var vígðr, ok tóku menn feginsamliga við lionum, sem verðugt var. 
Hann liélt liinu sama lítilæti í biskupsdómi sírium, sem hann liafði 
úðr liaft, ok alla lét hann sína mannkosti í vöxl fara, en öngva 
þverra, meðan hann lifði. Hann tók mai'ga menn til læríngar, ok 
urðu þeir síðan góðir kennimenn, ok í mörgu elldihann kristnina 
á íslandi. þú er þorlúkr biskup liafði iij vetr setið al slóli í 
Skálaholli, þá andaðist Jón biskup Ögmundarson at Hólum, 
en síðan var kjörinn í staðinn Ifetill þorsteinsson, ok fór liann 
utan ok suðr til Danmerkr, ok var þar vígðr lil hisknps x 
nóttum eptir- Iíyndilmessu, ok kom lil Islands hit sama sumar 
eptir. þorlúkr hiskup ruddi tii þess ú sínum dögum, at þá 
var settr ok ritaðr kristinna laga þúttr, eptir hinna vitrustu 
manha forsjá á landinu, ok umráðum Özurar erkihiskups, ok 
váru þeir búðir viðstaddir til forrúða þorlúkr hiskup ok Ketill 
biskup; og margt var þat annat, sem þeir settu ok sömdu á 
sínum dögum til siðbólar landsmönnufn. þorlákr biskup bauð

i) Vígsludagr Jiorláks biskups cr því hinu 28. Apríl (2. sunnudag cptir 
l>áska) 1118, en Gizur biskup andaðist á þriðjudag, 28. Mai.

0 þannig hefir 378 og 205; fyrir, 379; vígsludagr ICetils biskups verðr 
iyrsta sunnudag í föstu, 12. Febrúar 1122.



74 BISKUPA SÖGUR. Hringrvaka.

barnfóstr Halli Teitssyni í Ilaukadal, ok fór þá Gizurr, son Ilalls, 
i Skálaholt', ok var bisknp viö hann svá áslúðligr, sem hann 
væri lians son, ok spáði liann1 2 þat er síðarr3 gekk eptir, at slíkr 
merkismaðr mundi trautt finnast á Isiandi sem hann, ok varð 
á því raun síðan. þorláki bisknpi þjónaði hinn sami prestr ávallt, 
meðan hann lifði ok hann var biskup, er Tjörvi hét, ok var 
Böðvarsson4, mikill dýrðarmaðr, ok luinn hafði áðr verit með 
Gizuri biskupi; ok mátti af slíku sjá, ok öðruin hans dagligum 
háttum prýðiliguin, hversú jafnlyndr hann var at góðu í sínu 
lífi. Hann söng hvern dag þriðjúng af psaltara seint ok 
skynsamliga, en þess á milli kendi hann eðr ritaði, eðr las 
yfir helgar ritníngar, eðr læknaði5 ráð þeirra inanna, er þess 
þurftu ok á hans fund kómu; aldrei var hann iðjulauss. Örr var 
hann við aumíngja, en kallaðr6 féfastr við7 alþýðu, ok sparði 
þó aldrei pennínga at nauðsynjum til allra þarfligra hluta.

12. En er þorlák biskup skorti iij vetr á flmtugan at aldri, 
þá tók hann sótt eptir þat, ok lá í svefnliúsi því, er hann var 
vanr at sofa í ok læröir menn lians. En [er] sóttin tók at vaxa, 
þá bað hann lesa yflr sér bók þá, er heitir cura pastoralis; þá 
bók heílr gjörva Gregoríus páfi, ok sagt frá greiniliga, hversu 
þeim manui skal farit vera at öllu, er stjórnarmaðr skal vera 
annarra manna; en þat þóttust menn á finna, at hann Imgði 
síðan betr til síns andláts, en áðr en bókin væri lesin. Ilann 
bjóst síðan við andláti sínu, sem liann kaus sjálfr, ok eigi vissi 
almúginn hvat fram fór í sóttinni allt til andláts.

þorlákr var vígðr til biskups á dögum Gelasi'* páfa; þá 
liafði hann iij vetr liins fjórða tugar. Ilann andaðist næsta 
dag fyrir Brygitlar messun, þá liafði hann biskup verit XV vetr,

1) Aldr Gizurar Hallssonar má marka hér af. ltafi liann verið 7 vetra
við andlát þorláks biskups, og ýngri hefir hann varla vcrið, þá liefir hann 
orðið áttrœðr , því hann andaðist 1200, og lífði í tið fimm biskupa í 
Skálaholti.

•i) lionum, Kh. litg. i) siðan, sum liandr. og útg.
4) Btíðólfsson, 378 hér, en síðar Böðvarsson.
5) ræktaði, 378. 0) lciðr.; balldr, 379. 7) af, liin og útg.
») Geladi, misskrifað, 379. Gelasius kom eptir Paschalis og var eitt 

ár páfi, og andaðist 1119, 29. Januar.
0) Brigiðar messa er 1. Febr., og sctti dauðadagr þorláks því að vera 

31. Jan., en i ártíðaskrá cr hann settr 1. Febr., eðr á sjálfa Brigiðar messu, 
og vitum vér eigi hvort sannara er.
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ok var grafinn hjá hinurn fyrriim biskupum. f>á váru konúngar 
í Noregi Eysteinn ok Sigurðr Jórsalafari. f>á var liðit frá híngat- 
burð Cbristi xic vetra ok xxvi vetr1.

Sá atburðr varð fyrir norðan land þann sama dag er }>or- 
lákr biskup andaðist, at á þeirri sörnu stundu fór leiðar sinnar 
prestr einn fróðr ok göfugr, er Árni hét, sonr Bjarnar Kárleifs- 
sonar2 3; hann heyrði söng fagran upp í himininn yflr sik, ok 
var súngin cantilena Lambertus biskups þessi:

Sic animatn claris cœlorum redclidit astris' 
en þat var vitað, þá til var prófat, at engi maðr hafði þar 
í nánd verit. þótti af því mörgum mönnum inikils vert um 
þenna atburð, ok létu sér eigi ór minni falla.

Margt er merkiligt ok gæzkusamligt at segja frá þorláki bisk- 
upi Runólfssyni. þau tíðindi urðu í hans biskupsdómi, at þá and- 
aðist Jón biskup helgi á Hólum, ok [Eysteinn konúngr ok Sigurðr 
Jórsalafari2. Sæmundr prestr hinn fróði andaðist þat vor liit 
sama, er þorlákr biskup andaðist áðr um vetrinn4 ; þá var ok víg 
þorsteins llallvarðssonar5 * og þórarins Ivarssonar0. þá andaðist 
Bergþórr lögsögumaðr. þá var lögdeila þeirra Hafliða Márs- 
sonar ok þorgils Oddasonar; þá var ok sætt þeirra7. Margir 
höfðíngjar váru þorláki biskupi óhægir fyrir sakir sinnar óhlýðni, 
en sumir í óráðvendi ok lagabrotum, en [hann] hafði allt í hönd- 
um, sem bezt váru efni á.

13. Magnús var sonr Einars Magnússonar, þorsteinssonar, 
Hallssonar af Síðu, ok þuríðar tiilsdóttur, llafrssonar, Svertíngs- 
sonar8, Hafr-Bjarnarsonar, Molda-Gnúpssonar. Magnús var upp-

1) þetta er eptir Húngrvöku tíinatali, en að róttu tali 1133 (sbr. jjorl. 
s. hins lielga cap. 1.).

■2) Kjarlélfs s., 205. 20G. 210; likligt er að nafnið sé rángfært, og 
ictti að lesa „Karlsefnissonar”.

3) frá [ Eysteinn konúngr Jorsala faðir, rángt, 379; Kh. útg. les : Ey- 
steinn konúngr, bróðir Sigurðar Jórsalafara.

4) þannig hinir, sem er rétt; vorit, 379.
5) Hávarðssonar 205. 206. 210, mun vera rángt.
o) Einarssonar, 378. 205. 20G. 210. Sumir annálar nefna vig'Jjórarins 

Eyjólfssonar 1130, og má vel vera, að það sé sami maðrinn.
>) þessi tíðindi urðu á þessum árum: andlát Jóns biskups 1121; Eysteins 

konúngs 1122; Sigurðar jórsalafara 1130; Sæmundar fróða 1133; víg Jjor- 
steins Hallvarðssonar 1119; andlát Bergþórs lögsögumanns 1123.

“) v. í handr. en er hér tekið eptir Landn.



76 BISKUPA SÖGUK. Hitngrvakn*

fuiddrmeðEinariföðursíniun okOddnýju, stjúpmóðursinni, dóttur 
Magnúsar prests |>órðarsonar or Reykjahölti. l>essmn kváðust 
þau inest unnat liafa af öllum sínum börnum. Magnús var til 
bækr settr, ok vígðr öllum vígslum, áðr hann varprestr. Magnús 
var vænn maðr at áliti ok lieldr hár maðr vexti, fagreygðr ok 
vel limaðr, þýðr ok þekkiligr ok allra manna sköruligastr' í 
öllu yflrbragði ok látgæði. ilann var ljúfr ok lítilátr við alla, 
stórlyrulr ok staðfastr í skapi, fullræðasamr, frændrækinn, marg- 
fróðr ok málsnjallr. Hann reyndist og vel brugðinn [við hvárt- 
tveggja2, búnað okfarar, ok var ávallt alla menn sættandi, hvar 
sem liann var við mál manna staddr, ok sparði þess ekki, 
hvárki orð sín né auðæfi. En þá er þorlákr biskup hafði and- 
azt áðr um vetrinn, þá var Magnús kjörinn til biskups sumarit 
eptir, ok þat sumar* ætlaði liann til utanferðar, ok varð aptr- 
reka í Blönduós4, ok var þá í Skálaholti um vetrinn, ok fór til 
Noregs annat sumar eptir5. þat sumar fór hann utan, er þeir 
Magnús Sigurðarson ok Ilaraldr gilli börðust á Fýrileif, ok 
stökk þá líaraldr uudan suðr lil Danmerkr. Magnús biskups- 
efni fór til Danmerkr hit sama liaust, ok gaf gjaflr Haraldi kon- 
úngi ok tókst þá vinfengi þeirra mikit. Magnús fór á fund 
Özurar erkibiskups, ok tók hann við honum virðuliga, ok vígði 
liann lil biskups á Simonis messudag6. þann vetr hinn næsta 
var Magnús biskup í Sarpsborg, þar til er Haraldr konúngr 
varð innlendr; þá fór hann til lians ok tók konúngr feginsam- 
liga við honum, ok með hinni meslu sæmd ok virðíngu, ok var 
með honum þar til hann fór út aptr til íslands, ok þá af kon- 
úngi virðuligar gjaflr: borðker, er vá viij merkr, ok var þar 
síðarr kaleikr7 or gjörr, ok margar gjaflr aðrar, því at konúngr 
\ar örr ok stórlyndr við vini sínaB. Magnús biskup kom lil ís-

1) skrautlegastr, 378. 205.
2) frá [ leiðr. eptir hinum; til hvorstveggia, 379.
a) 1133. 4) Blönduósi, 379 og hin. s) 1131.
0) þ. e. Simon og Judas 28. Oktbr. (21. sunnud. eptir trinitatis) 1134, 

því af orðunum „næsta vetr” má sjá, að þetta hefir verið um haust og 
sktimmu eptir að hann kom til Danmerkr.

r) „Skrjóðr, sem enn er í Skálholti”, b. v. 205. 20G. 210 á spázíu með 
hendi Jóns Gizurarsonar og Jóns Olafssonar.

b) sbr. sögu llavalds gilla cap. 16 (Fornin. s. vn, 197); um sumarið 1135 
fór biskup út til Islands, en konúngr var veginn á öðrum vetri eptir (14. 
December) 1136.
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lands um alþíngi, ok kom í Eyjafjörð ok reið til þíngs, ok kom 
þar þá menn váru at dómum, ok urðu eigi ásáttir um eitthvert 
mál, en þá kom maðr at dóminum, ok sagöi al nú riði Magnús 
biskup á þíngit; en menn urðu svá fegnir þeirri sögu, atþegar 
gengu allir menn heim. En biskup gekk síðan út á lilaðit 
fyrir kirkju, ok sagði þá öllum mönnum þau tíðindi, er gjörzt 
höfðu í Noregi, meðan hann var utan, ok þólti öllum mönnum 
mikils um vert málsnilli lians ok skörúngskap. þá reyndist 
ok hrátt hverr ágætismaðr liann var í sínu stórlyndi ok forsjá, 
bæði fyrir sína hönd ok annarra, af því hann sparði aldrei 
fjárhlut til meöan hann var biskup, al sætta þá, sem áðr váru 
sundrþykkir, ok lagði þat jafuan af sínu til, er [þeirra var í1 
milli, ok urðu af því engar deildir með mönnum meðan hann 
var biskup. Ilann hélt hinu sönm lítilæti sínu við alþýðu sem 
áðr, þó [hann] væri biskup, ok var hann af því vinsælli en flestir 
menn aðrir, ok hafði þar marga stóra hluti lil þess gjört.

14. Magnús biskup lét mjök auka kirkju i Skálaholti , ok 
vígði síðan, ok var kirkjudagr settr á Seljumannamessu, en áðr 
liafði verit Iírossmessa á vár, þá er Gi/.urr biskup hafði vígt. 
Magnús biskup lét tjalda kirkju borða þeim, er hann liafði út 
haft, ok váru þat liinar mestu gersemar. Ilann liafði [ok út4 
pell þat, er [hökull sá er or gjörr* 3 er skarhendíngr4 heitir. 
Ilann etldi ok mjök staðinn í mörgum tillögum, þeim er lengi hafa 
mest gæði at verit, bæði staðnum ok svá þeim, sem hann hafa 
síðan varðveitt. Hann keypti til staðarins í Skálaholti Árnes 
og Sandártúngu5, ok nær allar Vestmannaeyjar, áðr en hann 
andaðist, ok ællaði þar at setja múklííi; en lionum endist eigi 
lil þess líf. En þá er Ketill biskup var nú orðinn vel sjötugr, 
þá fór liann lil alþíngis ok fól sik undir bænahald allra lærðra 
manna á prestastefnu, ok þá bauð Magnús biskup honum heim 
með sér í Skálaholl til kirkjudags síns, ok brullaups þess, er 
þá skyldi vera. Sú veizla var svá mjök vöndut, at slík eru 
sízt dæmi til á íslandi; þar var mikill mjöðr blandinn, ok

1) þörf var þcirra í, 378. 2) frá [ iit ok, 379.
3) frá [ er lagað eptir likindura; hökull sá var úr gjörðr, 204. 207. 

208. 211. 381 og útg.; liaukr sá er á gjörður, 379; hauksnautr var úr 
gjörðr, 205. 200. 209. 375. 378.

4) þannig liafa flest hin og útg.; skarmending*, 379.
3) Sandártúngur, 379.
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[öll atföng' önnur sem bezt máttL verða. En föstudags aptan- 
fóru biskupar báðir til laugar í Laugarás eptir náttverð. En 
þar urðu þau tíðindi, at þar andaðist Iíetill biskup, ok þóttu 
mönnum þat mikil tíðindi. Mikili liryggleiki var þar á mörg- 
um mönnuiu í því heimboði, þartil er biskup var graflnn ok 
um liann búit. En með fortölum Magnús bisluips ok drykk 
þeim liinum ágæta, er þar var veittr, þá urðu menn skjótara 
afhuga hörmum sínum. En eplir þat var kjörinn1 2 3 til bisluips 
at Hólum Björn Gilsson, ok fór hann utan með bréfum Magnús 
biskups til Áskels erkibiskups, ok var Björn vígðr lil biskups 
næsta dag eptir Krossmessu á vár4, ok fór út liíngat hit sama 
sumar, ok var biskup al Hólum xv3 vetr.

15. En þá xv vetr váru liðnir frá andláti þorláks biskups Run- 
ólfssonar, en Magnús hafði biskup® verit xiiij vetr, þá brast1 * sú 
óhamíngja á íslandi, at eigi liefir önnur þvílík verit at mannskaða, 
þá Magnús biskup hafði farit yflr Vestfjörðu ok var í Iiítardal um 
Michaelismessu. En hinn næsta dag eptir messudaginn, þá kom 
þar eldr í bæinn um náttmál, ok varð biskup eigi fyr varr við, 
en honurn þótti eigi óhætt út at gánga, og var sem hann vildi 
eigi bæði gjöra, at ílýja ógn dauðans, er hann sá þá nálgast, 
en lrafa þess áðr beðit jafnan almáttugan guð, at hann skyldi 
þal líflát spara honum til handa, er hánum þætti sér í því 
laugar píníng8. Magnús biskup lét þar sitt líf í liúsbruna, ok

1) frá [ þannig hefir Páls biskups saga cap. 5; öll ölföng, útg. eptir 
nokkrum handxútanna; öl áföng, 379.

2) Artíð Ketils biskups er 6. Juli; ártiðaskráin hefir 7. Juli. I pi-esta- 
tali (Islendínga sögur I, 384) stendr „octabas apostolorum Pctri ok Pauli”, 
og kemr það í sama stað. jþar segir og, að hann liafi andazt föstudag 
í sólsetr. þessa sögu sagði Magnús biskup sjálfr Ai-a fróða.

3) leiðrétt; handritin öll hafa „vígðr”.
4) það getr ekki hafa verið fyr en á næsta alþíngi, 11413, að Björn var 

kosinn til utanferðar, en vígðr næsta vor, 4. Mai 1147, scm þá bar upp 
á 2. sunnud. e. páska; cn hann var 15 vetr biskup, en annálar segja 
hann hafi andazt 11G2, og kemr það allt í réttan stað niðr.

s) þannig 378. 205 ; í sumum er misritað : xij, og þannig hefirKh. útgáfan.
0) biskup hafði, 379. ^
r) bar til, hin handr. og Kh. útg.; „brast á Islandi”, þ. e. buldi á 

Islandi, dundi yfir landið.
b) sín b. v. 378; 379: laung sín piníng.
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með liánum ij menn ok lxxx' . I>ar andaðist Tjörvi2 prestr 
Böðvarsson, er ávallt hafði honum ]>jónal í hans biskupsdómi. 
þar létust vij prestar aðrir ok allir göfugir. Lík biskups ok 
Tjörva váru náliga óbrunnin, ok váru bæði færð í Skálaholt, 
ok þá váru sendir skynsamir menn i Fljótshlíð, Páll prestr 
Sölvason or lleykjaholti ok Guðmundr Koðransson, at segja 
þessi tíðindi Halli Teitssyni ok Eyjúlfi Sæmundarsyni, ok öðrum 
höfðíngjum, er at veizlu váru með lionum. j>eir fóru strax í 
Skálaholt; en vestan kom rneð lík biskups ok Tjörva: Guð- 
mundr prestr Brandsson, ok Snorri Svertíngsson, ok fleiri virðu- 
ligir rnenn, ok kómu í Skálaholt á Díonysius messu. En Gere- 
onisdag3 * váru líkin niðrsett hjá grepti hinna fyrri biskupa, [ok 
heflr vætr1 meir til óyndis liagat en þá, er rnenn urðu svá nauð- 
skilja, at náliga varð lrverr við sinn ástvin at skilja, í Hítardal.

Magnús var vígðr til biskups af Özuri erkibiskupi á dögum 
Anacleti páfa5 * *, á dögunr Haralds konúngs gilla okG Magnús Sig- 
urðarsonar, Noregskonúnga. j>ávar hann vetri meir en lrálffertugrT. 
En hann andaðist í lrúsbruna í Hítardal fimta dag viku, einni nótt 
eptir Michaelismessu8. j>á var liðit frá híngatburði Ghristi xic 
vetra XL ok einn vetr9; þá liafði hann xiiij vetr verit hiskup.

16. MeðanMagnús var biskup, þá sviku bæjarmenn Harald 
gilla, ok þá féllu þeir Magnús konúngr Sigurðarson ok Sig- 
urðr slembidjákn. j>á varð víg þóris Steinmóðssonar ok 
andlát Özurar erkibiskups, ok [Rafns] Úlfhéðins [sonar] lög-

1) lxxii í annálum og ártíðaskrá, svo öll lílundi eru til, að sú tala sé 
réttari, en Húngrvaka fari hér tugavillt. jþcssar G brennur liafa verið 
mestar á Islandi í fornöld: Blund-Ketilsbrenna 904; Njálsbrenna 1011; 
Hítardalsbrenna 1148; Lönguhliðarbrenna 1196; jjorvaldarbrenna Vatns- 
firðíngs 1228 og Flugumýrarbrenna 1253.

») 378 og 205 nefna hann Torfa, og rnun það rángt. 
s} Dionysius messu (9. Okt.) bar þetta úr uppá laugardag, en Gereonis 

dag (10. Okt.) bar þá upp á drottinsdag, og því munu líkin hafa verið 
grafin þann dag. (Handritin hafa: Geronis, Gedeonis, Gregorius, allt rángt). 

4) frá [: og hefir verit, 378; 205: ei liefir verit.
3) Anacletus ij. var páfi 1130-1138.
0) sonar, b. v. 379, rángt.
>) Magnús biskup er því fœddr 1098, og hefir andazt fimtugr (1098- 1148).
s) árið 1148 bar og Micliaelis messu (29. Septbr.) einmitt uppá miðvikudag.
s>) á að vera 1148, sem messudagrinn vottar og öll frásögnin.
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sögumanns1 ok Finns lög[sögu]manns2, ok Henriks Eng- 
landskonúngs, ok margt annat varð á hans dögum, þat er mikil 
tíðindi váru í3. Eptir andlát Magnús biskups, hit næsta 
sumar, varð at kjósa mann lil biskups, ok fór utan Ilallr Teits- 
son, ok mælti allstaðar þeirra máli, sem hann væri4 all- 
staðar þar barnfæddr, sem þá kom hann. Hallr andaðisl í 
Trekt, þá þeir fóru aptr, ok var eigi vígðr til biskups. En þá 
andlát hans spurðist til íslands, ok menn mundu þurfa al kjósa 
biskup, þá váru þat allra manna kjör, sem ráða áttu, með 
forsjó Bjarnar biskups á Hólum, at, menn kjöru lil biskups 
norðlenzkan mann, þann er Klængr bét, ok var þorsteinsson 
ok Halldóru Eyjúlfsdóttur5.

17. Klængr var vænn maðr at áliti, ok meðalmaðr at vexti, 
kvikligr ok sköruligr0, ok liinn mesti lærdómsmaðr. Hann var 
málsnjallr ok öruggr at vinfesti, ok bit mesta skáld"1 7. Hann 
hafði verit með Katli biskupi ok hafði hann i mörgu lagi lians 
háttu g.óða. Klængr fór utan hil sama sumar sem hann var 
til biskups kosinn, með bréfum Bjarnar biskups, á fund Áskels 
erkibiskups, ok vígði hann Klæng til biskups xij, nóttum eptir 
Máríumessu á vár, ok hit sama sumar eptir fór liann til íslands8,

1) Öll handrit hafa „Ulfhéðins”, en það nafn hiýtr að fara milli mála. Að 
framan (cap. 9) er sagt, að Ulfhéðinn andaðist um daga Gizurar biskups, 
og víst er það, að hann lét af lögsiigu 1110 og cr lians hvergi getið síðan 
í annálum. Hér cr því eflaust farið feðgavillt, og á að standa (lRafns 
tílfhéðinssonar”. Rafn hafði lögsijgu 4 ár: 1135-1139.

2) Finnr prestr Ilallsson liafði lögsögu G ár, 1139-1145 og andaðist 
1145 (ísl. ann.). I Melabók er lögsögumannatal allt úr lagi fært þessi árin.

s) þessir viðburðir, sem nú eru taldir, urðu þessi ár: fall Haralds gilla 
1130 (14. Decbr.); Sigurðar slembidjákns og Magnús blinda 1139; Jjóris 
Steinmóðssonar 1130 (ísl. ann.); andlát Ö/.urar erkibiskups 1137 ogRafnsÚlf- 
héðinssonar 1139; Finns Hallssonar 1145; Iteinreks I. Englakonúngs 1135.

4) ávallt, b. v. 379, líklega fyrir ritvillu.
5) ætt Iflængs biskups er rakin i biskupa ættum (Islend. s. 1, bls. 301).
o) ok algjörr at sér ok ritari góðr, b. v. 378. 205. 206.
7) Klængr biskup var liöfuðskáld. Snorri tilfærir vísuhelmíng al- 

hendan eptir hann í háttatali sínu ; það er úr kvœði, er vér ætlum að Klængr 
hafi ort um siglíng sína til biskupsvígslu (,,bað ek sveit á glað geitis”. 
Snorra edda Svb. Egilss. bls. 132). Gunnlaugr múnkr getr með miklu lofi 
bókagjörða Klængs (sjá Jóns s. helga cap. 27).

s) Timatalið er þannig: Hallr andaðist í Utreclit 1150 (ísl. ann.). 
1151 var Itlærigr kjörinn til biskups og fór samsumars utan, og var vígðr



Hiíngrvnka. felSKUPA SÖGUK. 81

ok var þá kominn frá Róm sunnan, ok allt utan or Bár, Gizurr 
Hallsson, [ok] fór út með honum; ok áttu þá menn at fagna 
tveim senn hinum beztu manngersemum á íslandi. Á tveim 
skipum kómu út stórviðir, þeir er Klængr biskup lét höggva í 
Noregi til kirkju þeirrar, er liann lét gjöra í Skálaholti, er at 
öllu var vöndut fram yflr hvert hús annat, þeirra er á íslandi 
váru gjör, bæði al viðum ok smíði. En er biskup kom til 
stólsins í Skálaholti, þá varð liann þegar svá vinsæll við alþýðu, 
at jafnvel unnu honum þeir menn hugástum, er liann hafði 
skamma stund at stóli setið, er lieldr höfðu við honum horft 
í sínum huga. Er þat eigi kynligt, þó at svá yrði, því at liann 
var stórlyndr ok stórgjöfull við vini sína, en örr ok ölmusu- 
góðr við fátæka menn. Linr* 1 ok lítilátr var liann við alla, 
kátr var liann ok keskifimr, ok jafnlyndr maðr við vini sína, 
svá at þángat var til allra úrlausna at sjá, er liann [var, meðan 
liann var at2 stólnum, hverskyns er við þurfti. Ilann lét taka 
til kirkjusmíðar, er liann hafði einn vetr at stólnum setið. 
Svá sýndist öðrum mönnum lillög vera mikil til kirkjugjörðar 
at hverjum misserum, bæði í viðarföngum ok smíðakaupum 
ok mannhöfnum þeim, er þar fylgdu, at svá þótti skynsömum 
mönnum, sem öll lausafé þyrfti til at leggja, þau er til stað- 
arins lágu í tíundum ok öðrum tillögum. Búit þurfti í annan 
stað svá mikilla tillaga við at hverjum misserum, fyrir sakir 
fólksfjölda ok gestrisni ok annarar atvinnu, [at] svá þótti, sem 
þar mundi þurfa til alla lausa aura, þá er staðr átti. í þriðju 
grein liafði liann svá veizlur fjölmennar, ok stórar fégjafir við 
vini sína, er bæði váru margir ok göfugir, at þar þurfti ná- 
liga ógrynni fjár til at leggja. En almáttugr guð, er allt 
gott gefr af sér, lét öngvan þann [hlut skorta3 er þurfti at hafa, 
bæði til kirkjugerðar ok annarar atvinnu, þeirrar er biskup vildi 
láta hafa meðan hann lifði. þessir váru höfuðsmiðir at kirkj- 
unni í Skálaholti: Árni er kallaðr var höfutsmiðr, ok Björn

0. Apríl 1152, sem þá bar upp á 1. sunnudag eptir páska (Boðunardagr 
Maríu, Annunliatio Mariœ, er 20. Marts).

1) ljúfr, 378.
2) frá [ vikið við eptir getg.; var með, hann var að, 379; var með, 

þar var á, 205.
a) þannig, 378; frá [ skort á, 379 og 205.

I. B. 6
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hinn hagi þorvaldsson; Illugi Leifsson telgdi ok viði. En þá 
kirkjan var algjör, orti Runólfr biskupsson1 vísu þessa:

Ilraust er2 * liöll, sú er Iíristi 
hugblíðum lét smíða, 
góð er rót und ráðum, 
ríkr stjórnari, slíkum.
Gipta var:! þat, er gjörði 
guðs rann ígultanni4;
Pétr hefir eignazt ítra 
Árna srníð ok ISjarnar5.

18. Iílængr biskup var svámikill málafylgismaðr, ef hann var 
at sóttr til ásjár, at hann var bæði höfðíngi mikill sakir vizku ok 
málsnilli; lionum váru ok landslögin í kunnara lagi. Af því 
höfðu þeir höfðíngjar allan hlut mála, er hiskup var í fylgi með; 
var ok engin sú gjörð um stórmál, at eigi væri Klængr biskup 
til hverrar lekinn. þeir váru ok hans vinir traustastir, er mest 
[váru virðir6 * áíslandi: Jón Loptsson ok Gizurr Ilallsson. Klængr 
biskup átti ok gjafavixl við liina stærstu liöfðíngja í öðrum 
löndum, þeim er í nánd váru; ok af slíkum hlutum varð hann 
vinsæil, bæði utanlands ok innan. En þá er kirkja var gjör í 
Skálaholti, svá biskupi þótti hún til vígslu fallin, þá gjörði biskup 
veizlu mikla ok ágæta vinum sínum, ok bauð þángat Birni 
biskupi ok Nichulási ábóta1, ok mörgum höfðíngjum, ok var 
þar hinn mesti fjöldi boðsmanna; þeir vígðu báðir kirkju í Skála- 
liolti, Iílængr ok Björn, annarr utan, en annarr innan, oklielg- 
uðu báðir Petri postula, svá sem áðr hafði verit, en Nichulaus 
ábóti hafði formæli. [[>at var á degi8 Viti píníngarvátts9. En

i) Runólfr, son Ketils biskups, er nefndr í prestatali norðanlands 1143.
Hann andaðist 1186. i) var, 378. 205. 3) varð, 378.

4) í flestum handritum er eyða fyrir þessu orði (205. 206. 209. 210.
375. 378); 204. 380. 381 hafajúgtanni; 207. 211. 377: Uguðs rannhefir 
tignað”. — Grettir kallar hjörnirin igultanna („ígultanna gat ek unnit”); þó 
er júgtanni algengara.

5) leiðrótt; liandritin hafa ,jBjarna”. 0) frá [ var undir, 378. 205.
r) Nikulás Bergsson er í ábótatali í Stokkhóhnsbók talinn annarr ábóti

að Jverá. Hann ferðaðist víða irm lönd og eptir hans fyrirsögn er ritað
„leiðarvísir ok borgaskipan”, (A. Magn. 194. 8vo; pr. í Werlauffs Sym- 
bolæ ad geogr. med. ævi. 1821. 4*o, og Bafns Antiquités Russes 11, 397— 
415). Hann andaðist 1159. Hinn fyrsti ábóti að jiverá hét Höskuldr.

») frá [ eptir 205 og hinum ; sleppt óvart í 379. 9) Yitusmessa er 15. Juni.
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eptir tíðir bauð Klængr biskup öllum þeim mönnum, er við kirkju- 
vígslu höfðu verit, at hafa þar dagverð, þeim er sér þótti þat 
betr gegna, ok var þat enn gjört meir af stórmennsku en fullri 
forsjá, af því at á einn veg reyndist þat ávallt, at eiga undir 
mörgum heimskum, er einn vitr maðr má vel fyrirsjá með 
stillíngu, ok mátti þar ok þá mikit at raun um þat komast, 
fyrir þvi at eigi höfðu þar færri menn dagverð en vij°, ok urðu 
tillög með óbægindum áðr létti; en veizla var allvirðulig, at 
öllum þeim mönnum [þótti], er þángat var boðit, ok váru allir 
virðíngamenn með stórum gjöfum á brotl ieystir. [Klængr 
biskup létprýða1, þat mest hann mátti til fá, kirkju þá er hann 
lét gjöra at Skálaholti, unz lion var at öliu búin. Hann lét 
gjöra2 gullkaleik ok setja gimsteinum ok gaf kirkjunni; liann 
lél ok rita tíðabækr miklu betri en áðr váru3. Sú var öll iðja 
hans senn: at kenna prestlíngum ok ritaði ok söng psaltara, 
ok mælti þó allt þat, er nauð bar til. [Meinlátsamari var hann4 5 
i mörgu lagi en aðrir biskupar liöfðu vcrit, í vökum ok föstum 
ok klæðabúnaði; liann gekk opt berfættr um nætr í snjóum 
ok frostum. þá er Klængr hafði X vetr biskup verit, þá and- 
aðist líjörn biskup al Hólum ij nóttum eptir Lúcasmessu3, þá 
er hann hafði xv vetr biskup verit. Eu sumarit eptir [var] 
kjörinn Brandr prestr Sæmundarson, ok hafði hann utan með 
sér bréf Klængs biskups á fuud Eysteins erkibiskups, ok var 
iiann vígðr til biskups Máríumessu dag hinn síðari0, ok var i 
Björgvin um vetrinn ok svá Jón Loptsson; en síða[nj fór biskup 
út um sumarit eptir, ok settist á biskupsstólinn á Hólum, 
sem hann var til vígðr.

19. lílængr biskup hélt allt til elli vegsemd sinni ok vinsæld- 
um, svá at allir virðu hann mikils, þeir er mest váru verðir. 
En er hann tók at cldast, þá sótti að lionum vanheilsa mikil,

i) frá [ b. v. eptir getgátu. 2) tvískrifað í 379.
d) „ritandi bœkr margar ok merkiligar, sem cnn tjást at Hólum ok viða

annarstaðar”, segir Gunnlaugr múnkr um Klœng (Jóns s. li. cap. 27).
4) frá [ eptir getgátu; meinlátsamr, 379. 205 og fleiri, cn það á ekki 

við það sem eptir kemr.
5) Lucasmessa er 18. Octbr. ártíðBjarnar biskups er ogtalin 20. Octbr.
0) þannig205; þann siðari, 379; — Brandr var vígðr 1103, enþaðárbar

Mariumessu hina siðari (8. Sept.) uppá 17. sunnudag e. tr. Brandr biskup 
andaðist 1201 og var því 38 ár biskup. (378 hefir Magnúsmessu fyrir 
Maríumessu, sem er rángt).

6’
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ok tók í fyrstu fætr lians at opnast af kulda ok meinlætum, 
ok óhægindum þeim, er liann liafði haft. En er hann tók at 
mæða bæði elli ok vanheilsa, þá sendi hann utan bréf sín til 
Eysteins erkibiskups, ok bað hann leyfis, at hann skyldi ná af 
hendi at selja lands-fjölskyldir biskupsdóms síns, ok at taka 
annan til biskups í staðinn, eptir dæmum Gizurar biskups. En 
þau orð kómu aptr af erkibiskupi, at í lians leyfi skyldi biskup 
kjósa ok senda utan, en hann skyldi halda upp tíðagjörð 
ok kenníngu meðan hann væri til færr, þótt hann væri eigi 
færr til yfirferðar. Klængr biskup fór til alþíngis, ok sótti þá 
at höfðíngja, at maðr væri til biskups kosinn, ok var þat allra 
manna ráð, at hann skyldi kjósa þann, sem hann vildi, en 
liann kaus þorlák þórhallsson1 *, er þá var ábóti í þykkvabæ; ok 
var þat mikil gæfa Klængs biskups, er hann kaus þann mann 
eptir sik, er nú er sannheilagr, ok allir mega vita, at aldrei hefir 
fyr meir neinn maðr at því reynzt á íslandi, nema hinn heilagi 
þorlákr biskup-, er þá var lil biskups kosinn. En þó hafði 
lílængr biskup staðarforráð þau misseri, ok var þó óhægt fyrir 
at ráða, því at þá lágu öngvar gjafir lil staðarins, en afvinna 
varð öngvu minni. Iílængr biskup seldi sjálfr af hendi staðarins 
forráð, ok fékk þau í hendr þorláki biskupi, ok þeim mönn- 
um, er hann kjöri til með sér; en hin síðustu misseri, er Klængr 
biskup lifði, reis liann náliga ekki or rekkju, ok bjósl eptir 
því við andláti sínu, sem hverr vitr maðr mundi sér helzt kjósa 
í löngum vanmætti.

Klængr var vígðr til biskups á dögum Evgeni páfa af 
Áskeli erkibiskupi3, ok á dögum Eysteins ok Sigurðar Noregs- 
konúnga; hann hafði þá vij4 vetr hins fimta tugar ok var

1) J>ovallason, 379; fioralldzson, 205.
j) í jporláks sögu hinni elztu cap. 19 er líkt orðað: Í(því aldri hafði 

uppkomið helgi né jarteinir nokkurs manns á Islandi [fyr] en jiorláks bisk- 
ups”. Helgr dómr þorláks var upptekinn 1198, en Jóns hiskups 2 árum síðar 
(1200). Vér ætlum, að Húngrvaka og þorlákssaga sé annaðhvort cptir sama 
manninn, eða að háðir höfundarnir hafl verið samtíða í Skálaholti, og munu 
háðar sögurnar vera ritaðar skömmu eptir 1200, um daga Páls biskups, 
eða litlu síðar, en hitt getr varla verið, að þær só ritaðar á þeim 2 árum, 
áðr enn lielgi Jóns kom upp, enda liggr ekki það í orðunum, ef að er gáð, 
heldr að eins, að jiorlákr er talinn hinn fyrsti helgr maðr hér á landi.

a) Evgenius iij. var páfi 1145-1153, Askell erkibiskup 1137-1177.
«) þannig leiðrétt; í handritunum er ij, og ætti Klængr eptir því að vera
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biskup xxiiij vetr. Hann andaðist iij nótlum eptir Mathíasmessu, 
ok ber svá ártíð hans, en iiij ef hlaupár er [eigi].* 1, þá var þvátt- 
dagr í ymbrudögum um lángaföstu; þá var iiðit frá híngat- 
burði Christi at almenniligu áralali M. C. lx ok ix ár2, ok var liann 
graflnn hjá hinum fyrrum biskupum; en þorlákr ábóti stóð 
yíir honum, bœði hans grepti ok lians andláti; ok bar honum 
allskonar giptusamliga til, er slíkr maðr skyldi yíir honum 
standa bæði lífs ok önduðum, sem uú reynist3 fyrir guði hinn 
sæli þorlákr biskup.

20. Mörg urðu stór tíðindi meðan Klængr var biskup, þó hér 
geti eigi margra. J>á varð fráfall þeirra bræðra Gillasona, 
JNoregskonúnga, Sigurðar fyrst, en þá Eysteins, en síðast ínga, 
ok andlát Jóns erkibiskups, ok fall Hákonar herðibreiðs, ok 
andlát Bjarnar biskups á Hólum. Á dögum Iílængs biskups 
var píndr hinn heilagi Thomas erkibiskup á Englandi4, ok á 
hans dögum kom annat sinn upp eldr í Heklufelli5. J>á var 
ok jarðskjálpti sá, er mannskaði varð af6. þessir menn önd- 
uðust íslenzkir meðan Klængr var biskup : Jón Sigmundarson1 [ok 
Hreinn ábóti”, Páll þórðarson ok Guðmundr Ketilsson, Bjarn- 
héðinn prestr Sigurðarson ok Beinir bróðir hans; víg Helga 
Skaptasonar; ok Nichulás Sigurð[ar]son var þá felldr í þránd-

fœdtlr 1110; en 12 vetra kora hann til Jóns bisknps helga, en Jón and-
aðist 1121, getr því þetta ekki verið rétt. Nú vill svo vel til, að í latínu-
brotinu gamla af þorláks sogu lielga (sem mun vera skrifað um 1200) er
tiltekinn aldr Klængs, að hann hafi andazt á 71. aldrs ári (anno œtatis
septuagesimo primo'); hann er þvi fæddr 1105, og heíir 1117 komið að 
Hólum í skóla, en vigzt 47 ára 1152; er hér þvi ritvilla (ij fyrir vij).

i) þannig leiðrétt, þetta orð vantar í 011 handrit. Klængr andaðist 
„tercia kal. martii” sem í latínubrotinu segir; það er rétt, því 1176 var 
hlaupár; en cndrarnær er ártið hans prid. kal. mart. Artið Klængs er 
28. febr.; en Mathiasinessa er 25. febr. þegar hlaupár er, en 21. endrarnær; 
svo ái'tið Klængs ber þrem nóttnm eptir hana þogar lilaupár er, en fjórum 
þegar eigi er hlaupár. Arið 1170 bar og 28, febr. uppá laugardag.

vj á að vera 1176. Latínubrotið gamla segir 1169, eins og hér.
3) þannig 205 og fl.; reyndist, 379. 4) i Englandi, 379. 205.
sj þannig 379 og 377. Heklu fjalli, 205. r.) at, 378. 205.
r) þannig leiðrétt; 011 handritin hafa: Sigurðsson.
e) þannig leiðrétt; á Bári, 379; frá [ v. i 378. 205. 206-207. 210. 

Hreinn ábóti Styrmisson var Gilsbekkíngr að fiiðurætt. Styrmir faðir hans, 
Hreinsson, Hermundarsonar, lllugasonar hins svarta, er talinn með mestu
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heimi1. Nú má oss sýnast sem eigi haíi slíkr skörúngr verit 
fyrir margra [hluta] sakir á íslandi, sem Klængr biskup var; 
viljum vér þat ok ætla, at hans rausn muni uppi vera meðan 
ísland er bygt.

Nú er komit at frásögu þeirri, sem segja skal'2 frá hin- 
um sæla þorláki biskupi, ok er þessi saga3 hér samin til 
skemtunar góðum mönnum4, til frásagnar, sem aðrar þær, er 
hér eru fyrr ritaðar. En svá vel sem frásögn fer frá hverjum 
þeirra, þá eru þó engin5 dæmi fegri í alla [staði, en frá þess- 
um6 hinum dýrðliga guðs vin er at segja, þorláki biskupi, er 
at réttu má segjast geisli eðr gimsteinn [heilagra, bæði á 
þessu landi1 ok svá annarstaðar [um heiminn*5. Hann má at 
sönnu kallast postuli Islands, svá sem hinn heilagi Patrekr 
kallaðist postuii Irlands, því at þeir frömdu verk postula sjálfra 
í sínum kenníngum ok þolinmæði bæði við óhlýðna menn 
ok rángiáta.

höfðíngjum um daga Gizurar biskups. I Sturlúngu er Hreinn ábóti nefndr 
í(Reinir ábóti að þverá”, en það er varla annað en ránglesið (uþ)verá” 
fyrir apingeyrum”). I Flateyjar annál er hann talinn ábóti í Hítardal, og 
sama stendr í ábótatali A. M. 415 (4to), sem ritað er um 1330. En 
Gunnlaugr múnkr telr hann í sögu sinni með þeim lærisveinum Jóns helga, 
er hann sjálfr hafi séð, og segir athann liafi verið þriði ábóti á þingeyrum, 
eða næstr eptir Asgrím Vestliðason; sama segir og í ábótatali i Stokk- 
hólmsbók, og hlýtr það þvi að vera rét.tast.

í) þessir atburðir gjörðust á þessum árum: fall Sigurðar konúngs 
munns 1155, Eysteins 1157, Inga 1161, Hákonar herðibreiðs 1162, and- 
lát Jóns erkibiskups i Niðarósi 1157, Bjarnar biskups 1162, píning Thomas 
Beckets erkibiskups í Kantaraborg 1170; elds uppkoma önnur í Heklu 1 i 58; 
andlát Jóns Sigmundarsonar 1164, Hreins ábóta Styrmissonar 1171, Bjarn- 
héðins prests í Kirkjubæ 1173; druknan Páls prests jjórðarsonar 1171; vig 
Helga prests Skaptasonar 1175; fall Nikulásar Sigurðarsonar 1176.

a) af, b. v. 379 (ritvilia, sem gleymzt hefir að leiðrétta).
3) þ. e.: saga Jrorláks biskups; af þessu er að ráða sem sami maðr 

hafi ritað hana og Húngrvöku.
4) ok, b. v. 378. 5) hér mörg, 378. <■) frá [ staði. En frá, 378.
7) frá [ íslands, 378. 205. «) frá [ sl. 378. 205.
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j)ANN tíma, er stýrði guðs kristni Anacletus pape, en kon- 
úngar váru yíir Noregi Magnús Sigurðarson ok Haraldr gilli, 
þá var fæddr í lieraði þí á íslandi, er Fljótshlíð heitir, þor- 
lákr hiun helgi, á bæ þeim, er heitir at Illíðarenda, á þí ári, 
sem þorlákr biskup Runólfsson andaðist. Eigi bar af þí nöfn 
þeirra saman, at hann væri eptir þorláki biskupi heitinn, heldr 
af þí, at sá, er alit veit ok öllu stýrir, vildi þá virðíng gera 
þorláks biskups liins fyrra, at hans nafn veri jafnan elskat ok 
dýrkat af öllum þeim mönnum, er síðan lieflr auðit orðit at 
heyra [ok] vita dýrð liins sæla þorláks biskups; heílr almáttigr 
guð þá dýrð veitta nafni hins sæla biskups, sem fyrr sagði Saio- 
mon hinn spaki, at betra væri gott nafn en mikil auðæíi; en þal 
var þá sannliga gott, er lielgat var undir heilagri skírn, en 
blezat síðan með biskupligri tign. Heiir sá orðskviðr í þessu 
sannazt, at „þat er spáð, er spakir mæla”, at þat nafn verðr nú 
mörgum gulli betra, þeim er á hann heitaí sínum nauðsynjum; 
þat sannast nú ok eigi síðr í þessu máli, sem í öðrum stað 
segir heilog ritníng, at „betra er gott nafn, en dýrðlig smyrsl”, 
af þvi at nú berr opt þá raun á, at nú verðr optliga þat skjótt 
gert af ákalli hans nafns, er hvárki hefir áðr mátt lieilt verða 
af smyrsium né af lækníngum þeim, er menn hafa áðr með farit 
ok til leitað.

2. Faðir þorláks var þórhallr, en móðir1 2 Halla; þau váru 
vinsæl ok val at sér. Hann var farmaðr áðr3 hann setti bú, 
en hon var fengsöm ok forvitra. þau váru bæði góðrar ættar 
ok göfugra manna fram i kyn. En þat má nú auðsýnt vera,

1) Til eru alls þrjár siigur af jjorláki lielga: liin clzta, merkt A, er hér 
prentuð cptirNr. 5 (folio) i bókhloðu konúngs i Stokkhólmi (kölluð hér Stokk- 
hólmsbók, cða Sthb. A pappír finnst hún i A. M. 205. 206. 210 (folio). — 
Miðsagan, merkt V, (innst i A. M. 382. 4to. — Hin ýngsta, merkt C, 
finnstíA.M. 379 ('lto), 219 (folio) og viðar. 209 (folio) er ómerkileg sam- 
steypa sira Jóns Erlendssonar af A. og 0.

2) faðir, Sthb. (ritvilla). 3) þannig, 205 j at, Sthb.
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ut guð hefir þat fagrliga viðr oss ent, er liann hét fyrir munn 
Davíðs spámanns: at blezat mundi verða kyn röttlálra manna; 
ok má sjá, at þat hefir nú fagrliga fyllzt ok framkomit í lííi 
hins sæla þorláks biskups. Frændr þorláks hinir nánostu váru 
réttlátir ok ráðvandir, höfðu fjölskyldi mikil, en fjárhlut úgnógan. 
þorlákr var þá úngr at aldri, er þau brugðu búi sínu, faðir 
lians og móðir. Ilann var úlíkr fiestum úngum mönnum í 
sinni uppfæðíngu: auðráðr ok auðveldr í öllu; lýðinn ok hug- 
þekkr hverjum manni; fálátr ok fályndr um allt; nýtr ok nám- 
gjarn þegar á únga aldri. Hann nam psaltara, áðr en sundr- 
skilja vyrði börn móður hans ok föður, en lítið hafði hann bók- 
nám annat í fyrstu; en svá var hann þegar athugasamr á únga 
aldri, at mörgum vitrum mönnum fundust orð um hann. En 
þótt hann hefði eigi mikit nám á barnsaldri, þá gekk fyrir þat 
í hans háttum, sem hann hefði náliga allt þat numit, sem þá 
mátti honum betr sama en áðr. Ilann þýddist eigi leika né 
lausúng; var (liann vakr' ok val stiltr, ok létþess snimma á kenna, 
at, harrn rnundi þat heilræði þýðast vilja, er Davíð kennir í psalt- 
ara: at maðr skyli hnegja sik frá illu ok gera gotl, leita frið- 
arins ok fylgja honum.

3. Sem nróðir lians sá af sinni vizku, með guðs forsjá, hve 
dýrðligr kennimaðr þorlákr mátti verða af sínum góðum háttum, 
ef nám hans gengi fram, þá réðust þau rnæðgin í hinn æzta 
höfuðstað í Odda, undir hönd Eyjólíi prest Sæmundarsyni, er 
bæði hafði höfðíngskap mikinn ok lærdóm góðan, gæzku ok 
vitsmuni gnægri en ílestir aðrir, [ok heyrðum vér hinn sæla 
þorlák þat vitni bera honum, at hann þóttist trautl þílíkan 
dýrðarmann reynt hafa, sem hann var, ok sýndi hann þal síðan, 
at hann vildi eigi hjá sér láta líða þau heilræði um sinn meist- 
ara, senr til gaf hinn sæli Páll postuli sínum lærisveinum, tal- 
andi svá til þeirra þeim áheyrandunr: „Veri þér eptirglíkjarar 
mínir, sem ek em Iírists”; af því at svá bar opt til, þá er 
vér hældum hans háttum góðum, at hann kvað þat vera sið- 
venjur Eyjólfs fóstra síns Sæmundarsonar. Gjörði iiann þat 
rnakliga, þótt hann virði liann mikils í sinni umræðu, því at 
þat var honum í at launa1 2.

1) frá [ tvískrifað i Sthb.
2) Á þessum orðum : „heyrðu vér” og l(þá er vér hældum” er auðsætt, 

að þessi saga er rituð af samtíða manni Jiorláki biskupi, og eflaust af

J
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Eyjólfr virði f>orlák mest allra sinna lærisveina um þal 
allt, er til kennimannskapar kom, :if þí at hann sá af sinni 
vizku ok lians meðferð, sein síðarr reyndist, at hann mundi 
fyrir þeim öllum verða um þat, sem síðarr segir. þorlákr tók 
vígslur þegar á únga aldri allar, unz hann var djákn, af Magn- 
úsi biskupi; en hann var þá xv vetra gamall er biskup and- 
aðist; en því fóru vígslur hans skjótt fram, at þat fundu yflr- 
boðarnir, at hann hugleiddi sjálfr, ok gætti í úthorn þess vanda 
er fylgði hverri vígslu, þeirri er hann lók; ok svá skjótt, sem 
fram fór nám hans ok vígslur, þá lét hann til sín at fyrirhoði' 
koma með ráðinni staðfestu alla mannkosti, þá er vígslunum 
áttu til at heyra. Lét hann sér þat í hug koma, meðan nám 
var minna ok vígslur smærri, er Ysidorus biskup mælir, spakr 
ok heilagr: at bæði er nytsamligt at nema mart ok lifa rétt- 
liga, en ef eigi má bæði senn verða, þá er enn dýrðligra at 
lifa val. Hann gætti þess ok, þótt meir fylgdi lítilæti ok þjónk- 
an hinum smærrum vígslum, lieldr en sæmd mikil veraldar 
virðinga, at hann hélt öllum manndygðum þeim, er fylgja átlu 
hinum minna vanda, þá er hann var liafiðr á hina hærri palla 
vanda ok virðíngar með hinum stærrum vígslum. Sú var þá 
hans iðja, er hann var á úngum aldri, at hann var löngum 
at hóknámi, en at riti optliga, á bænum þess í millum, en 
nam, þá er eigi dvaldi annat, þat er móðir hans kunni kenna 
honum: ættvísi ok mannfræði.

4. þá er Magnús bisluip var andaðr, þá var nokkura stund 
biskupslaust i Skálholti, ok gerðist þá kennimanna fátt; varð 
þat þá ráð manna, at biðja Björn biskup-til at gera vígslur á 
alþíngi* 2, ok lét hann at bæn manna, ok var þá vígðr til prests 
þorlákr ok margir aðrir kennimenn3. En er hann var prestr, 
ok hann tók sjálfr stjórn ok forráð tíðagerðar, þá var þat brátt 
auðsýnt, hve geyminn ok gætinn hann mundi at vera um tíðir 
sínar, ok allt þat annat, er honum var á liendi fólgit með þeirri 
vígslu, er hann hafði þá fengit. Hann fór þá enn lítilátliga

vigðum manni. í stað þcssa hefir ýngsta sagan C. frá [: ok bar þor- 
lákr biskup lionum þat vitni jafnan síðan, þá cr talat var um háttu góðra 
manna: at það váru siðvenjur Eyjólfs fóstra lians.

1) fyrra boði, 205. 2) var þá fyrr komit til þíngs en nú, b. v. C.
3) þorlákr hefir þvi vart verið eldri en 17-18 vetra, er hann tók 

prestsvígslu.
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ineð sínu ráði, sem fyrr, ok tók sér þá hinu fyrstu misseri 
lítil þíng fésöm, ok hafði þau nokkura stund, ok varð honum 
hæði gott til fjár ok vinsælda, af þí at náliga unni honum 
hugástum hvert barn, er hjá lionum var; liafa ok þau mörg 
góð dæmi sótt hinn sæla þoriák, er sjaldgæt hafa orðit mörgf 
um öðrum, at liann var þá hæði senn úngr ok gamall: var 
úngr at aldri, en gamall at ráðum. Hann skrýddist þá enn á 
nýja leik mörgum mannkostum, ok allra mest þeim, er Davíð 
kallaði kennimanninum i skyldasta lagi, at þeir skyldu skrýðast 
hjálpræðum ok réttiæti, ok sýndi hann þat síðan alla sína æíi, 
at lionum varð þat náliga afhent, þá er til þurfti at taka, ok 
nutu þeir allir, er honum voru í nánd.

En er þí hafði nokkura stund fram farit ok honum var 
þá ok gott tii fjár vorðit, þá fýstist hann utanferðar ok vildi 
þá kanna siðu annarra góðra manna; ok fór liann af íslandi, 
ok er ekki sagt af hans ferðum, unz hann kom í París, ok 
var þar í skóla, svá lengi sem hann þóttist þurfa til þess 
náms, sem liann vildi þar nema. f>aðan fór liann til Englands, 
ok var í Lincolni, ok nam þar enn mikit nám, ok þarfsæligt 
bæði sér ok öðrum, ok hafði þá enn rnikit gott þat af sér at 
miðla í kenníngum sínmn, er lrann var áðr trautt jamval við 
húinn, sem nú. En er Jiann liafði vj ár af íslandi verit, þá 
vitjaði liann aplr lil frænda sinna ok fóstrjarðar, ok urðu 
lionum fegnir frændr ok fóstbræðr, ok allir hans ástvinir, ok 
rnóðir lians þeim mun fegnust ok systr, sem þeim var mest 
atlángt, en mest niðrfall í, ef nokkut hefði lálmat hans tilkomu. 
Móðir lians fylgði1 honum í sífellu, síðan er hann kom út, en 
hann veitti ástsamliga ásjá systruin sínum: ltagneiði, móður 
Páls, er síðan varð biskup eptir þorlák biskup, en annarri 
Eyvöru, ok hafði hann injök lánga skapraun af þeirra háttum, 
er eigi váru eptir hans skaplyndi; en þó kom þat til góðra 
Jykta um síðir, með guðs miskunn ok góðu tilstilli þeirra manna, 
er lut áttu í, ok góðvilja þeirra sjálfra. Hann var þá með 
sama lítilæti, eðr meira, er hann kom aptr or sinni hrottferð, 
sem hann hafði áðr verit, en eigi hafði liann sótt skart eðr 
þessa heims skraut, sem margr2 annarr, er minni fremd ok 
gæfu sækir í sinni hrottferð, cn hann hafði sótt. þat er ok

1) hér þrýtr 210, ok hefst aptr við niðrlag sðgunnar.
2) sá, b. v. Sthb., en er skafið út aptr.
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margra manna siðvenja, at þeir búast þá vandligar at vopnnm 
ok klæðum, er þeir koma út or för, ok þeir koma í meira val 
um slíka luti, en þeim hafi áðr til gefit. En þorlákr háfði sér 
at fararblóma lærdóm ok litilæti ok marga góða siðu, þá er 
hann sá í sinni ferð með mörgum góðum mönnurn, biskupum 
ok öðrum lærðum mönnum ok ráðvöndum, þeim er enn eru 
nærkonmir þí, sem fyrir öndverðu liefir hafizt guðs kristni ok 
síðan magnazt.

5. þorlákr var þá enn meðr frændum sínum nokkura vetr, 
ok hafði þá mjök góðan fjárlut með liöndum, ok sá þat margir 
vitrir menn, þeir lijá honum váru, al hann var þá enn til 
margra luta stórra ok góðra enn betr fallinn, þeirra er miklu 
varðaði, en áðr liann fór brutt. En er eigi liðu lángar stundir, 
þá fýstu frændr þorláks, at liann skyldi staðfesta sitt ráð nokkul 
meir en þá var, ok vildu þeir helzt at hann kvángaðist. þótt- 
ust þeir þat sjá mega, at hann [væri] fémaðr ok forsjámaðr 
mikill um flest. En guðs kristni hefir lcngi eflzt ok magnazt 
ok vaxit vandi lærðra manna, fyrir boðorða sakir, af þí at þá 
var eigi um þat mjök vandat af yfirboðum, þótt prestar fengi 
ekkna, en nú er þat fyrirboðit1, en þá váru þær konor svá í 
héraði, er beztr kostr þótti í vera, er ekkjur váru. Nú varð 
þorlákr at þí ráði eggjaðr, ok fór hann síðan ok frændr hans 
með honum á bæ þann, er í Háfi2 lieitir, ok ætlaði at biðja 
sér ekkju þeirrar virðuligrar, er þar bjó, ok var við þeim tekil 
þar forkunnar val. En er þeir tóku svefn eptir góðan beina 
á þeirri binni sömu nátt, þá sýndist þorláki í draumi maðr 
göfugligr yfirlits ok með sömiligum búningi ok mælti: „livert 
liafi þér ætlat higat yðvart eyrendi,” segir hann, ltef þér megil 
ráða?” — þorlákr svaraði: tlek veit eigi hverju verða vill,” 
segir hann. Sá mælti, er lionum sýndist í drauminum: „veit 
ek,” sagði liann, tlat þú ætlar þér hér konu at biðja, en þú 
skalt þat mál eigi upp láta koma, af þí at þat mun eigi ráðit 
verða, ok er þér önnur brúðr myklu æðri hugut, ok skaltu 
öngrar annarrar fá.” En er hann bafði þetta mælt, þá livarf 
hann frá honum at sýn; en þorlákr vaknar, ok var hann þá 
svá fráhorfinn þessu máli, at liann bað sér aldri konu þaðan frá.

1) það er líklega þorlákr biskup, sem hefir bannað þetla.

a) Hofi, hin.
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Fóru þeir á brott ok váru þau góöir vinir alla æfi síðan. En 
þeim þótti nokkut kynligt, hví hann var svá liverflyndr í þessu 
ináli, áðr þeir vissu livat til hafði komit, en þá kunnu allir val, 
er vissu. Eptir þenna atburð allan jamsaman, þá kveyktist 
eigi hugr lians til metnaðar, þó honum væri vitrað af guði, 
at hann ætlaði honum enn æðri forlög, en lians frændr liefði 
til hugat, ok liann sjálfr samþykkzt viðr; heldr tók hann sik þá 
þvi fastara í lítilæti, eptir allra liinna beztu manna dæmum, 
at því lítilátari hafa allir verit, sem þeir liafa hærra gengit í 
guðs augliti, eptir heilræðum almáttigs guðs, er liann mælir 
svá, at: Jiverr sá er sik lægir mun upp verða hafiðr”, ok: tlnemi 
þér at mér, því at ek em mjúkr ok lítilátr í hjarta mínu, ok 
munu þér íinna hvíld öndum yðrum;” okþá er þann veg liafði 
eigi lengi fram farit, þá lýstist brátt yfir hvat honum bjó í skapi.

G. 1 þann tíma réð fyrir bæ er í Iíirkjubæ heitir á Síðu 
ágætr kennimaðr, sá er Bjarnhéðinn1 hét, ok var hinn dýrð- 
ligsti maðr at alþýðu dómi. Ilann var vitr maðr ok vinsæll, 
örr ok mjök orðfærr, linr- og lærðr val. En er hvárr þeirra 
frá til annars, þeirra I>orláks, þá gjörði hvárn'* þeirra fúsan til 
samvistu við annan, ok lét guð þat eptir þeim, sem hann er 
van[r] at láta réttar iýslir eptir ráðvöndum mönnum, ok fór þá 
at vistafari þorlákr í Kirkjubæ, ok var þar vj vetr í samt; ok 
fengu þeir þat þá reynt, er guð segir svá, at „ok mitt er sætt 
en byrðr mín er létt”; var þá bæði, at eykirnir váru sterkir 
fengnir undir okit, en báru þó létlliga, af því at þeir lóku þá 
náliga allan vanda at bera fyrir þí fólki öllu, er þau héruð 
bygðu, er þeim váru nálæg. Skiptu þeir ok svá við sína undir- 
menn, at þeir tóku af þeiin þúngar byrðar, er á þá höfðu lagzt 
af mótgjörðum ok meinmælum við guð ok góða menn, en eptir- 
læti við fjandann, en lögðu á þá í staðinn guðs byrðar, lóttar 
ok linar, í hógbærum skriptum ok auðveldum yfirbótum. Bróg- 
ust þeir merkiliga þau nöfn undir, er almáttigr guð kallaði sína 
postula ljós þessa lieims, því at þeir lýstu líknarbraut til eilífra 
fagnaða, bæði með ágætligum kenníngum orða ok dýrðligra 
dæma. Mátti þat sjá á hversdagligum þeirra atferðum, al 
þeir urðu sjaldan afhuga þí, er guð mælti til sinna lærisveina:

1) Bjarnhéðinn prestr Sigurðarson er nefndr í prestatali 1143. Hann 
andaðist 1173.

») ljnfr, 200. 3) hvan, Sthb. og 205.

i
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Jýsi ljós yðvart fyrir mönnum,” sagði liann, uat þeir nemi 
yðrar atferðir góðar; dýrki þér föður yðarn, þann er á liimnum 
er.” Svá sýndist þeim, sem ásamt váru við þá, sem náliga 
væri öngar þær stundir, er eigi mætti nokkut þat af þeim hafa, 
er gæði váru í. Yáru þeir ok svá samiyndir ok samþykkir at 
góðu, sem Lucas segir af guðs postulum, ok svá mátti þikkja, 
sem þeir hefði eitt hjarta ok eina önd; fór þat þá víða um 
héruð, hversu ólíkir þeir þóltu flestum mönnum vera í sínum 
framferðum. Var þat þá þegar vitra manna mál, at hvergi 
myndi vera vænna til al leita en þar, þótl mann þyrfti at ráða 
til hins mesta vanda á íslandi, ok var þat eigi missét, al þí 
sem síðar reynist. * *

7. Fyrir þeim bæ í þí héraði, er annarr var beztr', réð 
sá maðr er þorkell liét2, auðigr at fé, en spakr at mannviti. 
Iin er hann tók nokkut at eldast, en átti önga allnána3 i'rændr 
til erl'ðar eptir sik, þá gæddi liann sína frændr með auðælum, 
en frelsti sér þann fjárlut til forráða, er eptir var, mikinn 
ok fríðan; han lýsti þá yflr þí, at hann vildi Iírist kjósa ok 
hans helga menn sér til erfíngja alls þess fjár, er þá var eptir, 
ok vildi reisa kanoka setr í þykkvabæ; en þat mál var vant 
at semja í fyrsta sinni; ok leitaði hann af því þat fyrst til at 
fá, er vandast var: manninn þann, er regulu mætti setja, þá 
er þeir menn skyldu hafa, er þar vildu til lireinlífis ráðasl. 
Hann fór þá í Kirkjubæ, ok skoraði á þorlák, at hann réðist 
til; en hann lét þat ekki alltorsótt við sik vera, af þí at hann 
hafði þat áðr í hug sér liaft, at hafna heimi ok ráðast undir 
regulu, eptir orðum4 almáttigs guðs, er hann kallar öngan at 
fullu mega vera sinn lærisvein, nema hann láti alla sína eign 
fyrir guðs sakir, ok þjóni honum þá síðan með reinum hug. 
En þó leilaði hann eptir viðr Bjarnliéðinn prest, hversu lionum 
mætli þat í skap falla, eðr hve ráðligt honum sýndist, at hann 
játtaðist undir þann vanda, er liann var beiddr. En Bjarnhéðinn 
sagði svá, at honum mundi sá dagr mikill þikkja, er þorlákr 
réðist or Iíirkjubæ at vistafari, en þó lézt liann eigi þess 
nenna mjök at lelja, er hann sá margra manna hjálp viðr liggja.

j) ok þykkvabær lieitir, b. v. 209.
*) ok var Geirason, b. v. 209. Jjorkell Geirason andaðist 1187. 
«) allnæna, 205. íj tvískrifað i Sthb.
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Var þá síðan staðr settr í J>ykkvabæ, at ráði ok forsjá Iílængs 
biskups ok allra héraðsmanna, og síðan rézt þorlákr þángat, 
ok var þar þá sett kanoka setr. En þann dag, er þorlákr fór 
á brott alfari or Kirkjubæ, þá Ieiddi alþýða manna liann or 
garði, ok þólti öllum mikit fyrir at skiljast viðr hann. En er 
Bjarnhéðinn kom lieim, þá sá hann í rúm þorláks, ok mælti 
með aloga miklum: sagði þar þat rúm vera, er aldri mundi 
síðan jamval vera skipat, ef liann skipaði eigi sjálfr. Var sú 
ok þorláks umræða alla æfi síðan, er bæði var í gæfa staðn- 
um, ok þeim er fyrir réðu, at liann hefði aldri sínu ráði jamval 
unat, sem þá vj vetr, er hann var í Iíirkjubæ; ok hefir mörg 
stór virðíng lil þess staðar lagzt, ok var sjá mikil1, af þí at 
þat má líkligt þikkja, at þar muni bezt at flestu verit hafa, er 
hann undi sér bezt.

þá var þorlákr val hálflerlugr, er liann réðst í Ver, ok 
var þar vij vetr2. Iíanoka vígslu tók liann fyrst, ok var 
þá í fyrstu prior settr yfir þá kanoka, er þar váru, ok samdi 
liann þegar svá fagrliga þeirra líf, at á þí lék þá orð vitra 
manna, at þeir hefði hvergi jamgóða siðu séna, þar er eigi 
hafði lengr regulu líf saman [verit en þar3. En eptir þat vígði 
Klængr biskup þorlák til ábóta í Veri4, ok tók hann þá afnýju 
merkiliga stjórn at hafa yfir þeim bræðrum, er hann var yfir 
settr. Hann bauð þeim at halda ástúð ok samþykki sín á milli, 
ok tjáði þat fyrir þeim, hve mikit í keyptist5 * er sonr guðs 
segir svá: at hvar sem saman samnast ij eðr iij [í hans nafni, 
at liann mundi þeirra á millum verafi. Var hann um allt liinn 
siðvandasti fyrir þeirra hönd, en [þeim var7 hversvitna val fengit.

8. Halla móðir þorláks var með honum alla æfi, meðan 
hon8 lifði, en hann hafði fengit fé systrum sínum báðum, áðr 
hann réðist undir regulu haldit. Var hann ástsamr sínum 
öllum frændum, þá sem áðr, en andligr faðir öllum þeim, er

1) ok er þar nú nunnuklaustr, b. v. C.
s) Klaustrið í þykkvabæ í Veri liefir því verit sett 11G8, einsog í ann-

álum segir, því þorlákr fór í Skálholt á góu 1175, ok mun sá vetr vera 
talinn með þeim 7, cr hann var i Veri. s) frá [ en þar verit, Sthb.

4) það hefir vcrið á að gizka 1170, að þorlákr tók ábóta vígslu.
s) í plægir, 209.
0) frá [: í mínu nafni, þar em ek mitt á millum þeirra, 205.
t) frá [ var þeim, Stlib. og 205. s) þannig 205; hann, Sthb.
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liann var yfir skipaðr. Hann bannaði liræðrnm fiaukr ok farar 
allar, þær er eigi bar nauðsyn til, en bauð þeim at þeir skyldu 
sem jafnlyndstir vera at góðmn lutum í sinni þjónostu, eptir 
þi sem Páll posluli liefir kent í sínum pistli. ,,Biðist þér fyrir”, 
sagði hann, „án afiáti, ok gerit guði þakkir í öllum lutum”. 
Segir svá ok sjálfr guðs son, at sá er liverr liólpinn, er liann 
staðfestist í góðu verki allt til enda lífs síns. Uauð hann þeim 
vandliga þögn at lialda, þá er þat var skylt, en liafa góða munnz- 
söfn þá er málit var leyft; en at orðum Páls postula spilla ill 
mál, segir hann, góðum siðum. Má þat ok sjá, bve skylt vera 
miui í þí lííi at lialda sik frá lieimligum ok illum orðum, ef 
þó skal rángt þó gott sé mælt, þá er skylt er at þegja, sem 
Davíð segir í psaltara: Jílilátr er ek” sagði' liann, „ok þagða 
ek yfir góðum lutum”. því þóttist bann lítilátr, at liann var 
jafnan fúsari at mæla gott en illt, ok bazt liann þó opt livors- 
tveggja fyrir guðs sakir. Menn fóru til kanokasetrs þorláks 
ábóta or öðrum múnklífum eða reglustöðum, bæði samlendir 
ok útlendir, at sjá þar ok nema góða siðu, ok bar þat liverr 
frá, er þaðan fór, at bvergi liefði þess komit, at þat líf þætti 
jafnfagrliga lifat sein þar, er þorlákr bafði firir sét. þá bit 
fyrsta fundu þat margir menn, at þar var til mikils góðs at sjá, 
er liann var, fyrir gæzku sakir, þess, er aðrir liöfðu eigi föng 
á þílíkt af sér atmiðla. Margir gengu þeir lieilir af hans fundi, 
þá er liann veitti þeim blezan ok yfirsöngva, er með ymsum 
mcinum kómu á bans fund. Mart bar þat annat honum til 
banda, er margir virðu þá þegar til jarteina. Sá atburðr varð, 
þá er bann var þar staddr, at eldr kom í hús, en þá er þorlákr 
kom til ok blezaði, þá sloknaði eldrinn. Ef fénaðr sýktist, þá 
batnaði ávallt viö bans yfirsöngva, ef lífs var auðit. Vatnsvígslur 
bans váru merkiligar, svá at bæði fékk bót af menn ok fénaðr. 
Kf vatni þí var dreft yfir féuað, erþorlákr liafði vígt, þágrand- 
aði þí náliga livárki sóttir, né veðr, eða dýr. Ef mýs gerðu 
mein á mat eða klæðum, þá kom fall í þær, eða hurfu allar 
af vatninu, ef þí var yfir stökt, ok færi þeir svá mcð öllu, sem 
hann lagði ráð til. Fór vatnit þá þegar um öll nálæg liéruð, 
en um allt ísland síðan er þorlákr varð biskup, af þí at menn 
þóltust livervitna bót á finna um þat, sem þá bar mesta nauð-

0 sugfta, Sthb. 
I, B.
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syn til. En þó fóru vitrir menn varliga meör þeirri umræðu, 
at kalla þat berar jarteinir, eða þýða þat einkanliga hans liei- 
laglcik; því at svá mælir heilög ritníng: ..eigi skaltu lofa mann 
í lífi sínu; lofa hann eptir lífit, ok mikla liann eptir ömhun 
lífsins!” ok e'r af þí svá mælt, at þat má gerast at ábyrgð, 
bæði þeim er þat mæla fyr, en lok æfinnar eru viluð lil fulls, ok 
þat kann ok vera, at þess lnig sjálfs lokki sú umbræða tilnokk-
urs metnaðar, ok má nú þat sjá, hversu þí er ráðit, er menn
liafa þeim heilræðinn fylgt í þessu máli, at fáir lofuðu liann 
ofmjök í lífinu; en leitið1 nú at lofa liann ok dýrka á allar 
lundir, sem faung eru á, er þer vitið dýrð lians ok heilagleik.

9. Sem ráð ok líf hins heilaga þorláks skein með slík- 
um blóma síns hreinlífis ok gæzku, ok fagrligrar forsjá ann- 
arra ráðs, sem nú var frá sagt, þá lét almáttigr guð til þess 
rýma, sem hann liafði áðr firir hugat, at lians vegr skyldi 
magnast ok vaxa or þí sem þá var. En þat varð með þeim 
hætti, at þá er Ivlængr biskup gerðist mjök aldri orpinn, þá 
tók hann vanheilsu mikla, opnuðust fætr lians, ok gerðist liann
þá möjk vanfærr til síns embættis firir vanheilsu sakir. En
liann hafði þá leyfi þegit afEysteini erkibiskupi til þess, atmaðr 
væri til biskups kosinn eptir hann2. Fór Klængr biskup til al- 
þíngis þá, ok sótti at vini sína, al maðr vyrði ráðinn lil utan- 
ferðar, ok váru þá lagðar stefnur til. þat sama sumar lor til 
alþíngis, s\á sem sendr af guði, þorlákr ábóti, firir þær sakir 
er honum þótti nauðsyn til bera, af þí at hann var aldre van[r] 
heiman at fara nauðsynjalaust. þá er umræða tókst um þetta 
mál, þá váru iij menn undir kosníng nefndir, þeir er bezt þóttu 
til fallnir af öllum, ok var einn af þeim þorlákr ábóti. Ann- 
arr ábóti hét Ögmundr, liinn mesti skörúngr3. þriði var prestr 
er Páll liét, lærdómsmaðr mikill ok binn mesti búþegn. Bar 
þat fagrt vitni hverjum þeirra, at þess fýstist hverr mest, er 
kunnastr var. En þess kendi at um þorlák, at hann hafði sik 
eigi mjök upphafit í metnaði þeim, er sjálfvirðíng heitir, ok 
rósaði liann meir góðgerníngum sínum í guðs auglili en manna, 
ok kostgæfði hann enn meir, at vera afbragð annarra manna í

i) þannig B; en Stlib. og 205 liafa „leita”.
'*) til er bréf frá Eysteini erkibiskupi, viðvíkjandi biskups kosníngi.
3) Ögraundr Kálfsson, liiun fyrsti ábóti á Helgafelli, druknaði 1188.
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sinni gæzku, en sýnast svá ílrir augum skynlítilla manna; ok 
varð svá af þí, at mörgum þótti sér hann úkunnastr þeirru, 
er þá váru í vali; ok var þat af þí várkunnligt, at hann hafði 
mörgum mönnum verit eigi allnálægr at héraðavistum ok 
lieimili. þorlákr var fámálugr á þeim fundi, en margir váru 
aðrir fjölorðir, þeir er þessi stórmæli horfðu miðr til handa, 
en honum. Yar þá eptir leitað við þorkel Geirason, er reyndr 
var at réttyrði, eu kunnast þorláks ráð af vitrum mönnum ok 
göfgum: liverr skörúngr þorlákr væri, eða hve mikill orðamaðr 
hann væri. En þorkell svaraði: umeir kostgæflr þorlákr”, 
segir hann, uat gera allt sem hezt, en mæla sem ílest”. þau 
svör féllu mönnum val í skap, ok lögðu margir þá þegar meira 
ástarhug til þorláks, er þeir heyrðu svá verðligan vitnisburð 
hans hátta, af svá vitrum manni ok val stiltum; urðu þau mála- 
lok, at kosníngr var lagðr undir Klæng biskup, at tiann skyldi 
kjósa af þeim, er í vali váru; en hann kaus þorlák til utanferðar, 
ok al taka biskupsvígslu eptir sik, ok þann vanda allan, er því 
fylgdi. Herra þorlákr ábóti fór af þíngi' aptr í kanokasetr sitt, 
en bað Klæng biskup, at liann skyldi hafa forráð stóls ok staðar 
þau misseri. En þá gerðust fjárhagir úhægir í Skálholti; urðu 
afvinnur2 miklar, en lillög lítil; var hann eigi færr til yfirfarar, 
ok tókust af allar gjafir, ok mátti þá eigi lengi svá framflytj- 
ast öll misseri, at eigi þyrfti þá stórra viðfánga.

10. Eptir jól váru menn sendir or Skálholti eptirbiskups- 
efni, ok fór hann austan á lángalöstu, ok með honmn Jón 
Loptsson, er þá var mestr höföíngi á íslandi, ok kómu þeir 
til staðarins í Skálholt hálfum mánaði flrir páskir, ok var 
þar Gizurr Hallsson fyrir. þar váru ok aðrir menn, þeir er 
biskups vinir váru, ok forsjámenn héraðsins váru. Tók þá 
þorlákr við forráðum staðarins, ok var þá þegar mikil skuld 
ger til þeirra nauðsynja, cr húit þurfti at hafa. líann liafði 
þá þegar mikla skapraun, bæði af viðrvist manna ok öðrum 
óhægindum, þeim er hann átti um at vera, ok bar liann þær 
allar þolinmóðliga. Iílængr biskup lá í rekkju með litlum mætli,

1) þetta var á þingi 1174, að þorlákr var kjiirinn til biskups; þá var 
liann vetri meir en fertugr.

2) þetta orð er mjög tíðkað í elztu málilögum: ,,sú er afvinna þessa 
fjár” 'y síðan, er kemr fram á miðja 13. öld, er mest lraft: ,,sú er skyld” 
eða „afskyld”.

7'



100 IUSKUPA SÖGUB. Þorlúks snga.

ok þorlákr var þá í Skálholti, af þí at menn vildu eigi at 
liann færi utan, flrir sakir ófriðar þess, er þá var millum Nor- 
egs ok íslands, er málum var ósett þeim er gerzt [höfðu] landa í 
millum af vígum ok fjáruppteklum1, ok dvaldi liann þat um nokk- 
urra vetra sakir. En er Tílængr biskup andaðist, ok at þí kom, 
er lionum þótti nauðsyn til at eigi væri lengr biskupslaust í 
Skáiholti, en þá iiafði verit: þá iét hann eigi lengr leljast utan- 
ferðar2. Kom þatfirir ekki, þólt liann veri lattrutanferðar, firir 
ófriðar sakir. Hanntók til orða Pálsmessu postula: (leigi skulu 
þér skelfast við ótta vondra manna!” sagði liann. Yar [hann] þá 
síðan utan tilbúinn, ok vildi hann bæði hafa lítið fé, at þí sem 
aðrir liafa haft, ok eigi mikil föruneyti, ok greiddist val um hans 
ferð, unz þeir kómu viðr Noreg.

11. jþá er þorlákr eiectus kom á fund3 Eysteins erki- 
biskups, þá tók liann 'við honum forkunnar val, ok léthannþal 
brátt vitað vera, at liann vildi allt leggja þat Llíðliga lil af sinni 
liendi, er hann þóttist skyldr lil, en hann vildi honum eigi 
elligar biskups tign gefa, nema Samþykki konúngs veri til. 
þeir liöföu þá ríki yfir Norcgi feðgar: Magnús konúngr ok Erl- 
íngr jarl faðir [hans], ok tóku þeir þúiigliga öllu þorláks máli, 
ok kómu þaðan liót firir hœgindi, at hvárki mundi óhætt 
fé né mönnum. En þorlákr lét sér lítið um þat finnast, ok 
sýndi þar sinn alhoga veraallan, sem [Davíð] kennir ípsaltara: 
at betra sé guði at treystast en höfðíngjum, ok lét hann þetta 
af þí hjá sér líða. En erkibiskup þóttist sitja í miklum vanda, 
er hann vildi hváratveggja elska, ok vildi liann þess gæta, er 
Páll postuli kennir í sínumpistli: „óttist þér guð”, segir hann, 
uen vegsamit konúng”. Mátti þat ok á öllu sjá, at hann vildi 
hér hvárstveggja vandliga gæta í þeirra máli; bar erkibiskup 
þá boð á millum þeirra, ok aðrir góðgjarnir menn, ok kom 
þar, al konúngrinn ok jarlinri samþykktu þi, at þorlákr tæki bisk- 
upsvígsiu, ok gerðist þá vingunar svipr þeirra á milli, ok gáf- 
ust þeir gjöfum, áðr þeir skildi. Ok lrafði Sverrir konúngr 
þat opt uppi, er bæði var merkr í máli ok spakr at mannviti,

1) í bréfi Eystcins erkibiskups 1173 — 74 er drepið á þessu ósætt, sem 
þá var milli Noregs og Islands.

2) þar leið þó nokkuð á milli: Klængr andaðist 28. febr. 117fi, en Jjor- 
jákr fór ekki utan fyr en sumarið 1177, og kom út aptr 1178.

a) hér byrjar íyrra skinnblaðið af 383. i, með mjOg gamalli liendi.
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at þeim feðgum liefði þá allir lutir léltast gengit, er þeirra 
var vingan á milli, ok þorlákr var þar í landi, Ineði í sóknum 
ok náliga valflest annat. [>á var þorlákr vígðr til biskups af 
Eysteini erkibiskupi, á dögum Alexand[r]i páfa, þrem náttum 
eplir píníngardag Pétrs postula'. Viðr þá vígslu [varj E[i]rekr 
Stafángrs biskup, er síðan var erkiliiskup í þrándheimi, eptir 
Eystein erkibiskup. llinn þriði var viðr vígslu þorláks biskups Páll 
Björgynjar biskup, mikill skörúngr ok vinr þorláks biskups alla 
a;li síðan. þorlákr biskup var skamma stund hjá erkibiskupi, síðan 
liann hafði vígslu þegit, af þí at hann vissi gerst, hve skjótt 
þurfti tilkomu hans til íslands, ok þeirra sauða, er hann var yfir 
skipaðr. En er þorlákr biskup var skildr at samvistu viðr erki- 
biskup, þá spurðu þeir biskuparnir, liversu honum hefði þokkazt 
þorlákr biskup. Hann sagði svá, at hann þóttist öngan biskup 
þann hafa vígt, er lionum þótti jamgerla rneð sér hafa alla þá 
mannkosti, er biskupum er skylt at liafa, sem Páll postuli segir 
í pistli sínum, þeim er hann sendi Tito: „Biskup hæfir at sé”, 
sagði hann, Jastvarr ok lærðr val, dramblauss ok drykkjumaðr 
lítill, örr ok óágjarn, skýrr ok skapgóðr, góðgjarn ok geslris- 
inn, réttlátr ok ráðvaudr, lireinlífr ok hagráðr, tryggr ok trú- 
fastr, mildr ok máldjarfr, ástsamr viðr aiþýðu en ávítsamr viðr 
órækna”; ok iná sjá, at þat er hcilags manns, at vera með þeim 
hætti; ..má ek yðr svá nokkut segja helzt, hve vitrligir mér liafa 
virzt lians hættir”, sagði erkibiskup, , at ek mnnda þílíkt kjósa 
initt lífsdægr hit efsta, sem ek sé lians hvert”; ok iná nú þat 
sjá, hve vitr og glöggsýnn lianu hefir verit um ráð hins sæla 
þorláks biskups.

12. Sem sumraði réðst þorlákr í skip, ok lét'1 2 í haf með 
sitt föruneyti, ok \arð val reiðfara3, ok tók[u] þeir þarhöfn, sem 
þeir inundu kjósa, ok kom biskup heim í Skálholl næsta dag 
firir Laurencius messu. Alenn urðu stórliga fegnir hans til- 
komu, ok tók liann þá þegar at liafa stilliliga stjórn á þeim 
lutum, er til hans kómu, með röksamligri ráðvendi. Hann 
hélt þó náliga í öllu kanoka reglu, því er hann mátti við koma, 
þá er hannvar biskup vorðinn, bæði í klæðabúnaöi, í vökiun ok

1) það cr l’étrs ínessu og Páls, og svo stemlr í hinni sögunui. Vígslu- 
<iagr jþorláks er því 1. Juli, og bar liann upp á sunnudag árið 1178,
en 1177 hefir Jiorlákr farið utan.

>) letu, Sthb. 3) þannig A.; cn B. og C. segir hér öðruvísi frá.
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föstum ok í bænahaldi. Hann tók at semja þá af nýju lieima- 
manna siðu ok hýbýla háttu, þá er þar héldust um hans daga 
val í mörgu lagi. þorlákr biskup lagði mesta ást ok elsku á 
presta þá ok kennimenn, er siðlátliga lifðu ok sinar vígslur varð- 
veittu nokkut eptir ákveðnu, ok virði þá alla sæmiliga, ok setti 
þá sæliga at þí sem föng váru á. En þá lærða menn, cr 
miðr gættu siðlætis, ok sínar vígslur varðveittu óvarligar, minnti 
hann á með ])líðligum boðorðum betr at gera, ok snúa sínu 
ráði áleiðis ok annarra, þeirra er þeir áttu at ábyrgjast. En 
þá er eigi skipuðust við mjúkar áminníngar, ávítaði lianu með 
stilliligum stríðmælum, ok liógværum liirtíngurn, svá sem I’áll 
postuli kendi Timotheo: uvara skaltu, ok biðja, ok ávíta meðr 
allri þolinmæði ok læríngu”. Hann hugði vandliga firir staðar- 
eign, ok setti þá menn ávallt firir til Ijárforráða, er hann inætti 
frjálsastr vera sjálfr frá þeirri önn, en þó drægist fram fjár- 
lutr staðarins, eptir því sem föng væri á, þess er þó væri 
til alls liaft, þess er liafa þurfti. En svá hafði hann vitrliga 
stillíng á um íjárhagi, at allir menn vitrir liöfðu þá þegar á 
máli, hve gott mnstilli hann þótti um alla luti hafa. En svá 
mikla stund sem liann lagði1 á um þá tilskipan, er til auðræða 
kom, at þat færi allt at be/.tum háttum, þá lagði hann á þat 
þó mestan hug, er lil kirkjunnar kom, ok kennimönnum væri 
allra luta sem be/t fengit. J>at fylgdi ok þar meðr, at hann 
vandaði ok firir kennimönnum þjónastugerð alla, ok kendi þeim 
ástsamliga alit embætti þat er þeir váru skjldir at fremja með 
sínum vígsluin. Hann heimti saman lærða menn firir hinar 
hæstu hátíðir Iieima í Skálholti, ok sagði þá hvat liverr skyldi 
at, gera, þess er allt vyrði fagrliga l'ramit í guðs augliti, þat 
er þeir váru skyldir til. En evá mjök sem liahn vandaði 
firir öðrum, þá gerði hann sjálfr allt be/t at, svá at náliga 
kunnu þat allir skilja frá öðrum tlestum lærðum mönnum, hve 
ágætliga hann framdi í guös augliti alla þjónastu, er yndi var 
i á at sjá ok lieyra til. J>orlákr biskup kendi opt kenníngar, ok 
var þat af þí mikil mannraun, at lionum var málit stirt ok 
úhægt, cn svá váru orðin sæt ok val saman sett, at ávallt mátti 
þeim þat í hug koma er hans kenníngum lýddu, sem Havíð 
segir i psaltara, at usætari eru mál þín, drottinn! í kverkiun”

i) lagða, Sthb.
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segir liann, Jieldr en seimr ok hnnáng í munni mínum”. |>au 
hiu sömu bar ['orlákr biskup l'ram guðs mál, með svá fögrum 
dæmum síns lífs, at þau rnáttu í enskis manns lífl honum sam- 
tíða jamdýrðlig1 flnnast. þorlákr biskup vakti löngum um 
nætr, þá aðrir svófu, ok baðst firir rækiliga, at hann skyldi 
þat öðlast, er guð inælti: usæll er sá þræll”, segir hann, „er 
drottinn flnnr vakanda, þá er hann kemr at vitja hans”. Er 
þat ok ákveðit í guðs boðorðum, er hann mælir svá sjálfr: 
„vaki þér”, segir bann, tlþví at þér vitið eigi á hverri tíð drottinn 
kemr”, ok bar svá raun á, at þorláki mundi þær tíðir sjaldan 
or hug gánga, af þí at þat liefir honum nú fram komit, sem 
guð hét þeim, er opl urðu fundnir í skynsamligri vöku: at 
hann mundi setja þá yflr alla góða luti sína eptir þetta líf.

13. Ileilagr þorlákr biskup fastaði mjök, þá er liann var 
heima at stóli sínum, ok minntist hann á þat í þí, er drott- 
inn sagði sjálfr í guðspjalli: al þat væri sumt kyn fjanda [at eigi 
mælli sigra ncma með föstu ok bænahaldi; ok lét hann þat því 
saman fara í sínu lífi, at hann vildi yflrstíga alla fjanda- freistni. 
llann huggaði þá er áðr váru ryggir, ok tjáði þat flrir þeim, 
er drottinn sjálfr mælti: [at sé sælir er nú sýta, ok þeirmunu 
sjálflr síðarr huggast3; ok í öðru guðspjalli, er hann mælti 
við postula sína: „hrygðr yður mun snúast í fagnað”, segirhann. 
þorlákr biskup samþykti þá ok sætti, er áðr váru reiðir ok 
sundrþykkir, ok sagði þeim þat, sem sagt var ok satt er, at 
reiðin már injök réttsýni manna meðan hon fylgir, sem Páll 
postuli segir: at eigi á saman réttlæti guðs ok reiði inannsins, 
ok í öðrum stað: „sigrastu eigi af illu, heldr sigraðu íllt með 
góðu” ; þat er at sigra reiðina með þolinmæði ok gæzku. þor- 
lákr biskup sá opt á lielgar bækr, ok las yfir helgar ritníngar, 
af þí at hann gleymdi eigi þí, er Jón postuli mælir í sinni 
bók: „sæll er sá, er Ies ok heyrir orð þessarar bækr, ok varð- 
veitir þá luti, er á henni eru ritaðir”. Hann kendi opt klerk- 
um, bæði bækr at lesa, ok annat nám, þat er þeim var nyt- 
samligt; sá hann, hve mikil nauðsyn á var gott at kenna, 
sem Davíð segir í psaltara: „komit þér, synir! ok lýðit mér, 
cn ek man kenna yðr hversu guð skal óttast”. Jafnan var

1) - ligr, Sthb. og 205.
2) frá [ b. v. eptir II.
.1) frá [: sælir eru harmjmingnir því at þeir munu buggaðir verða, 205.
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harm at riti, ok ritaði ávallt helgar bækr, eptir dæmum Páls 
postula, er hann sagði í sínum pistola: lteigi ritum vér yðr 
aðra luti' en þá, er yðr er mest þörf at lesa ok at vita”. En 
hvat [er] þorlákr biskup hafðist at annat, þá váru hans varrar 
aldri kyrrar frá guðs loíi ok bænahaldi, því at hann hugleiddi 
þat, er Jacob postuli segir í sínum pistola, at mikit má fur 
guði sífeld bæn réttláts manns; heflr ok mikit stoðat hans 
bænahald, bæði honum ok mörgnm öðrum. Uiskup var linr 
ok mjúkr í öllum góðum ráðum, ok heilráðr um allt, er ltann 
var at sóttr; heflr hann þat nú ok öðlazt, er guð hefir heitið 
þeim, er þann veg væri lyndir, er liann mælir í guðspjallinu: 
„sælir eru mjúklátir, því at þeir manu öðlast eylífa jörð”.

13. þorlákr biskup söng hvern dag messu bæði sér til 
hjálpar ok öðrum, ok minntist í sífellu píriíngar guðs sonar, 
ok heflr liann nú þí fagrligri ömbun tekit fur sína þjón- 
astugerð, sem hann framdi optar þat embætti ok merkiligar 
en flestir aðrir. Hann lagði mikla stund á at elska fátæka 
menn; klæddi hann kalna en fæddi húngraða, ok var þat auð- 
sýnt, al honum gekk þat sjaldan or hug, hvat fur liöndum 
er á dómsdegi, [hve mjök þat er kallat at á hirti1 ríði hversu 
til fátækra manna var gert í þessu lífl2. [J>at lagði liann ok við, um 
þat fram sem flestir góðir menn hafa gert áðr3, at hann lét kalla 
saman fátæka menn fur hinar hærstu hátíðir, [xij eðr ix eðr vij, 
ok kom til leyniliga at þvá fætr þeirra, ok þerði síðan með hári 
sínu4, ok gaf hverjum þeirra nokkura góða ölmusu5 áðr á brott 
færi; ok gjörði hann heldr svá at guðs dæmum en manna, 
er furr þó fætr postula sinna6, ok let síðan pínast lil lausnar 
öllu mannkyni. Mælti ok svá sonr guðs, þá er liann hafði

j) þannig Stlib., og ertorskilið, þó má vera að það só talsháttr að uá 
hirti ríði” það sem bráðan bug vinnr að einhverju. i) frá [ v. i 502. 

s) frá [ þat var enn ein hans siðvenja, 205. 4) frá [ v. i 205.
s) með þvi öðru góðu er hann þeim veitti b. v. 205; sjálfságt sett 

til að fylla upp greinina um fótaþvottinn, sein skrifarinn hefir ekki getað 
lesið eða ekki skilið i handritinu.

0) hin b. v. milli sviga: „sem liann ok gerði þessum fátækum mönnum”. 
A þessum stað er skinnbókin ill aflestrar og máð, ení 205. 20ö. og 209 er 
cinmitt hlaupið yfir þær hinar sömu málsgreinir, sein illt er að lesa, og sett 
önnur orð í staðinn af skrifurunum. Jietta er sönnun fyrirþví, að öll þessi 
handrit muni vera komin frá Stokkhólmsbókinni.
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þvegit fœtr postula sinna: „gjöri þér cplir dæmum mínum, þeim 
sem nú gerir ek við yðr”; lét af þí hinn sæli þorlákr biskup 
fótaþvottinn fara fur miskunnar gjöfmni. Eigi máttu ok hans ást- 
vinir ok trúnaðarmenn yíir þí þegja eptir andlát hans, er 
þeir þóttust gerla vita, at hann hafði þá leynda luti með sér 
í meinlætum ok góðgerníngum, er hann trúði öngiun til at 
vita, sem guð býðr, at eigi skoli vitahin vinstri hönd hvat hin 
hægri gerir. þorðu ok eigi þat ástvinir biskups síðan berara 
at gera, er hann vildi sjálfr sváleynt vera láta. þorlákr biskup 
var opt van[rj at liafa ræður við góða menn ok siðláta, ok kynna 
sér svá þeirra siðu ok slyrkja þá i sínum heilræðum, at þeir 
mætti haldast í sinni gæzku. llannhélt ok mikinn vörð á þeirra 
manna ráði, er gættu sína1 glæpi, atleiðaþá frá röngum girnd- 
um, ok kalla þá aptr til leiðréttu síns máls, þó áðr hefði eigi 
val til gæzt; þí at þat mælti drottinn: „eigi vil ek dauða synd- 
ugs manns”, sagði hann, Jieldr vil ek at hann smiist til mín 
ok lifl”. Sýndi þetta hinn sæli þorlákr biskup öllum þeim er 
iðrast vildu sinna andmarka, ok ef þeir vildu lians ráðum fylgja, 
varð liaun þeim feginn, ok líknaði þcirrt linliga með léttbærum 
skriptum, eptir þí sein sagði spámaðr guðs: at á hverju 
dægri er maðr vildi lil guðs snúast, at hann mundi þá lifa 
góðu lífi en deyja eigi illum dauöa. En þá, er eigi vildu áleiðis 
snúast við lians blíðar umbræður, ok eigi fyrilíta sína vanhagi 
við hans stríðmæli, þá forboðaði hann suma, en bannsetti2 3 

suma, eptir þí sem Kristr bauð lærisveinum sínum: „hirta 
skulu þér bræðr yðra ástsainliga; en ef eigi iáta hirtast, þá 
leiðist2 þér þá sem villumenn eöa heiðíngja”. llann har þol- 
inmóðliga meingerðir rnanna, en harmaði mjök vanhagi manna, 
en samþyktist aldri við siðleysur vondra manna; því at hann 
var þess fús at heyra þat er guð mælir: usælir eru þolin- 
móðir, því at þeir munu kallast synir guðs”. Uonum þótti ill 
ólýðni manna, fur þí at hann græddi andarsár sinna undir- 
manna, svá sem Páli postula var geíit við guðs kristni á sínum 
dögum, at öngum manni var þat til meins eðr ángrs, at eigi 
þóttist liann allra þeirra meina á sér kenna fur ástar sakir við þá.

1) í skinnb. stendr sína (sinna); gœta er hér = atliuga.

2) þannig leiðr. eptir /i; iiann setti, Sthb.

3) þannig leiðr. eptir II-, leiði, Sthb.
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15. Heilagr þorlákr biskup neytti svá þess stjórnarveldis, 
er honum var gefit í sinni vígslu, at binda ok leysa af guðs 
hálfu ráð manna, at vitrum mönnum ok réttlátum sýndist jafnt 
hvárstveggja gætt vera, at þar fylgdi aldri æsíngr né vanstilli, enda 
var hann ok aldri í þí svá slær né linr, þó torsótt veri, at eigi 
mætti þal meirr meta tii mjúkleiks ok miskunnar, þó liann biði 
margra lengi, ef rétt virðíng veri á. Lét liann sér þat opt í 
hug koma, sem Davíð segir, at drottinn elskar miskunn ok rétt- 
læti, en gefr af sér dýrð okmildi1. [þess er ok at geta, er J>or- 
lákr biskup elskaði þann stað mest, þegar er Skálholt leið, er hann 
hafði áðr prýddan með sinni atvist. Ilann vígði lil ábóta í 
Veri Guðmund Bjálfason, góðan mann ok réttlátan, mildan ok 
metnaðarlausan. þorkell Geirason, er fur var getið í þessu 
máli, réðst þar undir reguluhald, ok hélt val ineðan hann lifði, 
ok andaðist á liinu IX. ári biskupsdóms þorláks biskups. Um daga 
þorláks hiskups var í lög leitt at lialda heilagt Amhrosiusdag, 
ok Ceciliudag ok Agnesardag, ok at fasta náttföstur fur postula 
messur ok Nicholás messu. Ilann bauð ríkt at lialda frjádaga 
föstu, svá at öngan skyldi tvímælt eta rúmhelgan, nema þann 
einn er í páskaviku er. Hann liélt svá ríkt sjálfr frjádaga, at 
hann át alla þurt, ef hann var lieill, en hann var svá linr ok 
hægr í þí , þá er liann var sjúkr, at hann át hvítan mat á 
ymbrodögum ok frjádaga, ef hann var þess beðinn, ok gafþau 
dæmi þeim mönnum, er nú vilja slíka luti svá gera, sem 
von er at bezt sami í guðs augliti. þorlákr biskup var sjúkr í 
sínum biskupsdórni, þá er jóladag bar á frjádag, ok var hann 
þá máttlítill, ok bergði hann þó kjöli þann dag, ok sýndi þau 
dæmi af sér, at svá var betr gert. Hann lagði á þat mikla 
stund at halda þeim mönnum saman, er teingdir váru helgum 
hjúskap, en lagði þeim mönnum þúnga luti á hendr í fégjöldum 
ok skriptum, er af þí brugðu stórum; [þótti honum sem guði 
mundi í þí mest mótgerð, ef þat eptirlæti, er hann heflr 
mest veitt mönnum þessa heirns luta ok gert þat, fur ástar- 
sakir ok miskunnar sinnar ok girndar mannanna2, rétt ok blezat, 
sem höfutsyiid er elligar, ef þat var lierfiliga hncist ok

1) hér skýtr U inn Oildaverja þætti mcö litlum formála, en þenna þátt 
vantar í öll þau liandrit er heyra til A-flokknum. í C cr þætti þessum 
skotið inn nokkru síðar.

2) hér byrjar síðara blaðit af 383, 1.
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rángliga raskat’. En þau fé, er menn guldu fur vanhagi 
sína, lét hann aldri koma við annat fé, heldr lagði hann þat 
til þess, at þau hjú, er val váru saman ok félaus váru, mætti 
þá heldr saman vera en áðr; ok yrði þeim þat nokkut til skjóls 
ok yfirbóta sinna óráða, er féin liöfðu iátið. þorlákr biskup 
rauf þau ráð öll á sínum dögum, sem hann vissi at ólögum 
ráðin vera, hvárt sem lut áttu í meiri menn eðr minni. Eigi 
varð hann við suma menn né höfðíngja með öllu samhuga, því 
at hann samþykti þat eitt við þá, er val samdi. J>ótti honum þat 
rniklu meira niðrfall guðs kristni, ef göfgum mönnum gáfust 
stórir lutir yfir. Virði hann ok við þá eigi meiri vorkunn, at 
hepta sik eigi at ólýðnum2 lutum, er áðr höfðu bæði mikit 
lán af guði í auðæfum3 ok mannvirðíngum4.

16. Nú er at segja af hversdags háttum hins sæla J>or- 
láks biskups, hve jafnlyndr hann var í góðum lutum. Hann 
mælti aldri þat orð, er eigi kæmi til nökkurrar nytsemdar, ef 
hann var al þí sóttr. Hann var svá varr í sínum orðum, at 
hann lastaði aldri veðr, sem margir gera, ok önga þá luti, 
cr cigi váru lastandi, ok hann sá at eptir guðs vilja váru. 
Hann lángaði til öngra dægra. Hann kvíddi [öngum mjök5, 
nema alþíngi ok ymbrodögum; af þí alþíngi, at honum þótti 
margr maðr þar verða villr vega um sín málaferli, sá er mikils 
var virðr ok honum þótti mikit viðliggja; en af þí ymbro- 
dögum, at honum þótti þat ábyrgðarráð mikil at vígja menn, 
er til þess sóttu lángan veg, ok hann sá þá mjök vanfæra til, 
bæði sakir lítils lærdóms ok annarra hátta, sér úskapfeldra, en 
hann nennti þó varla at níta6, bæði sakir fátækis þeirra sjálfra, 
ok fur sakir þeirra mauna, er þeim höfðu kennt, eðr sínar 
jarteinir höfðu til sent; en sagði hann hverjum þeirra greini-
liga, hvat hverri vigslu fylgdi til vanda, og fal þeiin sjólfum
ábyrgð á hendi, ok þeim er þá sendu til. J>orlákr lét opt kenna 
kenníngar, af þí at hann sá þat, þótt eigi yrði opt. Iýtt svá

i) frá [ vantar í C. ■>) úleyfðum, 383, i.
3) auðrreðuin, 383, 1.
<) Hér hefir Jón Gizurarson látið staiula 11 blaðs cyðu i 205, án þess

þú að nokkuð vanti í; hefir það líklcga verið í þvi skyni, að hér ætti inn 
í Oddaverja þáttr.

s) frá [ ok engu vilgi nijök, 383, 1. «) varna, 383, 1.



108 BISKUPA SÖGUK. I’orláks saga.

skynsamliga sem skyldi bóksögum, at þó dvaldi þat þá ónýtar 
gerðir1 fur mörgum mönnum. Ilann var svá jafnlyndr í 
föstum sínum, þá hann var heima, en í vökum ok bænahaldi, 
hvárt sem hann var heima eðr eigi, at2 til liins sama var ey 
at ætla. llann neytti svá lítt fæðslu, at cigi mátli annat líkara 
þikkja, en hann myndi þá optar viðr skiljast, er honum þótti 
mest fur. Svá var lionum urn drykk farit, at aldri mátti íinna 
at á hann fengi, þó hann hefði þesskyns drykk. £n hann 
var svá drykksæll, at þat öl hrast aldri, er hann blezaði ok 
hann signdi sinni hendi, þá er gjörð skyldi koma. Hann var 
svá úvandlátr ok vinveittr at þeim veizlum, er drykkr var, 
at hann sæmdi við allt þat, er eigi samdi illa. En þá þorlákr 
biskup drakk vatn eðr óáfenginn drykk, þá fór hann svá stilliga 
með, ok svá mikilli bindandi, at liann saup á iij sopa, eðr v, eðr 
vij, en náliga aldri matmála á milli ósjúkr, ef eigi voru almenn- 
íngs drykkjur. þorlákr biskup3 var aldri allval heill í sínum 
hiskupsdómi, og var þat sem ván var, at þí sem Páll postuli 
segir, at „kraptrinn algerist af sjúkleiknum”. Atgerðir lét hann 
lækna opt hafa at sér við sinni meinsemi, ok sýndi þat, at 
guð hefir tilsetta lækna, at þeir skulu stundum mega at drott- 
ins vilja með skömmuin sárleikum slöðva löng óhegindi. þor- 
lákr biskup hafði skynsamligan hátt á sínu bænahaldi l'rá þí 
sem flestir menn aðrir. Hann söng furst Crcdo, ok Patcr 
noster, eptir þat er hann hafði signt sik, ok ymna: uJesu 
nostra redempcio”, ok lét þat þegar þar á finna, at liann hugs- 
aði jal'nan lil þeirrar lausnar, er guð hafði leyst mannkynit, 
ok sanna ást við guð ok menn, girnd eilífrar sælu ok sam- 
vistar við guð, ótti dómsdags ok híngatkvoma skaparans at dæma 
um allt mannkyn. þetta allt boðar þessor ymni. þá söng 
hann Gregoríusbæn á meðan liann klæddi sik, ok þar eptir 
hinn fursta psálm or psaltara, ok lét sér aldri or hug gánga 
þau heilræði, er í psálminum standa: at „sá er sæll, er eigi 
gengr cptir óráðum, ok eigi samþykkir illa luti með syndug- 
um, ok eigi dæmir ránga dóma, ok jafnan geymir guðs laga”. 
En er hann kom tii kirkju, söng hann furst lof heilagri þrenn- 
íng; eptir þat lofaði hann með söngum þá heilaga menn,

1) iðnir, 383, i. 2) svá var sem, b. v. 383, 1.
s) hér endar 383, 1.
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er kirkjan var vígð, sú er þá var hann í, ok þar váru helgir 
dómar varðveittir. Síðan las hann Maríutíðir, og eptir þat 
lagðist hann niðr fur altari allr lil jarðar, þá er eigi var heil- 
agt, ok bað lengi fur allri guðs kristni, ok hvern dag söng 
hann þriðjúng psaltara umfram vanasöng sinn, hvárt sem 
hann var heima eðr eigi, ok söng fleira millum psálma en 
aðrir menn. Hann söng furst „Gloria patri" af heilagri þrenn- 
íng; þá næst: Mixerere mci I)eus'\ þá: itSalvum fac pater et 
domine" fyrir öllu kristnu fólki. En ef lionum háru til vanda- 
mál, söng hann þat vers, sem Salomon hinn spaki bað lil 
guðs á sínumdögum: Mitte mihi Domine auxilium de sancto"; 
en er hann gekk frá matborði söng hann: Itenedicam Domi- 
num in omni tcmpore"; en cr hann afklæddist til svefns söng 
liann [þann psálm, er drottinn er minntr á silt lieit, at þeir 
skyli öruggir vera, er sill ráð varðveita rétttiga ok mishjóða 
öðrum livárki í orðum né gerðum. þessi psálmr er: ^Domine 
quis habilavil"1, ok var honum mikit yndi at halda slíkar venjur, 
ok venti at nokkurr mundi eptir hans háttum víkja. Hann 
henti skemtan at sögum ok kvæðum ok al öllum strengleikum 
ok ljóðfærum, ok at liygginna rnanna ræðum ok draumum, 
ok at öllu því, er góðra manna skemtan var, utan leikum, því 
at honum þótti slíkt dvelja únýtar sýslur vondra manna.

17. þorlák hiskup dreymdi þann draum á alþíngi, at 
hann þóttist gánga frá kirkju þar á þínginu heim til húðar 
sinnar ok bera höfuð liins heilaga Martini í faðmi sér; en Páll 
prestr af Reykjaholti, dýrðligr maðr, réð svá þann draum, at 
hann sjálfr mundi þar eptir bera heilags biskups höfuð hvert 
er hann færi, ok er nú öllum auðsýnt, at þat er sátt.

þá er hinn sæli þorlákr hafði xv vetr at stóli setið í 
Skálholti með tign ok björtum blóma allskonar góðgernínga, 
elskaðr af guði ok góðum mönnum, miskunnsamr ok ráövandr, 
lítilátr, réttlátr ok þolinmóðr, mæddr í mótgerðum manna, ok 
þar með i margfallri vanheilsu: þá leitaði hann þess við vini 
sína, at gefa2 upp biskupsdóminn, ok ráðast aptr undir hina 
sömu kanokaregiu. En allsvaldandi guð lél þetta þí eigi fram- 
gengt verða, at hann sá reinlift hans ok góðlíft val nægjast

0 frá [ enn Davíðs psálra, hin. i) leiðrétt; gafa, Stlib.
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honum til heilagleiks, þó at livergi mínkaðist lians tign fur 
manna augum, sú er hann hafði lionum gefit1.

18. Hinn sœli þorlákr biskup fór þann fjórðúng síðast, 
er honum var nálægstr, ok tók í ferðinni þá sótt, er hann leiddi 
til grafar. Hann kom heim í Skálholt með litlum mætti, ok lá 
þrjá mánaði í rekkju ok hafði þúnga sólt, en aldri svá harða 
verki, at hann mætti eigi flrir öllu ráð gera, ok skipa sem 
hann vildi. j>á var í Skálholti Gizurr llullsson, mikill höfðíngi, 
vitr ok góðgjarn. Hann styrkti opt hinn sæla þorlák i fagr- 
ligum dæmisögum [af þeim mönnum2, er sín meinlæti báru 
drengiliga fur guðs sakir. Páll, systurson hans, kom ok at 
flnna hann í sinni sótt, því at biskup elskaði hann mest sinna 
frænda, ok margir vinir ok ástmenn biskups kvomu tii lians, 
at þiggja af honum heil ráð en sýna honum sína ást. þar 
kom þorvaldr Gizorarson, mikill höfðíngi, ok reiknaði liinn sæli 
þorlákr fur kennimönnum ok höfðíngjum fjárhagi staðarins, 
ok hafði allmikit græzt meðan hann hafði fur ráðit, ok þí, 
með þeirra ráði, lagði hann þá enn til frænda sinna fátækra 
nokkur fé. Ilann gaf hinn bezta búnað sinn biskupi þeim, er 
eptir hann komi, en annan prestum, en fátækum mönnum þann 
er féminnstr var, því at liann lét þá aldri lijá sitja, þá er 
hann gaf gjafir sínurn vinum. Hann gaf gull Brandi biskupi, en 
vígslugull sitl Páli, systursyni sínum, ok var þat forspá hans 
tignar, því at liann varð biskup eptir hann; ok allir þóttust 
nokkut gott af Ijóta þí er hann hafði átt.

Sjau náttum fur andlát sitt kallar liann til sín lærða 
menn, ok lét olea sik, ok áðr hann veri smurðr talaði hann 
lángt eyrendi, ]»ó honum veri málit ervitt. „Ek lá furr í sóll 
með litlum mætti oleaðr”, segir hann, l(ok bauð ek þá, at allir 
menn er [í] minum stórmælum veri, skyldu frjálsir vera, ef 
ek dæa; ætlaða ek þat þeim til líknar en mér eigi til áfalls- 
dóms; en þeir virðu þat svá fur mér, at ek þætlumsl3 offraml 
fram hafa farið í gegn þeim, er ek bannfærða þá fur sína

i) hér skýtr 209 inn Oddaverja þætti, en í kríngum samskeytin á báð- 
um stöðum er frásögnin svo á ríngulreið, að sumir kapitular standa tvisvar, 
sinn eptir hverri sögu.

») frá [ b. v. 205 ; v. i Stlib.
>) þannig leiðr. ; þottunist, Stbb.
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glæpi, er eigi vildu afláta lögliga áminntir, ok ek bað leysa, 
þá er ek liugða mér dauða. En nú býðr ek yðr, at öll mín 
ummæli skulu standa viö þá, nema þeir sæltist með þeirri 
lausn, sem ek heflr áðr til lagða, ella bíði þau umdæmis þess 
biskups, er eptir mik kemr”. Síðan hv[í]ldist hann, ok mælti í 
annat sinn til þeirra, er hjá lionum voru: ltek vil biðja yðr, 
at þér furgeflt mér, ef ek lieflr svá gert, al yðr liafl eigi 
val þótt”. En allir sögðu, al enkis ætti hann al kunna. En 
Gizurr Hallsson talar svá af allraliendi: „vér biðjum yðr herra 1 
at þér furgeflt oss, þat er vér liöfum við yðr misgert, er 
bæði mun vera mart ok stórt”. Hinn sæli þorlákr játtar þeirri 
furgefníng blíðliga. J>á mælti Gizurr þal eyrendi, er auð- 
sýnt má vera at hinn helgi andi lieflr með lionum mælt: uvér 
biðjum, herra! þó at þér skilil nú at líkamligri návist sýni- 
liga við oss, sé þér oss andligr faðir, árnandi miskunnar við al- 
máttkan guð, því al vér trúum þí fastliga, at þér manit í 
andligu lífl hafa með guði eigi minna vald en nú”. En J>or- 
lákr biskup svaraði öngu, í eptirlíkíng guðs sonar, er hann 
samþykkti þat sumt þegjandi, sem hann liafði engi orð nm, 
en hann veitir þat nú öllum, er þá var hann beðinn; en fur 
lítilætis sakir vildi hann þat eigi berl gera, at hann væri lil 
þess færr. Máttu þá okfáir fur harmivatni halda, er hjá váru. 
Sem biskup sá þat, mælti hann: uliarmit eigi þó at skili 
várar samvistir, því at ek ferr eptir mínum forlögum; hefir 
ek jafnan til lítils færr verit, ef eigi hefði aðrir mér hjálpat; 
er yðr lítill skaði at mér, en næst eptir mik man koma mik- 
ill höfðíngi; vil ek yðr í þí hugga, at ek þikkjumst víst vita, 
at eigi mun guð mik helvítismann dæma”. Síðan minntist 
hann til kennimanna, ok gaf þeim blezan, áðr liann var smurðr. 
En eptir olean vildi liann ekki tala, nema þat, er mest nauð- 
syn var á, en jafnan rærðust varrar hans til bænahalds meðan 
hann lifði. En er vij nætr váru liönar eptir olean, beiddist 
hann snimma þess dags klæðaskiptis; en Ormr prestr, kapalín 
lians, svararsvá: (loss þikkir, herra! ábyrgð á atrærayðr; eðr 
vili þér eigi í þessi klæði færðir vera, ef þér verðit skannn- 
líflr?” — lliskup svarar: (lval man duga at ræra mik, en af smurn- 
ínginni vænlir ek mér miskunnar af guði, en eigi af klæðum þess- 
um”. Voru honum þá fengin önnur klæði, ok hélt hann þann 
dag öllum hinum sömum góðum liáttum; ok er aptansöng
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var lokit, seig á liann úmegin nokknt, ok er liann hóf upp 
angnn, inœlti liann: Jiverl fór ltann ]>orkell nú?” — En Gizurr 
Hallsson, hinn vitrasti maðr, virði svá, at þí sýndist hiskupi 
þorkell viðr andlát sitt, at hann liafði herligast spanit liann frá 
veraldar lífi til reinlífls. En er þorlákr hiskup var kominn at 
andláti, heiddist hann at drekka, ok er at honum [var] horit 
hné hann at hægindum ok sofnaði sælliga til guðs, ok veitti 
guð honum þá dýrð, at hann þyrsti við andlát sitt, sem sjálfan 
guðs son, ok skyldi hvargi stöðvast furr en í andligu lífl, þí 
er guð sýnir [þeim], er jafnan þyrstir til lians. Birti guð þat 
í andláti hins sæla þorláks biskups, er hann sagði fyri munn 
Davíðs, at dýrðligr mundi verða dauði heilagra manna, því at 
öllum þótti hetra hjá honum önduðum, en mörgum lifandi 
mönnum. þat bar ok til eptir andlát hans, at litr lians var 
miklu bjartari en annarra manna, en sjáldr var svá bjart í 
augum hans, sem lifanda manns, þess er val skygn er. Mörg 
sár liöfðu fallit á líkama hans, stór ok smá, en öll váru gró- 
in þegar hann var andaðr, ok i'annst öllum liér mikit um, en 
Gizuri þí meira, sem liann kunni gerr al sjá en aðrir. |>á 
var búit um líkamann, ok skorit hár hans. Ilafa menn þann 
helgan dóm víða, ok fá mik[l]a ból af. þorlákr biskup andað- 
ist á þórsdag, einni nátt fur jólaaptan' lx vetra gamall, ok 
hafði xv vetr biskup verit. þá var liðit frá burð Krists CD. c. 
lxxx ok vj1 2 * 4 vetr.

19. Eptir andlát biskups var lík hans borit í kirkju, ok 
var í sönghúsi iij nætr at híða graptrar. En annan dag jóla 
var hann í jörð lagðr, ok var þar við staddrPáll prestr, frændi 
hans, er hiskup var eptir hann, ok margir aðrir lærðir menn. 
þar kom þá ok lík þess manns fátæks, er líkþrár var, ok hafði 
hiskup tekit hann af fátæki ok veitt lil dauðadags, ok vildi guð 
þá sýnast láta lians mildiverk, þat er eilt var af mörgum öðr- 
um. En áðr menn gengi frá greptri hins sæla þorláks bisk- 
ups, þá mælti Gizurr Hallsson um þau tíðindi er vorðin váru,

1) þetta stendr íildiingis heima við tímatal; árið 1193 vóru jólin 4 laug- 
ardag og þoriáksmessu bar uppá fimtudag.

2) þetta er eptir Húngrvóku tfmatali; en að róttu tali andaðist liann 1193.
Stokkliólmsbókin hefir hér misritað aldatalið: »1. ccc. fyrir m. c.; eins cr í
205. 200 og 209., og sýnir það enn að þau sé 011 rituð eplir þessari bók.
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eptir þí scm siðvenja var á yflr liginna manna grefti'. Hann 
tjáðiþat furst, hverr nytjamaðr þorlákr biskup hafði verit bæði 
staðnum ok öllu landsfólki. f>á veik hann nokkurum orðum 
lil virðíngar þeim biskupum, er at stóli höfðu setið í Skálholti, 
áðr þorlákr kæmi. Eptir þat mælti hann svá: „Gott er á þat 
at minnast at váru vitni ok at sögn várra foreldra, um þá bisk- 
upa, er fyrir várt minni liafa verit, at sá þykkir liverjum beztr 
cr kunnaslr er, ok svá dýrðligir menn, sem þeir hafa verit 
allir í sínum biskupsdómi, þá er þat þó frábært, hversu þor- 
lálcr hefir búit sik til biskupstignar, lángt frá þí sem allir aðrir. 
Hann var reinlífr alla æfi, siðsamr ok lastvarr, örr ok rettlátr, 
miskunnsamr ok heilráðr, lítilátr ok stjórnsamr, mjúklyndr með 
sannri ást ok elsku bæði við guð ok menn. Ilann tók vígslur 
á barns aldri ok sýndist hinum vitrastum mönnum at auka 
lians sæmd ok vígslur, meðan til váru, ok á únga aldri gaf 
hann sik undir lieilaga reglu, ok varðveitti hana allt til dauða. 
Nú þó at þat sð boðit, at vér leggim eigi bera dóma á ráð 
manna, þá munu fáir vánarmenn vera, ef hann er eigi fullsæll, 
svá úlíkr sem hann var llestum mönnum í síriji' lífi, ok góðum 
siðum”. Lauk liann sinni ræðu með snjöllu máli. Staðar- 
mennirnir ok landsfólkit víða hörmuðu mjök andlát hins sæla 
þorláks biskups, þí at þeir ætluðu liann meir skildan við menn- 
ina en nú er reynt, þí aldri hafði upp komit helgi né jarteinir 
nokkurs manns á íslandi, [fyr] en þorláks biskups®, en þó váru 
margir menn huggaðir af þekkiligum draumum, þar til er guð 
birti verðleika lians framar. En þó stóð þá til mikils hallæris 
ok áfcllis: biskupinn einn í landinu ok þó afgamall, en þá hófst 
ófriðr norðanlands1 2 3.

Sá atburðr varð í Vatnsdal, at bónda einn réttorðan dreymdi, 
at hann þóttist úli kominn ok sjá mann kominn sunnan yfir 
heiði, ok spurði liann, hversu þorlákr biskup mátti. En liann

1) ok vil ck geta nokkurra þeirra orða, segir sá, er söguna setti (sögu- 
mcistarinn 379), þeirra er liann talaði, ok mér gánga sist or minni, b. v. 
C. — þessi oið finnastnú ekki i A., cn í 11. er liér eyða, ok má vel vera 
að þessi orð hafi þar staðið, ok víst er það, að ræða Gizurar er þar fyUri 
og betri en í A. sjálfri, encla má vel vera, að sá sem þá sögu (B) setti 
saman hafi munað Jxorlák.

2) sbr. Húngrvöku, cap. 20.
b) það cr deilur Guðmundar dýra og Önundar í Löngulilíð.

I. B. 8
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svarar: „eigi heitirliann nú forlákr, lieldr Ráðvaldr með guði”. 
Róndinn sagði Iíarli1 ábóta drauminn, en liann réð svá, at biskup 
mundi andaðr ok liafa dýrð með guði. Gizur Ilallsson dreymdi, 
litlu eplir andlát |>orláks biskups, at hann þótt.ist sjá liann sitja2 
á kirkjunni í Skálholli í biskups skrúða, ok blezaði þaðan 
fólkit, ok réð hann svá þann draum, at hann mundi enn vera 
yíirmaðr sinnar kristni. Töluðu þat margir vitrir menn, atannat- 
hvárt mundi helgi forláks biskups upp koma, ella nnmdi þess eigi 
auðit verða á íslandi, svá sem Eirekr3 erkibiskup bar vitni í 
bréfi þí, er liann sendi Páli biskupi, svá segjandi: (lágætan 
bróður várn þorlák biskup, góðrar minníngar, trúm vér lielgan 
verit hafa í líflnu, en nú dýrðligan kraptanna gimstein fur 
guði, ok mikils ráðanda4.

20. Prest einn norðanlands, er þorvaldr hét, dreymdi 
iiij vetrum5 eptir andlát þorláks biskups, athannkomat honum 
ok sagði honum ner veðrátta mundi batna, því at þá var vetr 
þúngr; tlgefr ck þat ráð til”, sagðihann, ltat menn leili graplrar 
míns at sumri, ok sé líkami minn or jörðu tekinn; og efnokkur 
þikja heilagleik[s]merki at verða, þá geri menn um áheit ok dags 
[hald] við mik sem líkar. Ilvarf hann síðan. Preslrinn sagði 
Ilrandi biskupi drauminn ok bauð at sverja.

Um vetrinn skírdag[s] nátt, eptir andlát þorláks biskups, sá 
einn bóndi, er Sveinn hét, svá mikit ljós í Skálholti yflr leiði 
þorláks biskups, at varla mátti liann sjá kirkjuna fur.

Ormr prestr fór þess eyrendis til alþíngis um sumarit 
eptir, vegna Prands biskups, at segja hverjar jarteinir höfðu

j) þannig leiðrótt; Katli, Sthb. og hin, rángt. Karl ábóti á JMngeyr- 
lun, höfundr Sverrissögu, var ábóti 11G9—1207.

2) (lsitia sjá hann”, Sthb. með strikum fyrir ofan línuna til merkis um 
að breyta ætti röð orðanna, en 205 og 200 hafa lcsið sem stóð, en ekki 
gáð að því sem fyrir ofan var.

s) leiðrétt; Eyleifr bæði Sthb. og liin. Eylífr korti var erkibiskup 1309— 
1332. pessi ritvilla getr þvi varla liafa staðið í frumriti Stokkhóimsbókar.

4) öll liin liandritin (205. 20G. 210) enda hér.
s) þannig hafa bæði JS. og C.; „nattum”, A., og getr það að eins staðizt 

með því móti, að með iiij nóttum sé að eins meint, að Jrorvald prest dreymdi 
draum sinn 27. Decbr., en ekki að það væri sama vetr og biskup andaðist 
því eptir því yrði upptekníng þorláks biskups sumarið 1194, en öll rit (ísi. 
Ann., Guðmundar s. og Sturlúnga) segja að það yrði!198, og að Jjorvald 
prest dreymdi að jólum, 1 vetrum eptir andlát biskups (1197).
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orðit af helgi Jjorláks biskups í þeim liéroðum; eu í förinni1 
þraut svá hest hans, at hvergi mátti gánga; en þegar hann hét 
a þorlák biskup, spratt upp liestr lians, ok reið hann fulliun 
dagleiðum til þíngs. En er þessi atburðr var sagðr ok fleiri 
aðrir, þá urðu menn fegnir þessi frásögn, ok liétu þegar margir 
nienn á þorlák biskup í sínum nauðsynjum, ok þótti valáverða; 
on ekki var þat þá enn í leyfi tekit af biskupum.

21. Ilit sama sumar eptir sendi Brandr biskup Orm prest 
mcð öðrum klerkum sínum til alþíngis2, ok lél bera fram bréf 
sín Páli biskupi ok öðrum höfðíngjum, ok var þar á vitnisburð[r] 
margra jarteina þorláks biskups; þá höfðu menn stefnur um 
þessi mál, ok var I'áll biskup leiðitamr ok óeinráðr í þessum 
málum, scm mörgum öðrmn, við aðra höfðíngja lands, ok með- 
ferð þessa fagnaðar. þat var ráð manna með orðsendíngu 
Brands biskups, at Páll biskup kvað þat upp Pétrsmessudag í 
lögréttu, at öllum mönnum skyldu leyfð álieit á liinn sœla 
þorlák biskup; skyldu menn lionum tíðir sýngja andlátsdag 
bans. Pétrsmessu var þorlákr biskup til biskups kosinn, ok 
þá voru leyfð álieil við liann, ok þá var leitt3 í lög messudags 
hald hans annat sumar liit næsta eptir þenna atburð; ok til 
marks um þetta, at eigi þótti guði oftekjur í þessu, þá urðu 
jarteinir þegar merkiligar á þí sama þíngi4.

22. Maðr hét Tjörvi, hann tók handarmein mikit; gerði 
hendrnar stirðar ok líkþrár, svá at hann mátti öngan fíngr rétta, 
ok lék þat mein við XV vetr. Hann het á liinn sæla þorlák 
biskup til heilsubótar sér; sofnaði eptir þat; en er hann vakn- 
aði, ok vildi láta þvá sér, þá voru heilar orðnar hendrnar, ok 
váru þá sýndar hend[rn]ar öllum þeim er við váru, ok var þá

i) í Stlib. ritað cins og ufautoin”.
j) Hér eru gerð tvö alþíngi úr einu, og tvær ferðir Oras til alþingis úr 

einni. jpetta er réttara í liinni sögunni. Aheit við jporlák biskup voru leyfð 
1198, og á þessu þingi gerðust jarteinirnar níu, en 3 vikum eptir alþíngi 
(20 Juli) sama sumar var tekinn úr jörðu belgr dómr hans, cn á næsla 
alþíngi 1199 (sjá ísl. Ann.) var lögtekin Jorláksmessa.

s) lciðrétt; leiðr, Stlib.
4) það er rángt að þessar Ojarteinir yrði á þviþíngi, er þorláksmessa 

var lögtckin, heldr gerðust þær áþinginuhið fyrsta sumarið, 1198. Jjctta 
sést bezt 1 B. og C., sem segja fyllra ok skipulegar frá jarteinunum en 
bér er gert. það litr og svo út, sem höfundrinn sé liér hálfvilltr í tíma- 
talinu, af því hann liafði að framan sctt rángt draum jiorvalds prests.

8*
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súnginn ^Tedewn", en þegar er þessijartein var alkunnig vorðin, 
þá hét þegar hverr at öðrum á hinn helga þorlák biskup, ok 
var þat af þí eigi kynligt, at svá var jarteina kraptrinn mikill, 
at náliga var furr veitt, en lieitið var.

Sá atburðr varð á sama þíngi, at Jón ahóti or Veri1 tók 
kverkamein mikit, ok þrútnuðu ákafliga, svá hann mátti öngu 
berg[j]a, ok náliga ekki mæla, svá at heyra mætli; þá hét hann 
á hinn sæla þorlák biskup til heilsu sér, ok sofnaði þegar eptir 
ok vaknaði alheill. þessi atburðr var sagðr Páli biskupi.

Maðr sá, cr Guðmundr gríss hét, mágr Páls biskups, tók 
mein mikit, ok var hann hæði matlauss ok máttlítill, ok þótti 
mörgum manni hann dauðvænn. þá hét hann á vin sinn, þor- 
lák liiskup, at hann árnaði honum af guði slíkrar lieilsu, sem 
hann sæi honum hczt gegna; en er liann liafði heit sitt fest, 
þá balnaði honum dag frá degi, ok var alheill þegar kerti þat 
var brunnit í Skálholti, er liann liafði þángat heitið; ok sagði hann 
sjálfr þessa jartein Páli biskupi, ok mörgum öðrum mönnum.

Austfirzkr maðr, sá er Sighvatr hét, ættstórr, tók augnaverk 
svá stríðan, at hann ætlaði at mundu sprínga augun, ef eigi 
mínkaði skjótt verkinn. Ilann hét á hinn sæla þorlák biskup. 
Honum höfgaði þegar eptir lieitið; en er liann vaknaði, þá var 
allr verkr or augum lians, en hvarmar váru rauðir ok þrútnir 
mjök lil vitnis þess verk[jar], er í augunum liafði vcrit.

Unas hét maðr, hann tók sótt óhægliga þar á þínginu, 
hann hlés allan; gekk kviðrinn upp fur brjóslið, ok fylgdi 
æsiligr verkr, svá Iiann mátti trautt standast. liét liann síðan 
með viðrkomníngu á liinn helga þorlák biskup til heilsu sér; 
honum liöfgaði þegar eptir þat. llann þóttist sjá í svefninum 
hinn helga þorlák hiskup, ok með lionum liinn sæla svein Vit- 
um. Biskup mælti við liann: „cigi nýtr þú þín, þó at þú verðir 
lieill, heldr þess, at nú er miskunnartíð guðs yQr komin í heilsu- 
gjöfum við menn”. Hann vaknaði alheill.

Norðlenzkr maðr tök enn æsiligt mein á hinu sama þíngi: 
sótt þá, er þegar tók vitið frá honum. þá hétu aðrir menn fur 
honum á hinn sæla þorlák hiskup, ok varð hann þegar alheill'2.

Prestr einn göfigr, sá er þórðr liét, tók sótt hættliga við

1) Jón Ljótsson var hinn þriði abóti í Veri 1197—1223.
2) leiðrétt; aUheill, Sthb.
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þínglausnir, ok voru rnenn rærldir um hann, ai’ þí at hann 
var göfugr maðr. Hann hét síðan á iiinn sæla jþorlák biskup 
til heilsubótar sér; en honum liægðisl svá skjótt sinn vanmáttr, 
at hann varð færr af þíngi með öðrum mönnum, ok varð hann 
á skammri stundu alheill, ok lofaði guð fur sína heilsu ok liinn 
heilaga þorlák biskup.

Á þínginu barst þat at, at norðlenzkr rnaðr tapaði góðum 
ljötri, ok var leitað vandliga, ok fannst eigi; ok er honum 
þótti örvænt fundarins, þá liet lrann á liinn sæla þorlák biskup, 
at flnnast skyldi ljöt[r]inn, ok fannst þegar, þar er optast lrafði 
leitað verit; ok lofuðu [allir] guð ok lrinn hcilaga þorlák biskup.

Árni hét einn virðuligr maðr; lrann hafði mein mikit innan 
rifja ok hættligt; Iiarrn hét á hinn heilaga þorlák biskup til 
heilsu sér, ok batnaði þegar.

23.1 Eptir þíngit var sá atburðr, at Ormr, frændi lrins 
sæla þorláks biskups ok bróðir Páls biskups, var r baði í Skál- 
holti, ok lrafði þat í liug sér, at lrann mundi en[n] meir elska 
heilagleik síns frærrda, ef liann beri á sjálfum sér noklurt 
inerki; en í þí bili skeindi hann hina Irægri lrönd sína á lrár- 
knífi, ok blæddi æsiliga ok varð eigi stöðvat. þá hét liann á 
frænda sinn ok fulltrúa, þorlák biskup, at lrann stöðvaði blóðit, 
ok konr alldri or einrr dropi síðan.

Torfl'2 hét prestr, kynstórr ok kvángaðr val, ok verðr 
hennar getið síðar í þessrt máli3. Hann tók strángan augna- 
verk, er harrn fór af þíngi, ok svaf liann ekki þá nótt er hann 
var í Skállrolti; þá lrét lrann á hinn lreilaga þorlák biskup, ok 
var síðan leiddr til kirkju ok fékk þar bót um messu sinna 
meina, ok fór alheill brott..

Hustrú ein góð tók enn augnaverk mikinn, ok lrét á þor- 
lák biskup, ok varð lron þegar lreil.

Magnús Gizurarson, fóstri hirrs sæla þorláks biskups, átti 
hú gott ok gagnauðigt, en þat gerðist þar til óhæginda, at á

1) þær 49 jarteinir, er nú koma, liafa án ofa allar gerzt um daga 
l’als biskups, og munu vcra ágrip af bókum þeim, sem Páll biskup let 
'osa upp á alþíngi.

2) H. hefir Tjörfi.
3) hennar er aldri síðan getið i þessari sögu, og sóst af þcssu, að 

þessar jartcinir eru eigi nema skyndiágrip af annarri fyllri og lengri bók. 
* ®. stendr liið sama, cnda cr þar og siðar getið konu Torfa.
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brott gekk mestr luti ásauðar, ok fannst eigi, ok horfði þat til 
hinnamestu skaða, at sauðrinn mundi svella, eu missa nytjar- 
innar; tók liann þá hit bczta ráð, sem honum var opt; hét á 
hinn heilaga þorlák biskup, fóstra sinn. Eptir þat gekk sauðr- 
inn allr úsollinn af heiðum, móti þeim er leitaði.

Sveinn einn úngr tók enn augnaverk liarðan, ok bar óhæg- 
liga, ok féll móðurinni ner; tók lion síðan kertirák, ok lagði 
um höfut sveiuinum, ok hét á hinn hcilaga þorlák biskup, ok 
varð liann þegar lieill.

Fátækr maðr týndi fjötri góðum, þar er mýrar váru víðar 
ok grasloðnar, ok var úvænt at íinnast mætti; liét hann síðan 
á binn lieilaga þorlák biskup at fjötrinn fyndist, ok fannst 
þegar, ok varð hinn fátæki feginn.

Einn úngr maðr reið úvarliga þar er jarðhitar váru, ok 
brunnu fætr hestsins, svá at menn ætluðu at deyja mundi; 
þá var lieitið á hinn heilaga þorlák biskup, ok varð hestrinn 
alheill á fám dægrum; gerðu þeir þakkir guði ok hinum heilaga 
þorláki biskupi fur þenna atburð.

Maðr einn tók kverkasull mikinn, ok varð ómála; hann 
rendi lnig sínum til áheita við hinn heilaga þorlák biskup; en 
hina sönni nátt sprakk sullrinn, ok varð liann hcill á fárra 
nátta fresti.

Sá maðr var einn, at svá var óskygn, at hann sá eigi betr 
en fíngra sinna skil, ok liafði svá lengi verit; hann liét á liinn 
heilaga þorlák fur augum sínum, ok varð liann þegar skygn.

Hönd þrútnaði á cinum úngum manni, svá at læknar máttu 
ekki at gera; en þegar heitið var á liinn heilaga þorlák, varð 
höndin alheil.

1 stórum vatnavöxtum töpuðust kistur tvær, önnur full 
með járn ok smíði, en önnur með klæði; sá hét, er kisturnar 
átti, á þorlák biskup, ok fundust kisturnar úspiltar, ok allt þat 
er í var.

1 einum stað kvónni menn at úfæru vatni, ok kómust þeir 
yfir með heilu, er á þorlák biskup hétu, en hinir eigi, er 
öngu hétu.

Júngfrú eina æstu verkir ákatliga, svá menn fengu varla 
hana geymt; en þegar heitið var fur lienni á þorlák biskup, 
þá varð hún þegar heil.

Ein kona hafði marga vetr haft svá mikinn verk í hcnd-
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inn[i], ;it hon mátti lil cinkis nýta hana; hon hct á hinn heilaga 
Þorlák biskup fur sér, ok á næslu nátt cptir varð hon heil.

Kaupmenn á íslandi fengu á öngan liátt upp náð akkeri 
sínu; en pegar peir hétu á ]>orlák biskup, varð þat laust.

Margir fóru á skipi or Veslmannaeyjum, ok gerði at þeim 
hafgjálfr ok storm, svá at þeim lá við bana. ]>eir hétu þá [á]
þorlák biskup sér til lijálpar, ok varð þegar logn mikit, ok
kyrrlcikr sjólár, ok fengu þeir liöfn með heilu.

Iluslrú ein týndi góðu gulli, ok va[r] þess víða leitað ok 
optliga, ok fannst eigi; lion liét á liinn heilaga þorlák, ok
fannst þegar gullit, sem optast hafði leilað verit.

Iíona ein tók svá æsiliga sótt, at af henni tók málit ok 
vitið; en þegar heitið var fur henni á hinn heilaga ]>orlák 
biskup, varð hon heil.

Prestr einn gamall braut viðbein1 sitt, ok sló þar í verk 
ok þrota, svá at hann var úfærr; hann liét á hinn heilaga 
þorlák biskup fur sér, ok varð hann skjótt lieill.

Maðr galt fátækum manni blindan sauð, ok vildi eigi um 
bæla, þá er hinn fann at; liinn fátæki maðr hét á þorlák hiskup, 
ok varð sauðrinn skygn.

Á hæ einum stálu þjófar miklu góðsi, en þeir sem skaðann 
fengu liétu á ]>orlák biskup, at hann bælti þeim skaða sinn; 
en þá var liallæri mikil til kostar; þá sló þí á þá, at þeir fóru 
i á með net; ok jamskjótt veiddu þeir svá marga laxa ok stóra, 
at þeim þótli sér val bættr skaði sinn2.

2í.3 Valn þat, er Holtavatn heitir, stemdi uppi, svá at 
fur vatnsfgángi] var sandrinn xxx faðma4 þykkr; horfði þat 
til inikils skaða þeim mönnum, er cngjar áttu við vatnit. ]>á 
bél einn bóndi á hinn heilaga þorlák biskup, at útmokstrinn 
skyldi gánga betr, en vandi var á; en annan dag eplir var 
valnit út brotið í sjá.

Skip rak frá manni fur storms sakir ok vatnagángs; en

1) leiðr.; viðbeina, Sthb.
2) allar þessar jarteinir, sem nú eru taldar í cap. 23., fyrir utan þær 4, 

sem eru næstar á undan liinni seinustu, gjörðust á þeim þrem vikum, er 
liðu frá þínglausnum 1198, 0g fram til 20. Juli, scm séð verðr af B.

3) þær jarteinir, sem nú koma, liafa sumar gcrat frá alþingi 1198 til 
alþíngis 1199, en sumar síðar um daga Páls biskups.

•>) fyrst ritað fagma (g = ð) en síðan gert Ö' úr jfinu.
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sá hét ú forlák biskup, cr skipil misti, ok var þat aptr komil 
um morgininn í sömn lendíng.

Sveinn einn úngr féll á cld ok brann böndin ákafliga; cn 
faðir bans ok móðir lictu á }>orlák biskup fur bonum, ok var 
höndin alheil innan þriggja nátta.

Úngr sveinn fcll í sýruker, ok sýndist dauðr er liann \ar 
upp dreginn; en faðir ok móöir sveinsins liétu1 með miklum 
barmi á binn lieilaga J>orlák biskup til lífs bonum; ok þegar 
lieitið var staðfest kom roði í kinnrnar, ok cptir lánga stund 
liðna spratt bann upp alheill.

Maðr einn þrútnaði ákalliga, ok lilés allan kviðinn, ok 
gcrði digran sem naut; en kona bans bét fur bonum á liinn 
heilaga J>orlák biskup, ok varð liann skjótt beill.

j>á cr Páll biskup lét hit fursta sinn upplesa jarteinir J>or- 
láks biskups á alþíngi2, fékk blindr maðr sýn en daul'r maðr 
lieyrn, er þar voru viðstaddir.

Iíona ein féli í hver í lleykjaholti ok brann ákafliga, svá 
boldit ok liúðin fylgdi klœðunum; menn liétu fur benni á þor- 
lák biskup, at eigi leysti af benni fætrna, en lion varð ailieil 
innan mánaðar.

Iíona ein braut fót sinn, ok sló í verk ok þrota miklum, 
ok lá hún lengi i rekkju, ok máttu læknar henni eigi bót 
vinna; hon bét á hinn heilaga þorlák biskup; ok á sömu nátt 
kom liann at benni í svefni, ok fór höndum um fótinn ok 
vaknaði hon alheil.

Einn maðr týndi stórri járnsleggju í sjófarísi á djúpi; sá 
hét á J>orlák biskup, ok fann hann sleggju þá á landi degi síðar.

Nokkurum kaupmönnum or Orkneyjum bægði stormr at 
Færeyjum, þar sem fur var björg ok boðar, ok þótti öllum 
sér þar dauði víss; þeir hétu á binn heilaga J>orlák biskup, ok 
gekk þegar veðrit um, þeim í hagstæðan byr.

Aðrir kaupmenn váru í Englandshaíl at dauða komnir 
sakir storms ok sjófargángs; þeir bétu á J>orlák biskup, ok 
fengu þegar byr ok blítt veðr, ok þar næst góða hafn.

25. Einn maðr bafði brottfall ok augnaverk; bann bét á 
hinn heilaga J>oriák biskup sér til heilsubótar, ok batnaði ekki; 
kvaldist bann lengi í þcssum sjúkleika; ok eina nátt dreymdi

1) í skinnbókinni ritað: heitu.
2) það var sumarið 1109; þær jarteinir standa í A. M. 015 (4to).
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liaiin, at J>orlákr bisknp kcini at honum, ok mælti til lians: 
Jieyrði ck kall þitt til mín; en þí máttu önga heilsubót fá, at 
þú hefir glæpi ósagða; nú játta þik fur presti, ef þú vill 
lieilsu fá”; síðan vaknar hann, ok þegar liann hafði skriptazt, 
varð hann lieill.

Kona ein liafði vanheilsu mikla af ræðiligum kviðsull xxx 
vetra; hon hét á liinn heilaga [»orlák biskup sör til heilsubótar, 
en um náttina fur inn þrettánda dag sýndist henni þorlákr 
biskup í svefni, cn hon vaknaði alheil.

Ungr maðr var at leik, ok gekk liönd lians or liði, ok 
komst nauðuliga aptr; sló þá í verk ok þrota, svá at hann var 
úfærr; liann höt á [>orlák biskup; en í svefni kom hann at 
lionum ok mælli: „títt gerist þör at heila, ok efna eigi”, ok 
er hann vaknaði muudi hann þat, at hann liafði heilið á hann 
ok efnt eigi; afhcndi hann þá hvárttveggja hcitið, ok varð 
síðan alheill.

Ilestr einn meiddist af geldíng, svá at með vágföllum fún- 
aði allr kviðrinn al' lionum; sá höt er átti, at gela þorláki 
biskupi hálfan hestinn, en innan hálfs mánaðar var hann alheill.

Maðr einn hafði fótarmein, svá at liolin með beininu váru 
full af blóði ok vág, en læknar fengu eigi grædt; bann het á 
þorlák biskup sér til lieilsu; en í svefui sýndist lionum hann 
koma at ser ok strjúka fótinn; en hann vaknaði alheill.

Einn úngr sveinn tók fársótt, svá at kviðrinn slitnaði; faðir 
ok móðir ok [frændr] hötu fur honum á þorlák biskup, ok varð 
hann þegar alheill.

Enn liötu menn á þorlák biskup lil byrjar sér, ok fengu 
góöan byr; ok er þeir sigldu út eptir flrði, sigldi í móti þeim 
annat skip raðbyrja, ok höfðu þeir heitið á þorlák biskup til 
byrjar, ok tóku at kveldi hvárir þá liöfn, er vildu.

26. Tvær konur fóru á vetrardag í miklu frosti ok hörðu veðri 
á fjarðarís; önnur þeirra varð þar léttari fjarri bygðum; þær 
hetu á þorlák hiskup ser lil hjálpar, þá kómu menn at þeim, 
ok fluttu þær til bæjar; barnit var mjök meidt af frosti, svá at 
knýta tók beinin, en út sprakk annat augat á kinnina, en sár 
föll á líkamann. Móðirin liarmsfull bet á liinn heilaga þorlák 
biskup lil nokkurrar miskunnar barninu; síðan batt hon við auga 
barninu mold or leiði hans ok lagði síðan niðr, ok sofnaði 
skjótt; var þá nón dags; en at miðjum aptni vaknaði þat svá
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alheilt, at augat var aptr komit blátt at lit ok skygnt; váru 
þá gróin öll sár, ok af allir knútar af barninu, en þat augat 
var illa litt, sem lieilt hafði verit.

Á bæ einum í Vestfjörðum kom eldr í bús, svá at þess 
var ván, at allr bærinn mundi brenna, en ckki manna heima 
nema úngbörn; eitt barnit hét á þorlák biskup sér lil hjálpar, 
ok jamskjótt kom svá mikit regn or himni, at eldrinn slokn- 
aði; en regnit kom hvergi víðara en á þeim bæ.

Maðr í'éll fur bjarg ok meiddist knéskelin ok fótrinn; sá 
hét á jþorlák biskup, ok varð liann skjótt allieill.

Ilúsfrey ein fátæk iiét á þorlák biskup, at hann gæfi börn- 
um liennar nokkut tii matar, því al þá var hallæri mikit; hon 
gekk í fjöru, ok sá sel stóran; hann lá kyrr, er hon gekk at 
lionum, sem liann veri fastr við steininn; en hon drap liann, 
ok var lienni þat nógr kostr.

llóndi einn gestrisinn fékk eigi matarverð sakir hallæris; 
hann hét á þorlák Iiiskup til órráða, ok litlu síðar kom hvalr 
á reka hans, þar er margir menn áttu í með lionum. þeir 
l'estu livalinn, ok horfði til mikillar deilu með mönnum um 
skiptið; síðan kom á hvast veðr, at festar slitnuðu, en braut 
rak hvalinn til hafs, ok kom síðan þar á land, sern þcssi bóndi 
átti einn.

Fátækr bóndi hét á þorlák biskup lil matar í þí hallæri; 
liann fór í Ijöru, ok lagði niðr vað um kveldit; en um morg- 
ininn var þar við fastr hvalr jamlángr vaðnum.

Maðr réri út, ok dró mikinn flskatborði; vaðrinn slitnaði, 
en flsk[r]inn með önglinum rendi í haf út; hann hét á fcorlák 
biskup, ok litlu síðarr fann liann þcnna lisk rekinn, ok þar í 
öngull hans ok vaðr.

Ein kýr fátæks manns féll fur bjarg ok lamdist öll; hinn 
fátæki bét á þorlák biskup, ok varð kýrin skjólt alheil.

Kona varð djöfulóð; en er menn helltu smjöri þí í munn 
henni, er þorlákr biskup hafði vígt, varð hon þegar heil.

Tré mikit íell á konu eina, svá at hon lamdist; en hús- 
bóndi hennar hét á þorlák biskup fur lienni; en hon þóttist 
sjá hann í svefni, ok vaknaði alheil.

27. þá er svá margar ok fálieyrðar jarteinir þorláks bisk- 
ups voru birlar ok upp lesnar, samþykktist þat með öllum 
höföíngjmn lærðum ok leikum á landinu, at laka líkama luins
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or jörðu1, jií kallaði Páll biskup saman lærða menn ok Iiöfð- 
íngja i Skálholt; var þar furstr Brandr biskup fráHólum, Guð- 
mnndr prestr Arason, er síðan var biskup; Sænnindr ok Ormr, 
bræðr Páls biskups; Ilallr ok forvarðr ok Magnús Gizurarsynir. 
þorleifr or Ilítardal ok margir aðrir höfðíngjar. Yatnavextir 
váru miklir í pann tíma um allt land; en svá vildi guð, at 
þat hefti einskis manns ferð til staðarins; ok er þar váru allir 
saman komnir, vöktu allir um náttina, guði til lofs ok hinum 
heilaga þorláki. Um daginn eptir var heilagr dómr lians or 
jörðu tekinn, ok í kirkju borinn með ymnum ok lofsöngum 
ok fagrligri processione, ok allri þeirri sæmd ok virðíng, er í 
þessu landi mátti veila. Var kistan sett niðr í sönghúsi, ok 
súngu lærðir menn þá aTe deutn"; en sjúkir menn krupu at 
kistunni, ok urðu margir menn lieilir af. Y[itr] rnaðr ok ætt- 
stórr, er þorsteinn hét, sá er lengi liafði liættliga steinsótt 
haft, varð þar alheill, svá at sleinninn flaut af honum fram, 
eigi minni vexti en baun, ok urðu at þeim steini síðan mörg 
merki. Uni hét maðr, er gekk við tréfót, þí at fótr lrans 
var kreptr, ok varð liann þar alheill. Mær ein krept frá barn- 
æsku varð þar alheil, ok margar aðrar sóttir ok meinlæti græddi 
guð fur verðleika þessa síns ágæta vinar. Úngr sveinn, sá 
er lengi haföi brottfall liaft, fékk þar heilsu. Síðan var kistan 
ok heilagr dómr þorláks biskups borin í þann stað, er hann 
var lengi dýrkaðr. Maðr einn fátækr ætlaði í Skálholt at þess- 
um dýrðardegi, því at liann hafði fíngrna alla krepta í lófa, 
ok höndina mjök visnaða; en hann komst eigi, ok mætti þeim 
er or Skálholti sögðu mörg fagnaðar tíðindi; en hann varð 
ryggr, er hann hafði eigi makligr verit þar at vera; hét hann 
þá mcð tárum á hinn lielga þorlák, ok varð liann alheill- hina 
næstu nátt eptir. Á þí sama ári, er heilagr dómr þorláks bisk- 
ups var or jörðu tekinn, urðu margar jarteinir, þær er ek mun 
inna meðr skömmu máli.

28. Margir sjúkir menn fengu heilsu, í hverskonar sóttum 
sem lágu, ef hétu á nafn lians. Ef menn váru staddir á sjó 
eðr á landi, í hverskonar liáska sem váru, þá fengu skjóta bót

i) það er nokkuð ónákvæmt, að sagan um upptöku þorláks biskups er 
sett fyrir aptan 011 kraptaverkin; þvi jartcinirnar sem standa i kap. 24 — 
26. gerðust allar eptir að helgr dómr hans var upp tckinn.
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sinna vandræða, þegar liétu á hann, svá at vindar lægðust, en 
sjór kyrðist, eldsgángr sloknaði, vatn mínkaði, ríðir féllu, 
fundust fjárlutir er menn týndu, ok er menn bundu mold or 
leiði hans við mein, sulli eðr sár, þá batnaði skjótt. l'énaði 
bættist allskyns sóttir, þegar lieitið var á liann. Af þessum 
valgerníngum liins heilaga þorláks hiskups, sem nú heflr ek 
talt, gafst mikit fé til staðarins í Skálholti af öllum löndum, 
er hans nafn var kunnigt, mest or Noregi, mikit af Englandi, 
Svíþjóð, JDanmörk, Gautlandi, Gotlandi, Skotlandi, Orkneyjum, 
Færeyjuin, Katanesi, Hjatlandi, Grænlandi, en mest innanlands, 
ok má þar á marka, hverja ást menn höfðu til hans: at fursta 
tíma, er honum voru líðir súngnar at staðnum, brunuu þar 
þrjátigir1 vaxkerta annars liundraðs. Páll hiskup lét gera skrín 
at lielgum dómi þorláks biskups þann gullsmið, er þorsteinn 
hét, þat sem nú er í dag; ok stendr þat skrín nú yíir liáaltari 
í Skálholti þar sem gerist fur hans verðleika allskonar jar- 
leinir2; þar fá blindir sýn, daufir heyrn, kryplingar réttast, lík- 
þráir reinsast, haltir gánga, vitstolnir ok djöfulóðir fá fulla hót, 
herteknir frjáisast, hvar á löndum er kalla á lians nafn; mál- 
lausir fá mál, ok allskonar innansóttir ok sjúkleikar batna þar, 
ok þat er ekki til meins mönnum eðr fénaði, á sjó eðr landi, 
at guð gefr eigi heilsu ok lijálp fur árnaðar orð síns blezaða 
vinar, þorláks biskups, þcgar á hann er heitið. lliðjum nú, at 
hann árni oss viðr allsvaldanda guð friðar ok farsælu, ok góðs 
endadags þessa lífs, en síðan laði liann oss til himinríkis 
vistar, frjálsaða af öllu djöfla valdi, fur sinn höfðíngskap, at 
með honum lifum vér sælliga með guði í himinríkis hirð at 
eylífu utan enda. amen.

1) xxx tigir, Stlib.
2) það mætti riða af þessu, sem jarteinirnar só síðar settar við.
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PÁLS SAGA BISKUPS1.

Páll var son Jóns, liins göfgasta manns, Loptssonar, Sæmund- 
arsonar liins fróða. Móðir Jóns var þóra, dóllir Magnús kon- 
nngs herfætts, en móðir ’l'áls var Ragneiðr þórhallsdóttir, systir 
þorláks hisknps ens helga. Páll var fæddr upp í Odda með 
Jóni föður sínum, ok lagði hann sjálfr, ok svá aðrir, því meiri 
virðíng á hann, sem hann var eldri. Páll var vænn at áliti, 
fagreygr ok fasteygr, hrokkinhárr ok fagrhárr, limaðr vel ok 
lítl fættr2, lithjartr ok liörundsljóss, meðalmaðr at vexti ok 
manna kurteisastr. Ilann var næmr ok vel lærðr þegar á 
únga aldri, ok hagr al hvívetna því cr hann gjörði, hæði at riti 
ok at öðru. Hann kvángaðist úngr, ok fékk3 Herdísar Iíelils- 
dóttur, vænnar konu ok vel at sér at hvívetna, því er kvenn- 
menn mátti prýða. En er þau liöfðu fá vetr saman verit, þá 
fór Páll utan, ok var á liendi Haraldi jarli í Orkneyjum, ok 
lagði hann mikla virðíng á hann; en síðan fór liann suðr til 
Englands ok var þar í skóla, ok nam þar svá mikit nám, at 
trautt voru dæmi til, at nokkurr maðr liefði jafnmikit nám 
numit né þvílíkt á jafnlángri stund; ok þá er liann kom út til 
Islands, þá var liann fyrir öllum mönnum öðrum at kurteisi 
lærdóms síns, versagjörð ok hókalist4. Hann var ok svá mikill 
raddinaðr ok söngmaðr, at af har söngr hans ok rödd af öðrum 
mönnum, þeim er þá voru honum samtíða. Hann fór þá enn 
til vistar í Odda, ok hafði þá enn gotl yíirlæti, sem vert var. 
En litlu síðar gjörði Páll bú í Skarði, ok var margs til fyrst 
tátt, þess er hafa þurfti, en svá kom skörúngskapr þeirra beggja 
hjóna ok góðvild vina® í hald, at þau áttu ærit hvervetna 
skainms hragðs, ok urðu þau þá fyrir hinum stærslum feár-

1) Prentuð eptir A. M. 205 folio með licndi Jóns Gizurarsonar; 20G.
H0 folio, 389 (4to) eru afskriptir af 205; til samanburðar er haft 384 
(4to) og 204 folio.

2) þannig 384; feitr, 205. 3) þannig 384; fær, 205.
4) gctg.; bókalestri, 205; bóklestri, 384. s) þannig 384 ; umsýsla, 205.
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sköðum, ok báru þau hann vel ok prúðliga, enda var svá sem 
ekki gjörði af því, ok þá vóxu fé þeirra, sem sær gengi á land. 
Páll var raungóðr ok fályndr, ok þýðr við alla vini sína ok 
alla góða menn, en liann var slirðlyndr við vonda menn, 
þjófa ok illmenni; stjórnarmaðr mikill var hann um alla hluti 
í sinni sveit, ok örr tilfara allstaðar þar cr þurfa þólti hans 
lilkomu. Páll var goðorðsmaðr, ok hélt hann svá alla.sína 
þíngmenn til allra réttra mála, at livergi varð þeirra iilutr 
undir. Páll átti fjögr börn, þau er or barnæsku kómust, við 
Ilerdísi konu sinni: sonu tvá ok dætr tvær; synir lians liétu 
Loptr ok Iíetill, en dætr hétu Ilalla ok þóra; þau vóru öll væn 
at1 áliti, ok vel at sér þegar þau vuxu upp. þorlákr biskup, 
móðurbróðir Páls, lagði á hann mikla virðíng, ok unni honum 
mikit ok bauð honum opt lil sín. En þótt nokkurir höfðíngjar 
aðrir væri andstreymir þorláki biskupi, þá var Páll honum því 
traustari frændi ok fulltrúi, sem aðrir gengu meir uudan. En 
þá þorlákr biskup andaðist, þá sýndi Páll enn sína [ástligri 
frændsemi2 en ílestir allir lians göfgir vinir.

2. Et næsta sumar eptir andlát þorláks biskups ens lielga 
var Páll kjörinn til biskups; áðr var mjök löng lilræða um þat 
mál, en þar kom um síðir, at þat var lagt undir lírand biskup, 
mest at ráði Ilalls Gizurarsonar, en hann kaus Pál til utan- 
ferðar. En hann játti eigi brátt undir at gánga, ok gekk annarr 
til at öðrum at biðja hann, llrandr biskup ok svá bræðr lians 
ok aðrir hans ástvinir, en hann synjaði ok fór við þat heim 
af þíngi. Síðan fór liann í Odda til kirkjudags um Seljumanna 
messu, með mikilli áhyggju. En er allir voru á þrotnir at biðja 
liann til, ok hann sá, at þá var við öngva at bægjast, nema í 
mót guðs vilja væri, ok vildi hann þat víst eigi, þá er liann 
íhugaði sitt ráð: þá skaut hinn lielgi andi lionum því í hug, 
at leggja sjálfan sik í ábyrgð til þyrftar mönnum, ok gekk 
hann þá síðan röskliga undir þann vanda, er honum hafði áðr 
lengi liugr við boðit. En litlu síðár fór liann í Skálholt, ok Jón 
faðir lians með honum ok bræðr hans, ok tók þegar við öllum 
fjárforráðum staðarins. Hann bauð þá þegar þar at vera Gizuri

1) hér vantar blað í 384.
2) þannig frá [ 384, eptir sem segir í Kmh. útg. cn nú vantar hér 

blað í; úst, 205; dygð ástligri, 204.
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Ilallssyni, er áðr hafði þar verit um daga þorláks biskups hins 
lielga, ok mest staðarprýði var at ok hýbýla bót, þeirra manna 
[er þar] væri. Páll lét öll liin sömu fjárforráð vera í Skála- 
holti, sem áðr höfðu verit, en hann setti þorkel prest Ilalls- 
son til kirkju varðveizlu, ok þá þjónaði honum, fyrst er hanu 
kom út, en hann var síðan kanoki í Veri. Ilerdís varðveitti 
bú þeirra í Skarði ok börn þeirra öll, ok' öll auðræði þeirra, vel 
ok sæmiliga, meðan hann var utan, ok var þat almælt, at engi 
börn væri svá vel vanin, sem þeirra börn, í öllu liéraði, ok 
hélt þat vel skapi meðan hon lifði, af því hon var allra kvenna 
vöndust, bæði fyrir sína liönd og annarra manna, sem opt 
bar raun á.

3. Páll fór utan hit sama sumar, sem hann var til biskups 
kosinn, ok var þá djákn at vígslum. Ilonum greiddist sín ferð 
vel, unz hann kom til Noregs, ok fór síðan lil kaupángs í 
Niðarósi, ok var þar um vetrinn, unz leið jól, ok þóttist hverr 
þeirra manna bezt liafa, er hans sæmd ok virðíng gjörði mesta, 
því heldr, er göfgari voru, ok virðu þeir þá rétt. Eirekr erki- 
biskup var í Danmörku, þá er Páll kom utan til vígslu, ok var 
hann með Absaloni erkibiskupi, en Sverrir magnus- konúngr 
var austr íYík, ok fór þaðan á Upplönd. En eptir jól fór Páll 
Horðan or kaupángi á fund konúngs með sínu föruneyti, ok 
[var] þá með honum fjöldi konúngsmanna; en konúngr tók 
svá vel við honum, sem sonr lians eðr bróðir væri til handa 
honum kominn, ok gjörði svá mikla tign hans ok virðíng, sem 
hann mundi sjálfr kjósa, eðr lians vinir; en bæði var, at hann 
kunni betr en flestir menn aðrir ok hafði betri færi á, ok sló 
óllu við, því er til gæða var, er þeir mætti báðir göfgastir af 
verða.

4. þórir biskup vígði Pál til prests í Hamarkaupángi; þat var 
a imbrudögum á lángaföstu, einni nótt eptir Mathíasmessu, ok 
^ór hann síðan aptr til konúngs hina sömu nótt, ok var þá 
’fteð honum, unz liann fór til Danmerkr, ok fékk konúngr 
honum alla hluti, þá er hann þóttist liafa þörf á or landi. 
Konúngr lét ok alla biskupa fá honum bréf sín með innsiglum, 
l'á er í landi voru; fór hann síðan til Danmerkr um föstuna,

0 en, 205. 
I. B.

i) Magnússon, 205.
9
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ok kom til Lundar páskadaginn fyrsta, á fund erkibiskupa, ok 
bauð Absalon honum þegar til sín, er hann kom, með lúnni 
mestu sæmd, en beið hans at hámessu, þegar hann vissi at 
hans var þángat von. Var hann síðan með erkibiskupi um 
páskavikuna, ok var í hinu tíguligustu yflrlæti af þeim háðum, 
ok var þá þegar ráðin vígsla lians, af því þeir gátu brátt reynt 
þat, liverr skörúngr hann var, bæði at lærdómi ok vitrleik ok 
atgjörvi; en hann beið vígslu ímúnklííi því, er heitir at lléraðs- 
vaði, ok var hanri fyrr vígðr en þeir höfðu þó ætlað, er þeir skild- 
ust, ok kom þat mest til jiess, at Knútr konúngr Valdemars- 
son lagði þau orö til, at lians ferð skyldi flýta, eptir því sem 
honum gengdi bezt, ok þeirn mönnum, er liann skylili biskup 
yflr vcra, ok fór þat eptir annarri hans gæfu, at hinn göfug- 
asli maðr viröi hann þar svá mikils ósén, at hann gaf þat 
ráð til, sem hann mundi sjálfr kjósa. Absalon erkibiskup vígði 
Pál til biskups Jónsdag biskups, viij nóttum fyrir Philippus messu 
ok Jacobus1, at ráði Eireks erkibiskups, er eigi hafði þá sjálfr 
sýn til at vígja liann; voru biskupar við vígslu l’áls biskups: 
Eirekr erkibiskup [okj Pétr biskup af Róiskcldu. Páll biskup 
gaf gullhríng Absaloni erkibiskupi, en annan Eireki erkibiskupi, 
ok öllum öðrum nokkurar gersemar, þeim er studdu embætti 
hans vígslu ok tign. Celestinus var þá páfl, er Páll biskup 
var vígðr. Páll biskup var þá fertugr at aldri, er hann var til 
biskups vígðr; fór liann síðan lil Noregs ok fann Sverri kon- 
úng í Vík austr, ok fór með honum til Björgvinar, ok var ineð 
honum unz liann fór til íslands hit sama sumar, ok tignaði 
[konúngr] liann því meir í öllum lilutum, sem hann hafði lengr 
með lionum verit, ok hann kunni liann gjörr. Allir virðu hann 
mikils, sein von var at, ok hans frændr voru allir þeir er göfg- 
astir voru í landinu.

5. Páll biskup fór þá út til íslands liit sama sumar, sem liann 
hafði vígðr verit til biskups, ok koin í Eyjafjörð, ok veitti hann 
þá þegar dýrliga veizlu Brandi biskupi ok öðrum sínum vin- 
um, þeim er þar var við kostr, vín al drekka, ok öll önnur 
þau alföng, sem mest máttu verða. Sýndist þat þá þegar í 
fyrstu, sem opt urðu síðan raunir at, at hann undi þá ávallt 
bezt, er hann gladdi sína vini, sem flesta, ok vandamenn, í veizl-

1J Jónsm. Hólabiskups (23. apr.) bar þctta ár [1195) uppá 3 s. e. páska.
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um virðuligum með ástúð ok skörúngskap. Hann liafði þá út 
með sér tvá glerglugga at færa kirkjunni í Skálaliolti, fest- 
armeyju sinni andligri, ok sýndi hann þá þegar, þat er síðar 
kom enn meir fram, livat honum bjó í hug, hversu mjök hann 
vildi þá kirkju prýða, um þat fram sem áðr var, er hann var 
til vígðr, þótt hon væri áðr gjörviligri ok dýrligri en liver 
annarra, er á íslandi voru. Sú var lún fyrsta virðíng, er Páll 
biskup gjörði til síns stóls ok sinnar kirkju, um þat fram sem 
né einn* hiskup hafði gjört áðr, at liann söng enga messu 
áðr liann kom til stóls í Skálaholt; en í öllum löndum er sú 
virðíng á, at ekki sé minna vert at hlýða prestsmessu nývígðri, 
liinni fyrstu, heldr en biskupsmessu einhverri, en þetta mátli 
því meira, sem þá var hæði senn at hlýða prests messu ok 
biskups, ok dreif þá síðan fjöldi manna í Skálaliolt til þeirra 
fagnaðar tíðinda, at lilýða messu l'áis biskups liinni fyrstu. 
j>ar voru þá margir göfugir menn viðstaddir: Jón Loptsson, 
faðir hans, Sæmundr ok Ormr bræðr hans, ok Gizurr Ilallsson; 
ok var þar þá mikit fjölmenni. Biskup mælti þá lángt mál 
ok fagrt, ok liét þá þegar því, sem ílestir urðu fegnastir, al 
hann mundi öll boð þau bjóða, scm þorlákr biskup hafði hoðit. 
þat mátti ok þá þegar brátt sjá, er liann tók yflrför um sýslu 
sína, hversu blíðr ok þekkr hann var við alla sína undirmenn, 
ok liversu óvant liann lét gjöra við sik öllum, er honum skyldi 
beina vinna eðr aðra hluti, þá er skylt var liann at tigna; 
varð hann við þat svá ástsæll við alla alþýðu, at allir unnu 
honum hugástum náliga um alll land, hæði í sinni sýslu ok 
svá annarri sýslu eigi at síðr. þat var ok auðsýnt, hve mikill 
fémaðr liann mundi vera, fyrir sakir umsjá ok skörúngskapar4 
ávallt í sífellu. Páll biskup hafði einn vetr setið í Skálaholli, 
áðr Herdís, kona lians, kom þángat lil umsýslu fyrir innan 
stokk, ok var lionum svá mikil sloð ok styrkr at, bæði staðnum 
°k honum sjáifum, sem engi varð önnur slík af mönnum, 
^eðan hann var at stóli. Svá var skörúngskapr liennar mik- 
hl ok umsýsla, at hon liafði fá vetr þar verit, áðr þar var hver- 
vetna æril nóg, þat er liafa þurfti, ok cinskis þurfti [í bú* * 3

') neinn, 205.
*) þannig 384, sem byrjar liér aptr; skörúngskap, 205.
3) þannig frá [ 384; aðra, 205.

9*
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at biðja, þótt c manna vœri á búi, en lxx eðr lxxx lieima- 
manna.

6. l’áll biskup sá þat brátt, er bann kom til stóls í Skála- 
holti, at honum þótti þat skylt, at styðja ok styrkja ok til loka 
færa [þat] er liinn heilagi þorlákr biskup hai'ði sinn vilja sýnd- 
an, ok hann lét kaupa til, en þat var at búa um klukkur 
þær, er hann liafði keypt lil staðarins í Skálaliolti, er þá voru 
heztar á öllu íslandi; ok hann liatði ok iiij tré haft út með 
klukkunuin, tvítug at hæð, álnum at mæla. Páll biskup fékk 
til síðan þann mann, er liagastr var á öllu íslandi á tré, er 
Ámundi Árnason hét, ok Iét gjöra stöpul svá mjök vandaðan 
at efnum ok smíði, at hann bar eigi miðr af öllum trésmíðum 
á íslandi, en áðr kirkjan sjálf. Ilann lét gjöra kirkju uppi í 
stöplinum, ok rið upp at gánga, ok vígði liann þá kirkju hin- 
um heilaga þorláki biskupi, liinn líunda dag í jólum, ok iijó 
þá kirkju at öllu fagrliga, ok fékk þar hvervetna lil þat er hafa 
þurfti. Hann lét Atla prest, skrifara, penta alit ræfr innan í 
stöplinum ok svá bjórinn, og tjalda allan it neðra, þrennum 
tjöldum, vel ok fagrliga, ok svá lét liann skrifa yflr sérhvers leiði 
þeirra niðrsetníng, livers þeirra er þar hvíla i stöplinum. Hann 
lagði eigi minna fé til stöpulsmíðar, at því er honum hugðist 
sjálfum at, en iiijc liundraða, eðr þaðan af mcira. Hann keypti 
klukkur þær í stöpulinn, er hinar mestu gersemar voru jafn- 
miklar, at þeim manni norrænum, er lvolr liét. liann keypti 
enn íieiri klukkur Lil stöpulsins, ok svá samhríngjur tvær uppi 
í kirkjunni, ok prýddi hann í livívetna, þat er hugum mátti 
liyggja, liæði kirkju ok stöpul í búníngi öllum, í bríkum' ok 
krossum, í skriptum, líkneskjum ok lömpum, ok glergluggum, ok 
í biskups skrúði allskyns. Hann lét ok steinþró höggva ágæta 
liagliga, þá er liann var í lagðr eptir andlát silt; ok hann lét 
búa gröf2 virðuliga í stöplinum, þeirra manna, er honum þótti 
mestr vandi á.

7. Á enu þriðja ári biskupsdóms Páls biskups, andaðist Jón 
Loptsson, faðir hans, allra heilagra dag, sá maðr, er þá var göfg- 
astr höfðíngi á öllu Islandi. Hann virði sér þat mikit niðrfall 
vera, er þá var þess manns við misst, er mest mátti lians 
virðíng hefja ok styrkja, ok var skyldastr til allra manna. En 
allsvaldandi guö, er hans gipt ok gæfu lét ávallt vaxa dag frá

i) þann. 38‘1; kirkjunni, 205. a) þann. 384; ugröft”,heldr en „gröf’’, 205.
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degi, en aldri mínka, gæddi svá lians virðíng, at engi maðr 
liai'ði áðr á íslandi orðit af sínum frændum jafngöflgr ok 
tiginn, sem hann varð þá af sínum náfrænda, þorláki hinum 
helga biskupi, af því at þá birtist dýrð hans ok lieilagleikr, 
fyrst fyrir norðan Iand, ok þar eptir um allt ísland, ok öll 
lönd önnur, þau er í nánd voru. En þótt Páll biskup vyrði 
þessum tíðindum fegnari en flestir aðrir, þá íbr liann svá var- 
úðliga' með því máli, at hann hafði alla2 Iiöfðíngja ok hina 
vitrustu menn fyrir ser mest um þetta atkvæði ok meðferð 
þessa máls; ok var þat eigi trútt3, at eigi legðist sá orðrómr 
á af nokkrum mönuum, at hann vildi þetta mál líl.t á lopt færa, 
af heilagleik hins sæla þorláks biskups; en honum kom þó 
þat til, at hann vildi svá launa guði dýrð þá, er hann let verða 
á hans dögum, er áðr haföi aldri slík orðit, al hann vildi þá 
meðferð alla hafa, er ván var at guði mætti bezt þykkja. þótti 
honum vanfært með vera, sem var, at mundángs rnikit væri 
aftekit i fyrstu, ok eigi mætti at sönnu at finna; en engi trúði 
fyrr né framkvæmdi4, en hann, dýrð ok heilagleik liins sæla 
þorláks biskups, þótt hann færi mcð varúðligar en aðrir; en þó 
var þat, allra manna ráð liinna vitrustu, með orðsendíngu Brands 
bisluips, at [helgr dómr5 þorláks biskups væri upptekinn or 
jörðu hil sama sumar, eptir þvi sem liann hafði sjáll'r fyrir 
sagt i berri6 vitran þorvalds prests á jólum hinum næstum 
áðr. Eptir þíng þat hit sama sumar, cr þetta var ráðit, sendi 
I'áll biskup orð Brandi biskupi, ok bræðrum sínum Sæmundi 
ok Ormi, ok sonmn Gizurar Ilallssonar: þorvaldi ok Magnúsi, 
þorleili þorlákssyni or Ilítardal, móðurföður Herdísar[, Iíatli 
synihans7, þorláki Iíetilssyni, bróður Herdísar, Guðmundi presti 
Arasyni, er síðar varð biskup á Hólum, ok mörgum öðrum sín- 
um ástvinum. Páll biskup gjörði dýrliga veizlu þeim mönnum, er 
þar komu, olt \ar þar þá síðan tekinn upp or jörðu lieilagr dómr 
bins sæla þorláks biskups, ok búit þá um virðuliga sem sómdi, 
eptir forsjá ok fyrirsögn Páls biskups, ok fylgðu jarteinir þá 
þegar þar stórar, sem sagt verðr í sögu lians, ok var þat dýrð 
bans en gæfa Páls biskups.

i) þann. 381; vandliga, 205. 2) þann. 384; allra, 205.
3) þann. 384, (afbakað: trundtt sa orðröm1); trautt, 205.
4) framar, 384. 5) frá [ helgidómr, 205. b) þann. 384; þeirri, 205.
r) frá [ Ketilsdóttur, 384.
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8. Ilit næsta sumar eptir var leiddr í lög messudagr þor- 
láks hiskups um alll land, ok sett fasla fyrir, tveggja dægra. 
Eptir þat sóktn menn þángat of allt land, at dýrka liinn sæla 
|>orlák biskup, í vökum ok föstum, i bænahaldi ok fógjöfum, 
ok svá sóttu ok þeir menn þángat, er í förum voru, á hverjum 
misserum fjölmennir, bæði útlenzkir menn ok íslenzkir, ok færðu 
[heit sínþar', er þeir höfðu lieitið, ok seldu í hönd Páli bisk- 
upi ok sögðu lionum sérhverja atburði sinna áheita ok jar- 
teina þeirra, er þeir þágu á móti, ok voru honum þat ávallt 
feginsögur. f>eir báru allir á hrott sannár raunir heilagleiks ok 
dýrðar hins sælaþorláks biskups, en rausn ok stórmennsku l’áls 
biskups; en þó áðr væri mikil virðíng I'áls biskups, sem verð- 
ugt var, áðr upp kæmi helgi þoriáks biskups, þá gæddi þat 
ímjök metorð lians, er liann átti sanngöfugastan móðurbróður, 
ok væntu margir, at hit fornkveðna rnundi sannast: at umóð- 
urbræðrum verði menn líkastir”, ok þólti þar líkindi mörg á 
gjörast, at þar mundi ok svá vera, af því at hann gjörði marga 
hluti eptir því, sem hinn sæli þorlákr biskup bafði gjört. Hann 
var ráðvandr ok rækinn at tíðagjörð; liann var meinlætasamr í 
föstum ok í klæðabúníngi; hann hafði ok ákenníng ullra liluta 
þeirra, er hann mátti varr við verða at hinn sæli þorlákr 
biskup hafði í sínum háttum, lítilæti ok ölmusugæði, harðlífl 
ok þolinmæði, sem hvárrtveggi þeirra varð í raun margri ok 
mikilli i sínum biskupsdómi.

þá er Páli biskupi þótti nokkut safnast ok samandragast 
fjárhlutr sá, er menn gáfu af góðvilja hinum sæla þorláki bisk- 
upi, þá sýndi hann þat brátt, hvat honum bjó í skapi. Ilann 
keypti þá síðan við gullsmið, þann er þorsteinn hét ok þá var 
hagastr maðr at máhni- á öllu Islandi; en svá urðu tilföng af 
hans hendi, at ekki skorti þat er hafa þurfti til þeirrar smíðar, 
er hann vildi smíða láta. Hann lét taka til skríngjörðar, ok 
lagðist þar til ógrynni fjár í gulli ok gimsteinum, ok í brendu 
silfri. IJann lagði þar ok eigi minna fé til skrínis ok smíðar- 
kaups, með tillögum annarra manna, en iiij'' liundraða. þat 
smíði var mjök svá vandal, at þat bar eigi minna af öðrum 
skrínum, þeim er á íslandi voru, um fegrð en um vöxt, ok 
var þat betr en þriggja álna, en ekki var annat betr en álnar

i) frá [ í hvert sinn þat, 384. i) þann. 384; raálan, 205.
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lángt, þeirra er þá voru á íslandi. Engi man spyrja þess vitra 
manna, er skrínit sér, hvert stórmenni sá maðr hefir verit, er 
þá gersemi heíir gjöra látið, eða til hvers hann lieíir ok færr 
verit fyrir efna sakir.

9. Á dögnni Páls biskups kom utan af Grænlandi Jón 
biskup, ok var í Austfjörðum um vetrinn, en kom síðan á of- 
anverðri lángaföstu í Skálaliolt, á fund Páls biskups, ok kom 
þar at skírdegi, ok vígðu þeir háöir [mikinn crisma', ok höfðu 
þeir margar tölur trúligar ok spakligar ræður sín á milli. Páll 
biskup tók við lionum með hinni mestu sæind, ok veitli hon- 
um virðuliga veizlu meðan liann var, en leysti hann á brott 
með mikilli stórmennsku, bæði í fégjöfum ok í annarri virðíng. 
Jón biskup gaf inönnum ráð til, hversu vín skal gjöra af kræki- 
berjum, eptir því sem Sverrir konúngr liafði honum fyrir sagt. 
En svá bar til, at þá hit næsta sumar eptir gat nær hvergi- 
ber á fslandi; en sá maðr er Eirekr hét, ok bjó skamt frá 
Skálaliolti, á bæ þeim, er heitir á Snorrastöðum, bar saman 
nokkutvín, ok varð vel, á því hinu sama sumri. En Jónbisk- 
up fór til Noregs ok síðan til Róms, ok ræddi livervetna, þár 
sem hann kom, frá rausn ok tign Páls biskups.

Á dögum Páls biskups, þá er Gizurr llallsson hafði lög- 
sögu, þá gekk mest af sér ránglæti manna um álnir, bæði út- 
lenzkra ok íslenzkra manna, at eigi þótti svá lengr veramega; 
gaf [þáj þat ráð lil Páll biskup, at menn skyldi hafa stikur, þær 
er væri tveggja álna ati) * 3 lengd4. Styrktu þá aðrir höfðíngjav 
með biskupi, Gizurr ok synir lians: þorvaldr [ok liallr5 ok 
Magnús, þat mál; cinnig bræðr hans: Sæmundr, er þá var göfg- 
astr maðr á öllu íslaudi, ok Ormr, er bæði var lögspakr ok 
at flestu forvitri, ok allir liöfðíngjar, ok voru þá lög á lögð, 
eptir því sem ávallt iieíir haldizt síðaufi.

10. Á hinu sjöunda ári biskupsdóms Páls biskups and-

i) þannig frá [ 384; biskupar, 205, sem raun vera afbökun úr „crisma”.
I pápisku var siðr að vígja á páskuin allt það crisma (viðsmjör), er hafa 
skylcli árið um kring. a) þann. 205; hver, 384.

») þessu orði uat” b. v. 384, en í 205 er það ekki.
4) ok möttu þat, menn mikit ok kváðust undir þat mál, b. v. 384.
s) frá [ b. v. 384.
0) Gizur hafði lögsögu 20 ár (1181-1201); þetta hefir því gjörzt fyrir 1200. 

svo unclir 20 ár geta legið amilhþessa nýmælis og þess, að sagan var rituð.
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aðist Absalon crkibiskup í Danmörk, Benedictusdag; ok á þvi 
hinu sama ári andaðist Brandr biskup, Sixtusdag, þá er hann 
hafði biskup verit átta velr hins fjórða tigar, Iiinn mesti skörúngr. 
Eptir andlát Brands biskups kjöru INorðlendíngar til biskups Guð- 
mund prest Arason, ok fékk Páll biskup lionum bréf sín á fund 
Einars erkibiskups, ok var Guðmundr vígðr til biskups í þránd- 
heimi, X nóttum fyrir Jónsmessu biskups' ok var þá llákon 
konúngr í Noregi, son Sverris konúngs. Guðmundr biskup 
fór til íslands liit sama sumar, ok kom í Austfjörðu, ok fund- 
ust þeir Páll biskup, ok gjörðu mikla sæmd sín í milli í veizlu 
ok fégjöfum. Síðan fór Guðmundr biskup til Iióla, ok sat þar 
at stóli með óhægindum hinum mestum fyrir margs sakir. 
Auðræði urðu brátt ei mikil, en afvenslur® þóttu varla með 
mikilli stillíngu, en þeir sem fyrir urðu virðu hann heldr 
stirðan ok stríðan í sínum boðorðum, en því vinsælli varð Páll 
biskup ok ástsælli við alþýðu landsmanna, sem menn sá:’ hver- 
vetna hans forsjá, en hægindi hans viðrvistar ok boðorða við 
alla, þá er til hans áttu hníga, ok æsktu sér slíks yflrboða allir 
landsmenn, ef kosti ætti.

11. Páll biskup lét telja i þeim þrimr fjórðúngum lands, er 
hann var biskup yflr, kirkjur þær er [al skyldui) * * 4 þurfti presta 
til at fá, ok hann lét presta telja, hve marga þyrfti í hans 
sýslu, ok voru þá kirkjur xx ok cc tíræð, en presta þurfti5 þá 
x miðr en CCC tíræð. En því lét hann telja, at hann vildi 
leyfa utanferð prestum, ef ærnir væri eptir í lians sýslu; en 
hann vildi ok fyrir sjá, ef svá félli, at eigi væri prestafátt i 
hans sýslu, meðan hann væri biskup.

12. Á hinu tólfta ári biskupsdóms Páls biskuþs urðu 
þau tíðindi, er mikiis voru verð: þá andaðist Gizurr liallsson,

i) Eptir þessu er vígsludagr Guðmundar 13. april, en arið 1203 bar 
þann dag einmitt upp á 1. s. e. páska. I Guðmundar s. segir, að liann væri 
vígðr á Evfcmíu dag. — Evfemíudagr sá, sem almennast hefir verið hald- 
*nn, er 10. Septbr., en það er um haust, og 10. Septbr. bar ekki heldr 
uppá sunnudag árið 1203, enda segir og í sögu Sturlu, að Guðmundr væri 
vlgðr um vor, svo hér verðr að vera meintr Evfemíudagr á vor, líklega sá 
sem sumstaðar hefir vcrið haldinn 13. apr. Allir annálar setja vigslu Guð-
mundar 1203, en liann fór utan til vígslu 1202 að áliðnu sumri, þvi Brandr
biskup andaðist 6. águst 1201.

a) þann. 205 ( = afvinnslur); afvinnur, 384. a) þann. 384; sjá, 205.
.) þann. frá [ 384; hann, 205. 5) þann. 384; þyrfti, 205.
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tveiin nóttum fyrir Ólafsmessu1 2. Um hann mælti Sæmundr, 
bróðir Páls, þeim orðum: at hann væri „hrókr alls fagnaðar, 
hvárgi er hann var staddr”. þá kom eldr upp í Heklufelii liil þriðja 
sinn, þrim nóttum fyrir Ambrosius dag of vetrinn- eptir. Páll 
biskup var svá mikill gæfumaðr, at honum gengu náliga allir 
hlutir at sölu hinn fyrra hlut æfi sinnar, ok þá hann svá þat, 
sem nú má nokkut heyra í hjúkólfl þeirrar frásögu, er ek hefi 
frá sagt: eigi marga lduti hjá því sem efni eru til: at hann3 

þótti öllum mönnum ástgoði4. En allsvaldandi guð gæddi 
hann því meir, er ofarr var, bæði at auðræðum ok mannvirð- 
íngum. En ef þat ætla nokkurir menn, at fyrir ástar sakir 
hafl ek meira af tekit um frásögn æfi ok lífs5 Páls biskups, en 
efni sé til seld, þá geta6 þeir eigi rétt, því þal stendr mér 
meir í hug, at ek hafa margt merkiligt látið eplir liggja í frá- 
sögn hans æfi, fyrir fáfræðis sökum ok ógá, ok leti at rita, heldr 
en þat, at ek hafa neitt logit í frásögn.

jþann gæfuhlutbar enn Páli biskupi tillianda, þá er mönn- 
um þrengdi óáran, ok biluðu mönnum sáð ok sæföng ok vel 
tlestr vetrar viðbúnaðr, ok rostaðist af því forlag fénaðar1 fyrst, 
ok síðan manna: þá tók liann þat ráð, með ásjá þorvalds 
Gizurarsonar ok annarra vitra manna í sinni sveit, at heita á 
guð ok helga menn til árbótar, at sýngja iij. Palcr noster hvern 
dag til dýrðar guði íB miuníng hins helga þorláks hiskups, ok 
gel'a hans dag um sumarit sauðanyt at morgin máli, [ok] vöndul 
heys af kýrfóðri hverju, en rnörk af mjölvætt hverri, ok kom 
aldri síðan hallæri meðan liann lifði. En af því guð vill eigi 
ávallt eptirlæti einu reyna sína ástvini, heldr vill liann sína 
inenn algjörva verða lála í freistninni ok mannraununum, ef 
vei standast, sem liafa raunir af orðit. Nú er Páll biskup 
skein í þeim blóma, at hans virðíng ok vegsemd gekk ávallt í 
vöxt, en Ilerdís atlaði þeirra hluta allra í sínmn skörúngskap 
ok forsjá, er staðrinn þurfti, í öllum gjörníngi þeim er hafa 
þurfti, at hon var allra[r]9 umsýslu nákvæmst, þeirra manna

1) Gizurr anctaðist 27. Juli 1200, og mun þá liafa verið um áttrætt.
2) þ. c. 4. clccbr. 1206; þá gaus Hckla þriðja sinn.
s) þann. 384; þat, 205. 4) þann. 205; ástgóðr, 384.
5) þann. 384; lif, 205. n) getg.; gjöra (gera), 205.
7) þann. 384; fénaður, 205. o) b. v. 384. o) í allri 384.
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er þar \ar heima at stað, ok at öllum öðrum búum, þeirra er 
biskup átti. Börn þeirra gjörðust atgjörfimenn þegar á únga 
aldri: Loptr í hagleik ok lærdómi ok vitrleik, Ketill í skilníng- 
um ok riti, llalla í verknaði ok bókfræði, J>óra í hlýðni ok ást- 
semi. En af því guð mælir svá í guðspjalli, at allt mál skal 
standa í1 tveggja eðr þriggja vitni, þá ber ek fram með mér 
vitni Ámunda smiðs, er bæði var- merkr ok réttorðr. Hann 
kvað vísu þessa:

Lopt eflir guð giptu, 
gengr fæst af því, hæstri; 
kænn styðr krapti sínum 
Ketils lán jöfurr mána; 
æzlr Ijær æfl beztrar 
alls drottinn þér Halla! 
dýrr magni þrif }>óru 
þengill liöfutengla.

Slíku gekk of þeirra liagi ávallt, meðan þau áttu of heilt 
at sitja.

13. En þá er 1‘áll biskup hal'ði setið at slóli xij vetr í 
Skálaholti, þá varð sá alburðr, at Herdís fór lieiman várit eptir 
páska, í Skarð, til bús þess er þau biskup áttu, ok skyldi hon 
taka hjónum ok um aðra liluti þá sýsla, er þar þurfti. Henni 
fylgdu börn hennar tvö, Ketill ok Ilalla, en lieiina var með 
biskupi Loptr ok }>óra. En þá er Herdís var í Skarði, þá gjörði 
vatnavöxt mikinn og gjörði ána }>jórsá óreiða; en honvildiheim 
koma at nefndum degi, af því margt var þat lieima óráðit, er ætlat 
var at hennar skyldi bíða. Lét hon síðan sækja skip ok færa til ár- 
innar, ok fara þau síðan lil skipsins: Ilerdís, Ketill ok Halla, ok 
Jón bróðir Herdísar, ok Björn hét prestr, kapellan biskups, sá er 
þeim fylgdi3; þorsteinn hét djákn orSkarði, Guðrún þóroddsdÖttir 
ok systurdóttir Herdísar. Yíir ána fór fyrst Ketill ok Björn, 
iárarskjótar ok reiðíngar þeirra; þá týndist reiðhestr Herdísar. 
Hit efsta sinn, er yflr ána skyldi iára, var á skipi: Sigfúss4 Gríms- 
son, þorsteinn djákn, Herdís ok llalla ok Guðrún, en vcðr 
nokkut byljótt. En er þau komu í straum þann, cr skamt var

>) unctir, 384.
2) þetta er varla svo að skilja, að Amundi liafi }>á verið audaðr; hann 

andaðist eptir konúngs annál 1229.
.) þann. 384; bygði, 205. .) prcstr b. v. 384.
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frá landi, því er þau skyldi lil fara, þá barst þeim á ok kastaði 
skipinu undir þeiin; en þau fóru öll í kaf ok komu öil upp 
síðan, ok var þat heyrt til beggja þeirra mæðgna, al þær súngu, 
ok fálu sik ok sálir sínar guði almáttkum á hendi; skildi þar 
þá feigan ok úfeigan: Sigfús1 sveif at landi, en Ilerdís, Halla 
ok Guðrún druknuðu, ok þorsteinn djákn, en Sigfús var þrek- 
aðr mjök, er hann kom at landi; en ekki var þeirra manna á 
landi, er knáleikr var yfir. En almálligr guð endi öll sín fyrir- 
heit, sá er því iieiir heitið, at hann mundi gefa huggun með 
liverjum harmi, ok hann mundi einskis framar freista, en hverr 
mundi bera mega, [þess liann bíðr", ok sýndi guð þat livárt- 
tveggja í þessum hinum liörmuliga atburð: þá huggun brátt með 
harmi, at liinn sama dag fundust öll lík þeirra manna, er þar 
höfðu farizt, ok var sú huggan þá mest þeim er eptir lifðu; 
en þat var þó litt með líkindum, nema guð gæfi af sinni mildi 
ok miskunsemi, af því svá var vatnavöxtr mikill, at fám nóttum 
síðar rak iiestinn i Yestmannaeyjar, þann er þar hafði farizt. 
En er þessi tíðindi koinu til eyrna Páli biskupi á náttarþeli 
váveiíliga, þá sýndist öllum, at guð liefði nær ætlat, livat liann 
mundi bera mega. llann mátti ekld matjar] neyta, ok liann 
hafði ei svefn, áðr líkin voru niðr setl, en þó leitaði hann alla 
[at] gleðja í því er hann mátti; en þó má liverr ætla, hvílíka 
mannraun hann liafði: lnifa misst með hörmúngú mannsins 
þess, er liann unni mest, en sjá í sífellu lirygð á börnum 
sínum, ok öllum þeim, er hann átti fyrir at hyggja. Stilíiliga 
fór hann með allri eptirgjörð eptir þær, bæði í fegjöfum við 
kennimenn ok svá við fátæka meun, ok sá hann þat sem var, 
at uin allt þat er miklu varðar er betri sígandi arðr en snú- 
andi. Ártíð Herdisar ok þeirra manna, er líf sitt létu með 
henni, [er| xiiij nóttum eptir Crucis mcssu um várit, ok var þat 
margra manna skylda, lærðra ok ólærðra, at minnast hennar 
svá rækiliga ok ástsamliga, sem hinna skyldustu náúnga, fyrir 
sakir margra licnnar dýrligra matráða. Páll biskup veitti þorláki, 
bróður Herdísar, mikla liuggan, bæði í orðum ok stórmannlig- 
úm fégjöfum, þeim er liann gaf lionum, ok virði í öllum lilut- 
úm ekki minnr, en áðr hann missti hennar við; lmggaði hann;i 
þat allt ekki miðr eptir fráfall hennar en silt lið. þóra dóttir

i) Sigfúsi presti, 384. 2) þat hann býðr, 384. 3) b. v. 384.
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hans1 tók til forráða fyrir innan stokk eptir fráfall móður sinnar, 
rneð ástsamligri ásjá foður síns, ok var hon þá eigi eldri en 
xiiij vetra gömul, ok bar lion þat þó fram, svá at þeirn virðist 
öllum bezt liennar haettir-, sem kunnast[ir] voru. líiskup drap 
svá brátt yfir liarm sinn, þann er hann hafði beðit, at flestir 
menn þóltust lítt á finna; en þó megu allir þat at líkindum 
ráða, at meir olli því þolinmæði lians ok þat hann vildi sæma* 3 
við alþýðu í sínu blíðlæti, en þat, at lionum gengi or hug sá 
harmr meðan liann lifði.

14. 1‘áll biskup lét sjaldan, nema þá er hátíðir væri, 
kenna kenníngar lijá því sem áðr var, ok virði4 liann þá 
enn öllum meira [um vera, at sjaldan na:ði5; en hann lét 
náliga hvern lielgan dag tvær messur sýngja; fjóra daga 
kendi hann sjálfr kenníngar á hverjum xij mánuðum: jóladag- 
inn fyrsta ok miðvikudaginn fyrstan í föstu, skírdag ok kirkju- 
dag, en því at eins fleiri daga, at honum þælti nokkur nauð- 
syn til bera. En því get ek slíkra hluta við, er ólíkt hafa 
gjört þcir menn, er auðvandastir eru ok vel kunnu, ok þat 
er mest gæði þeim er eptir lifa, at menn megi þeirra dæmi 
sem flest vita, er öllum sé gott eptir at glíkja. Á hverjum 
gistíngarstað hafði hann formála sjálfr, eða fékk annan mann 
fil, þá er liann liafði yfirför um sýslu sína nokkut; þjónuðu 
honum ymsir menn, fyrst þorkell prestr Ilallsson, góðr kenni- 
maðr ok ráðvandr, nokkura vetr, unz hann réðst [í] kanokasetr. 
Eptir þat þjónaði honum Leggr prcstr vij vetr, en síðan norð- 
lenzkr prestr, sá er Björn hét, lítill maðr vexti, en þó vitr ok 
vel lærðr ok fóslri Brands biskups; hann fór utan síðan. Eptir 
þat þjónaði honum Brandr prestr Dálksson, er áðr hafði enn 
biskupum þjónat, Brandi ok Guðmundi biskupum. líetill prestr 
Hermundarson6 var ok hans þjónustumaðr, áðr hann andaðist, 
ok hann varðveitti al staðnum kór1 ok kennimenn eptir frá- 
fall Páls biskups. Af þvi létu liinir fyrri biskupar sér hiim

i) jjóra biskups dóttir, 384. 2) þann. 384 j hættum, 205.
3) 384; sæmða, 205. 4) þann. 384; undi, 205.
4) frá [ at vera, er sjaldan lieyrði, 384.
c) þann. 384; Hámundarson, 205. Ketill þessi mun hafa verið sonr Her- 

mundar Koðranssonar á Gilsbakka.
r) þann. 384; konur, 205.
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sama þjóna ávallt, hverr þeirra, at þeir sýndu staðfesti ok jafn- 
lyndi skaps síns í því, sem í mörgu öðru. En því lét Páll bisk- 
up sér ymsa þjóna, al honum þótti því betr, er fleiri tignuð- 
ust ok göfguðust af lionum, en hvers sœind var með góðri 
virðíngu meðan lionum þjónaði, livat sem fyrir lagðist síðan.

15. í þann tíð Ilerdís andaðist tóku til vandhœfi mála 
Norðlendínga, Guðmundar biskups ok Iíolbeins Tumasonar; 
en svá sem vitað er, at alla landsmenn tóku með miklum óhæg- 
indum þeirra' vandræði, þá sat þó I'áll biskup fyrstr allra 
manna fyrir þeim vanda, er ekki var áðr í Norðlendíngafjórð- 
úngi; en hann var í svá vandan sess kominn um þat mál, 
því erkibiskup hafði sent honum bréf sín með innsiglum, at 
hann skyldi styðja ok styrkja, eptir því sem hann hefði föng 
ok færi á, mál Guðmundar biskups, en Kolbeins mál stiuldu 
margir ástvinir l’áls biskups, ok frændr ok tengdamenn, þeir 
er hann vildi í öllu ástúð sýna, en [mót þeim ekki- gjöra; 
en þeim ráðum var eigi liægt sarnan at koma, er Guðnmndi 
biskupi þótli sér eigi veitt vera, nema Páll biskup stæði á önd- 
verðan meið með honum, ok hann virði hvárki mennina né 
landslögin, en forboðaði eðr bannsetti hvern þeirra, er nokkut 
vildu móti hans vilja gjöra. En Páll biskup var í mörgu sinni 
góðr í biðum, þótt eigi væri allt eptir því gjört, sem hann 
sá at bezt sórndi, ok gjörði liann sér ok guði þann veg marga 
al ávexti, at [hann] hirti aðra hógliga, en þó nentu eigi aðrir 
ávallt illa at hafa; en Guðmundr biskup vægðist eigi við þá 
menn meir, er í Páls biskups sýslu voru, at eigi forboðaði liann 
þá, eðr bannsetti, þegar er þeir dæmdu þá dóma, er honum 
voru eigi [við] skap:t, þótt lögdómr væri. En Páll biskup lét 
eigi þau mnmæli bíta menn; en þó lagði liann á hönd þeim 
nokkura lilla skript, lil varúðar þeim mönnum, er fyrir því urðu 
eðr ánetjuðust lians banni, af því at hann unni betr sínum 
mönnum at hafa [tvö góð4, heldr en [sitja í nokkurum ifa5 hvárt 
þeim mætti þat nokkut granda eðr ekki. En er þeirra vandræði 
gengu svá mjök af sér, at þeir áttu bardaga þann er Kolbeinn féll 
í ok margir aðrir neytir menn, bæði lærðir ok ólærðir, en létu

>) þann. 384; þctta, 205. 2) þann. lciðr. frá [; nijök þcim ekka, 384, 205.
3) sköp, 384. 4) frá [ nokknð, 384.
3) þann. frá [ 384, ncma það handr. liefir „útta”. í slaðinn fyrir „ifa”; 

sýna nökkram ótta ifa, 205.
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limar sínar þeir er eptir voru; en eptir þat gerðu þeir biskup 
atfarir at þeim er eptir lii'ðu ok nánastir Kolbeini, ok [stöktu 
þeim1 í brott, en eignuðu sér öll þeirra fé, en kölluðu þá í banni. 
En er Páll biskup varð þessara ótíðinda víss ok varr, þá bað 
liann sína vini, at þeir skyldi eigi gera bráða atför at þeirn, 
ok bar þat til þess, at hann vildi vænta, at [blóðnætr sé2 hverj- 
um bráðastar, ok þat mundi sannast, sem mælt er, ok ællaði 
með meiri stillíngu ok ráði farit verða, ef lengi væri biðat. En 
liann vænti í öðru lagi, at Guðmundr biskup mundi missmíði 
á sjá, hvat mikit af var vorðit, ok mundi bjóða góð boð til 
sættar ok sæmdar þeim er eplir voru. En er þat drógst undan, 
en spurðist í öðru lagi ágángr þeirra á hendr mönnum, ok 
rán ok áverkar ok allskyns óhættir náliga, þá scndi Páll biskup 
kapellan sinn Björn til fundar við Guðmund biskup, at biðja, 
at liann leiðrétti ok lægði vandræði þeirra með yflrbótum, ok 
bauðst til undirstöðu með honum náliga sem þyrfti, ef hann 
drægist eigi sjálfr undan sinn góðvilja ok sín efni, þau er 
liann hefði föng á, í auðræðum eðr í öðrum tillögum; var 
þat auðsýnt [á létt livárttveggja: letorð3 Páls hiskups norðr- 
farar liöfðíngja fyrst um haustið, meðan harmr manna var nýj- 
astr og sízt dofnaðr af sárleik manna missis ofvegs4, en síðan 
þess umleitan5 * 7 við Guðmund biskup, at hann unni þeim, 
[er] eptir lifðu sína frændr göfuga ok góða, auðveldri leiðrétti 
sinna harmsaka en nú [yrði, enG vildi flrraháska, meðan kostr 
væri, Guðmund biskup ok lians fylgðarmenn1; en Gnðmundr 
biskup þekktist þat ekki, ok virði hann vera vinhallan undir 
höfðíngja í slíkri umleitan. En þat sýndist þá brált, með hverri 
vizku at var livers þeirra forsjá, af því at á sama ári fóru höfð- 
íngjar til Hóla ok ráku Guðmund biskup af stólnum, ok ruddu 
á braut ijölda illþýðis, er þar var: sekir menn ok ránsmenn 
ok reyfarar, ok drápu suma, ok varð þá at rjúfast sú illínga- 
seta, ok urðn þá ok þaðan frá góð forlög manna. Páll biskup

1) frá [ leiðr.; stokku þeir, 384; stukku þeir, 205.
2) þannig 384; frá [ blúðæsir eðr blóðnætr væri sérhverjum bráð., 205.
3) frá [ lagað eptir getgátu; á leyt hvorutveggja leytorðe, 205; á létt

hvertveggja. lietorö, 384.
0 ofvegr = óvægr, sbr. Ynglínga tal; þannig er ofljóst= myrkt.
3) þann. 384 ; var lcitað, 205. 0) frá [ þann. 384 ; virði (vyrðiP) ok, 205.
7) þann. 384; fylgðarmíinnum, 205.
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bauð til sín Guðmundi biskupi með gæzku ok góðvilja; þág 
bann þat eigi, ok gjörði at viðsjám at flnna bann, því hann 
vildi eigi ldýða lians heilráðum.

16. 1 þann tíð fór utan Loptr, son Páls biskups, ok sótti
heim tigna menn í öðrum löndum: Bjarna biskup1 í Orkneyj- 
um, en eptir þat ínga konúng í Noregi ok llákon jarl, bróður 
hans, ok þág af þeim virðuligar gjafir ok fémiklar. En er biskup 
sat í þeirri áhyggju um son sinn ok um fréttir aðrar, hversu 
þá gengi, þá gladdi guð hann svá á einu sumri, at Loptr kom 
þá út með góðri virðíngu ok féiniklum gjöfum, er hann hafði 
þegit, ok kunni þat at segja, at hann hefði föður síns mest 
[at] notið livar scm hann kom.

Á því sumri komu út gersemar þær, er þórir erkibiskup 
af Noregi hafði senda[r] l’áli biskupi: kóróna gullsaiunut, sú 
er engi liafði fyrr jafngóð komit til íslands, fíngrgull dýrligt 
ok glófar virðuligir. En annat sumar eptir, [þá er Páll biskup 
hafði 16 vetr al slóli seliö í Skálaholti2, þá komu enn út ger- 
semar ágætligar, er Nikuíás biskup af Oslo sendi Páli bisk- 
upi: fíngrgull mikit, er vá ij aura, ok steinn í virðuligr; ok 
hann sendi honum balsam svá mikinn, at ván var at þat vyrði 
aldrei at vandræðmn síðan; en ekki var annat jafnlorogætt3, 
er at skyldu þurfti at hafa; hafði þat ok kostað eigi minna en 
nokkurar merkr brends silfrs. þess er ok skylt at geta, at 
Páll biskup seudi ok margar gjafir utan sínum vinum; bæði 
voru þat valir ok aðrar gersemar. Hann sendi þóri erkibiskupi 
biskupsstaf, af tönn gjörfan, svá hagliga, at engi maðr hafði 
fyr séð jafnvel gjörvan á íslandi, er smíðat hafði Margrét hin 
haga, er þá var oddhögust allra manna á Islandi. þau voru 
þá bæði hjú í Skálaholti, er Páll biskup andaðist, ok hafði þórir 
prestr, bóndi hennar, þar þá öll fjárforráð, en hon gjörði slíkt 
allt sem liann4 vildi. Páll biskup liafði látið tiltaka at gjöra 
tabolu fyrir altari, áðr hann skildi við, ok ætlaði þar til mikit 
fé, bæði í gulli ok silfri, ok Margrét gróf ok tönn lil ágæta-

1) skylcli iijarni biskup hafa verið i ætt við llaukdæli eðr Oddaverja? 
Hann var mikið skáld, en það voru í það mund fáir eða engir aðrir en 
Islendíngar.

2) frá [ b. v. 384, en v. í 205, og liefir líklega verið lilaupið yfir eina línu.
3) svo segir Hólmgöngu Bersi: torogætir svá — vinir tryggvir, Korms.

c- 12. 4) biskup, 384.
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vel, ok er þess ván, at þat mundi hin mesta gersemi veröa af 
fyrirhyggju iians, en þau þorsteinn skrínsmiðr ok Margrét 
semdi' síðan af liagleik sínum. Yarð þat mikill svartasvipr 
at hans fráfalli, ok þá urðu slíkir lilutir fyrst staðar at nema 
í hráð fyrir annarra fjölskylda sakir. þorsteinn var ráðinn til 
tabolu smíöar. þat sumar liit sama, er biskup lifði síðasl, kom 
út húfuviðr or Noregi, sá er Páll hiskup liafði höggva látið, 
ok þá gaf hann í hönd öll kaup þau lil staðarins, er at skyldu 
þyrftu at hafa.

17. Nú eru sagðir þeir lilutir, er vel féllu í liag á því 
sumri; þá skal ek geta þeirra hluta, er mjök þóttu andstreymir: 
þá varð landskjálpti mikill, liinn næsta dag fyrir Seljumanna- 
messu, ok létu margir menn líf sitt, ok féll ofan alhýsi á fjölda 
hæjum ok gjörðu hina stærstu skaða. þá var ok þerraleysi 
hil mesta ok urðu stórskaðar á því. þá var ok sagt út andlát 
Klængs þorvaldssonar, er hinn vænsli þótti lil mikils höfðíngja 
ef lífl héldi.

þat sumar tók sótt ok óliægindi mikil Páll biskup, þá er 
liann fór um Vestflrðíngafjórðúng, ok komst hann nauðuliga 
til Hítardals; lá hann þar í rekkju náliga fjórar vikur; síðan 
fór hann heirn með litlum mætti, ok kom heim í Skálaholt 
þrimr nóttum fyrir Símonsmessu, ok Iagðist þá þegar í rekkju; 
hann söng messu allra heilagra messudag ok söng þá síðustu 
messu guði almáttigum til dýrðar ok öllum helgum, en sér til 
hjálpar ok miskunnar, ok öllum kristnum mönnum, lifendum 
ok önduðúm. En fyrir Marteinsmessu tók at óhægjast með 
verkjum miklum sótt hans, og fylgði bæði svefnleysi ok mal- 
leysi, ok þótti liann þá einrænn vera. þar voru þá synir hans 
ok bræðr, ok margir aðrir vinir lians. Eptir þat sendi Páll 
biskup eptir þorvaldi ok Magnúsi Gizurarsonum, ok komu þeir 
í Skálaholt, ok skipaði hann þá til allra hluta fyrir þeifli, eptir 
sínum vilja; en hann var oleaðr oetabodag2 Martini. En áðr 
hann væri smurðr helgu viðsmjöri, mælti liann mjök lángt mál, 
at dæmum hins helga þorláks biskups; játti hann þá á hönd 
sér fyrir öllúfli lærðum mönnum, þeirra er við voru, frekliga 
alla luti, er hann virði sik hent hafa til varúðar í sínum 
hiskupsdómi, ok bað alla, at honum skyldi fyrirgefa þat er

í) þannig 384; sendi, 205. 2) octavo die, 384.
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liann liafði misgjört við [þá]. En liann fyrirgaf öllum blíðliga, þat 
er \ið hann höfðu misgjört ok fal sik undir guðs miskunn. 
En eptir þat var liann oleaðr; var nokkut rén á hans sótl 
unz hann fór af smurníngarklæðum, ok tvær nætr síðan. En 
þá tók at fella óhægindi sóttar hans af nýju, ok lifði hann þá 
eigi lengr en ij nætr siðan, ok tók hann þá corpus domini við 
sjálft andlát sitt, ok sofnaöi þá til guðs.

18. En viku fyrir andlát Páls hiskups sýndist túngl svá 
sem roðra væri, ok gaf eigi Ijós af sér uin miðnætli í heiðviðri, 
ok hauð þat þá þegar mikla ógn mörgum manni.

Páll var vígðr til biskups á dögum Celestinus páfa af 
Absaloni erkibiskupi, á dögum Sverris konúngs; þá var hann 
fertugr at aldri. Hann stýrði guðs kristni með mikilli stillíngu xvj 
vetr ok andaðist þriðja dag viku, einni nótt fyrir Andres messu, 
ok var þá liðit frá guðs hurð íjögr ár hins þrettánda hundraðs1.

Ari prestr hinn fróði, er mörg dæmi spaklig lieflr saman- 
töld, segir hve mjök várt land drúpði2 eptir fráfall Gizurar 
hiskups, er menn virðu mestan skörúng verit hafa á Islandi; 
en hér má sjá, hversu margr kvíðbjóðr3 heflr farit fyrir fráfalli 
þessa hins dýrliga höfðíngja Páls hiskups: jörðin skalf öll ok pipr- 
aði af ótta; himin ok skýin grétu, svá at mikill hlutr spilltist 
jarðar ávaxtarins, en liimintúnglin sýndu dauðatákn her4 á sér, 
þá er náliga var komil at hinum [efstum lífsstundum5 Páls 
hiskups, en sjórinn hrann ok i'yrir landinu þá; þar sem hans 
biskupsdómr stóð yflr sýndist náliga allar höfutskepnur nokkut 
hrygðarmark á sér sýna frá iians fráfalli. EnaG síðustu nótt, 
er Páll hiskup lifði, dreymdi þorvald Gizurarson, hinn vitrasta 
höfðíngja, at Jón Loptsson fæli Pétri postula á liendi þá 
hjörð, er Páll biskup sonr hans hafði gætt, en Jesús Kristr 
fal sína hjörð á hendr föður sínum áðr liann væri píndr, 
en [guðs miskunn fól nú þessa sína hjörð á hendr Pétri 
postula, áðr vor faðir ok gætandi var frá oss kallaðr’1,

i) á að vcra 1211, þá bar og andlátsdag l’áls biskups (29. Nov.) ein- 
mitt uppá þriöjudag. 2) drjúpði, 384; drúpnaði, 205. 3) kvíðbogi, 384.

4) þann. 384; hér, 205. 3) þann. 384j efstu stundum, 205.
0) en á, 205; hina, 384.
t) þann. 384; frá [ en Páll biskup bífalaði sik ok hana á vald alinátt- 

ugs guðs, áðr liann var frá oss kallaðr, 205.
I. B. 10
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19. Nú má sjá hvárntveggja stafn biskupsdóms þessa liins 
dýrliga hiskups, ok hýggjum vér á þeirri tíð hafl eigi [aðrir 
til verit at1 sjá skutstafninu, er eigi2 lönguðu tii at sjá fram- 
stafninn. En við þat er oss at una hans ástmönnum, er eptir 
lifum, at. hann hefir náliga öll þau gæði eptir sik leift, er menn 
megu eptir liafa góðs manns ok göfug[s]: börn virðulig með 
góðum efnum til skaðabóta þeim, cr mest niðrfall3 er vorðit í 
andláti biskups Páls; auðr gnógr ok allskyns staöarprýði, llesl 
framkomin4, en sum stolnut með góðum efnum, heilræði hans 
með kenníngum, þeim er hann kendi í sífellu, í orðum ok fögr- 
um dæmum síns lífs; auðræði [ok unaðsamar vistir5 * * *, er hann 
ætlaði velflestum sínum nánum frændum; en hann man til þess 
hugt hafa, at guð muni ]>á hugga, er liann heflr eigi fé° hugg- 
aða. En þessa sögu mína styrkti vitr maðr, Ámundi Árnason, 
smiðr’ Páls biskups, ok kvaðu vísur þessar:

lléð grams laga greiðir, 
góð var stjórn yfir þjóðum, 
sextán vetr enn snotri, 
sólar, iiiskups stóli; 
nú er meinbönnuðr manna 
málsnjallr héðan kallaðr, 
komi Páll í frið fullan 
fljótt, með himna dróttni.

Dáðhittir gat drottins 
dýrgeðr lögum stýra, 
sitt9 hjó sannvinr rétta, 
sextán vetr, til betra; 
hyggjum hitt at seggja10: 
hjálpríkum vel líka,

i) frá [ aðra til verit aðra, 381. 2) v. í 381.
3) þarm. 384; indifall, 205.
4) á þessu er að ráða sem sagan sé rituð litlu eptir anrllát biskups.
r.) frá [ eðr unar vistir (unaðs vistirP), 384.
o) þann. 205; er li. hefir ei einkum fé hugg., 384; Khafn. útg. vill

lesa: ufyrr”. 7) smiðr Arnason, 205, 384. e) þann. 384; kveðr, 205.
0) „búa sitt (= silt) til betra” sbr. Hávam. 130. siðr þitt um heilli halir.
10) seggja = segja finnst víðar.
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(gjörist von' af hug hreinum, 
hans önn guði ok mönnum.

Lýðr á allr'J fyr eyði 
örsætis við guð mætan, 
þeim er gjörði frið fyrða, 
farsælum vel mæla: 
bænum brátt at skíni* 3 
blíðgeðr höfuðfeðra, 
þeim er ýta böl bætir, 
biskup ór með kóra4.

20. |>á xvj vetr, er guðs kristni prýddist undir blóma 
biskupsdóms Páls biskups, urðu mörg stórtíðindi í heiminum: 
þá andaðist Celestinus páfl, Absalon erkibiskup, Sverrir kon- 
úngr, Iiákon, Guthormr Noregs konúngar; Iínútr, Sörkvir, Svía- 
konúngar; Rikarðr Englakonúngr; Njáll biskup, Brandr biskup, 
Jóan biskup; Haraldr jarl i Orkneyjum, Philippus jarl5; Einarr 
abóti Mársson; Guðmundr Bjálfason abóti; Hafliði abóti |>or- 
valdsson, þorkell abóti6 * SkúmssonT. Margir liafa ok aðrir 
göfugir menn andazt meðan Páll biskup var, bæði lærðir menn 
ok ólærðir: Jón Loptsson, Gizurr Hallsson, Sigmundr Ormsson, 
þorleifr þorláksson, þorvaldr þorkelsson, Kálfr Snorrason, Ari 
Bjarnarson, Önundr þorkelsson, Ilermundr Koðransson, þórðr 
Snorrason, Guðmundr Ámundason, Bersi prestr Halldórsson8 ;

>) frá [ þann. 384; gagn vann, 205. ») þann. 384; allt, 205.
>) skína bænum, sbr. skína jarteinum.
4) leiðrétt; lióra, 205; cyða í 384; kórr híifutfeðra eru helgir menn.
s) Cælestinus páfi andaðist 1198. Absalon crkibiskup 1201. Sverrir 

konúngr 1202. Ilákon Sverrisson og Guthonnr 1204. Knútr konúngr 
1195. Sörkvirl211. Rikarðr ljónslijarta 1199. Haraldr jarl 1206. l’hilipp- 
"s jarl 1200. Brandr Hólabiskup 1201. Njáll biskup í Stafángri 1207. 
J°n Grænlendínga biskup 1209.

o) bætt við eptir 384.
>) Einar Mársson, fimti abóti að Jiverá, andaðist 1196. Guðmundr Bjálfa- 

son, annarr abóti í Ycri, 1197. Hafliði jþorvaldsson, annarr ábóti íFlatey, 
1201. Jiorkell Skúmsson annarr ábóti í Saurbæ í Eyjafirði, andaðist 1203.

ö) Jón Loptsson andaðist 1. Nov. 1197. Hermundr á Gilsbakka 1197.
10*
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ok mart varð annat til tíöinda í hans biskupsdómi: skipatjón 
ok elds uppkoma í Heklufelli, ófriðr, rán ok brennur, ok með 
mörgum fátíðindum líflát manna.

Nú hefl ek yflrfarit nokknt með skyndíngu æft l’áls bisk- 
nps, ok heflr mér meir ágengit úkænska en illvili, þó at þessi 
frásaga sé eigi jafnmerkilig orðin, sem hann hafði cfni til sett 
af sinni hálfu. Gleði almáttigr guð hann í sífellu í eilífri dýrð. 
Amen.

Gizur Hallsson 1200. Sigmundr prestr Onnsson og Kálfr Snorrason 1198. 
jhorleifr beiskaldi 1200. Önundr i Löngulijið 7. Mai 1197. Ari Bjarn- 
arson 1190. jjórðr Snorrason 1201. Bersi prestr Ilalldórsson 1204. Guð- 
mundr gris Amundason 23. febr. 1210.

J
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J)ar hefjum vér [sögu eða2 frásögn frá hinum helga Jónihisk- 
upi, at í þann tíma er réð Noregi Haraldr Sigurðarson, en 
liðuir voru frá falli Ólafs konúngs liins helga ij vetr ok xx: þá 
var liinn lielgi Jón biskup fæddr á hæ þeim i Fljptshli'ð, er á 
Hreiðahólstað lieitir. Faðir hans hét Ögmundr, en þorgerðr 
móðir; faðir Ögmundar hét þorkcll ok var son Ásgeirs kneifar. 
Móðir Jóns biskups liét þorgerðr, hún var Egilsdóttir llalls- 
sonar af Síðu, þess manns, er fyrstum varð auðit af öllum höfð- 
íngjum í Austíirðínga fjórðúngi attaka skírn okréttatrú. Móðir 
þorgerðar hét þorlaug, dóttir þorvalds or Ási. Enn helgi Jón 
hiskup óx upp heima með feðr sínum á Hreiðabólstað, þar til 
er liann var fjögurra vetra gamall, þá urðu mikil tíðindi ok 
þau, er allu þessu landsfólki var niikill lagnaðr í: þá var vígðr 
til biskups ísleifr, son Gizurar hins hvíla:l [ok dótlurson þór- 
°dds goða, at hæn alls landslýðs. Hann var vígðr til biskups 
af Aðalberto erkibiskupi [í Brimum af Saxlandi, á dögum Leonis, 
ens niunda páfa með því nafni. ísleifr var lærðr á Saxlandi, í 
horg .þeiiTi er Herfurða heitir. Uann var fyrst vígðr híngat 
til lands þeirra biskupa, er liér hafa at stóli selið. Margir 
biskupar höfðu áðr komit lil þessa lands, þeir er ekki liöfðu 
hegat til lauds vígöir verit; voru sumir hér mjök marga vetr,

i) Af Jóni helga cru alls þrjár sögur: liin elzta, merkt A, er hér prcntuð 
eptir Skálholtsbókinni miklu (A. M. 234 folio), sem hér er mcrkt Sk. í A. M. 
^35 folio er upphaf sögunnar (2 blöð), cn niðrlag liennar i 221 folio (4 
Möð gömul mjög), allt á skinni. Öll pappirshandritin eru komin frá Sk. 
^aga Gunnlaugs múnks (merkt B) finnst. í Stokkhólmsbók, og A. M. 219 
folio ( lblöð); eru þær báðará skinni. þriðja sagan, hér merkt C, finnst i

M. 392 4<o á pappir, og cr að mestu sem A, en fyllri á stöku stað, 
mest i jarteinunum, en miðr orðuð. Állt hvað hún hefir framyfir A er hér 
sett neðanmáls eða í viðbæti. s) frá [ vantar i 235.

’) þctta kemr heim við vigsluár Islcifs 1056, því Jón helgi er fæddr 
1052.
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en sumir skamma stund. Isleifr var í Noregi liinn næsta vetr 
eptir, er hann var vígðr til biskups, ok fór síðan til íslands ok 
koin út á næsta sumri eptir óaldar vetr liinn mikla, ok liafði 
stól sinn ok lieimili á föðurleifð sinni sjálfs í Skálaliolti.

Snemmendis varð firirspáð af vitrum mönnum, livílíkr 
þessi maðr mundi verða, enn lielgi Jón biskup, því at hvar 
sem liann kom fannst mönnum mikit um liann, þeim er hug- 
leiddu, hvílíkt bragð yfir honunr var. Guðini hét maðr ok var 
kallaðr Guðini hinn góði, ok þat hyggja menn at hann hali 
svá verit; hann sá liinn lielga Jón, þá er luinn var barn al 
aldri, ok ræddi um hann þessum orðum: „sjá rnaðr er fríðr, ok 
hefir yíir sér rnikit lieilagleiks bragð”. Nú kom þar at því 
sem mælt er: at uspá' er þat er spakir rnada”.

2. i>á er Jón var barn at aldri, þá breyltu þau faðir hans 
ok móðir ráði sinu ok fóru utan; þau kómu til Danmerkr ok 
fóru til Sveins konúngs, ok tók konúngfinrr við þeim virðuliga, 
ok var þorgerði skipal at sitja hjá sjáll'ri drottníngunni, Ástriði, 
móður Sveins konúngs. þorgerðr hafði son sinn, enrr lielga 
Jóri, undir borði með sér; ok cr margskonar krásir dýrðligar, 
með góðum drykk, kórnu á liorð konúngsins, þá varð svéin- 
inum Jóni þat iirir, senr jafnan er barnanna lráttr, at haiin 
rétti hendr til þeirra íuta, er lranri fýsti at liafa; en móðir hans 
vildi þat kviðja honurii, ok drap á hendrnar horium ; ok er droltn- 
íngin Ástríðr sá þat, þá iriælti hún [við þorgerði: ueigi svá! 
eigi svá* 2 þoi'gei'ðr'mín! ljóstu eigi á hendr þessar, því at þetta 
eru biskups liendr”. Nú má af slíKUm alburðuin inarka þat, seiri 
fyrr kórnum vér orði á, hversu vitrum inönnum fannsl ínikit 
um; ok þeir sá ok íirir þáluti, er síðan kömu fram, eptir guð- 
ligri firifællan, iiin enn lielga Jón biskup:!.

þat er ok skylt at tjá, er liirm helgi Oiafr konúngr 
mælti við þorgerði, móður hins lielga [Jóns hiskups4 : hún var þá 
átta vetra gömul, er hún fór til Noregs með feðr sínum, ok 
mæör. Egill fór til hirðar liins helga Ólafs konúngs ok var 
þar vel virðr, sem allir aðrir virðuligir menn, þeir seni héðan 
kórnu at. En er at jólum dró, þá ógladdist Egill. Konúngr- 
inn fann þat, ok spurði hvat tii héidi. Egili kvat þat ekki vera.

ij spáð, 235; sbr. Jiorláks s. c. 1. — spá er spaks gáta, C.
2) fra[svá: eigi, eigi, 235. 3) þessasöguv. i C. 4) frá [ eyða i Sk.



Jóns sngn. BISKUPA SÖGUR. 153

En er konúngr leitaði eptir, þá segir Egill honum: et' hann 
skylcli nokluit til flnna, at honum þótti þat helzt at, ef þorlaug 
kona hans skyhli eigi vera sett jafnvirðuliga sem hann, atþeirri 
hátíð hinni dýrðligu, er þá fór í liönd. Konúngrinn kvezt 
rnundu ráða hætr á þvi, ok bauð henni til sín at jólunum ok 
háðum þeiin mæðgum; ok jóla kveldit, er þa‘r voru í gaungu 
ineð Ástríði drottníngu eptir konúngshöll, ok þar var þeim ok 
í sæti skipat hjá drottníngunni, þá þekkir konúngrinn meyna, 
ok mælir síðan viö Egil, föður hennar: „þessi dóttir þín lízl 
mér væn mær ok með góðu yflrbragði, ok þal kann ek at segja 
þér, al hún verðr gæfumaðr mikill, ok sá inun göfgastr ætt- 
hogi á Islandi, er frá henni man koma ’. fsú hefir þat fagr- 
liga ejitir gengit, sem ván var at, er þessi cnn helgi maðr 
mælti, ok hirtist yfir þessmn helga inanni Jóni biskupi, syni 
hennar; því at sá er sannliga göfugr, er liann var prýddrmeð 
iniirgum mannkostum ok vegsamaðr með biskupligri tign, meðan 
hann lifði þessa heims, en nú skín hann fögrum jartegnum, 
ok verðr al mikilli hjálp öllum þeim, er hann sækja at árnað- 
arorði við ahnáttkan guð.

3. þá er í'aðir Jóns ok móðir liöfðu utan veril slíka stund, 
sem þeiiri þótti at ráði, þá fóru þau út aptr til íslands ok setl- 
ust í lni sitt á BreiðabóUtað. En er hinn helgi Jón var allið- 
inn hinni mestu bernsku, þá fékk faðir hans hanu lit læríngar 
Isleifi biskupi; óx liann upp honum undir hönduin, ok þrosk- 
aðisl brátt í helgu námi ok góðurn siðum, því at hann var vel 
til náms kominn um hvárttveggja með lsleiíi biskupi. Margir 
höfðíngjar ok virðuligir menn aðrir seldu sonu sína til fóstrs 
°k til læríngar lsleiíi biskupi ok létu vígja lil presta; þeir urðu 
síðan margir höfutkennimenn, en tveir vóru biskupar af þeim: 
enn helgi Jóii JVorðieudínga biskup, er uú segjum vér ífrá, ok 
annarr ltollr1 Víkverja biskup. lsleifr liiskup átti þrjá sonu, ok 
urðu allir höfðíngjar miklir: Gízurr biskup ok Teitr ok þor- 
valdr; Gizurr var lærðr í Herfurðu á Saxlandi. Teit fædcli 
Hallr í llaukadal. Teitr [son ísleils bisluips fæddi ok lærði 
marga kennimenn, ok vóru tveir biskupar af lians lærisveinum: 
þorlákr biskup hinn fyrri, ok Björn biskup. ísleifr biskup sá 
brátt, liversu vel Jón fóstri hans færði sér í nyt náni sitt, ok

0 svo ncfnir og Ari fróði liann, en ckki Kol; sbr. íslt). c. 9.
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þá aðra góða luti, er hann kenndi honum í sínum fögrnm dæmum 
og góðnm siðum. f>á tók hann at elska hann mjök ok virða 
rnikils í mörgurn luturn, ok þar gerðu þegar aðrir eptir. [Enn 
helgi Jón var mikill rnaðr vexti, manna vænstr ok liðmannligastr, 
eygðr manna bezt, [hleikr á hár1, okslerkrat atli, ok enn þekki- 
ligsti í öllu yfirbragðj; ok svá þekkr sem liann var öllum mönnum 
af sínu yfirbragði, þá var Jivergi minna um þat vert, hversu 
hann var linr ok léttrvið alla alþýðu í máli; ok svá fékk hann 
til gæll með sínu góðu umstilli, at hann varð bæði kærr guði 
ok góðum mönnuni.

Nú verðr ok skyldugt at segja nokkut frá því, hversu 
hinum lielga Jóni biskupi hafði virzt ísleifr biskup fóstri hans, 
því at svá segja hyggnir menn ok fróðir, atþat varð Jónibisk- 
upi á munni jafnan, þá er hann var staddr hjá þvi, er menn 
ræddu um sín á millum um þá menn, er bezt þóttu at 
sér vera: „Isleifr biskup fóstri minn”, kval hann, „allra 
manna vænstr, allra manna snjallastr, allra manna beztr”. þá 
svöruðu þeir biskupi, er áðr höfðu við talazt: „hverr gat nu, 
herra, ísleifs biskups?” — Enn helgi Jón biskup svaraði: uhans 
skal ek ávallt geta, er ek heyri góðs manns getið”. Nú var 
þetta fagr vitnisburðr ísleili biskupi, er heilagr maðr skyldi 
svá rœða um hann, en virðíng mikil Jóni biskupi , er slíkr 
maðr skyldi hafa fóstraðan hann. Sá lutr er ok einkum sagðr, 
at hinn helgi Jón hafði liaft um aðra rrienn frarn: at hann hafr 
verit raddaðr hverjum manni betr, ok þar rnan enn verða 
nokkur nrerki til þess sögð síðarr í frásögninni, at vitrum 
rnönnurn hafi svá þótt.

Hinn helgi Jón fýstist enn at fara utan, ok var hinn 
helgi Jón þá djákn at vígslu, ok vonum nær roskinn at aldri, 
ok girntist at sjá góðramanna siðu, ok nám sitlat auka, sjálf- 
um sér til nytserni ok rnörgum öðrum, sem síðan reyndist. 
[>á fór liann fyrst lil Noregs, þaðan til Danmerkr, ok lóttir 
liann eigi fyrr þessi ferð en hann gekk suðr, ok sækir heim 
enn helga Pétr postula; ok síðan lrverfr hann aptr þaðan ok 
kemr í Danmörk að in passione domini, ok var enn Sveinn kon- 
úngr á lífi, ok sækir lrann á bans fund; [ok er lrann kernr- í

i) frá [ ok silkiblcikr á hárslit, C.
») frá [ ok kom liann pálmsunnudag, C.
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þann stað, er konúngrinn var fyrir, þá var þat þar tíðenda, 
at konnngr var at messn. En prestr sá, er sýngja skyldi iness- 
una, hóf upp at lesa passio i því, er hinn lielgi Jón kom í 
kirkjnna; en lionum gekk lestrinn seint ok tregliga, en mónn- 
um þótli þúngt ok höfugt at hlýða, þeim er hjá stóðu. En 
er hinn helgi Jón fann þat, at prestrinn var næsta gjörr at 
íirirsjón af inönnum, þá leggr liinn helgi Jón stólu yfir herðar 
sér ok gengr at prestinum, ok tók bókina or hendi honum með 
lítilæti, ok las passiona svá sköruliga ok skynsamliga, er allir undr- 
uðust, þeir er við voru staddir; ok er lokit var líðunum, þá sendir 
konúngr eptir honum ok býðr honum til sín, ok bað hann ineð sér 
lengi vera, ok lagði á liann svá mikla virðíng, at hann setti hann 
hit næsta sér sjálfum, ok þótti mikit undir, at hann dveldist 
með honum lengr en skemr ok dvaldist hann með honum um 
stundar sakir* 1 *.

4. Á þessi stundu, meðan hinn helgi Jón var með Sveini 
konúngi, þá var hann vegsamaðr af guði með ágætligum íirirburð- 
um, ok um dag, er liann kom undir konúngsborð, þá segir 
hann sjálfr konúnginum, livat íirir liann hafði borit. ,,Svá 
þótti mér í nótt, sem ek væra staddr í nokkurri höfutkirkju, 
forkunnar virðuligri-, ok í kórnum kirkjunnar, ok svá sem í 
biskups rúmi, sá ek silja drottinn várn Jesum Kristum3, ok á 
fótskefli4 fyrir fótum honum sá ek hvar sat hinn helgi Davíð kon- 
úngr, ok sló liörpu sína með ágætligri iðrótt ok fagrligri hljóðon, 
okþatþikki mör líkara, herral at eptir muni dvalizt hafa i minni 
mínu af þeiin hinum fagrligum hljóðum, er hann sló. Nú 
láttu, herra! færa hörpu, ok at þér hjáveranda man ek reyna, 
ef ek mega muna nokkut af því, er hann sló. þá bauð kon- 
úngrinn at taka skyldi liörpu ok fáJóni; ok tók haun við liörp- 
unni ok stillti5, ok sló með svo mikilli kænsku, at konúngrinn sjálfr, 
ok allir þeir er við voru staddir þá, liöfðu á máli, hversu vel 
slegit var6. Öllum þótti mikils um vertþenna atburð, þeim er

1) frá [ framyfir páskaviku, C. Lik saga þessu er nú sögð um Jón 
liiskup Vitlalín. i) hér i Danmörk, b. v. C.

i) með dýrðlegri sveit sinna heilagra manna. Ek þóttumst ok nær
sjálfum guði vera i þeirri hálcitu sveit, b. v. C.

») fótskemli, 235. s) strengina til slagar b. v. C.
o) þvi at liann mimtU öll þau sömu liljóð slá á hörpuna, sem hann

hafði áðr heyrt i fyrirburðinum, b. v, C,
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frá var sagt, ok lofíiðu allir almáttkan guð, þann er sér lætr 
sóma at birta dýrð heilagra rnanna sinna.

Eigi hæflr aunat en gela þess við, hversn mikit )ið 
íslenzkum mönnum varð, jafnvel utanlendis sem hér, at 
hinum helga Jóni biskupi. Teljum vér þann lut fyrstan til 
þess, at liann spanði út híngat með sér Sæmund Sigfússon, 
þann mann, er einnhverr heflr enn verit mestr nytjamaðr 
guðs kristni á þessu landi, ok hafði verit lengi utan' svá at 
ekki spurðist til lians. [Eu liinn helgi Jón fékk hann upp- 
spurðan ok hafði hann sunnan með ser, ok fóru þeir báðir 
sarnan sunnan út hegat lil l’rænda sinna ok fóstrjarðar2.

5. [>á er hinn helgi Jón var utan þessu sinni, réð
firir JNoregi Magnús konúngr Ólafsson, Iiaraldssorrar, Sigurðar- 
sonar; ok er hinn helgi Jón kom norðr í þrúndheim, þá var 
konúngriun þar. í þenna tíma voru í Noregi rnargir íslenzkir 
menn; þá var þar Teitr, son Gizurar biskups, ok þá urðu þar 
þau tíðendi, at íslenzkr rnaðr, sá er Gisl hét, vá víg, ok var 
sá maðr, er veginn var, hirðmaðr Magnús konúngs. En Gisl 
rak þat til þessa snarræðis, at hanu álli at hefna l’öður síns; 
en þessi maðr hét Gjafvaldr, er Gisl vá; hann hafði verit at vígi 
Illuga föður hans:t. Ok bráðliga eplir vígit þá var Gisl tek- 
inn1 ok fjötraðr af rnönnum konúngsins. En er þeir spurðu 
þat enir íslenzku menn, þá gánga þeir þegar þángat allir 
saman, til stofu þeirrar er Gisl var inni, ok var Teitr ftrir 
liðinu, ok höggr hann aflionuin Ijöturinn, okleiðirhann á braut 
með sér. Ok eptir þessi tíðindi lætr konúngr þíngs kveðja, 
ok var ákafareiðr, ok horfði til hins mesta váða um málit. Á 
þessu þíngi var öllum íslenzkum mönnurn bannat at tala sín 
mál, nema hinum helga Jóni, honmn var leyft at tala af kon-

i) áðr i útlönchim til fræðináms, C.

■i) frá [ Eii i þeirri ferð, er Jcin var af landi burt, fékk Imnn Sœmund 
uppspurðan ok útleystan af þeim meistara, cr hann var með, ok cr þar 
merkileg frástign, moð liverjum liætti hann gut náð honum, þó þess sé ei 
hér getið, ok hafði liann suunan frá Itóm með sér ok út hingat til frænda 
sinna ok fóstrjarðar.

s) ok var Gisl þar við staddr, er faðir lians var veginn, olt var þá barn 
at aldri, ok er þat sögn iiestra manna, at hann væri ei eldri en v vetra 
cðr vj, b. v. C. 4) Sk. ritar hór: (lteginn”.
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únginum, ok talaði um málit Jangt erendi ok forkunnar snjallt', 
ok þat kom lil svá mikillar nytsemdar, at reiði konúngsins 
mýktist, en þeir menn náðu griðum ok sáttum, er áðr voru 
náliga til bana ráönir1 2 3. Eptir þetta fóru þeir út Iiigat til ís- 
lands Jón ok Sæmnndr, ok settust í bú, hvárr á sína föður- 
leifð, Jón á Breiðabólstaö, en Sænmndr í Odda, ok bjöggu þar 
báðir mjök lengi, ok var þeirra í milli bróðrlig ást ok heilakt 
samþykki, enda var þeiin um marga luti góða likt farit. þeir 
voru ok nær jamgamlir menn at vetratali, at því er vér æll- 
um, ok var Jón tveim vetrum ellri. þeir prýddu báðir mjök 
beilagar kirkjur, þær er þeir liöfðu að varðveita, í mörgum lut- 
um, ok þjónuðu þeim líLilátliga í sinum prestsskap ok æxtu:! 
mikit rétt þeirra |í kennimanna4 vistum, þeirra er þjóna skyldu 
at bvárri kirkjunni fleiri en áör höfðu verit; þeir rnáttu ok 
kallast at réttu stólpar kristninnar, því at þeir studdu bana 
fagrliga í sínum kenníngum belgunx ok mörgum öðrum farsæl- 
igum lutum, þeinx er þeir miðluðu af sér öilum þeim mönn- 
um, er þar voru í nánd, cða þeirra heilræði vildu þikkjast 
eða þýðast. [Enn helgi Jón kvángaðist5 ok átti tvær konur, 
ok lifði hin fyrri skamma stund, en við livárigri6 átti liann 
börn, þau er or barnæsku liafi komizt, eða vér hafim sögur 
frá heyrðar.

(i. þá er ísleifr biskup hafði setið at stóli í Skálaholti fjóra

1) þat er menn liafa at minnum liaft síðan, og bað hann Gisl lífs 
og griða, b. v. C.

2) En sá lentlr maðr Magnús konúngs, er hót Sigurðr ok kallaðr ull. 
strengr, ok þúngastr hafði verit i öllum tillögum móti Jóni, þá tók bann 
á 'sér skjóta hefnd, þegar á þvi þingi; þat var banvæn sótt, svo at liann 
mátti eigi óæpándi þola, allt til þess, er hann bað Jón með lítilæti ok 
iðran koma til sín ok lcggja hendr yfir sik með helgum bænum.. En þat 
vcitti Jón blíðliga, er hann var beðinn, ok sýngr yfir honum ok þegar 
verðr liann heill, ok bað sér liknar fyrir sin mótmæli , ok skildust þeir 
sáttir, cn Magnús konúngr fal sik undir bæn Jóns, ok gaf iionurn sæmi- 
ligar gjafir, ok skildust með mestu vináttu, b. v. C.

3) þannig 235 ; æxlztu, Sk.

4) þannig 235 ; kirkjumanna, Sk.

») frá [ En brátt, er Jón var prestr orðinn, þá kvongaðist liann, C.

0) hvárgi, 235.
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vetr ok tuttugu, þá tók hann sótt á alþíngi’, ok andaðist 
heima í Skálaholti á dvottinsdegi ii.j. - nonas Julii, átta tigum 
vetra eptir fali Ólafs Tryggvasonar; þá var liðit frá burð Iírists 
[þúsund ára ok átta tigir1 2 3. Eptir þat var vígðr til biskups 
Gizurr, son Isleifs biskups, at bœn allra landsinanna, þá er 
hann var fertugr at aldri, en þat var á dögum Gregorii páfa 
liins sjaunda með því nafni, ok á dögum Ólafs konúngs Har- 
aldssonar, ij vetrum eptir andlát ísleifs biskups. Gizurr fór 
suðr tilRóms ok beiddiþar vígslu, fyrirþvi atLemmarus erki- 
biskup var missáttr við páfa, ok mátti liann flrir því eigi vígslu 
gefa. J»á sendi Gregorius páii Gizur til erkibiskups þess, er 
var á Saxlandi, í Magaðaborg, ok liarðevigus liét; hann vígði 
Gizur til biskups at lioðorði páfa. [>á tvá vetr, er í milli voru 
andláts ísleifs biskups ok útkvámu Gizurar biskups, var hann 
annan hér á landi, en annan, enn næsta eptir er hann var 
vígðr, var liann í Danmörk suman, en suman á Gautlandi, ok 
kom út um sumarit liegat til lands; þá liafði Markús Skeggja- 
son lögsögu. Gizurr biskup lieflr verit inestr höfðíngi ok al- 
göfgastr maðr á öllu Islandi, at því er sagði Ari prestr J»or- 
gilsson, at alþýðu virðíng hafl á fallit. Af ástsæld iians ok 
fortölum Sæmundar prests, ok með umráðum Markús lögsögu- 
manns, var þat í lög tekit, at allir menn á Isiandi skyldu telja 
fé sitt allt með svardögum, livárt sem væri í löndum eða laus- 
um aurum, ok gjalda tíund af, al þeim liætti, sem síðan heflr 
lialdizt. Gizurr biskui» lét lög leggja á þat, at stóll biskups 
þess, er á íslandi væri, skyldi vera í Skálaholli, en áðr var 
hvergi. Hann lagði til stólsins Skálaholtsland, ok mörg önnur 
auðræði í löndum ok iausum aurum4.

7. J»á er almáttigr guð vildi hefja upp sinn þjónostu- 
inann, enn helga Jón, á liærra pall kennimannligrar tignar, en 
áðr var hann, þá báðu Norðlendíngar Gizur biskup, at liann 
mmuli vilja setja biskupsstól í Norðlendíngafjórðúngi, fyrir 
því at. þeir þóttust fjarlægir, en fjórðúngrinn sá fjölmennastr [ok

1) ok var fluttr heiin af þínginu við sóttina, b. v. C.
2) þat er einni nóttu fyrir octavara apostolorum Petri ok Pauli, b. v. C.
3) M. vetr ok iij vetr, C. eptir Húngrvöku timatali, en tugatalan (lxx) 

hefir óvart fallið út i afskriptinni. Kinraitt saraa ritvillan finnst á þess- 
um stað í B í Sthb.

•») sbr. Islemlíngab. c. 10, sem höfundrinn raun liafa liaft fyrir sér.
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mestr, ok þyrfti þar fyr því mcst biskupligrar yfirferðar, en 
hennar var þar áðr sjaldnast koslr. Gizurr biskup bar þetta mál 
firir hina byggnustu menn, ok sýndist þeim svá öllum saman, 
sem þat mundi ráð, at láta eptir þeim þessa bæn, mest firir 
þá sök, at þat sýndist vera mikit uppbald guðs kristni, ok lík- 
ligt, al laiulit mundi verða skemrum biskuplaust, ef tveir væri 
biskupíirnir. þat var nú síðan ráðs tekit, at Gizurr biskup 
gaf meir en fjórðúnginn biskupsdóms síns til þess, at biskups- 
stóll skyldi vera í Norðlendíngafjórðúngi, svá sem Norðleud- 
íngar báðu bann til. En til þessa vanda ok virðíngar, ok bisk- 
upsdóms yílr Norðlendíngafjórðúngi ok Norðlendíngum, þá kaus 
Gizurr biskup Jón prest Öginundarson, með samþykki allra 
lærðra manna ok úlæröra í Norðlendíngafjórðúngi, ok þótt 
binn helgi Jón teldist í fyrstunni mjök undan þessum vanda, 
firir lítilætis sakir, þá let bann þó at bæn Gizurar biskups, ok 
játast undir utanferð ok biskupsvíglu at taka, ef guð vill at 
(þess auðni1 2. Nú voru [opt síðan stefnur áttar um þetta 
mál, ok réðst þat af, at stóll Norðlendíngabiskups mundi vera 
settr norðr í lljaltadal, á bæ þeim er at llólum beitir. þar 
bjó virðuligr prestr, sá er [Illugi bét"; bann einn varð til þess 
búinn af virðuligum mönnum í Norðlendíngafjórðúngi, at rísa 
upp af sinni föðurleifð firir guðs [sakir ok nauðsynja3 4 heilagr- 
ar kirkju, því at áðr böfðu verit lángar þæfur böfðíngja í 
milli, hverr upp skyldi rísa af sinni föðurleifð ok staðfestu, ok 
vai'ð engi lil búinn, nema sjá einn, ok má þat öllum mönnum 
auðsætt vera, at þella gjörði liann firir [guðsj sakir ok mundi 
þess vænta, sem fram man bafa komit, at guð mundi gefa 
honum fagrar vistir í eilífri fullsælu, sú1 er al réttu niá kallast 
föðurleifð góðra manna.

8. Ok á þessu sumri þá ferr biskupsefni til skips með föru- 
neyti því, er ætlaö var honum, ok fjárlutum, ok bafði liann með 
sér bréf ok innsigli Gizurar biskups, þau er vitni báru um 
hans erendi. Ok er þeir voru búnir létu þeir í baf, ok er 
ekki sagt frá ferð þeirra, fyrr en þeir kvomu í Danmðrk, ok

1) frá [ þat auðni, 235.
2) frá [ Hilarius liét, ok Illugi öðru nafni, ok var Bjarnarson, C.
3) frá [ skyld ok nauðsyn, C.
4) þannig 235; sá (sjáP), Sk.
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urðu vel reiðfara. Enn lielgi Jón hiskupsefni sótti þegar á 
fúnil Öznrar erkibiskups, ok kom til ]iess staðar, er erkibisknp 
var staddr, ok heldr síð dags. Erkibiskup var at kirkju, al 
aptansaung, ok er liinn lielgi Jón biskupsefni kemr i kirkjnna, 
þá var lokit mjök aptansaunginum. flann nemr staðar fyrir 
utan kórinn, ok befr upp aptansaung sinn með klerknm sínum. 
Erkibiskup bafði bannat klerkum sínum öllum, ellrmn sem 
ýngrum, at líta utar or kórnum, meðan tíðir væri súngnar, ok 
lagt víti viö, ef af því væri brugðit sem liann bauð. En jafn- 
skjótt seiri erkibisknp heyrði saunginn ens belga Jóns, þá lítr 
bann utar eptir kirkjunni, ok vildi vita hverr sá maðr væri, 
er slíka rödd liafði. En er lokit var aplansaunginum, þá mæltu 
klerkar erkibiskups við hann sjálfán: uhvat er nú, berra bisk- 
up! bafi þér nú eigi sjálflr gengit á þau lög, sem þér settuð”. 
Erkibiskup svaraði: uEk játi’ því, at þal er satt sem þér segit, 
en þó heflr mér þetta eigi flrir eriga sök atborizt, því at rödd 
beflr borit flrir eyru mér, þá er ek liefl eigi slíka fyr beyrða, 
ok lieldr má lnin þikkja engla röddum lík en manna”. Héðan 
af má þat marka, cr fyr kómum vér orði á í sögunni, hversu 
mjök rödd ens lielga Jóns var frá því sem llestra manna 
annarra, at vitra manna virðíngu. En er Jón hafði lokit apt- 
ansaung sínum, þá gekk liann á fund erkibiskups [ok tók liann 
við honum1 2 virðuliga, ok bauð bonum lil sín ok öllu föruneyti 
lians. Ok er hinn Jielgi Jón liafði skamma stund verit með 
erkibiskupi, þá bar liann upp flrir erkibiskup erendi sín, ok sýndi 
honum bréf ok innsigli Gízurar biskups, ok er þeir böfðu nokk- 
ura daga um þetta rædt með þeim öðrum lærðum mönnum, 
sem erkibiskup vildi þetta mál flrir bera, ok er þetta var vand- 
liga rannsakat, þá mælir erkibiskup við biskupsefni: uSvá kann- 
ast mér til, binn kærsti bróðir! sem þú munt flesta alla luti 
lil þess liafa, at þú sér til biskups fallinn, ok því trúi ek, at 
sadl sé sá lýðr, er slíkan biskup má liafa yflr sér. En firir 
sakir eins lutar, þess er þú hetir sagtmér: at þú heflr ij konur 
áttar, þá þori ek eigi at vígja þik, án leyíi páfa ok vitorði lians 
sjálfs. Nú flrir þessa sök er þat várt ráð, at þú farir sem 
skjótast máttu á fund páfa, ok vér nmnum rita með þér með

1) þannig 235; játti, Sk. og er það eyfirzk málýzka.
2) frá [ bætt við eptir 235; vantar í Sk.
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voru innsigli, ok tjú páfanum jjitt mál. Ok ef svá verðr, sem 
vér viljum vænta, at liann leyfi þer vígslu at taka, cn oss at 
gjöra, þá kom aptr til mín sern skjótast, ok mun ek þá með 
fagnaði láta lúkast þitt erendi”.

í). Eptir þetta ferr liinn helgi Jón biskupsefni til llóma- 
borgar, ok er hann kemr þar, þá var vel tekit hans máli 
af páfa. þá var páfi, er liinn helgi Jón kom suðr, enn 
lielgi Paskal[is], sá er annarr var með því nafni. Enn helgi 
Jón berr upp1 flrir páfann öll sín erendi, ok þar með sýnir 
hann honum bréf erkibiskups ok innsigli þau, er tjáðu páfa 
málavöxtu alla, er á hans máli voru, [ok erpáfl liafði séð ritið -, þá 
veitir hann þat þekkiliga, er hann var lítilátliga beðinn, ok 
visar hinum helga [Jóni] biskupsefni á fund Özurar erkibisk- 
ups, ok ritar lil hans með sínu innsigli, ok gefr honum leyfi 
á at vígja liinn helga Jón til biskups; ok er Jón hafði tekit 
blezan af páfanum, þá ferr hann aptr á lcið, ok kemr með 
sínu förunauti á fund Özurar erkibiskups. Ok er [bann] verðr 
þess varr af bréfum páfa, þeim er binn helgi Jón bar frá páfa 
fundi, at honum var fullt frelsi á gefit at vígja hann, þá verðr 
erkibiskup forkunnliga feginn, ok þakkar almáttkum guði, er 
honum skyldi þess auðit verða, at láta þat erendi ens helga 
Jóns verða, sem menn mundu vilja, ok beið hann nú með 
sjálfum erkibiskupi þeirrar stundar, er honum sýndist tilfellt 
at vígja bann. Eptir þat kallar erkibiskup saman kennimenn 
þá, sem við þyrftu at vera þetta embætli, ok at öllum lutum 
tilbúnum, þá vígir hann enn helga Jón til biskups á drottins- 
degi, tveim nóttum flrir tveggja postula rnesso Philippi ok Jacobi, 
þat er þriðja kalendas Maii. Eptir þat er hinn helgi Jón var 
vígðr, þá dvaldist hann með erkibiskupi, ok þá af lionum mörg 
hjálpsamlig ráð, sjálfum sér til nytsemdar ok því fólki, sem 
liann var ytir settr. Enn helgi Jón var vígðr til biskups, eptir

0 hér þrýtr 235.
2) frá [ Ok svá vilja skynugir menn segja, at Jón tœki til orðs fyrir 

páfanum: ltþá liorfa mér margir lilutir þúngliga við liimna konúnginn í til- 
gjörðum mínum, ok bægja mér frá biskupligu valdi: at þann einn lilut 
vcit ek mik til hafa lielzt, at verða eigi biskup, er ck hefi átt ij konur". 
Nú má af slíku marka, hversu guðlega liann muni hafa haldit iijúskapinn, 
er hann vottaði slíku fyrir páfanum sjálfum. En er páfinn hefir séð bréf- 
in ok yfirlesit, skilr liann, hverr maðr Jón mundi vera fyrir guði, C.

I. B. 11
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því, sein nú var frá sagt, þá er liann liafði fjóra vetr ens sétla 
tigar at altlri. þat var á dögum Paskalis páfa ok á dögum 
Noregs konúnga Eysteins ok Sigurðar. En þá hafði Gizurr 
biskup stýrt guðs kristni á íslandi jafnleugi sem ísleifr biskup 
faðir lians, en þat voru Ijórir vetr ok tuttugu.

10. IJón hiskup lór út til Islands á hinu nœsta sumri 
eptir, er liann liafði vígðr verit, ok varð vel reiðfara; ok brátt 
eptir þat, er hann hafði land tekit, þá spurðist hann úlkváma' 
ok urðu því allir fegnir góðir menn, ok drifu þegar ilokkum 
at finna hann. Ilann tekr hvers manns máli jalnléttliga, ok 
sýnir þat í öllu, at eigi var hann enn afliuga orðinn því hiuu 
helga lítilœti, er liann hafði áðr liann væri vígðr til biskups, 
lieldr liafði hann þat nú því gnægra, með öllum öðrum maun- 
kostum, sem nú var honum vandara um, svá mjök sem liann 
var uþpliafiðr af almáttkum guði til mikillar virðíngar. Ok 
þegar liinn helgi Jón var húinn at fara frá skipi, þá ferr hann 
heim til stólsins til Hóla, ok lók þegar al stýra vel ok fagr- 
liga kristni almáttigs guðs, þeirri sem liann var yfir settr, ok 
sat hann þá heima um vetrinn at stóli sínumi) 2. En al sumri, 
þá reið hann til alþíngis, ok fundust þeir þar ok Gizurr hiskup 
með miklum fagnaði, ok þá tjáði Gizurr hiskup mönnum, liversu 
mikit gott inenn áttu þá guði at launa: þau lágnaðar tíðendi, 
sem þá voru orðin, er ij hiskupar voru á landinu, því at þat 
hal'ði eigi orðit áðr, síðan er kristni koin á landit. Marga luti 
rœddu þeir sín á milli hiskuparnir, þá er nytsamligir voru, ok 
söindu til með öðrum lærðum mönnum, liver hoð þeir skvldu 
hjóða sínum undirmönnum.

11. Á þessu sumri hóf Jón biskup yfirför sína yfir ríki 
sitt, ok lók at stýra guðs kristni með mikilli stjórn; hirti liann 
vánda menn, al' því \eldi er honum var gefit af guðs háll'u, 
en styrkti góða menn ok siölála í mörgum góðuin lutum. Enn

i) frá [ Kn þá er Jún biskup var búinn, fór liann á braut af fundi erki- 
biskups, auðgaðr íneð gjöfum ok styrktr.með heilsusamligum ráðum. Hann 
fór fyrst til Noregs ok aflar sér þar kirkjuviðar, ok þetta hit sama sumar 
fór liann út til Islands ok varð vel reiðfara, ok kemr skip þat á Eyrar. 
fiessi tíðindi spyrjast brátt mn landit: útkoma Jóns biskups, C.

“) þat cr ok sagt, at frændr hans ok vinir létu ílytja kirkjuvið hans 
frá skipi ok sunnan i Yínverjadali; en Norðlendingar fara þángat eptir ok 
draga svo lieim til Hóla, b. v. C.
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helgi Jón biskup hafði skamma stund at stóli setið at Hólum, áðr 
en hann lét leggja ofan kirkju þá, er þar var. Sjá kirkja hafði 
gjör verit næst þeirri, er Oxi Iljaltason1 liafði gjöra látið. 
þat hyggja menn, at sú kirkja hafl mest gjör verit undir trð- 
þaki á öllu Islandi, er Oxi let gera, ok lagði til þeirrar kirkju 
mikil auðræði ok lét liana húa innan vel ok vandliga ok þekja 
blýi alla. En sú kirkja brann upp öll með öllu skrúði sínu ok2 

leyndum dómi guðs. Enn helgi Jón biskup lét gera kirkju at 
llólum mikla ok virðuliga, sú er stendr þar í dag, ok helir 
hún þó verit iiæði þakit, ok margir lutir aðrir at gjörflr síðan. 
Enn lielgi Jón biskup sparði ekki til þessar kirkjugjörðar, þat 
cr þá væi'i meiri guðs dýrð en áðr, ok þetta hús væri sein 
[fagrligast gjört ok búit3. liann valdi þann mann til kirkju- 
gjörðarinnar, er þá þótti einn hverr liagastr vera, sá liét þór- 
oddr4, ok varbæði, at hinn lieigi Jón sparði cigi at reiða hon- 
um kaupit mikit ok gott, enda levsti liann ok sína sýslu vel 
ok góðmannliga. þat er sagt frá þcssum manni, at hann var 
svá næmr, [at] þá er hann var í smíðinni, þá lieyrði hann til, er 
prestlíngum var kennd íðrótt sú, er grammatica heitir; en svá 
loddi honum þat vel í eyrum af miklum næmleik ok atliuga, 
at liann gjörðist enn mesti íðróttamaðr í þesskonar námi.

þá er Jón hafði skainma stund hiskup verit, þá lét 
hann setja skóla heirna þar at staðnum, vestr frá kirkjudyrum, 
ok lét smíðþaj vel ok vandliga, ok enn sér merki húsanna. 
En til þess at stýra skólanum ok kenna þeim mönnum, er 
þar settist í, þá valdi hann einn cnn bezta klerk ok enn snjall- 
asta, af Gautlandi; hann hét Gísli5 ok var Einnason. Hann reiddi 
honum mikit kaup til hvasstveggja, at kenna prestlíngum ok at 
veita slíkt upphald heilagri kristni mcð sjálfum biskupi, sem 
liann mátti sér við koma, í kenníngum sínum ok formælum0, ok 
ávallt, er hann prédicaði flrir fólkinu, þá lél hann liggja hók

1) Jicssi Oxi mun liafa verið sonrlljalta Jxírðarsonar, er bjó að Ilofi í 
Hjaltadal 1028 (Grett. s. eap. 70.). Jiessi kirkja mun því vera bygð um
1050, en nœr hún brann, er livergi getið. 2) at, C.

a) frá [ trúligast ok lánggæðligast smiðat, C.
4) Gamlason, b. v. C. 5) Gisl, C.
0) Hann var mjök lengi firir skólanum ok kendi marga vetr látínu, ok 

var hinn mesti upphaldsmaðr guðs kristni með biskupi i sinum kenn- 
ingum, b. v. C.

II*
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flrir sér, ok tók þar af slíkt er hann lalaði firir fólkiíiu, ok gjörði 
hann þetta mest af forsjá ok lítilæti, at þar Jiann var úngr at 
ahlri þótti þeim meira um vert, er til lýddu, at þeir sæi þat, 
at liann tók sínar kenníngar af helgum bókum, eu eigi af einu- 
saman hrjóslviti. En svá mikil gipt fylgði þó lians kenníngum, 
at menninir, þeir er lil lýddu, kómust við mjök ok tóku mikla 
skipan ok góða um sitt ráð. En þat er hann kendi í orð- 
unum, þá sýndi lianu þat í verkunum. Kenníngar hans voru 
linar ok létthærar öllum góðum mönnum, en vitrum mönnum 
þóttu vera skapligar ok skemtiligar; en vondum mönnum varð 
ótti at mikill ok sönn hirtíng. Um allar stórhátíðir þá var 
þar íjölmenui mikit, því at þannug var þá mikit erendi margra 
manna, fyrst at Ivða tíðum, svá fagrliga sem þær voru frain 
færðar, þar með boðorðum hiskups ok kenníngum þeim liinum 
dýrðligum, er þar var þá kostr at heyra, livárt scm heldr 
voru fra[m] fluttar af sjálfum hiskupi, eða þessum manni er 
nú var frá sagt.

12. Skamma stund hafði enn helgi Jón biskup verit, áðr 
hann tók at færa siðu manna ok háttu mjök í ánnat efni en 
áðr hal'ði verit: gjörðist hirtíngasamr við ósiðamenn, en var 
blíðr ok hægr öllum góðuin mönnum, en sýndi á sjálfum sér, al 
allt þat, er liann kenndi í orðunum, þá fylldi hann þat í verkunum. 
Sýndist svá vitrum mönnum, þeim er gjörst vissu hans ráð, at 
hann yröi sjaldan afhuga því, er sjálfr drottinn mælti lil sinna 

•lærisveina: Luceat lux vestra corain hominibus, ut videant opera 
vestra bona cl jlorificcut patrcm vestrumL qni in celis est. þessi 
orð mæla svá: Jýsi ljós yðart firir mönnum, til þess atþeir sjái 
góð verk yðr ok dýrki þeir föður yðarn, þann er í himnum er". 
Eun helgi Jón hiskup lagöi ríkt við þat, seui síðan heíir haldizt: 
at menn skyldu sækja lil tíða á helgum dögum eða á öðrum 
vandatíðum, en bauð prestinum at segja optliga þá luti, er þeir 
þyrftu at vita. Ilann hauð mönnum at hafa liversdagliga háttu 
sem kristnum mönnum sómir, en þat er at sækja [hvern dag, 
síð ok snemma, kross eðakirkju' ok flytja þar fram bænir sínar 
með athuga. Ilann hauð at menn skyldu hafa, hverr í sínu 
herbergi, mark ens helga kross til gæzlu sjálfum sér, ok þegar

i) frá [ helga kirkju livern dag, sið eðr snemma, eðr kross, ef ei er 
kirkja til, C.
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er maðrinn vaknaði, þá skyldi hann signa sik ok sýngja 
fyst: credo in dc.um. ok segja svá trn sína almáttkiun guði, ok 
gánga svá síðan allan daginn vápnaðr með marki heilags kross, 
því er hann merkti sik með þegar er hann vaknaði, en taka aldreigi 
svá rnat eða svefn eða drykk, at maðr signi sik eigi áðr. Hann 
bauð hverjum manni at knnna pater noster ok crcdo in dcum. 
ok rninnast sjö siunum tíða sinna á hverjum degi, en sýngja 
skylduliga hvert kveld, áðr liann sofnaði: c.redo in deum [ok] 
pater noster. Ok at vér hikunr þessu rnáli í fárn orðum, þá 
fékk hanri svá sarnit siðti sinna undirrnanna á skömmu bragði 
með guðs fulltíngi, at heihig kristni í Norðlendíugafjórðúngi 
hefir aldreigi staðit rneð slíkum blóma, hvárki áðr né síðan, 
sem þá stóð, rneðan fólkit var svá sælt, at þeir höfðu slíks 
biskups stjórn yfir sér. [Ilann bannaði ok með öllu alla úháttu 
ok forneskju eða blótzskapi, gjörnínga eða galdra, ok reis í 
móti því með öllu afli, ok því hafði eigi orðit af komit með 
öllu, meðan kristnin var úng. llann bannaði ok alla hindrvitni, 
þá er fornir menn höfðu tekit af túnglkomurn eða dægrum, eða 
eigna daga heiðnum mönnum eða guðum, sem er at kalla 
Óðins dag eða [>órs, ok alla þá Iiuti aðra, er honum þótlu af 
illum rótum rísa'.

13. Leikr sá var mönnum tíðrf, er úfagrligr er, at kveð- 
astskylduat: karlmaðr at konn, en kona at karlmanni, klækiligar 
vísur ok hæðiligar ok óáheyriligar, en þat- lét liann af takast 
ok bannaði með öllu at gera. Mansaungs kvæði eða vísur 
vildi hann eigi heyra kveðin ok eigi láta kveða, þó fékk [liann] 
því eigi með öllu af komit. [>al er sagt í frá, at liann kom 
á hljóð, al lilængr þorsteinsson, sá er síðan varð biskup i 
Skálaholti, en var þá prestlíngr ok úngr at aldri, las bók þá 
er köllut er Ovidius epistolarim'. I þeirri bók býr man- 
saungr mikill, en liann bannaði honiun at lesa þesskonar bækr, 
ok kallaði þó hverjum manni mundu1 2 3 4 ærit höfugt at gæta sín

1) frá [ sleppir C hér, en setr þat síðar.
2) frá L í þann tima, er lieldr var ófagr, at bera bottatilldi(P), þar 

skvldi karlmaðr kveða at konu, ok svo kona at karlmanni, klækiligar vísur 
ok ótilheyriligar með mansaungs sneiðingi ok sámyrði. ]já forneskju, C.

3) þannig C; epistorum, Sk.; de artc, 11.
4) mundi, Sk.
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við [líkamligri munut ok rángri ást', [ió at hann kveýkti eigi 
upp hug sinn til þess meðr né einum siðum eða þesskonar 
kvæðum". Ilann var ok iðinn at því, at sníða af mönnum Ijóta 
[löstu] ok svá fór liann kænliga með því, at sá kom náliga 
cngi á lians fund, at eigi fengi hann á nokkura lunfl leiðréttan 
lirir sakir guðligrar ástar ok kostgæfi þeirrar, er hann lagði á 
hverjum manni at lijálpa; ok cl' hann lagði mönnum harðai' 
skriptir á hendr flrir sakir mikilla glæpa, en þeir gengi undir 
vcl ok lítilátliga, þá var skamt at bíða, áðr helgasta hans brjóst, 
þat er heilagr andi hafði valit sér til bygðar: þá samharmaði 
liann þeirra meinlætum ok létti þá nokkut skriptunum, [ok [iá 
sömu menn, er hann hafði fyr barða firir sakir guðligrar ástar 
ok umvandanar, þeim liinum sömu líknaði hann þá miskunsam- 
liga, er þeir voru við skildir sína annmarka1 2 * 4; ok sá er alla sina 
undirmerm elskaði sem bræðr eða syni, þá fæddist hann af 
engra manna armmörkum eða vanliögum, en samfagnaði því, er 
öðrum gekk vel, en harmaði þat allt, er annan veg varð. Harin 
var maðr svá huggóðr, at varla mátti hann sjá eða vila þat 
er mönnum var lil meins, en svá örr okmildrvið fátækamenn, 
at varla hafði lians maki fengizt. Ilann var sannr faðir allra 
fátækra manna; lmggaði hann ekkjur ok föðurlausa, ok engi 
kom svá harmþrúnginn á hans fund, at cigi fengi á nókkurn 
veg luiggan af hans tilstilli. Svá var hann ástsæll við allt 
fólk, at engi vildi náliga honum í móti gera, ok var þat meir 
lirir sakir guðligrar áslar, þeirrar er allir menn unnu lionum,

1) frá [ líkams munað ok ránga ást, C.
2) Hann tók af hit forna dagatal, ok sctti þut cr nú cr liaft; því at 

hann bannaði þat með ölln, at cigna heiðnum goðum eðr vonduni vœttum 
dægr cðr daga, svo sem var at kallu Jtórsdag eðr Oðinsdag, ok alla þá 
hluti bannaði hann, er honunt þótti af nokkurunt blótskap eðr forneskju cðr 
lundrvitni vcra. Jtessi guðs vinr Jón biskup var opt hugsjúkr fyrir syndum 
annara marma, ok bað þá blíðlega til yfirbóta, því at hann vildi viðhjálpa 
öilum en öngvart fyrirdæmá, b. v. C.

i) frá [ Nú var svo hans brjóst, sem hcr má hevra, huggcðsfullt,
at hann mátli eigi hera þeirra kvðl, eðr stórlig meinlæti sjá, cðr vita, ok 
þé at liann sjálfr, eða prcstr hans með honum, skyldu gefa ráðníng þcim 
mönnum, er til lausnar kómu til hans fyrir afgjörðir sínar við guð, þá 
voru fá högg lostin, áðr hann bað hætta, C.
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en líkamligrar ræzln1, ok þar er hann braut sina fýsi í marga 
staði, en gcrði guðs vilja, ef hann fann þat, at þat var eigi 
allt eitt (irir sakir líkamligs eðlis, þá launaði guð lionum þat 
svá í liönd þegar, at hann okaöi undir hann alla hans nndir- 
menn í heilagri lýöni -.

l í. En heiiagr Jóliannes lifði lít' sitt eplir guðligri setu- 
íngu ok góðra manna dæmum; var á bænum nætr ok daga, 
vakti mikit ok fastaði laungum, ok deyddi sik í mörgum lutum 
til þess, at þá nrætti hann meira ávöxt gjalda guði en áðr, af 
þciin lutum öllum, cr honum voru á liendi fólgnir. Ok til þess, 
at hann mætti þá vera frjálsari en áðr tiðir at veita eða for- 
mæli, eða aðra luti þá fram at færa, er guðs kristni væri mest 
upphald at: þá valdi hann menn til forráða firir staðinn með 
ser, þá er firir skyldu sjá staðarins eign með lnispreyju þeirri 
göfugri, er hann hafði áðr átta;*. Einn af þeim mönnum var 
prestr virðuligr, sá er Hámundr hét Bjarnarson, hann var ali 
Hildar nunnu ok einsetukonu, sem enn man getið verða síðarr 
i þessu máli. INæst llámunda var at ráðum prestr sá er Iljalli 
hét, ok var4 frændi biskups. Af leikmönnum var sá maðr með 
í ráðum, er var göfugr at ælt, liann hét Örn ’ ok \ar son |>or- 
kels at' Víðimýri. þessir menn [önnuðust mest þat er til slað- 
arins kom, ok skipuðu mönnu'ni til sýslu, sumum lil atflutníngar 
við staðinn um þá luti er [við þótti] þurfa. Sumir voru settir til 
verknaðar0, sumir at þjóna fátækum mönnum, ok var biskup vandr 
at því, at þat væri miskunsamliga gjört; sumir at taka við gest-

i) SkOruliga ilutti hann fram alla þá liluti, cr til biskupsligs cmbættis 
kómu, b. v. C.

?) þvi at, hann var, sem fyr var sugt, hinn mildasti í brjóstinu, í fé- 
gjöfum hinn tírvasti, huggunarmaðr hryggra, stoðarmaðr fátækra, liknar- 
maðr iðröndum, hirtíngarmaðr þurfunilum ok misgjörundum. En af þess- 
um lilutum öllum aflaði liánn sór fyrir af sjálfum guði eilífra fagnaða með 
hans helgum mtínnum at cilifu, b. v. C.

.i) er Valdis hét, b. v. C'.
■i) cnn prcstr, hann var, b. v. C.
s) cflaust af ætt Jjorkels trefils (sbr. Laudn. 2. 4 ; Egilss. cap. Sl); Ari C. 
e) frá | höfðu aðra menn at undir sér, þá er sumir önnuðust um eign 

staðarins eðr lönd, cn sumir um vinnu eðr aðra iðju á staðnum, sumir at 
hirða verkfæri, eðr greiða fyrir um verkreiða lil ferða; sumir til atflutn- 
ínga til staðarins, C.
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um, því at á hverri hátíð sóttu menn á fund biskups, c. manna 
eða stundum cc, eða nokkuru ileiri, því at hinn heilagi Jón 
biskup liaí'ði þat í formælum sínum, at lionum þótti því at einu 
til fulls, ef hverr maðr í héraðinu, sá er föng licfði á, kæmi 
til sín, hit sjaldnasta, at vitja staðarins at Hólum1, á xij mán- 
uðum, ok flrir þá sök varð þar svá fjölmennt at skírdegi eða 
páskum, at þar skorti þá eigi CCCC manna, allt saman, karlar 
ok konur; ok þó at margir af þessum mönnum hefði vistir 
með sér, þá voru hinir lleiri, er á biskups kosti voru, ok af 
honum voru saddir bæði andligri fæzlu ok líkamligri, ok styrktir 
með biskupligri blezan fóru með fagnaði til sinna lieimkynna. 
Margir siðlátir menn réðust þángat heim til staðarins ok gáfu 
té með sér, en sumir fæddu sik sjálílr, til þess at lýða kenn- 
íngum biskups ok tíðagjörð, ok gjörðu sér hús umhverlis 
kirkjugarðinn.

Heilagr Jón biskup tók marga menn til læríngar, ok 
fékk til góða meistara at kenna þeinr: Gísla Finnason, er fyr 
gátum vér, at kenna grammaticam, en Itikinna prest, kapulan 
sinn ok ástvin, at kenna saung eða versagjörð, því athannvar 
ok hinn mesti lærdómsmaðr. þá var þat ekki lnis náliga, at eigi 
væri nokkut iönat í, þat er til nytsemðar var; þatvarhinna ellri 
manna háttr, at kenna liinuin ýngrum, en hinir ýngri rituðu, 
þá er náms varð í milli. þeir voru allir samþykkir, ok eigi 
deildu þeir, ok engi öfundaði annan. Ok þegar er lil var ríngt 
tíða, þá kómu þeir þar allir ok tluttu fram líðir sinar með 
miklum athuga; var ekki at heyra í kórinn nema fagr saungr 
ok lieilakt bænahald. Ilinir cllri menn kunnu sér at vera vel 
siðaðir, en smásveinar voru svá hirtir af meistörum sínum, at 
þeir skyldu eigi treystast með gáleysi at fara. þessir kenni- 
inenu fæddust upp undir hendi Jóni biskupi: Klængr, er fyr 
var nefndr, er síðan varð biskup í Skálaholti ok prýddi þann 
stað í sinni bókagjörð, ok þar var liann um daga Kelils bisk- 
ups ok svá Bjarnar biskups, vinsæll við alla góða menn; þar 
var ok lærðr Vihnundr, hinn fyrsti ábóti at þíngeyrum, ok Ilreinn 
ábóti. þar var ok lærðr Ujörn biskup, sá er liiini þriði var 
biskup al llólum. Margir voru þar virðuligir kennimenn aðrir 
upp fœddir ok lærðir, þó at vér nefnim þá eigi.

i) ok helgra dóma, b. v. C.
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15. Margir lutir urðu þeir í biskupsdómi heilags Jóns 
biskups, er inikils voru [verðirj ok stórum jartegnum sættu, þó 
at menn bæri eigi traust á þat, at kalla þat jartegnir, ineðan hinn 
heilagi Jón biskup lifði, því at svá býðr heilug ritníng: ne 
laudaveris hominem in vita sua; þat mælir svá: tleigi skallu lofa 
mann i lííi sínu”; því er svá boðit, at þat kann verða, at maðr- 
inn fellir ofmjök eyrun til mannalofsins, ok þverrir þat þá 
nokkut verðleik hans í guðs augliti; heldr kom her liill fram, 
sem sú en sama ritníng segir: lauda post mortem prœdica se- 
curum, „lofaðu hann eptir dauðann, ok boða liann öruggan”. Nú 
er leyft at boða hans dýrð ok fagna öruggum lians verðleikum 
íirir almáttkum guði'.

Sá atburðr er sagðr frá hinum heilaga Jóni biskupi, 
at maðr kom til fundar við hann ok bað hann af ást mikilli 
miðla sér helgan dóm af beinum hins heilaga Marteins bisk- 
up[s], en hann nennti eigi at synja honum ok leitaði til beins- 
ins ok liafði í höndum. llonum þótti mikit flrir at bera járn 
á svá lieilags inanns [bein]. Síðan skrýddist hann til messu, 
ok er komit var at lágasaungum, þá tók hann þetta heilaga 
bein ok lagði á altarit undir corporalia, hjá kalekinum, ok saung 
síðan messuna, þar til er lokit var. Eu eptir messuna, áðr 
hann færi al' messuklæðunum, þá leitaði liann til beinsins ok 
hafði þatþá sprottið í sundr í tvá luti; ok erhinn heilagi Jón bisk- 
up sá þat, varð hann forkunnliga feginn ok gjörði guði þakkir ok 
hinum heilaga Martino biskupi. Síöan miðlaði hann liinn minna 
lutinn þeim er beðil hafði, en hann varðveitti virðuliga enn 
ineira eptir at staðnum. Margir ménn kómu þeir á fund hins 
heilaga Jóns biskups, er höfðu ýmisligar sútir eða sjúkleika, ok 
fengu skjóta bót sinna meina eptir hans yflrsaungva ok heilaga 
blezan.

Maör hét þórir, hann var heimamaðr hins heilaga Jóns 
biskups ok gætti sauða at staðnum. llann var úngr maðr, 
frár ok heldr gálauss, gætti lítt orða sinna ok fylgði lítl líðum, 
þó at hann væri heima staddr, en hinn helgi Jón biskup ræddi 
um við hann, at liann skyldi hetr gera, því at lionurn þótti 
rniklu máli skipta uni alia sína heimamenn, at þeir væri vel

1) sbr. þorl. s. cap. 8.; liér og viðar má sjá, at sá sem fyr licfir ritað 
hefir þekkt sögu hins.
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siðaðir, ok liefði tíðir jafnan er ])eir voru lieiina staddir ok eigi 
gleptist í þ\í nanðsynjasýslnr, cn biskup liafði þó eyfvit1 2 at sök 
mn þenna mann. }>at var einn liátiðar aptan, þá er liinn lieilagi 
Jón biskup var at aptansaung, ok allir siðlátir menn voru til 
farnir líðum at lýða, þá var þessi maðr þórir inni, cptir sinni 
úvenju, ok sló sér þá í leik ok glírnur með úngmenni. Sagt 
var honurn at tíðir voru úti, ok gaf hann at því engan gaum. 
Hann tók þá ok á sér bráöliga hcfnd, firir þat er liann braut boð- 
orð biskups, ok féll hann í leikinum, ok túngan sú en sama, er 
hann vildi jafnan líttgæta, varð í millum tanna honum ok skeind- 
ist hann ógurliga, þar næst kom blástr rnikill í túnguna, meðr 
miklum verk, ok gjörði hana svá stirða ok þrúlna, at hann 
inátti ekki mæla; honum kom þá í hug, hversu hann liafði 
háttað sér ok lýðt eigi hoðorðiun biskups, ok iðrast þess rnjök, 
ferr þegar til biskups ok bað sér líknar með bendíngu. En 
hinn helgi Jón biskup, guös- maðr, samharmar þegar þessa 
manns mein ok vesöld, olt tók með sinni liendi ok strauk 
túnguna hans, ok gerði hann með sínum hænum á fám dög- 
um heilan, sem hann hefði aldregi firir þessu meiui vorðit.

1 (>. Maðr hét Svcinn ok var þorsteinssón, hann varð svá 
ógurliga leikinn af djöfli, al hann kastaði náliga kristninni ok 
gleymdi því öllu siðlæti, er kristnir menn éigu at hafa, en þat 
varð ineð því móti, at hann ærðist at skrímsli ndkkuru: hon- 
um sýndist þat vera kona helzti væn, en hon fékk svá ærðan 
hann, at liann vildi ekki við aðra menn eiga, fór jafnan sem 
hugsi veri, en gáði einskis þess er liann þyrfti. Enafmiskun 
almáttigs guðs, er engan sinna manna vill firirfarast láta, heldr 
vill liann öllum við lijálpa, þá var þessi maðr tekinn ok fluttr 
á fund hins heilaga Jóns biskups; þetla var þann tíma, er. liann 
var nýkominn til staðarins. Hinn sæli Jón biskup tekr við 
lumum vel ok blíöliga, leiðir liann með sér í lurkju ok byrgir 
síðan kirkjudyrnar. Uann tók þá at frétta liann at vandlíga 
um allan samaii atburðinn, ok eggjaði hann á fast til iðranar 
eptir þat. En með heilUgum hans áminníngmn, þá tók þessi 
enn úngi maðr at komast við mjök ok segir síðan hinum lielga 
Jóni biskupi tállausliga allansaman atburðinu, frá öllum svikum

1) sbr. eap. 20 og viðar.
2) guðr, Sk.

J
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ok umsátum djöfulsins, þeim er liann hafði orðit í vafiðr. 
En er hinn lielgi Jón biskup sá sanna iðran með honum, þá 
varð hann svá feginn, at iiann felldi lár, at hann skyldi mega, 
sem góðr hiröir, komaþessum sauð aptr lil drottinlig[r]ar hjarðar; 
lók eptir þat at lijóða honum skriptir nieð lieilöguin hænum ok 
áminníngum, ok lniuð honum þat fyrst allra luta, at tii skemðar 
ok svívirðíngar djöflinum skyldi hann úlatrvera at segja liverj- 
um manni þenna atburð, þeim er heyra vildi; svá gerði hann 
ok þat, ok mælti sér þat kaup af presti hverjum, þeirn er hann 
sagði atburðinn, at þá er prestrinn spurði andlát lians skyldi 
hann sýngja honum sálumcssu; ok eptir þetta gengu þeir út 
or kirkju ok var þá svá mikil skípún á vorðin um ráð Sveins, 
al sá, cr lifat hafði þartil lciðiligu iííi, bteði sér ok öðrum, en 
nú var liann liéðan í frá bliðr ok þekkr við hvern mann, ok 
gælti sín vel, ok þakkaði, meðan hann lifði, heilsu sína almáttk- 
um guði ok hinum helga Jóni biskupi.

17. jþá er hinn helgi Jón hafði skamma stund at stóli 
setiö, þá gerði mönnum ráð sitt óhægt, gnúði á hallær[ij mikit 
[ok[ veðrátta köld, svá at jörð var ekki ígróðra at várðíngi. Ilinn 
helgi Jón biskup fór til várþíngs þess er var at þíngeyrum, 
ok er hann kom þar, þá heitr hann til árs, við samþykki allra 
inanna, at þar skyldi reisa kirkju ok bæ, ok skyldu allir þar 
til ieggja, þar til er sá staðr yrði elldr. Eptir lieit þetta lagði 
liinn helgi Jón biskup af sér skikkju sína, ok markaði sjálfr 
grundvöll undir kirkjuna, en svá snerist skjólt ráð manna áleiðis, 
at á þeirri sömu viku voru í brottu ísar þeir allir, er þetta 
hallæri hafði af staðit at iniklum luta, svá at livcrgi varð vart 
við, en jörðin skipaðist svá skjótt við til gróðrar, at á þcirri 
sömu viku voru sauðgrös nœr ærin.

Sá lutr lá á staðiuun at Hólum, at þat var bás einn 
sá í fjósi, er eigi lýddi naut á at binda, því at livert lá dautt 
urn morguninn, er um aptaninn var á bundit. ]>at var eitt- 
hvert haust, at hinn helgi Jón biskup gekk til [meðr ráðs- 
manni' at ætlá naut til lífs, þau er heima þar skyldu vera at 
staðnum; ok er þeir höfðu til ætlat, þá segir nautamaðr þeim 
deili á, at eigi mundu naulin svá mörg rúm hai'a, með því at

1) frá [ þannig Jl; forráðamanni, Sk., og tvö strik yfir for, liklega til 
merkis um að misritað sé.
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básinn einn var ónýtr. Jíisknp kvað svá vera skyldu, sem 
hann kvað á ok ætiaði til, ok kvað svá skyldu binda á þann 
bás, sem á aðra, ok svá var gjört; en um rnorguninn eptir, 
er til ijóss var komit, þá lá kýr á bási þeirri sama ok var dauð. 
þat var sagt biskupi, ok bað liaun binda þángat naut annat ok 
liit þriðja, ok dó þau. þá mælti naulanraör við biskup: „liversu 
lengi skal svá frarnfara, sem nú er?” Biskup svarar: l4svá skal 
á meðan nautin nokkur eru til, ef guð vill at staðr sjá evðist 
fyrir þessar sakir”. Eptir þetta lét af, ok sigraði Jón biskup 
svá þetla úfrelsi með sinni trú ok staðfesti.

þat var enn eitthvert vár, at váraði svá seint, at jörð 
var lítt ígróðra at fardögum; þá reið hinn helgi Jón biskup 
til alþíngis ok liét þar lil árbótar mönnum Jóns messu bap- 
tista, ok er hann hafði firir skilt heitinu ok þat var fest, þá 
mælti hann þessum orðum á eptir: l(þat vilda ek, at guð gæfi 
oss nú þegar dögginal” ok lýstist þat í því, at hann var mjök 
bráðlátr rnaðr. Sumarit hafði verit þurkusamt áðr, svá at eigi 
liafði getið döggvar, ok voru flrir því grösin nær engi. Ok þá 
er hinn lxelgi Jón biskup hét, þá var svá þunnt veðr ok reint, 
at hvergi sá ský á himni. En þá er liann hóf upp yloria in 
excelsis þann dag í messu, þá kom regn svá mikit af himni, 
at mönnuin þólti illvært úti flrir válviðris sökum. þaðan í 
fráum sumarit voru döggvar um nætr en sólskin um daga, ok 
gekk því nokkura stund; grasvöxtr varð þat sumar til meðal- 
lags. þessi hinu lieilagi Jón biskup var prýddr af guði í 
ínörgum merkiligum flrirburðum ok fögrum vitrunum, ok var 
þat eigi allkynlikt, at lionum væri inargir mcrkiligir lulir í svefn- 
inum sýndir, því at liann bafði eigi meira svefninn en hann 
inátti minnstan nýta, en hugrinn var jafnan, áðr hann sofn- 
aði ok þegar hann vaknaði, á guðs þjónostu ok heilugu bæna- 
haldi'.

18. [>at bar flrir liann á þeirri sömu nótt, sem andaðist 
suðr í Skálaholti þorkell prestr, fóstbróðir'- hans, ok Trandill 
hét öðru nafni; hann var liinn virðuligsti kennimaðr. þat var 
eptir náttsaung, þar liinn lielgi Jón biskup var kominn í hvílu, 
ok jamskjótt, sein hann hneigði sik at hægendi, rann þegar

i) þenna kap. v. í C.
») fóstri Jóns biskups frá dauða fdður h., C.
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liöfgi á hann, ok þótti honum sem maðr gengi inn, sá ev 
hann kendi eigi, ok næmi stað í miðju herberginu. Honum 
þótti, sem sá maðr væri spurðr af þeim mönnum, sem við 
voru, ef hann segði nokkut nýrra tíðenda, en liann sagði: 
..þorkel helgan”. Eigi mælti liann fleira. Jiiskup vaknaði, ok 
spratt upp þegar ok kallaði á Rikinna erkiprest sinn, ok mælti 
við liann: rís upp, þú bróðir! ok förum til kirkju ok lofum 
almáttkau guð, því at þorkell prestr, hróðir okkarr, er nú liöinn 
af þessu lí(i, ok skulum vit nú fela önd lians almáttkum guði 
á hendi”. Spurt höfðu þeir, at liann var sjúkr. þeir fóru þá 
til kirkju ok héldu sálutíðum, ok þá segir liann prestinum 
Rikinna, hvat flrir liann liafði borit.

1!). Á hinu xij. ári biskupsdoms hins heilaga Jóns hisk- 
ups urðu mörg stór líðendi: þá andaðist Gizurr biskup í Skálá- 
holti, þrim tugum nóttum síðarr en þorlákr Runólfsson tæki 
hiskupsvígslu, þat var á þriðja dag viku v. kal. Junii. þorlákr 
var kosinn lil biskups, at hæn Gizurar biskups, einu sumri fyr 
en Gizurr hiskup andaðist. Gizurr var biskup xxx ok vi vetr. 
þá var liöil frá hurð Ivrists CD. c. xviij' [ár]. Á því ári enu 
sama andaðist Paskalis papa, Baldvini Jórsala konúngr, Árn- 
aldus patriarehaí Hierusalem, Kirjalax Girkja [konúngr], Philipp- 
us Svíakonúngr. þá var liðit frá falli Ólafs konúngs Tryggva- 
sonar c. ok xviiji) 2 vetr.

Eitthvert sinn, þá er heilagr Jón biskup hafði til svefns 
lagzt einhverja nótt, þá har flrir liann sýn. Hann þóttist 
staddr vera á bæn sinni flrir einum miklum róðukrossi, ok 
þvínæst þótli honum líkneskit á krossinum hneigjast at sér ok 
mæla nokkur orð í eyra sér, ok vitum vér eigi hver þau voru. 
þessa sýn sagði liann Rikinna prestfi], ok var cngi sá er ráða 
kynni. En hinn næsta dag eptir, þá komu á fund heilags Jóns 
hiskups þeir menn, er þá voru nýkomnir af hafl, ok færðu 
honum hók eina. Á þeirri hók var sá atburör ritaðr, er á 
þessu landi var þá mjök ókunnr: sagt frá því, er Gyðíngar

i) m. c. ix, C, fyrir mcxi, sem eptir Húngrviiku er dauða úr Gizurar. 
Sama ritvillan (ix fyrir xi) finnst i B á þcssum stað i Stlib.

■jJ xiij, C. ritvilla fyrir xviij; C telr ætið rétt frá falli Olafs Tryggva- 
sonar, en frá Krists fæðíng sem Húngrvaka. B hefir hér lika ritvillu (xiiij 
fyrir xviij).
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píndu líkneskju vúrs herra Jesú Kristi', eptir þeim iiætti, sem 
þeir liöfðu fyr píndan drottinn várn Jesum Kristum; þeir börðu 
líkneskit með svipum ok spýttu á þat ok gáfu því hálshögg; 
eptir þat krossfestu þeir þat, ok gengu síðan íirir krossinn ok 
skelktui) 2 * atlíkneskinu, eptir dæmum hinna fyrri Gyðínga. Eptir 
Jial tóku þeir spjót og lögðu grimmliga í síðu líkneskinu. J)á 
varð dásamligr atburðr ok fálieyrðr: vatn með blóði ljóp or síðu 
líkneskinu, ok af því blóði ok vatni fengu margir sjúkir menn 
heilsu. Ok er Gyðíngar sá þenna atburð allan jamnsaman, 
þá gerðu þeir iðran af öllu hjarta ok snerust til guðs. Ok er 
heilagr Jón biskup ok llikini prestr höfðu lesit þenna atburð, 
þá mælti prestrinn við biskup brosandi: usé hér nú, faðir, draum 
þann, er drottinn sýndi þér í nótt.” [Síðan lofuðu þeir báðir 
drottinn Jesum Kristum2.

20. Nú er yfir farit nokkut um þær jartegnir, ervérhöfum 
lieyrt sagðar eða séð ritaðar af lífi hins lieilaga Jóns biskups, 
þótt menn sæi við, at honum lifanda, at kalla þat berar jartegnir, 
cn þó þótti öllum mikils um vert, þeim er gjörla kunnu at sjá, 
um slíka luti ok marga aðra, þá er almáttigr guð gjörði firir 
þenna sinn ástvin. En þó þótti um þat livergi minna vert, 
hversu dýröliga hann liélt staðinn ok kennimenn þá, er með 
honum voru, ok liversu jafnlyndr liann var í öUum góðum 
lutum. Hit sama var ávallt lítilæti hans, ok liin sama ástúð við 
fólkit ok almáttkan guð fyrst at upphafi. llil sama var lians 
huggæði, svá at liann mátti ekki vetta aum.t sjá. Ilann fastaði 
löngum, ok vakti náliga nætr ok daga ok baðstfirir, en hafðist 
jafnan nokkut þatat, er uytsamlikt var, okhvatsem hann gjörði 
þá voru hans varrar aldri kyrrar frá lofi almáttigs guðs4.

21. En er sú tíð var komin, er almáltigr guð vildi eilífiiga 
ömbuna hinum helga Jóni biskupi þat starf ok erfiði mcð mikl- 
um meinlætum, er liann bafði firir guðs sakir borit, þá tók liinn 
helgi Jón biskup sótt, ok meðr þeirri sömu sótt leið hann af 
þessu lííi. Sottin var ekki áköf, ok mátti bann eptir því öllum 
lutum skipa ok hugsa, sem hann vildi; ok er bann lá í þessi 
sótt ok var enn eigi oliaðr, þá kom til hans einn af lærisvein-

i) á krossi í borg þeirri er Berieho (rétt. Berytho) heitir, b, v. C.
») skekltu, Sk.
a) frá [ (íSatt er” segir biskup, ,,ok lofum guð”, C.
t) sbr. jrorl. s. cap. 12.
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um [liansj', ritari góðrok vinsæll maðr, prestr atvígslu, [hann liét 
Jiorvarðr ok kallaðr knappi, or Iínappadal-; hann hafði með ser 
hók, er liann liafði ritað ok gjörva presti einum, þeim er þaðan 
var lángt í hrutt, ok haföi sá beðit hann mjök lil at gera bókina, 
ok höfðu þeir á þat sæzt sín í millum, at biskup skyldi virða 
bókina, ok skyldi prestrinn eptir því kaupa. IJiskup varð feginn 
prestinum ok mælti við hann blíðliga: „gakk at mér, sonminn! 
ok kyss föður þinn friöar koss, áðr en ek öndumst, sem aðrir 
liræðr þínir.” Síðan gekk prestrinn al honum ok kysti hann. 
Eptir þat sýnir hann honum bókina, ok segir á hvat þeir liöfðu 
sæzt um verðit sín í millum, ok hað liann virða bókina. En 
iiiskup hyggr at bókinni ok lofaði mjök ok mælti síðan: ltgóð 
er þessi bók ok vel rituð, en eigi man lionum verða auðit 
bókarinnar; annarr nokkurr man hennar njóta skolu.” Prestrinn 
svarar: „flrir hví, faðir? legg þú á yerðit, en liann mangjarna 
kaupa eptir því, því al liann bað mik mjök, at ek skylda lionum 
slíka bók gjöra.” Biskup svarar: „þat má ek gjöra,” segjr 
hann, „ef þú vill, at virða bókina, en eigi þarf þess, flrir því 
at sá hinn sami prestr, er þú hefir bókina ætlað, er nú andaðr* 3”. 
þess var í millum nokkur ríð, ok þess, er spurðist andlát þess 
hins sama prests, ok hafði hann þá andaðr verit, er biskup 
sagði andlát hans. Öllum mönnum þólti uiikils um vert, er 
liinn heilagi Jón biskup mátti slíka luli vita, þar er hann var 
þessu hvergi í nánd.

22. Nú tók þó mjök at líða at hinum helga Jóni hiskupi; 
en þó at máttrinn þyrri mjök, þá liélt hann þó jamnan sínu 
bænahaldi. [Eptir þat4 lét liann olea sik, ok voru þar við 
staddir allir þeir læröir menn, sem á staðnum voru, ok aðrir 
hans hugðumenn. liafði hann ok þá áðr þannug til skipat, 
sem honum þótti vænligast. Eptir þat lét hanu gefa sér corpus 
domini; ok er liann liafði því bergt, þá saung liann fyrst com- 
munio þessa: Rcfccli domine pane cclcsli ad vilam quesumus nutria- 
mur eternam. Eptir þat hóf liann upp sálm þenna: Benedicam 
dominum in omni lemporc, semper laus cjus in orc meo. þessi 
orð þýðast svá: „lofaman ek drottinn á liverri tíð, okjamnansé

i) „hans” h. v. C. 2) frá [ er jiorvaldr hét af línappstoðimi, C.
a) Engi maðr vissi þctta annarr en biskup, b. v. C.
4) frá [ meðan liann mátti mœlaj ok er hann sá sitt andlát nálgast, C.
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lof hans í nninni mínuin. Ok ])<i er liann hafði þenna psálrn 
í munni, ok enn rærðist túngan lil ]iessa hinna heilugu orða, 
þá skildist lians hin heilaga önd við sinn líkama, ok var þá 
borin af guðs englum til þeirra fagnaða, er lienni voru flrir- 
búnir af almáttkum guði, ok man hann þar lofa almáttkan guð 
at eilífu með öðrum helgum mönnum, svá sem hann hafði 
íirirheitið í psálminum, þeim er hann saung síðast. En hinn 
heilagi Jón hiskup leið af heimi þessum til eilífra fagnaða á 
laugardegi, ix. kal. Maii; þá var liðit frá burð Krists CD. C. 
XXI.1 vetr. Hann var vígðr til biskups þá er hann hafði fjóra 
vetr hins sétta tigar, en hann sat í hiskupsdómi sínum XV 
vetr. Ok þá er hann hafði alls lii'at í þessum heimi lx vetra 
ok ix vetr, þá andaðist liann í góðri elli. J»al var á dögum 
Cáíixti papa2, er annarr var með því nafni. J>at var ok á dögum 
Noregs konúnga Eysteins ok Sigurðar, en þá var andaðr Olafr 
konúngr bróðir þeirra. J>á var biskup í Skálahoiti J>orlákr biskup 
Runólfsson.

Lærðir menn, þeir sein við voru staddir, bjoggu um lík 
liins heilaga Jóns hiskups vel ok rækiliga3; ok er þar var 
komit, er líkit var skrvtt ok húit til graptar ok súnginn lík- 
saungr, framan lil þess, er út skyldi bera, þá gengu til af lærð- 
um mönnum þeir er hera skyldu, ok tóku undir bararnar ok 
vildu upphefja. J>á brá því við, er öllum mönnum þótti mikils 
um vert, þeir er við voru: líkit varð svá þúngt, at þeir máttu 
engan veg hræra, er til voru settir út at bera. |>etta fékk öll- 
um mikiliar áhyggju, ok ræddu sín á millum, hverju gegna 
mundi. J>á tekr til orða vel ok liyggiliga einn af klerkum ok 
segir svá: „várrar vanhyggju man at gjalda um þenna atburð,

1) m. c ok xiiij bæði B og C, eptir tali Húngrvöku.
2) Calixtus 11. var páfi 1119—1124; Olafr komingr andaðist 1116.
j) ok ski’ýdtlu hann biskups skrúða. En er kistu skyldi gjðra at 

likinu, þá var at þeirri smíð klerkr sá er Brandr hót ok var Bergþórsson. 
Hann skeindist mjök i hendi, svo at náliga var af fingrinn; ok eptir þat 
lætr hann binda um lérepti einu, því at blæddi mjök, sem von var at, en 
þó lét liann ei af smíðinni, fyr en kistan var fullgjör. Eptir þat skrýddi 
liann lik biskups með öðrum kennimönnum, ok starfaði þar at með mikilli 
vandvirki. En iij nóttum síðar, þá var til handarinnar leyst, ok var þá 
sárit gróit. En þat þótti mönnum likast, J>ar sem sárit hafði verit, sem 
rauðr þráðr lœgi eptir, ok lofuðu allir guð, þeir eð þessa jarteikn sá, b. v. C.
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ok munum vér liafa gert nokkurn lut óvirðuliga í várri þjónostu 
viö biskup várn. Leitið nú eptir vandliga, hvárt hann liafi þá 
'uti alla í skrúðinu, sem hæfa ok til heyra hans vígslu.” |>á 
var um leitað, ok rannsakaðist svá til, at þeir liöfðu eigi dregit 
a hönd liinum heilaga Jóni biskupi fíngrgull hans’. |>eir tóku 
þá gullit ok drógu á hönd honum, ok eptir þat gengu til liinir 
sömu menn, sem fyrr, ok tóku þá upp líkit léttliga ok báru til 
graptar. Líkami hins heilaga Jóns biskups var jarðaðr utan 
kirkju, firir sunnan saunghúsit ok gjört yfir hválf. þar lágu 
hein hans lxxx vetra ok nokkuru minnr, þar til er guð birti 
hans dýrð með lögrum jartegnum, ok heilagr dómr hans var 
or jörðu tekinn. þá lét virðuligr herra Brandr biskup taka 
upp helgan dóminn, ok færa í kirkju inn, ok búa um virðuliga 
með mikilli dýrð, til lofs drottni várum Jesu Iíristo. Sá láli 
sér sóma, flrir verðleika þessa hins lieilaga síns ástvinar ok 
bænir, at firra- oss vandræðum ok háskasamligum lutum, en 
þá er vér líðum af þessum heimi, samtengi hann várar sálur 
sínum völdum mönnum'1 2 *.

23. f>á er liðnir voru frá andláti liins heilaga Jóns biskups 
lxx vetra ok vij4 * vetr, þá lét virðuligr höfðíngi Brandr biskup, 
sá er hinn fjórði var biskup at Hólum, þvá bein hins heilaga 
Jóns biskups ok lét gjöra at nýja kistu ok búa um vandliga. 
Haus hins lieilaga Jóns biskups lél hann þvá einn saman í reinu 
vatni, ok lét varðveita þat vatnið vandliga. Hann lét ok [á sömu 
tíð6 þvá bein Bjarnar biskups ok gjöra þar at nýju kistu. Síðan 
lét liann setja báðar kisturnar undir eitt hválf, en moka eigi 
moldu á. Bein hins heilaga Jóns biskups voru þessu sinni or 
jörðu tekin á XIX. degi lialend. Januariifi.

1) ok lá [>at þav á pallinum, b. v. C.
2) friða þetta land, styðja ok styrkja þessa kristni, er þessi bisk’up 

iióf með sinni biskups tign, ok prýddi ok helgaði með sinu lífi ; ok liann 
firri, 0. s. frv., C.

a) Jietta veiti oss almáttigr guð, sá er lifir ok ríkir einn guð í þrenn- 
íngu per omnia secula seculorum. Amen. b. v. C. J>ar nrest hefir C s(ig- 
una um ráðskonu Jóns biskups, um Hildi nunnu, o. s. frv. (sjá Yiðbæti).

4) viij, C (rángt). 5) frá [ annan daginn eptir, C.
e) þat var iij nóttum eptir Magnús messu ok Luciæ (þ. e. 16. Des. 

eða xvij. kal. Jan., sbr. sögu Gunnlaugs, því Magnúsm. ok Luc. er 13. 
l)ec. en xix. kal. Jan. er 14. Dec.); þá liafði Brandr biskup ráðit fyrir 
Hólastað xxx vetr (á að vera xxxv, 1163 —1198), b. v. C.

I. B. 12



178 BISKUPA SÖGUK. Jóns snga.

Á þeirri sömu tíð var mær ein úng at aldri, sú er Hjálm- 
gerðr hét. Hún tók sjúkleika lengi, ok af miklu svefnleysi þá 
tók hon augnaverk mikinn á so-gurt ofan. }>á var tekið vatnið 
þetta hit sama, sem höfutbeinin heilags Jóns biskups höfðu 
verit þvegin í, at ráði Brands biskups, ok dreypt á augu meyj- 
unni iij aptna ok iij nætr, er næstar voru; þá s.vaf hon sætliga, 
ok varð á skömmu bragði alheil þessa meins.

24. Á öðru ári, á öndurðum vetri, tók mær sú hættligt 
mein, er Arnríðr hét. þat var með því móti, at hon kendi 
íirir brjósti sér ok at siðunni út öðrum megum sárligra verkja 
ok mikilla óhægenda. Itenni féll meinit svá nær, at allum 
mönnum þótti hon at hana koinin. |>al fylgði ok, at ódaunan 
gekk sVá mikil af henni, at menn þóttust varla mega nýta at 
sitja yfir henni. Eigi mátti hon sofa né matast. Faðir hennar 
var sorgmóðr af hennar vanheilsu. Ok er honum þótti hon 
vera mjök fram komin, þá tekr hann hana upp í faðm sér hóg- 
liga, ok vildi vita, ef hann mætti nokkut kenna undir höndun- 
um, hvernug meininu væri farit, því at hann var læknir góðr. 
Ok er hann þreifar um hana, kennir hann fyrir ofan nafla, 
við rifln öðrum meguni, at þar var sullr mikill ok ógurligr', 
ok þá tekr liann lil orða: „Ef fénaðr nokkurr hefði slíka sótt, 
þá munda ek skera til, en nú þori ek þat eigi firir guði". 
Eptir þat hét hann á liinn heilaga Jón biskup til árnaðarorðs 
við almáttkan guð, at láta gjöra kerti, þat er væri jafnhátt 
meyjunni, ok annat þat, er tæki um hana. þau kerti skvldu 
brenna í kirkju atHólum at ártíðardegi Jóns biskups. llann hét 
ok bænahaldi ok kona hans, at sýngja flmtigum sinna pater noster 
ok Maríuvers með, ok þegar, er heilið var fest, þá sofnaði 
mærin ok svaf til morgins. Eptir þat tóku þeir, er yfir henni 
sátu, ok dreiplu vatni því í mjólk, er bcin liins heilaga Jóns 
biskups höfðu verit þvegin í, ok létu meyna drekka allt saman. 
Ok jafnskjótt, sem hon hafði hergt, þá gaus upp or lienni 
spýja mikil með mikilli fýlu. Eptir þat lá hon kyr til aptans2, 
þá tekr faðir hennar ok þreifar um hana öðru sinni, ok kcnnir 
hann, at þá var sullrinn sprúnginn ok [þrotinn laupinn í sundr 
í þrjár helluir3. En er iij nætr voru liðnar, frá því er heitið

0 ok tók liann upp fyrir brjóst henni, ok liann var átaks sem þúli, 
b. v. C. 21 þá, b. v. Sk. 3) frá [ ok hlaupinn sullrinn í iij knöttu, C.
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haf'öi verit, þá var inærin svá alheil, sem hon hefði aldreigi 
sjúk orðit. Allir lofuðu guð, þeir er við voru staddir, ok 
hinn heilaga Jón biskup. J>essi atburðr varð litlu flrir jóla- 
föstu.

25. Sá atburðr varð þenna sama vetr, næsta dag firir 
Andres messu postula, heima þar at staðnum, at sá maðr, er 
Einarr hét, djákn at vígslu, átti þat at annast, at þjóna kirkju. 
Ok er liann skyldi at því vera, at skrýða liana móti messu- 
deginum, þá kemr at honum höfutverkr svá mikill, at hann 
mátti eigi annast sýslu sína flrir. Hann tekr þá nokkur lyf 
af helgum dómi Jóns biskups, ok leggr við höfut sér, ok gengr 
út eplir þat. Ok er hann sneri heim til húsanna ok ætlaði niðr at 
leggjast, þá fær hann svá skjóta bót, at hann kennir sér hvergi 
meint, ok hvarf þá aptr til kirkjunnar, ok gjörði guði þakkir 
ok hinum heilaga Jóni biskupi, ok lauk góðmannliga sinni 
þjónostu.

Sétta dag jóla varð sá atburðr, at sá maðr, er Grímr hét, var í 
leik með jafnöldrum sínum; þá varð liann flrir meini: leypr 
fótr hans or knéliðnum, en blóð hljóp þegar milli leggjarins ok 
knútunnar; mátti firir því fótinn eigi til fnlls í lag færa. Blástr 
kom mikill í fótinn ok gjörði stirðan sem stokk, ok mátti þá 
ekki gánga. En er kemr þrettándi dagr jóla, ok allir menn 
voru til nónu farnir, þá er hann einn samt, ok gjörist þá hryggr 
af sinni vanheilsu, ok liét af öllum hug á almáttkan guð ok á 
hinn heilaga Jón biskup til árnaðarorðs. Hann hét ok, at 
sýngja guði til dýrðar ok hinum heilaga Jóni biskupi sálma 
þá alla, er hann kunni af psaltara, livern dag, meðan hann 
lifði. Aptansaungva kunni liann, ok tekr þegar til ok sýngr; 
ok er hann hefir lokit þessum saung, þá kennir hann skjótt, 
hvat mátti við guð verðleiki liins heilaga Jóns biskups, ok fær- 
ist þá á fætr ok gengr út til kirkju staflaust, ok hittir lieima- 
menn sína ok segir þeim atburðinn. Ok á þessi sömu tið 
gengr hann afbæ í brntt ok ferr at finna Guðnmnd prest, sið- 
látan kennimann, ok scgir honum atburðinn allan jamsaman. 
Hann varð feginn þessu ok þakkaði guði.

26. Kona hét Rannveig, hana átti prestr sá er Jón hét; 
hon varð firir meini miklu drottinsdag hinn næsta fyr jól: 
blástr mikill ok þroti kom í andlil henni með miklum verk 
ok kendi af þrotans víðara, ok svá annarra óhægenda með.

12*
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Prestrinn Jón, hóndi liennar, hét flrir henni á hinn heilaga 
forlák biskup, ok skipaðist ekki við. Eptir þat vitraðist hinn 
heilagi þorlákr biskup meyju einni ok niælli viö hana: „Eigi 
skulu þér undra þat, þó at ek láta eigi at hvers manns áheiti, 
með því at fleiri menn eru enn mikilla verðleika, ok er annat 
Oðrum til handa varðveitt í jartegnum”. Eptir þat hverfr hann 
frá meyjunni at sýn, en hon segir mönnum flrirhurðinn. Nú 
liðu af jólin, ok vóx at eins úhægendi konunnar. Nú kom 
drottinsdagr næsti þrettánda degi, ok vóx þá svá mjök1 mein 
hennar, at hon mátti eyfit mæla eða sofa. Ok cr náttaði, tók 
hon með mikilli sorgmæði at kalla á árnaðarorð hins heilaga 
Jóns hiskups, ok mætti hou þaðan af.heil verða. Síðan liét 
lion flrir sér, at sýngja flmm pater noster i hverri viku lil dýrðar 
liinum heilaga Jóni hiskupi, ok vers Maríu drottníngar með, 
þann dag í vikunni, sem á hinum næstu misserum haf[ði] 
messudaginn á borit. Ok þegar heyrir almáttigr guð hennar 
ákall, flrir árnan heilags Jóns hiskups, því at þegar er hon 
festi heitið, þá sofnaði hon, ok vaknaði eigi fyr en um morg- 
uninn, er prestr vakti hana. [>á var or andliti hennar allr 
þroti, ok á fám dögum varð hon alheil.

Svá bar enn til, á þriðja degi viku flrir kyndilmessu, at 
prestr einn, er Jón hét, fór at flnna móður sína. Ok er hann 
fór heim á leið ok reið hart, þá har svá at., at hestr hans 
féll undir lionum; varð iötr hans undir hestinum ok skeindist 
mjök. Eptir þat fór hann á hak ok reið lieim. Verk laust í 
l'ótinn miklum okþrútnaði; gjörði stirðan, sem tré. En messu- 
daginn Jirigide meyjar, þá hét hann af öllum lmg á liinn 
heilaga Jón hiskup til heilsuhótar sér, ok at eigi tækist svá 
þúngliga, at liann yröi eigi tíðafærr þann hátíðisdag, er í liönd 
fór. Hann hél því, at sýngja ix tigum sinna pater noster ok 
Maríuvers með, ok Jauk þegar saunginum Brigiðarmessu. En 
kyndilmessudag sjálfan þá vaknaði hann við þat, er honum 
var mál til tíða at fara, ok var þá þroti allr or fæti hans, ok 
reis hann þá alheill upp ok flutti tíðir sínar með fagnaði.

27. Maðr hétSveinn; hann fór tii tíða llrigiðarmessudag. 
Svá har til, at hann féll fall mikit, kom höfuðit niðr ok spríngr 
einshverstaðar; v.ar þat sár mjök mikil ok blæddi ákafliga; 
haun komst þó leiðar sinnar, ok fann prest þann, er saung at

i) í Sk. ritað: mig.
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kirkju þeirri, sem hann hafði til œtlað at fara, ok þar skyldi 
sýngja tíðir; sýnir honum sárit1. En er lokit var tíðum, þá 
fór Sveirm heim; ok er hann kom á þann Jræ, sem hann átti 
heima, þá tók blóðrásin at hefjast öðru sinni, ok blæddi nú 
erm ákatligar en fyrr; en nú var engi sá lijá, er stöðva kunni. 
þá sækir liann til guðligs fulltings, er eigi var liins rnannliga 
koslr, ok kallar af öiluin hug á hinn heilaga Jón biskup til 
árnaðarorðs, ok heitr, at biðja hvern dag meðan hann lifði 
íirir Ögmundi, föður hans, ok þorgeröi, rnóður hans, ok vitja 
um sínsakir á hverjuin \ij mánuðum staðarins at ílólum, ef 
hann væri vistum í Norðlendíngafjórðúngi; ok jamskjótt, sem 
hann hafði íirir mælt heitinu, þá [stöðvaðist blóðit ok2 sárit 
var á fánr dögum heilt. Hann varö feginn mjök þessum atburð, ok 
allir, er hjá voru, þökkuðu guði ok lrinum heilaga Jóni biskupi.

Nú tók at va\a mjök orð unr heilaglcik Jóns biskups, ok 
f'engu margir menn mikla fró sinna meina ok fagrar jartegnir 
af lians árnaðarorði við allmáttkan guð. Ok nú segir maðr 
manni þessi fagnaðar tíðendi, ok spnrðist brátt víða. þá varð 
enn sá atburðr, at mær sú, er Svanhildr hét, varð vanheil mjök, 
svá at reis eigi or rekkju; var ryggr ok lendar knýttr, en l'æt- 
urnir kreptir. Móðirin heitr flrir henni á hinn heilaga Jón 
biskup, at sýngja hvern laugardag íhntugum sinnum pater noster 
allt til ártíðardags hans, en fara þá sjálf lil Ilólastaðar ok færa 
þángat kerti ij. því irét konan ok með, at mærin sjálf skyldi 
sýngja vikn í samt, hvern dag, sem hon var vetra gömul jam- 
margar pater noster; en hon var vij vetra gömul. Síðan festu 
þær lreitið, ok hinn næsta drottinsdag síðan þær liöfðu heitið, 
þá mátti mærin gánga ein saman um þvera stofu, ok batnaði 
síðan dag frá degi, til þess er páskar komu; þá var hon 
vorðin svá alheil, scm hon hefði alldri flrir slíkri meinsemi 
vorðit. Öllum þótti um þetta nrikils verl, ok þeim öllum rnest, 
er áðr höfðu séna meyna ok ineinsemi hennar var mest í 
kunnleika, en sá hana rrú alheila, ok lol'uðu guð ok lrinn heilaga 
Jón bisknp.

28. Maðr hét Áslákr, hann varð flrir því meini, at sió út 
um hörund hans ryfi ok úþvera með kláða iniklum ok sviða, svá

1) ok bað hann stöðva blóðrásina; hann gjörði svá> b. v. C.
2) frá [ var sem tekit væxá fyrir xxndina ok blæddi eigi síðan C.
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at hann mátti sik hvergi kyrran hafa; þá spyrr hann sá maðr, 
er þoríinnr hét, hví honum væri svá óþverasamt, en hann kvezt 
Jionum sýna mundu livat til bar, ok bað þá gánga frá öðrum 
mönnum í hrutt; ok er [þeir] voru ij samt í húsi, þá sýnir 
Áslákr sik þortinni ok ferr af klæðum sínum. J>á var líkami 
hans at sjá, allr millum liáls ok hæls, sem blaðra væri við blöðru, 
ok sviði á, sein bruni væri. Hann þorfinnr tekr þá vatu hins 
heilaga þorláks biskups, ok reið þvi um allan iikama hans; ok 
er menn lögðust til svefns um kveldit, þá vakti Áslákr með 
miklum óhægendum alla nóttina'. Eptir um morguninn kemr 
þoríinnr til rnáls við Áslák, ok spurði liversu hann mætti, „Eigi 
má ek nú vel”, sagðihann, (lok mikill áauki þikki mér nú hafa 
fallil2 til minnar meinsemdar; nú cr liörund initt allt sem einn 
hrúðr sé, en sviðar þcir eru at mér ok liitar, at ck veit eigi 
hvat ek skal til taka með illakláða þeim”. Ok eptir þetta selr 
at lionum grát mikinn af harmi ok leiðendum. þat fylgði með, 
at blástr mikill var kominn í andlit lionum, svá at varla mátti 
sjá augun í höfðinu3. Ok nú kemr honum í lmg, hversu 
mikit orð á reis um helgi Jóns biskups, ok liversu margar 
jartegnir guð gjörði íirir lians árnaðarorð; }>á heitr hann á 
hann af öllum liug, at hann létli nokkurn veg hans meinlætum; 
hann heitr því, at sýngja v sinnum pater noster vij daga, hvern 
eptir annan, guði lil dýrðar ok hinum heilaga Jóni biskupi. 
Eptir þat baðst hann firir ok sofnar þegar, ok vaknar þegar 
um morguninn eptir, ok var þá líkami hans allr sléttr ok lieill 
ok sviðalauss. þroti var eptir nokkurr i andliti hans, en lieil[lj 
var hann vandliga flrir annars sakir. þá tók þorfinnr vatn 
heilags þorláks biskups ok reið á andlit honum ok tók þá þegar 
or þrotann allan. Áslákr varð feginn mjök lieilsu sinni, ok 
þakkaði guði af öllum hug ok lians helgum mönnum.

29. Maðr hét þorbjörn; hann tók sótt hættliga, ok með svá 
bráðum atburðum, at liann lagðist niðr um kveldit lieill ok kátr, 
ok sofnaði, en vaknaði við þat, at hann liafði slínga tekit4 svá 
hættligan, at hann mátti varla draga öndina firir [sárleikinum, 
þeim er fylgði’. Verkrinn lá mest í síðunni ok flrir brjóstinu; 
vildi hann ná prests fundi, en engi var sá, er eptir mætti fara.

2) b. v. 221. 3) höfuð, 221.
3) frá [ sárleikum þ. e. fylgðu, 221.

1} Húr byrjar 221. 
t) tökit, 221.
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I>á kallar liann á þann, cr öilnm er hallkvæmastr, almátlkan 
guð, flrir árnaðarorð heilags .lóns biskups, ok hét at sýngja 
vij pater nostcr vij daga samt hinuin heilaga Jóni biskupi, 
ok tók þá þegar at sýngja, ok gekk honum tregl at sýngja 
flrir sóttinni. En er hanri var at hinni vijd" ok hafði varla lokit, 
þá rann á hann höfgi, ok í höfganum vitraðist honum maðr í 
svartri kápu, mikill ok harðla kennimannligr. Hann þóttist 
verða hræddr við manninn ok þora ekki við hann at mæla. 
Síðan þótti honnm sá liinn komni maðr taka hægri hendi undan 
kápu sinni. Höndin var svá björl ok Ijós, at hann mátti eigi 
í gegn sjá. Síðan leggr sjá maðr höndina firir brjóst honum, 
ok þrýstir' svá fast, at hann þóttist varla hera tnega. Eptir 
þat hefr sá maðr npp höndina ok blezar honum ok hvarf i 
brutt síðan. Hann vildi liafa spurt hann, hverr hann væri, ok 
varð ekki tóin til þess. Eptir þat vaknar hann ok var þá 
heill, svá at hann kendi sér livergi sótlar né ineins. Honum 
þótti mikils um vert þenna atburð, ok þakkaði guði ok hinum 
heilaga Jóni biskupi.

þenna tíma varð sá athurðr, at maðr sá er hét Auðunn 
hafði fótarmein, þat er við liafði leikit xviij mánuði. þat 
var með því móti, al á tánni [enni minnstu'- var sár, ok jafnan 
opit3, ok sýndan hafði hann læknum fót sinn, ok sögðu þeir 
svá, at sá fótr mundi aldri græddr verða, nema bæði væri skor- 
inn ok sviðinn; en honum þótti þat ógurlegt ok leitaði sér 
kænna læknis. Ilann kallar þá á hinn heilaga Jón hiskup til 
árnaðarorðs sér ok miskunnar, ok hét at gefa til Hólastaðar 
mörk vax, ok sýngja V patcr noster laugardag hvern framan til 
páska, en þetta var Gregoriusmessu. Síðan batt ‘hann um 
fótinn sér eptir venju, ok leysti eigi fyr til, en vij dagar voru 
liðnir; þá var fótrinn svá heill, at hvergi sá á sárt4. Hann 
segir þá sjálfr þenna atburð mörgum mönnum, ok lofuðu allir 
guð ok hinn heilaga Jón hiskup, ok þótti mikils um vert, liversu 
tíðum nú urðu jartegnir.

Sá athurðr varð enn, at kona sú er Guðrún5 hét tók um 
nótt svá stríðan höfutverk, at hon þóttist eigi víst vita, hversu

1) frá [ cigi allkyrt, svá lcngi, sem maðr drekkr þorstadrykk, b. v. C. 
■i) frá [ einni, 221. j) opin, 221.
.) at sárt lrcfði verit, 221. s) þannig 221; Gurun; Sk.
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lion mundi bera mega. J>á kallar hon á liinn heilaga Jón 
biskup af öllu hjarta, at ef hann væri svá mikilla verðleika við 
guð, sem lion heyrði frá sagt, þá skyldi hann nú hjálpa henni. 
Hon heitr því með, at láta gjöra kerti, þat er tæki um höfut 
henni. Síðan festir lion lieitið, ok sofnar hrátt eptir þat, en 
vaknar alheil, ok reis upp þegar ok fór í klæði sín ok þakkaði 
þetta guði ok heilugum Jóni biskupi.

30. Á því sama ári, sem þessar jartegnir urðu flestar, er 
nú hafa sagðar verit, ok margar aðrar1, þá urðu þau tíðendi at 
staðnuin á Hólum á- lángaföstu: þar var kona ein'* fátæk ok 
ókröptug, sannorð ok meinlaus ok trúföst. Á þessum tímum 
lágu á mönnum ríðir miklar ok veðrátta köld, horfði ráð manna 
til hins mesta voða ok hallæris, gekk því um allt lsland; en 
kona4 sú, er ek gat fyrr, lá einhverja nótt í rekkju sinni vak- 
andi ok baðst firir; ok at lokinni bæn sinni, þá hnegir hon 
sik at hogendi ok sofnar. jþá® bar firir hana, at maðr kom 
at henni, mikill vexti ok virðuligr yflrlits; hon þóttist verða 
rædd við manninn, ok þora ekki at kveðja hann6. Hann kveðr 
hana þá þessum orðum: „þikkir yðr eigi þúng veðrátta sú er 
á liggr, eða hræðist þér eigi hríðir þær enar ógurligu, er á gnýja?” 
Konan svarar: tivíst hræðast menn mjök, ok eigi þikkjast inenu yflr 
mega sjá, nær endir man á verða ógn þessi. Nú eru þegar þeir 
margir menn vorðnir fátækir ok öreiga, ok í mikilli hrellíngu 
staddir, þó at þeir menn allir sé sælir, er á þessum heilaga 
stað eru staddir”. J>á mælti inaðrinn sá er henni vitraðist: 
„einskis ráðs leita rnenn ok í, þó at í slíkum iiáska verði 
staddir”. Konan svarar: ueigi vita menn svá giöggt, livat helzt 
liggr til við slíkum hlutum at gjöra”. llann lagði þá ráð til 
ok mælti svá: „Taki menn’ or jörðu kistu lieilags Jóns bisk- 
ups, ok dýrki svá sem menn hafa framast faung á, ok sjái síðan 
hvat í gjörist”. Ok er liann hafði þetta mælt, hvarf hann frá 
henni at sýn, en lion vaknaði ok sagði mönnum1' íirirburðinn, 
ok þótti öllum mikils um vert.

ij þótt hér sé eigi ritaðar, b. v. C. •>) Ondverðri, b. v. C.
a) ok hét jrórdís ok var Hallsdóttir, hón var, b. v. C.
«) oa, 221 hér og víðar. s) ok i höfganum, C.
«) því at hann var svá bjartr, at hún þóttist cigi geta í móti honurn 

séð, b. v. C. 
r) v. i C. i) Gísla presti, C.
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31. Á þessi sömu tíð var Brandr biskup sjúkr mjök, svá at 
hann mátti eigi lciðast til kirkju, ok lét lianu lesa tíðir ok messu 
í herbergi sinu. þetta var á fyrstu viku föstu, ok var svá gjört 
bæöi miðvikudaginn ok flmtadaginn'. j>á eggjuðu mennBrand 
biskup á, at hann skyldi senda lil menn, at láta taka upp hválíit 
af leiði Jóns biskups, ok færa biskupi nokkut af helgurn dóminumi) 2. 
Ok er þeir höföu upp lokit leiðinu, þá fundu þeir þar grös, þau 
er mönnum voru ókunn, hverskyns voru, ok græn, sem á sumar; 
þeim þótti undarligr grænleikr grasanna í þat mund missera, ok 
tóku upp ok létu korna í drykk biskups, ok þegar liann hafði 
bergt var lionum nokkuru léttara, ok þá kveðr hann þat upp 
flrir mönnum, at hann nrair upp láta taka helgan dóminn, ok 
lætr þá þegar um daginn búa flrir þaun stað í kirkjunni, senr 
hann ætlaði, at heilagr dómrinn skyldi vera. Ok er allir lutir 
voru tilbúnir, þá biðu þeir þann dag, því at þeir vildu eigi 
upp taka heilagan dórninn [fyrr] cn virðuligr kennimaðr kærni til, 
Guðmundr Arason, er síðan var biskup eptir Brand biskup, 
því at þeir höi'ðu eptir honum sent, ok kom hann um kveldit; en 
lösludaginn eptir tóku þeir upp lieilagan dóminn. [|>á var á 
vcðr kalt ok mvrkt, ok bæði fjúk ok drífa3; en uin daginn, at

i) þá hafði hann verit biskup at Hólum xxx vetr ok vij vetr. Ok á þess- 
ari stundu drcymdi Einar djákn, cr fyrr var frá sagt, at hann þóttist gánga 
mcð Brandi biskupi út til kirkju þar at Hólum, ok þóttist liann vita, at 
drottinsdagr vœri, ok sýndist honum ljóst vcra í kirkju, ok þar var kerta- 
hjálmr uppi, ok voru þar á kcrti xij. En honum þótti, sem log hlypi á 
kertið eitt, ok snerist hjálmrinn við, svo þat varð kvennamcgin, er logit 
varð á. Jjá þótti honum, sem biskup mælti við hann, athann skyldi gjiiva 
at ljósinu; ok hann þóttist til fara ok gjöra at ljósinu, ok vilja taka af 
ljósit af kertinu, en þat lifíi þó eigi at siðr. J)á kom honum i hug, at 
þetta mundi vcra af vcrðleikuin liins hcilaga Jóns biskups, er ijósit liafði 
tcndrazt. J)á þótti honum Brandr biskup um tala, at hann skyldi liætta 
at gjtíra at ljósinu: „því at ekliygg at sá réð ljósinu, er betr mun kunna en 
vær”. Einari fðkk svo mikils, er hann skyldi fyrir ljósinu hafa staðit, at 
allt hægindit var vott undir höfði þeim, er hann vaknaði; kom lionum þat 
í liug i svefninum, at hann mundi margs mega at gjalda, ok eigi annars 
meir mega gjalda en þess, er hann hafði eigi lýst þessari jarteikn, er honum 
hafði Jón biskup gjört, b. v. C.

i) ok þenna dag hinn sama, er Einar djákna hafði áðr dreymt um 
nóttina, þá lætr Brandr biskup grafa til kistunnar, b. v. C.

a) frá [ v. í C á þessum stað.
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miðjum degi, þá voru allir kcnnimenn í kirkju komnir', skrýddir 
sloppum ok kantarakápum, með krossum ok kertum, ok reykelsis- 
kerum ok helgum dómum, ok skipuðu processionem inni í kirkju. 
Biskup sat í stóli sínum í kantarakápui) 2 3, ok er allir hlutir voru al- 
búnir, var hringt öllum klukkum. j>á gengu lærðirmenn út orkirkj- 
unni. En Brandrbiskup sjálfr, sá er áðr hafjðij varla mátt viö tveggja 
manna fulltíng til kirkju komast, þá vóx svá skjótt máttr haus af 
guðs miskunn, at hann sprattnú upp or stólinum ok gekkút síðan 
með þeim proccssionem ok leiddi einn maðr hann þá eptir 
venju, ok gengu síðan allir samt til leiðisins með fögrum lof- 
saungum [ok tóku upp helgan dóminn, ok báru í kirkju inn með 
mikilli dýrð ok fagnaði, ok settu í þann stað, sem áðr hafði 
verit firirbúinn*. Síðan súngu þeir messu hátíðliga guði til 
dýrðar ok hinum heilaga Jóni biskupi4.

32. Ileilagr dómr Jóns biskups var or jörðu tekinn, eptir því 
sem nú var sagt, á hinu þriðja ári frá því er Brandr biskup 
hafði þvá látið beinin. þessi upplekníng var gjör quinlo nonas 
Marcii5; en til þess at þat væri sýnt berum jartegnum, at 
þessi upptekníng var at guðs vilja gjör, þá snerist veðráttan 
svá skjótt þann sama dag, sem heilagr dómrinn var upp tekinn, 
[at þá [h]lánaði svá, at á fáiri dögum tók af snjóinn allan, 
eigi at eins í því héraði, heldr um alll ísland, svá at á þeirri 
sömu stundu, sem heilagr dómrinn var upptekinn, skiptist 
veðrit í loptinu, ok öllum mönnum þótti mikils um vert,

i) en Brandr biskup var borinn til kirkju á stóli fyrir vanraáttar sakir, 
b. v. C.

a) skrýddr biskups skrúíi, b. v. C.
3) frá [ ok er biskup kom til grafar sæls Jóns biskups ok allr lýðr, 

þá hófu kenniraenn upp allir: surgite sancli bcati, ok annan lofsaung, þann 
er þeim þótti guði mest til lofs ok hinum heilaga Jóni biskupi, ok tóku 
nú upp helgan dóminn ok báru inn í kirkju; var þá hringt öllum klukkum 
ok súnginn le deum ok litania með fagrligum bænum. Eptir þat var 
hcilagr dómrinn hafinn upp á kórinn kvennamcgin i kirkju ok búit um 
sem vandligast, eptir því sem fíing voru á, C.

4) Brandi biskupi batnaði svá skjótt siuna meina, at hann varð þenna 
dag alheill, ok saung Maríumessu eptir á laugardaginn, b. v. C.

3) þá voru liðnir frá andláti hans l\xx vetra, ok þat sumar eptir var 
líigtekinn dagr hans á alþíngi, b. v. C. — Réttara er lxxix, því árið 1200 
bar 3. Marts (v. non. Mart.) á föstudag, enda segja og allir annálar, að 
þá væri leidd í lög Jónsmessa, en ekki 1201, sem C telr til.
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hvar sem staddir voru, er veðrit skipaðist svá skjótt. En þá 
er þessi líðendi spurðust með, at heilagr dómrinn liafði þá 
verit or jörðu tekinn, þá þökkuðu allir guði ok heilögum Jóni 
biskupi'.

Maðr hét Leif'r, þá úngr at aldri, honum varð meint í leik, 
liaföi knéit ko[mit] niðr ok sprúngit, ok var meinni) 2 * síðan fótr- 
inn. En þenna dag, er heilagr dómrinn var upp tekinn, var 
hann fenginn til at leita til graptarins, ok starfa þar at slíkt 
sem þyrfti, með öðrum þeim mönnum, er til þess voru skip- 
aðir. Ok er heilagr dómrinn var upptekinn, þá tekr þessi maðr 
nokkurskonar lyf, þau er undir kistunni höfðu verit, ok leggr 
við, þar sem fótrinn var sárr; ok jamskjótt sem liann gjörði 
þat, þá brá kláða á sárit ok var hann skjótt heilf'. [Brandi 
biskupi batnaði ok svá skjótt sinna meina, at hann varð þann 
sama dag heill, ok saung messu um morguninn eptir, ok urðu 
menn stórum fegnir þessutn atburðum allum jafnsaman4.

33. Sá alburðr er fyrstr sagðr eptir upptekníng lieilags Jóns 
biskups í Norðlendínga ijórðúngi, at mær liöt Hildibjörg’; hon 
tók handarmein mikit með því móti, at verk laust í höndina

i) frá [ sem nú má heyra í því sem eptir ferr: Vetr þenna hinn sama, 
scm nú var frá sagt, var veðrátta svo þúng, at við þvi þótti mönnum 
búit vera, at yfir mundi taka af hríðum ok snjóum. En þenna dag, er 
heilagr dómrinn var upptekinn um morguninn, var veðr frostmikit ok myrkt, 
því at hœði var fjúk ok drífa, sem jafnan var áðr vant. En þá er menn 
gcngu til kirkju ok bjuggust til upptekningar, þá var kramr snjór, ok þá 
cr menn hófu inn liclgan dóminn i kirkjuna, þá var regn. En þá er 
messan var súngin, þá var þeyr sem mestr, ok kom þá, ei at eins hór i 
svcitum, heldr um allt Island, ok á sömu stundu allstaðar um landit, ok 
héizt vilui, ok þaðan af varð aldreigi jafnillt síðan, C.

0 b. v. 221; v. í Sk.
a) Guðlaug hét kona, hún hafði bríngsbalamein svá mikit, at hún 

varð at hvílast á leið til kirkju, ok hélt hún klæðum frá brjósti sér, er 
hún gekk. Hún inátti ekki salt eta, né súrt drekka, fyrir þeim sviða, er 
henni var fyrir brjósti. En er heilagr dómrinn var upp tekinn, sat hún i 
kirkju innar við kórinn, ok bað heilsubótar grátandi, en Brandi biskupi 
bað hún heilsubótar, en eigi sjálfri sér. Ok þá er lieilagr dómrinn var 
upp hafinn á kórinn, þá stóð hún upp á móti, ok i þvi bili kendi hún sér 
hvergi meins, ok urðu menn stórliga fegnir þessum atburðuin öllum saman, 
ok lofuðu guð ok hinn heilaga Jón biskup, b. v. C.

4) frá [ cr nokkru fyrr í C (bls. 186, athgr. 4).
s) þann. 221 og Sk. seinna; Hildiborg, Sk. hér.
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mcð svá miklum þrota, at hon mátti engan fíngr hræra á þeirri 
hendinni. þá heita þau l'aðir hennar ok hou sjálf á biskupa 
vora báða, hinn heilaga þorlák ok Jón biskup. En íirir því at 
almáttigr guð vildi í þessum lut helgi liins sæla Jóns biskups 
birtast lála, þá þótti við þetta heit vaxa at eins þroti ok verkr 
í höndinni. þá tekr faðir liennar ok ríðr á höudina vatni því, 
sem bein heilags Jóns biskups hðfðu verit þvegin í, ok sveip- 
aði at hendinni dúki þeim, er þessi sömu bein höfðu verit 
þerð ineð; ok eigi var lángt at bíða skjótrar jartegnar. Jam- 
skjótt, sem bann hafði þetta at gört, þá tók or verk allan ok 
þrota hendinni; var hon svá mjúk ok hæg til alirar sýslu, sem 
sú er aldr [eigi] hafði meinit tekit, ok lofaðu allir guð ok hinu 
heilaga Jón biskup.

Á sama degi, sem Hildibjörg hafði bót fengit, varð sá at- 
burðr heima þar at staðnum, at frændkona Brands biskups 
glataði fíngrgulli góðu, ok var víða leitað ok fannst eigi; ok 
er firir von þótti komit um fundinn, þá heitr hon á hinn heil- 
aga Jón biskup, at finnast skyldi. Á sömu stundu þá gekk 
út til lækjar, at þvá sér, faðir meyjarinnar, þeirrar er áðr 
sögðum vér frá; ok er liann hal'ði þvegizt ok gekk heimleiðis, 
þá sá liann, hvar lá í grasi á götu lians fíngrgullit, tók upp 
ok heiir heim, ok færir þeirri, er átti. Hon varð fegin, ok 
þakkar guði ok heilögum Jóni biskupi1.

34. þar enn at staðnum at Hólum tók mein hættlikt kona 
er Valgerðr hét. Verkr kom í brjóst henni með þrola miklum, 
ok er hon vildi fæða barn silt á brjóstinu, þá stökk blóð or, 
en eigi injólk. Meinit seig at iienni svá ákailiga fast, at hon 
mátti varla bera óæpandi. Ok sem hon var í þessum nauðuin 
stödd, þá hét hon af öllum hug á almáttkan guð sér til misk- 
unnar ok á heilagan Jón biskup sér til árnaðarorðs, at mein 
hennar léttist ok mætti hon bera þat svá, at mönnum væri 
eigi mikil skapraun í hjá henni at vera. llon hét at, sýngja 
flmtugum sinna pater noster, þegar henni léttist svá, at hon 
mætti því við koma. Eptir þat lóku menn dúkinn þann sama, 
sem bein heilags Jóns biskups höfðu verit þerð með, ok breiddu

i) Héðan frá, frá upptekniiig hins helga dóms Jóns biskups, erjarteina- 
riiðin í C. öll önnur cn i A., ok hefir C ellefu jarteinir framar en A; sjá 
Viðbæti hér aptanvið söguna.
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yíir brjóst lienni, ok tók þegar or verkinn allan, ok varð konan 
heil, en þrotann tók á fám dögum or brjóstum hennar'.

Ein heima-kona þar at staðnum, sú er Arnf'ríðr- liét, var 
í seli, ok nokkurar konur aðrar með henni, til þess at lieimta 
nyt af fe, ok einhverja nótt kendi hon sér sóttar or svefni, ok 
annan dag eptir þá lá lion ok haföi mikla sótt, ok spjó jáfnan 
ok tók at mæðast mikit ok gerast máttlítil. En er var 
nóni dags, þá gengr hon út einsaman örna sinna; ok er kon- 
unum, þeim er inni höjfjðu verit hjá henni, þótti hon vánum 
seinni aptr vera, þá senda þær mey eina litla at leita hennar. 
En er mærin kom þar er Arnfríðri) * 3 var, þá sat hon þar, ok er 
mærin kallaði á liana, þá svarar Jion engu. Mærin rann þá 
aptr skjótt ok segir konunum, þeim er liana höfðu senda, 
hvat tílt var. Jiær fóru út þegar, ok er þær komu til kon- 
unnar, þá þóttust þær eigi víst vita hvárt hon var lífs eða önd- 
ut. Síðan breiddu þær niðr möttul ok lögðu hana þar á ofan ok 
hulðu með klæðum, ok lögðu kross íirir brjóst henni. Eptir 
þat senda þær konu eina eptir presti, en þær sátu eptir ok 
gættu hennar. Karlar voru eingir viðstaddir; voru þeir farnir 
al sainna sauðum. En meðan eptir presti var farit, þá hétu 
þær konur, er yflr henni sátu, á hinn heilaga Jón biskup, at 
þessi kona fengi vit sitt ok mál, ok hon mætti taka corpus 
dei; ok mjök harðla var jamskjótt, að þær höfðu fesl heitið 
ok prestr kom, ok gekk þegar at hinni sjúku konu, ok bað hana 
benda sér, ef hon vildi Jrjónostu taka. En hon tók þegar mál 
sitt ok vit flrir verðleika heilags Jóns biskups, ok játaði með 
skýrum orðum þjónostutekjunni. J>ar urðu svá skjótar bætr, 
at sú sama kona, sem þá hafði nýlegit, sem dauð væri, allt frá 
nóni til nætr, ok ekki höfðu þær konur, er i hjá voru, varar 
við vorðit andardrátt hennar, þá tók hon nú mál sitt ok vit 
þegar prestr kom4, ok var vandliga lieil um morguninn eptir5.

Mær sú er Sigríð hét tók kverkamein svá mikit, at víða 
þrútnaði af höfut ok háls; kverkurnar fúnuðu; ljóp or bæði

i) ok lofaði guð ok liinu heilaga Jón biskup, b. v. C.
•>) Arnþrúðr, Sk. og 221 (hér, en siðar „Arnfríðr”). Arnríðr C á báð-

ura stOðuna. 3) þannig bæði Sk. og 221.
4) fyrir verðleik hins sæla Jóns biskupsj sagði liún sik leidda hafa verit 

í annan stað ok viða um ógurliga staði ok margháttaðar kvalir, b. v. C.
») lofandi guð ok hinn heilaga Jón biskup, b. v. C.
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vogr ok holdfúi sárum þeim [sem] á gjörðist'. Ok er menn 
þóttust ekki kunna at gjöra, at lækna liana, en meinit hafði lengi 
við leikit, þá tóku menn mold or leiöi heilags Jóns biskups ok 
lögðu við hvirfll meyjunni. En er iij dagar voru frá því liðnir, 
þá var mærin alheil, ok urðu þessu allir fegnir, ok þökkuðu 
guði ok hinum lieilaga Jóni hiskupi.

35. Einn úngr maðr, sá er Iíálfr hét, athugalítill ok lítt 
orðstiltr, tók vitflrríng, svá al liann varð í böndum at hafa, ok 
var þó þeim mönnnm grunr á, er hann varðveittu, at hann 
mundi hafa annarskonar sótt með1 2. Hann var at frænda síns, 
er Jón hét; lét hann geyma hans vel ok góðmannliga. Hann var 
trúmaðr mikill Jón, ok hét hann firir3 hinum æra manni á liinn 
heilaga4 Jón biskup, at láta gera kerti, þat er tæki um liöfut 
honum. þetta var llenedictusdag nær nóni. Næstu nótt eptir 
þá svaf hann Kálfr vel ok hógliga, ok þegar er hann vaknaði 
um morguninn hað liann guð hjálpa sér, ok var þá vorðinn 
heill ok kátr, reis upp ok fór í klæði sín, ok fór at leita Jóns 
frænda síns; en hann liafði farit al gefa fé sínu. Ok er þeir 
fundust, þá hugði hann Jón, at Kálfr mundi vera enn ærr, sem 
hans var vandi til. Kálfr kastar þá orðum á Jón fyrri, ok segir 
honum, hvat firir hann hafði borit um nóttina: uMaðr vitraðist 
mér mikill ok virðuligr. Ek þorða ekki við liann at mæla, en 
þó vissa ek, at þar var Jón biskup hinn helgi, ok mælti við 
mik: JMátt þú illa’? Ek svaraði: .Illa víst’. Hann mælti: tJ>at 
er eptir því sem vert er, þú ert fullr lausúngar, ok hefir illa 
lifat, ok firir þá sök, er þú ert annan veg háttaðr, en kristn- 
urn mönnum semði. J»ú ert vorðinn firir guðs reiði, en þó grand- 
aði þér þat nú mesl, er þú drakkt5 [síðla dags6 ok úræktir 
at signa þik áðr. En nú fyrir þá sök, at Jón frændi þinn hét 
á mik, al árna þér miskunnar við guð, þá mantu nú vera heill, 
er þú vaknar, en þú hygg at því, at þú lifir belr héðan í frá, 
en hér til hefir verit, ok hræðst jafnan at gjöra guð reiðan ok 
honum í móti. En þú hygg at því vandliga, er ek man segja 
þér, ok seg öðrum mönnum: at þar er menn heita bænahaldi 
til minna þakka, þá er mér þat þægast allt, er af fimtartölunni

1) þrír voru muunar, þeir með engri mannlegri lækning urðu græddir,
b. v. C. 2) vit, 221.

a~) honum, b. v. Sk. 4) leil’ (misskrifað), Sk.
4) þannig 221; dragt, Sk. 0) frá [ i gærkveld síð, C.
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rís, sem er fimm pater eða xv. eða L. eða XV. tigir'; slíkt 
sama líkar ok bezt hinum heilaga I>orláki biskupi’. Eptir þetta 
hvarf liann í braut frá mcr al sýn, en ek vaknaöa alheill." Ok 
er han.n Jón heyrði þessa frásögn Kálfs, ok er bann sá, at 
hann var lieill vorðinn, þá varð hann forkunnliga feginn. Var 
þá þessl jartegn lýst með guðs loíl ok heilags Jóns biskups.

36. Maðr hét Naríi1 2, hann íor á skipi með förunautum sín- 
um. því næst gjörir at þeim storm veðrs ok var við sjálft [at] 
skipit mundi kefja undir þeim. Ok er þeir óttuðust sitt mál, 
mælir hann Naríi til félaga sinna: uNú skolum vér biðja allir 
almáttkan guð, at firir árnaðarorð sællar Marie ok heilags Jóns 
biskups miskuni liann oss, ok láti oss komast með lieilu til 
hafnar. Sýngjum nú allir pater noster". Eptir þetta hét hann 
á heilagan Jón biskup ok mælti svá: „Heyr þú binn beilagi 
Jón biskup! ef þú mátt þat öðlasl af guði firir þitt árnaðar- 
orð, at vér komiin3 í dag heilu ok höldnu í þá liöfn, er næst 
[er] bæ mínum, þá man ek gef[a[ bátíðardag þinn fátækum mönn- 
um mjólk þá alla, er frá kúum mínum kemr, ok efa alldri um 
þína göfugliga verðleika.” Ok er liann bafði svá mælt, þá féll 
þegar veðrit ok stormrinn, ok tóku þeir til ára ok komu þann 
dag heilu ok böldnu í þá höfn, sem þeir Iiöfðu á kveðit; en 
áðr þeir höfðu lil loks af skipinu borit, þá liljóp á bit. sama 
veðr ok sami stormr í sjóinn, sem áðr þeir bétu, at sýnd- 
ist, hvat mátt hafði heit þeirra ok ákall við heilagan Jón bisk- 
up. Fóru þeir nú l'egnir heim til sinna heimkynna, lofandi guð 
ok heilagan Jón biskup.

37. í þetta mund varö sá lutr enn at slaðnum atHólum, al 
prestr sá, er þorgeirr bét, hinn bezti ritari: þá einn dag, er 
hann sat at riti, þá með voveifligum atburð féll hann f[r]á 
ritinu, ok var svá [stirðr ok4 sárr allr, at hann mátti [engan 
lim5 hræra á sér, nema fæturna flrir neðan kné; ok er menn 
vildu leita lionum nokkurra hægenda, þeir er hjá voru, ok freista 
at hræra hann, þá kallar liann hátt ok biðr þá eigi þat gjöra; 
kvezt svá þikkja, sem hann nnmdi allr lemjast, ef þeir tæki 
nokkur á honum. þá tóku þeir dúk einn hins heilaga Jóns 
biskups, ok breiddu yflr herðar honum ok bak, þar sem verk-

1) til þess at gu5 sé lofaðr um aldir, b. v. C.
2) hann bjó i Auðbrekku, b. v. C. 3) komin, Sk.
4) frá [ b. v. 221. 5) frá [ ekki vætta, C.
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irnir voru einna sárastir; ok þegar jamnskjótt flýði nndan þaðan 
verkrinn allr, ok firir lirjóstið; þá lögðu þeir J)ar við dúkinn, 
ok flýði þá enn verkrinn allr aptr í herðarnar ok bakit. því 
gekk daginn allan, at verkrinn forðaðist dúkinn, en hvarf 
aldri af honum með öllu. Ok er þessu hafði gengit allt til 
aptans, þá hétu menn firir honum, at sýngja xv tigum sinnum 
’pater noster til dýrðar heilugum Jóni biskupi ok heilsubótar 
þorgeiri. Ok þegar heitið var, þá þurru verkir, svá at aunan 
dag eptir mátti hann gánga sjálfr við staf, nauðsynja sinna, ok 
lá þó i rekkju jamnan þess á millum, ok gekk því allt til hins 
þriðja dags. Ok er at kveldi var komit þess dags, þá rœddu 
menn úm, at allseinn þótti vera batinn, ok sá ein[n] mundi til 
liggja, at heita á annan nokkurn mann til heilsubótar þorgeiri, 
ok jafnskjótt, sem menn höfðu þetla rædt, þá sýnir almáttigr 
guð, at hann vill bæta þorgeiri firir árnan heilags Jóns bisk- 
ups, þá balnar þorgeiri svá skjótt, at hann varð þegar heill, 
ok gekk stallaust hvert er hann vildi, ok engar minníngar voru 
eptir hans meina; ok sýndist þat í þessum atburð, at því batn- 
aði eigi' skjótt, at þat mundi rettr dómr við þorgeir; en 
þegar þat var rædt, at á aðra lielga menn mundi vera heitið, 
þá varð hann alheill, til þess at þat sýndist, at guð vildi þessu 
meini af honum létta firir árnaðarorð hins heilaga Jóns bisk- 
ups, beldr en annara heilagra manna; ok [lofuðu]2 allir guð ok 
heilagan Jón biskup.

38. Brandr bét djákn3 at staðnum at Hólum, hann hét firir 
liesti sínum, er sjúkr var mjök, á heilagan Jón biskup, at láta 
gjöra kerti til dýrðar lionum, ok varð liestr þegar heill á sömu 
stundu. Ok þá er Brandr biskup lét [lýsa jartegnum4 Jóns 
biskups, þá vildi hann5 eigi þessi jartegn lýsaB láta, kvezt eigi 
glöggt vita, livárt þetta var heldr at kenna jartegnnm en atgjörð- 
um þeirra sjálfra1. Ok er hann liafði svá mælt, þá vildi guð 
enn birta dýrð heilags Jóns biskups í þeima atburð, sem í 
mörgum öðrum. þá sló sótt á hestinn öðru sinni svá æsiligri, 
at eigi mátti á fætr standa né draga gras í munn sér. þetta

1) v. í 221.
2) þannig 221, cn í Sk. með ýngri liendi (frá 15. öldP) á spázíunni.
s) ok var Dálksson, b. v. C. 4) frá [ rita jartegnir, C.
s) Brandr djákn, C. 0) rita, C. t) Hér vanta 2 blöð í 221.
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varð við nótt sjálfa; þá lieitr djákninn öðrn sinni á liinn heil- 
nga Jón bisknp, at sýngja hátíðardag lians allan psaltara ok 
rita nú átburðinn, ef heit hans væri heyrt, ok um morguninn 
eplir var hestrinn alheill, er hann kom til'.

Lærisveinn Gunnlaugs múnks, ok skyldr frændi, sá erLeifr 
hét, hann tók sótt hættliga; var ætlað atolea liann. |>ábeidd- 
ist hann, al tekinn væri heilagr dómr Jóns biskups, er Guð- 
mundr biskup hafði miðlat honum, ok látinn koma í vígt vatn, 
ok vildi hann drekka þar af, ok var svá gjört. En þegar er 
hann hafði þat gjört, þá batnaði honum, ok var hann heill á 
fára nátta fresti firir árnaðarorð heilags Jóns biskups.

Mærs ein fátæk3 var vorðin firir svá mikilli vanheilsu, at 
fætrnir4 báðir voru kreplir, svá at hon mátti ekkigánga5. J>at 
iýlgði með, at hon hafði í sífellu svá mikla útsótt, at aldri 
mátti hon á klæðum liggja, heldr var hon í ösku bundin, sem 
börn lítil. Hon var löngum grátin ok sorgal'ull sakir mikils 
vanmáttar; faðir hennar hvergi ósjúkari af miklum meinlætum 
dóttur sinnar, [ok hann heitr6 af öllum hug í hrellíngu sinni á 
hinn heilaga Jón biskup til lieilsubótar meyjunni1. En fám dögum 
síðar varð mær alheil meina sinna. Síðan fór faðir liennar til 
Hóla ok sagði þar þenna hlut skilvísliga. þessi mær fékk iiij 
vetra gömul heilsubót.

39. Maðr hét Ásgautr, fátækr at fé, en átti fjölda barna; hafði 
varla mat í munn sér. Hann hét af öllum hug á hinn heiiaga 
Jón biskup, at hann legði nokkura luti8 honum til bjargar, er hann 
mátti eigi þá yfir sjá, ok kvað á dægra tölu, nær þat skyldi 
frarn koma, ef heyrt væri lieit hans. En þetta var litlu eptir 
jól. Kú átti hann eina, ok var ekki von, at hon mundi bera

i) snemma, ok kom eigi sótt á hann siðan. Honum var ok riðit mjök 
lánga leið þann dag, ok lofuðu allir guð ok hinn heilaga Jón biskup, b. v. C. 

4) jiuriðr hót mœr, C. s) hún, b. v. C.
■>) þannig C; fœtr nær, Sk.
s) A þetta ofan tók hún aðra sótt, þá er ei mun þykja frásögulegri, 
þarmar hennar sigu úr lagi, b. v. C.
“) frá [ ok í þessu lians liugarángri hét hann, C.

T) þá hafði messudagr hans áðr annat sumarit verit lögtekinn á al- 
þingi. Hann liét. at sýngja xv tigum pater noster ok Maríuvers, ok pater 
iti manus tuas domine commendo spiritutn tneutn við hvern tug, b, v. C. 

s) aura, C.
I. B. 13
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fyr en uin várit eptir páska. Á sama degi, sem hann hafði 
heitið, vatnar hann kúnni, ok verðr honum hugat at henni, ok 
sér, at júgrit var meira en at venju, ok þikkir þetta undarlikt. 
Kn annan dag eptir, er hann kom til, þá var júgrit undirkúnni 
svá mikit sem þeim kúm, er bezt búast til burðar. Iin hinn 
þriðja dag, þá bar lion [kálf dauðan1, sem von var, ok ekki 
hár á, en kýr var þegar lieil, ok mjólkaði þaðan í frá allan 
vetrinn, sem þær kýr, er stórfengstar eru. Ilélt Ásgautr við2 3 
þat ráði sínu ok búi:’.

Grani hét rnaðr, hans kýr í'éll ok braut fót sinn. Hann 
leitaði við at binda fótinn, ok varð ckki um buit svá at dygði. 
Kýr liafnaði átinu, ok þótti þat öllum líkara, at af mundi láta 
verða. Ilann bindr þá upp kúna4, ok vill vita hvernug þá yrði, 
ef hon lægi eigi jafnan. Ok um kveldit, áðr hann gcngi frá, 
þá heitr hann á hinn heilaga Jón biskup til lieilsubótar kúnni: 
láta gjöra kerti, þat er tæki um lær kúnni. Eptir þat ferr hann 
til svefns; en um morguninn eptir, er hann kemr til kýrinnar, 
þá var hon heil ok laus, svá sem hon hefði aldri flrir meini 
vorðit. Hann gaf henni þá hey, en hon át glaðliga. [Honum 
þólti mikils um vert atburðinn, ok þakkar guði af öllum hug ok 
hinum heilaga Jóni biskupi5.

40. þess atburðar verðr nú einkurn við at geta, er at barst 
eptir framför heilags Jóns biskups, á því meli, er var í milli 
andláts hans ok upptekníngar hans. llann hafði vígt til nunnu 
konu þá er Hildr hét, ok hon gerðist einsetukona áðr en 
heilagr Jón biskup andaðist, ok hann vígði lrenni kofa flri sunnan 
kirkju, ok svá hlauzt til, at hann var graflnn gegnt kofanum. 
En eptir andlát hans þá gjörðist sá hlutr, er henni var mikit 
meinlæti í. í kofanum gerðist músagángr svá mikill, at varla 
fékk hon staðizt. {>ar var hvervetna í leitað, þess er í hug 
kom, at eyða þeim meinvettum, ok hafði ekki at sök. {>á var 
freistað al fella innan kofan allan ok þilja sem vandligast, ok 
varð eigi bót á at heldr. }>á þóttusl menn eigi kunna bætr á 
þessu at ráða. Ok er hon Ilildr sér þat, at menn inundu 
flrirleggjast um þetta mál, þá mælist hon við einsaman ein-

i) frá [ kálfi ok var liarm dauðr, C. 2) var, Sk.
3) ok lofaði guð ok liinn lieilaga Jón biskup, b. v. C.
4) með vaðmálum, b. v. C.
‘) frá [ lofaði sá guð sem átti, ok hinn heilaga Jón biskup, C.



hverja nótt, ok tók svá til orða: Jif minn lierra, hinn heilagi 
Jón biskup, mætti nú vita, hvert ángr mér er at þessnm úvett- 
nm, ok vildi hann nú svá um mitt ráð hyggja líkamliga1, sem 
þá sá liann andliga, er hann lifði hér í heimi með oss, þá 
mundi nú eigi lengr svá fram fara”. Ok er hon hafði þetta mælt, 
þá' sá hon mann koma í kofann kennimannligan ok virðuligan, ok 
þóttist hon þar kenna enn heilaga Jón biskup. Hann hafði stökkul 
í hendi, ok stökði um húsit, ok rak svá í brutt mýs þær allar, 
svá at frá því varð aldri við þær vart í kofa hennar2.

Iíona hét þórdís, er léttari skyldi verða, ok liorfði ráð 
liennar heldr seinliga ok til mikils háska. Prestr sá kom at flnna 
hana, er Jón liét; olc er honum þótti ráð liennar mjök seink- 
ast til greiða, þá tekr hann belti sitt ok leggr um hana. |>at 
sama belti hafði áðr lagt verit um kistu heilags Jóns biskups; 
ok jamskjótt sem beltið var um hana lagt, þá varð hon léttari 
ok þakkaði guði ok heilugum Jóni biskupi.

Á bæ þeim í Sunnlendíngafjórðúngi, er í Skálmaholti heitir, 
hjó kona sú í þenna tíma, er Oddný hét. Hon heyrir sagðar 
margar fagrar jartegnir heilags Jóns biskups. j>á heitr lion á 
hann, [at] frnnast mætti kirkjulykill sá, er þar hafði týnzt firir 
vj vetrum. Hon var i kirkju ok hét at sýngja X patcr noster 
til þakka hinum heilaga Jóni biskupi, ok lauk hon heitinu áðr 
hon gengi or kirkjunni. En er hon kom út or kirkjunni í 
kirkjugarðinn, þá [sá] hon, hvar lá kirkjulykillinn í grasi3, ok 
tók upp ok varð fegin svá skjótum furidi.

41. Á bæ þeim, er þjótandi lieitir, var kona, sú er tók jaxla- 
verk, ok einn jaxlinn varð svá lauss, at henni varð eingu nýtr, 
ok svá sárr, at hon þóttist eigi nýta mega at láta túnguna 
við koma. Hon mátti ok engan þann mat hafa, er tyggva 
þyrfti. Hon mátti ok eyfit sofa um nætr firir verkjum, þeim 
er i andlilinu voru. Ok eitthvert kveld, er lion kom í rekkju, þá 
hugsar hon, hversu margar jartegnir hon hafði heyrt sagðar 
frá hinum heilaga Jóni biskupi. Síöan heitr hon á hann, ok 
sofnar eptir þat, en vaknar svá, at andlit hennar var verklaust. 
Enn sofnar hon, ok er lion vaknar af þeim svefni, þá var
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1) leiðrétt; andliga, Sk.
2) þessi jartein er miklu fyr í C. (sjá bls. 205).
3) ok eigi ryðgrafinn, b. v. C.

13*



BISKCPA SÖGCR.19G J«ns sagn.

jaxlinn sá hinn sári vorðinn fastr, ok brott horfit allt meinit. 
Hon lofaði guð ok heilagan Jón biskup.

í Ólafsfirði átti maðr sauð einn blindan, ok hafði vægt or 
augun bæði; þá hét sá, er álli sauðinn, á hinn heilaga Jón 
biskup, ok voru aptr goldin augun sauð lieil bæði, íirir árnan 
Jóns biskups.

Öðrum manni var vant sauðar, ok fannst eigi, en þó þótl- 
ust menn vita,, at í læk einum mundi vera ok hafa fennt siðan 
yfir ofan. J>á hét sá er átti, at gefa sauðinn, eöa jafnvirði 
lians ella, hinum heilaga Jóni biskupi. Eptir þat var á ratað 
þann skafl, sem sauðrinn var undir, ok af rudt. Sauðrinn hafði 
í læk legit undir skafiinum, svá at ekki tók or nema munnr 
ok nasar. En þegar er liann var upp dreginn, þá var hann heill', 
ok hafði allan dag ok nótt legit í því foraði, en svá liafði lieil- 
agr Jón biskup til gælt, at ekki2 sakaði til3.

42. Á sama sumri sem messudagr heilags Jóns biskups var 
í lög tekinn4, varð sá alburðr á þíngi í Jöklamanna búð, at manni 
hurfu vaðmál nokkur, ok var leitað hvervetna ok fannst eigi. 
J>á hét sá maðr, er skaðann beið, á heilagan Jón biskup, ok fund- 
ust þegar vaðmálin, þar sem áðr hafði lengi leitað verit. Sá 
varð feginn er átti, ok þakkaði guði fundinn ok heilugum Jóni 
biskupi.

JMaðr hét Eysteinn, liann varð firi meini miklu, ok var því 
aumligar, at þat var honum kynfylgja. llann [varö vitlauss ok 
ærr, svá5 at hann varð í böndum liafa. Eptir þat var heitið firir 
honum á hinn heilaga Jón biskup, ok tók hann þegar heilsu 
sína, ok þakkaði guði þá miskun, er honum var veitt, ok hin- 
um heilaga Jóni biskupi.

Sá atburðr varð enn, at maðr skeindi sik á liendi0 svá 
at honum varð únýt til allrar sýslu. Eptir þat hét hann á hinn 
heilaga Jón biskup sér lil hcilsubótar, ok varð hann á næsta 
degi heill, eptir er hann hafði heilið, ok varð feginn heilsu 
sinni, sem von var.

Kona ein varð firir höfutmeini svá miklu, at bein leysti

i) ok frár, b. v. C. 2) vætta, b. v. C.
3) ok þakkaði sá liinum heilaga Jóni biskupi, b. v. C.
4) á Islandi, á alþíngi, b. v. C.
0 frá (_ tók vitfirríng svá mikla, C.
0) ok sló í verk miklum ok þrota í híindina, b. v. C.
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or höí'ði henni. Hon varð við sitt mcin vel ok röskliga, ok 
talðist maklig til vera, lirir sakir synda sinna, at þola þvílíkan 
bardaga. En er hon mæddist rnjök í þessu meini, jiá Jiét lion 
á hinn heilaga Jön biskup til lieilsubótar sér. Ok bráðliga 
eptir heitið þá sofnar hon, ok vaknar \iö mikinn bata síns 
meins, ok lauk þá með góðum athuga þeim saungum, sem lion 
hafði lieitið flrir sér, ok varð alheil á skammri stundu.

Einnhverr maðr skyldi mungát gera1, ok liorfðist á úvæn- 
liga; kvikurnar- vildu ekki duga. Ilorfðist þar til skaða mikils3, 
ef efnit únýttist. þá liét hann á heilagan Jón biskup, at 
kvikurnar skyldu duga, ok hreif þegar við,- svá at þat varð 
hit be/.ta öl, ok drakk hann sjálfr með fagnaði, ok allir þeir, 
er þetta öl var til handa borit, með guðs loíi ok hins heilaga 
Jóns biskups.

[>ess atburðar viljum vér enn geta, at einnhverr prestr4 
bað miðla sér af heilugum dómi ldns sæla Jóns biskups; [ok 
er þat var eptir honum látið ok þeir héldu á beininu, þá firir- 
lítr hann í lmg sér helgan dóminn ok þótti lítils um vert5. 
þá verðr þar dásamligr atburðr ok stórum merkiligr: beinit gaf 
þá af sér svá sætan ilm ok dýrðligan, at þeir, er i hjá voru 
staddir, þóttust eigi þvílíkan kendan hafa. En prestrinn sjá 
hinn sami tók nú við helgum dóminum með þökk ok góðvilja, 
sem vera átti, ok hafði framast föng á hann at dýrka.

43. Nú verðr aptr at víkja lítt þat, til þess at eigi liggi niðri 
sú en fagra jartegn, er varð í Fljótum, á bæ þeim, er í Holti 
heitir, á því ári er or jörðu voru tekin bein beggja biskup- 
anna, Jóns ok Bjarnar, sem fyrr var sagt. Á þessum bæ, er 
nú var nel'ndr, var prestr sá er þorsteinn hét. Hann varð- 
veitti í vitum sínum annars manns fíngrgull, sér til varðveizlu 
selt; ok af vanminni hafði hann lagt gullit á altari einn dag,

1) lieita, C. 2) kveikarnar, C. 3) mykis, Sk.
4) austr á Síðu, b. v. C.
5) frá [ Guðmund prest Arasou, er síðan varð biskup. Jjessi prestr 

hét Steinn, ok er Guðmundr prestr lét þetta cptir honum, segir hann prestr- 
lr>n, at [honum] þótti þat ci heilagligt, at beinit var svá dökt. J>á svaraði 
Guðmundr prcstr: „hvert trúir þú ei, vesall maðr, Martinum biskup 
kelgan vcra, fyrir þvi al dökk eru bein liansP” jjá bað Guðmundr prestr 
alla þá menn, er við voru, biðja, at hann eyddi ótrú Steins prests, en birti 
*nn þá at nýju heilaglcik Jóns biskups fyrir mönnum, C. sbr. Sturl .s. 3, 0-
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ok svú í frá gengit, en komit eigi í liug at liirða. Eptir þat fær 
hann sút mikla, ok liggr í rekkju um liríð. j>ví jamfram leggr 
á liríðir, snjóvar ok hvassviðri æsilig, svá at kirkjan var snjóv- 
arfull nær innar allt hjá altarinu, er liarðla var mjök fyrnð 
ok fölnuð. Prestrinn vill rækja guðs hús; ok nú er liann má 
eigi sjálfr þetta gera íirir sótt sinni, sendir hann annan mann, 
al ræsta innan ok hreinsa luisit ok ryðja út snjónum ölliun; 
enn þýngist sóttin1 prests; tckr nú ok hugsar andlát sitt, 
ætlar at láta olea sik; minnist á ok irinir vandliga alla þá luti, 
er liann álli skyn íirir at gjalda. Ok þá hit fyrsta kemr lion- 
um í lmg, hvar eða hversu hann hafði gleymt ok í frá gengit 
þessum grip, er honum hafði lil varðveizlu fenginn verit; fær 
áhyggju mikillar ok hrygðar, því at honum líztallokit allri von 
fundarins, þar sem snjór hafði hulit allt alltarit, en sópat síöau 
allt umhveríis ok braut rudl öllu or liúsinu. Prestr lá lengi í 
sóttinni ok varð þó heill; ok þegar er hann rís, ferr hann fíngr- 
gulls á leit. Ilann leitar lcngi ok mjök, ok fær eigi fundit; 
leggst æ því fastara til um leitina, sein liann flnnr seinna; 
hrýtr upp gólflt, er áðr var laust ok lúit, ok lirífr þar ok ran- 
sakar undir niðri snæhlandna inold. Ok er íirir ferst fundrinn, 
þá berr svá til, at heyrir þenna orðróm: upptöku fyrnefndra 
biskupa. þá rnælir liann svá í hug sér: itEf liinn heilagi Jón 
hiskup gerir svá, flrir sinn verðleik, at ek finna fíngrgull þelta, 
er ek hefl glatað, skal ek liann dýrka ok færa lionum nokkura 
fórn firir ástar sakir við liann; ok engi var dvölin þess í milli, 
er liann hafði þessum orðum fram kaslað, ok þá sér liann þegar 
gullit, þat er hann haí'ði lengst leitað, liggja firir augum sér; lekr 
upp or snjónum, ok lýsir jartegn firir hverjum manni með 
miklum fagnaði'*.

44. í Svarfaðardal, þat er ytri lutr Eyjafjarðar, var kona sú 
er þorfinna liét, fátæk, með hörn sín föðurlaus, á þeiin hæ er 
at Hofi heitir. Tölðu þau þar í liúsi svá, at þá er (jól kæmi3, 
ok eigi mátti annat vinna, ætlaðist hon lil nokkurrar yflrferðar 
ok hiðja sér matar. Nú kom sétli dagr jóla; var hon Iieima 
ok hvergi íarin, þá verða þar þau tíðindi, at hon missir máis, 
ok verðr mállaus, ok iná þá eigi hiðja sér ásjár eða ölnnisu;

1) hans, b. v. Sk. 2) þessa javtein v. i C.
>) frá [ getg.; kornv, Sk. líklega misritað úr lcœmi (or f. œ) cn jól fallið út.
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sitr við slíkt lieima flrir þessa sök. Tólfta clags kveld jóla síð, 
at kveyktu ljósi í herberginu, ok börnin sátu bjá henni, var 
móðr mikill í hug hennar. I>á hneigir [hon] sik til nokkurrar 
hvíldar. |>at var henni einkum til ángrs, at veðr var æsiliga 
úsvást af hreggi ok regni, þóttist eigi mundu kornast til tiða 
þá hátíð er eptir fór. Hon sofnar þá, eða eigi síðr sem úmegn 
nokkut féili á hana; þá þóttist hon sjá þar í húsinu dýr nokkut 
mikit, svart ok ógurligt; því fylgði nykr ok fýla. þat dregst 
at henni; hon hræðist ok biðr guð fulltings. J>á sýnist henni 
skjótt ein en fegursta mær með dásamligum ilm ok sætleik, þeim 
er eyddi ódauni öllum þess djöfulliga dýrs. Bæði ilm ok ódaunan 
þetta kendu börnin; sá þó enga nýlundu; ræddu um ok undr- 
uðu, vissu eigi, hví sætti. En sú mær, er henni sýndist, ægði 
dýrinu með litlum dúki, er hon hafði í hendi; en sú vesla 
vetr sökk þegar í jörð niðr. Mærin sjá sama, er hon luigði 
Maríu vera, livarf henni þá ok at sýn. þegarerhon var í bruttu, þá 
sér hon þorflnna standa í dyrum mann þekkiligan, ljósan, lágan 
vexti í kápu svartri. Gjörði hon sér þat helzt í hug, at þar 
mundi vera hinn heilagi Marteinn biskup. Sjá maðr stóð í dyr- 
um, ok blezaði þau þaðan með krossmarki, ok var senn horf- 
inn. Litlu síðar gengr þar inn maðr hvítklæddr, undir svartri 
kápu; hefir í hendi vatnker ok stökkul. þar kendi hon hinn 
heilaga þorlák biskup. Ilann liafði hon sét um sinn í lífi sínu, ok 
honum var hon nokkut skyld .at frændsemi, ok því hafði hon á 
hann kallal af öllum hug í sinni nauðsyn, framar en á aðra helga 
inenn. Ilaun gekk at' ok settist niðr at fótuin henni, ok spurði 
hana, hversu henni færi at. Nú er hon mállaus, ok mátti engu 
svara. þá réttir hann hönd sína at henni, ok dreypir vígðu 
vatni í munn lienni ok segir henni svá: ,,Nú muntu fáaptrmál 
þitt ok fara til kirkju á þessisömu nótt; en þú hugfest þá luti, 
er ck segi ok ek legg á þik: þú vandist lítt at sýngja flrir mat 
þinn ok minntist eigi framliðinna manna, sem þú skyldir, er eigi 
verða úfegnari bænum en þú fæzlu. Nú frá þessi stundu sýng 
jafnan firir þeim iij pater nostcr áðr þú takir til matar þíns. 
þal er ok mikil úvenja margra manna, at vaka allar nætr til 
engiss nýz3 , en sofa um morna; þat er bæði í móti guðligri 
setníngu ok manna hjálp ok heilsiu’; því at þann tíma

>) Hér byrjar aptr 221. 2) neytz, 221.
0 guðl. sctn. ok mundángligu cðli, ■ C.
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dægra cinna mest flýgr fjandinn umhverfis heiminn innan, ok 
[leitar alls í ineð sinni slægð ok svikum, allt mannfólk at glepja 
frá nytsamligri vöku, er skyldast væri í guðs lofi at vaka ok 
hann hjálpar at biðja'. En þú fær ok þessa alla liluti hróður 
mínum Brandi biskupi, ok vin mínum Guðmundi presti Arasyni, 
ok aðra þá luti nokkura, er þú skalt engum manni öðrum tii 
trúa, innt þú íirir honum einum”. At svá mæltu hvarf hann 
herini; hon vaknar ok má mæla; sækir síðan tilkirkjuok segir 
slíkt sem hon sá ok hcyrði í flrirburðum. Fám dögum síðar 
fór hon sem henni var boðit; ok er hon gengr, sem vegr 
hennar liggr, [um heiði fjarri bygði, þar sem var saurugt ok 
hallt, þá skriðnar hon ok félir í kliíi nokkuru; rekr liana 
jamskjótt fram at hainri nokkurum ákafa háfum, þar er undir 
voru gljúfr ok gjögrar1 2 3 ; ok er hon kemr irijök svá frarn at for- 
aðinu, þá festir hana á úsléttu nokkurri, svá at hon liggr* 
opin ok má sik hvergi hræra or þeim stað, sem lion var komin, 
ok4 þorði hon engu móti at gera, því at þá væri ráðinn bani5 

ef iiana ræki íirir hamrana niðr. Börnin gráta, er þau
sjá misfarar nræðr sinnar, ok megu lienni ekki duga. lion 
liuggar þau; kallar sér munu vel at fara. Ok er hon lá svá 
váðvænliga komin, þá varð því líkast, sem nókkurr hæíi hana 
upp hægliga, kom lion þegar fótum undir sik svá al hon stendr, 
ok gengr því næst þar til er voru börn liennar; komust þau 
öll saman við trauð ok° nauð af heiðinni, því at kné hennar 
hafði skein/.t, þá er hon lell í klifinu; koma um síðir til næsta 
bæjar or öræfi þessu, ok segir sik séð liafa þann sama dag 
fara flrir sér, þá sömu leið sem hon fór, aðra konu með börn 
sín; biðr menn fara, at forvitnast vandliga, hvat um hana liaíi 
gerzt. Nú var farit ok leitað ok fannst sú kona steypzt hafa 
með börnum sínum í þat sama forat, sem henni hafði
næst váða, ok voru þau öll líflátin. En þorflnna inátti þá
livergi gánga; var firir því ílutt á fund Brands biskups;

1) frá [ kastar þessum þúnga á menn, ok þykir þá gott ef hann fær 
svæft þá, at þeir gleymi morgintíðum sinum, C.

2) frá [ um Heljardalsheiði, ok retlaði til Hóla at finna Brand biskup, 
sem henni var boðit, en frerðin var ill um heiðina ok lá nær einn jökull 
yfir alla; þá bar svá at, at hana rak at gljúfrum nokkrum ok féll liún, C.

3) þann. 221; lá, Sk. 4) þat b. v. 221.
6) hennar b. v. 221. 0) við, b. v. 221.
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segir allt slíkt honum, sem henni var sagt. Ok er hon hafði 
þar nokkura daga livílzt, þá var hon flutt þaðan til nálægs 
bæjar, er heitir á Kálfsstöðum; ok á sama kveldi, sem hon 
luifði þar komit, þá sýndist lienni sæll þorlákr biskup standa 
lijá sér [svá segjandi: „þolir þú liart nú í ferðiun þínum”1 2 * ?— Hon 
svarar: tlsvá er víst". llann mælir: „vel hefir þú gætt þess 
er ek bauð þér”. Ok er hann hafði svá mælt, tók hann ok 
strauk linliga hendi sinni um liinn sára fót hennar ok sagði: „nú 
inanl þú verða heil með öllu; l'ar nú ok seg Guðmundi alla 
luti, sem ek bauð þér, svá ok öllum þeim er heyra vilja, þá 
luti er yfir þik hefir liöit, ok þér er eigi bannat upp at bera, 
þá seg úlatliga”. Enn mælir liann lil hennar: „hvat ætlar þú, 
hver þig hali upp reista, þá er þú féllt í fjallinu”? — „Eigi veit 
ek, en þér ætlaða ek, ok þik lnigða ek þar verit hafa”. tlEigi 
var ek þar”, sagði hann, "heldr bróðir minn Jón biskup var 
þá [nærri, hann reisti þik upp'J. Nú kom ek at miskunna þer, 
hugga þik ok græða, ok styrkja þína eýmð [ok öngving:l, ok 
jafnan man ek þér ásjá veita”. J>á vaknar hon; var lieill fótr 
hennar annan dag; fór þá fagnaðarfull leið sína, ok segir þetta 
alll greiniliga Guðmundi biskupi4.

Ein aldræn5 kona tók fótarmein mikit, svá at hon lá í 
rekkju alla xij mánuöi. Eptir þat hét hon miklum fégjöfum 
á hinn heilaga Jón biskup, ok varð lion þegar heil.

45. f,Nú höfum vér yílrfarit nokkut af lífi ok jartegnum liins 
heilaga Jóns biskups, eptir því, sem vér höfum fundit á skyn- 
samligum bókum ritað, ok haft surnt af skynsömum mönnum 
ok réttorðum. Er nú sú vár bæn til þeirra allra manna, er 
þessa frásögn hafa ineð höndum, al þeir íirirlíti svá fremi 
vára frásögn, er þeir gera aðra merkiligri, ok láta oss ná sjálfa 
at koma réttindum firir oss, fyrr en þeir felli dóm á at rengja. 
þess viljum vér ok biðja einkunr alla þá menn, er þessa frá-

1) frá [ ok spurði hvert hert hefði um farirnar, C.
2) frá [ nálægri en ek, því at hann leynist meir at öllum jartegnum, 

ok er hann þó hvergi lægri at verðleikum við guð en ek, C.
a) frá [ b. v. 221.
4) presti, 221. þessi jartein er í C býsna ólik A að orðfæri , nokkru 

styttri og viðast miðr orðuð.
») þannig 221; alldruð, Sk.
f.) saugv lyct hins lieilagajóns biskups, 221, (fyrirsögn) með rauðu letri.
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sögn hafa heyrt, en sjálfa oss mest undir, ok vár þyrpt, at vér 
sækjum at árnaðarorði öll saman þenna hiun háleita guðs 
dýrðlíng, enn hcilaga Jón biskup, ok köllum á hann í várar nauð- 
synjar. Látum oss því skyldra þikkja hann at athyllast, sem 
vér heyrum íleira dýrðlikt frá honum sagt, bæði af lífi hans 
ok jartegnagjörð, liversu almáttigr guð lét sér sóma hans 
dýrð at birta íirir mönnum. Biðjum þá þess með alhuga þenna 
hinn góða* 1 guðs vin, at hann árni oss við drottinn allra þeirra 
luta, er oss liggr stærst við meðan vér lifum þessa heims, 
ok guð kalli oss svá fremi af heiminum, er vér hafum náð áðr 
allum þeim viðrbúníngi viðr andláti voru, er oss má hjálpvæn- 
ast vera; en at liðnu þessu lífi veiti hann oss paradísar vist 
til dómsdags, en eptir dómsdag himinríkis vist eilífa með 
sjálfum sér ok allum helgum in secula seculorum. amen2.

1) göfga, 221.
i) Neðst á blaðs. i 221. er mcð rauðu letri: uHer hefr saugu hins

mykla Augustini sva sem herra Runolfr aboti Sigmundarson af Yeri snar- 
aði af latino. prologus”. Jietta er fyrirsögn fyrir Augustinus sögu, sem 
befir komið á eptir Jóus sögu í þeirri skinnbók, einsog i Sk.
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YIÐBÆTIR.

A liinum sjaundu degi eptir andlát hins sœla Jónsbiskups, þá 
er enn voru allir hans hugðarmenn ok ástvinir í mikilli hrygð 
af hans dauða, ok var þó öllum hryggvari sú ekkja, er fyrir 
staðarbúi hafði ráðit, ok annazt allt vel ok trúliga ok forsjáliga. 
En þat cr sagt, at ij konur mikilsháttar öfunduðu liana ok 
settu ráð í rnóli henni með presli þeim er Hjalti hét, ok fyrr 
gátum vær, er þar var at ráðum, ok einn hafði enn verit af 
vildarmönnum hiskups, ok leituðu um þat, livern veg þau 
mættu ræna hana því valdi, er hún hafði haft meðan biskup 
lifði ok vel fyrir ráðit, ok vildu gruna, at hún varðveitti trú- 
liga, ok hugðu þau, at hún mundi leyna af nokkrum góðum 
gripum ok ætla at senda dóttur sinni. En er þessar konur, 
þó ei siðlátar væri í mörgu, urðu staðfastar í þessi ætlan af 
áeggjan fjandans, þá gánga þær um nótt, ok þessi prestr með 
þeim, at hvílu hcnnar, þá er hún svaf, ok tóku á braul alla 
lykla, þá er liún hafði lagt hjá sér; þeir gengu at klefum ok 
at öðrum lokum, ok luku þau upp ok ransökuðu hvervitna. 
En þau tóku öll eina hefnd eptir guðligum dómi, en þat var 
vitQrríng þegar um morguninn eptir; ok lýstu þá yflr því, at 
þau höfðu misgjört við vin hins sæla Jóns biskups, er þau 
lögðu harm á harm ol'an þessari góðu konu, er mest hrygðist áðr 
af andláti hiskups, ok því fengu þau skjóta hirtíng af guði. 
En þessi kona hét önnur Guðrún, ok var göfug húsfreyja, en 
önnur hét Valgerðr Böðvarsdóltir, ein ágæt mær.

2. þess atburðar vcrðr einkum viðr at geta, er at harst 
eptir andlát hins sæla Jóns biskups, á þeirri stundu, er á meðal 
varð lians andláts ok upptekníngar. Er þat upphaf lil þeirrar 
frásagnar, at þá hinn sæli Jón hiskup réð fyrir llólastað, þá 
réðust þángat margir siðlátir menn, bæði karlmenn ok svo 
konur, sem fyr var getið. En lil forráða réðst sá maðr, sem 
i'yrr var getið, er nefndr er Ilámundr prestr Bjarnarson, ok 
með lionum frændmær lians, er Hiídr liét, úng at aldri en hrein

i) þær jarteinir, sem C hefir nmfram A ok ekki urihi settar neðanmáls.
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at Iíkama, en lítilát í verki, mild í hugskoti, fögr at áliti cn 
fegri at trú; því at svo var trúa hennar mikil, at liún fvstist 
þegar á únga aldri einsetulífs, ok bað kostgæfiliga liirni sada 
Jón hiskup, at hann léti henni einni saman hús gjöra ok vígði 
iiana til nunnu. Hún hað ok frænda sinn ok fóstra, at veila 
sér fulltíng til þessa, at biskup léti þetta eptir lienni. En 
þessa bæn fékk lnin ei af þeim, því at þeir þorðu ei til at 
hætta, livort hún fengi haldit svá brattri fyrirætlan. Ok er hún 
náði því ei, er hún fýstist, þá liverfr hún í burt um haustið 
einn hátíðisdag eptir messu leyniliga, ok leitar sér eyðistaðar. 
jþá var at henni leitað, ok fannst hún hvergi á staðnmn heima 
ok eigi á næstum bæjum, ok undruðusl þetla allir; var þat ok 
sumra manna ætlan, at hún mundi liafa misst vits síns hráð- 
liga ok hlaupit á ána er skammt var frá staðnum, eðr fyrirfarit 
sér með öðruin skjótum atburð. En er þetta heyrði ein vitr 
kona, er Guðrún Daðadóttir hét, móðir íngunnar, er fyr var 
getið, þá mælti hún: „ei skulu þér ælla svá heimskliga um 
syslur vora Ilildi, því at liún kom til vor snemma í morgun, 
segi ek yðr satt, at hún bar ei óra í augum, heldr þekk guð- 
legri miskun. Trúi þör því, er ek segi yðr, því al íjarri mun 
hún reynast, sem þér ætluðut”. llennar var vant nokkura daga; 
þá sögðu konur þær, er farit höfðu áðr um sumarit lil berja 
í Kolbeinsdal ok hún með þeim Hildr, at liún hefði þat mælt 
fyrir þeim, at þar þætti henni vera byggiligt þeim manni, er 
einsetulíf halda vildi; sagði berin vera gnóg at eta, ok hin 
skírstu völn at drekka, ok gnógt hellnagrjót, at gjöra sér af 
herbergi. En af þeirra frásögn þá kom mönnum í hug, livat 
hún hafði opl áðr talat; þvífaramenn skyndiliga til þess staðar, 
sem konurnar höfðu til berjanna farit, ok fundu þar skjaldmey 
drottins vopnaða með bænum, ok búna til bardaga móti fjand- 
anum ok lians fiokkum, ok brynjaða með heilagri trú, cn hjálm- 
aða með voninni, ok skjaldaða með psálma saungvum. Hún hafði 
þar þá gjört sér eitt lítið skygni af hellum, ok hafði hún lesit 
sér mikil ber lil fæðslu. lienni var þá fylgt heim á staðinn 
ok fögnuðu allir menn liennar aptrkomu, ok náði hún þá því, 
er hún hafði lengi til girnzt, því at þá lét hinn sæli Jón biskup 
gera lienni eitt lítið hús, ál'ast saunghúsi, fyrir sunnan kórinn, 
ok horfðu suðr á dyrin, ok vígði hann hana til nunnu ok vígði 
henni þenna kofa lil at byggja, ok lifði hún þar sitt líl' til elli ok
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þjónaði guði þar nótt ok dag, með föstum ok bænum. En 
þá er hinn sæli Jón biskup andaðist, þá hlauzt svo tii, at hann 
var grafmn gegnt kofanum.

3. Nú skal þat segja, liverja miskun ok huggun guð veitti 
lienni fyrir verðleik hins sæla biskups Jóns, fóstra hennar, þá er 
hann var liðinn af þessum heimi, því at eptir andlát hans þoldi 
hún marga freistni óvinarins, svo sem margir vissu ok ei mátti 
leynast: Á nokkurri tíð gjörðist þar músagángr svo mikill í 
kofa hennar, at bæði voru margar ok stórar, en henni voru 
þær mjök lmgstæðar, ok þótti henni við því búit, al lnin mætti 
ei standasl. þar var livtersvitna í leitað, þess er mönnum kom 
í liug, at eyða þessum óvættum, olc hafði ekki at sök. J>á var 
sent eptir hinum hagasta smið, Bersa Dagssyni, at hann bjarg- 
aði henni með sínum hagleika. Hann fellir innan kofann ok 
þilr sem vandligast, ok varð ekki bót at; þá var þar komit, at 
menn þóttust ei fá at gjört. Ok er Hildr einsetukona sá, at 
menn mundu fyrirleggjasl at bjarga henni við í þessari freistni, 
þá mælist hún við einsaman einhverja nótt: tlEf minn lierra 
Jón biskup mætti vita, hvert ángr mér væri at þessum óvætt- 
um, ok vildi hann nú hyggja svo um mitt, andliga, sem hann sá 
likamliga' meðan hann lifði hér í heimi með oss, þá mundi 
nú ei svo lengi fram fara. „Ileyr þú nú, liinn heilagi Jón 
biskup”, sagði hún, „því at þú helgaðir mik guði með nunnu- 
vígslu, ok settir mik í þessum stað ok leystir mik af allri íjand- 
ans freistni með máli munns þíns ok fulltíngi bænar þinnar; 
en nú firirlætr þú mik framliðinn. lleyr þú nú ambátt þína 
trúandi, því at ek má lijálpast við þinn verðleik, svo at ek 
verði ei yfirstigin eðr ek firirláti bygð mína, þá er þú bjóst 
mér hér fyr, svo at ei fagni óvinrinn af mér. Vertu svo nálægr 
nauðsyn minni, sem þú hvílir nær mínu liúsi; ok þessar hinar 
veslu mýs, sem rnik hræða ákaíliga, keyr þú þær svo í burt, at 
þær sjáist hér ei síðan, til þess at ek gleðjumst fyrir þínar 
sakir, ok rnegi ek gjöra guði mínum þakkir í styrk hans þjón- 
Ustu". Ok er hún haf'ði þetla mælt, þá sá hún mann koma í 
kofann kennimannligan ok lieilagligan ok mjök göfugligan. En 
hún þóttist þar kenna hinn heilaga Jón biskup. Hann hafði 
stökkul í liendi, ok stökti um lnisit, ok rak svo í burt mýsnar

) Orðin „andliga” ok „líkamliga” standa hér líklega öfugt.
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allar, ok varð aldrei vart við þær síðan í þeirn sama kofa, ok 
gjörði hún guði þakkir ok hinum sæla Jóni biskupi.

4. Sii kona var ein á Hólastað á dögum Iíetils hiskups, 
er Guðrún hét, ok var kend við kirkjuna ok köllut kirkjukerlíng. 
Hún unni mikit guði, en þó gjörði hún marga hluti óvitrliga, 
því hún var fám mönnum lík at undarligum hlutum ok siðum. 
þessi kona vakti nætr allar nær í gegniun í kirkju hjá líkum. 
Hún liafði gjört sér lijá hurðu kirkjunnar svo sem altari nokkut, 
eðr stall. þar sté hún á þann stall daga ok nætr ok kallaði 
þaðan til guðs ok mælti svo: ,,'J'ak þú mik Iíristr ok skjótt, 
tak þú mikl eigi er þegar nema þegar sé”. ]>at var einhverja 
nótt, at hún hafði enn vakat at vanda sínum hjá einu liki, þá 
sýndist henni um miðnættis skeið hrærast hinn dauði á börnn- 
um, ok litlu síðar á fætr standa með mikilli gnauðan, ok vildi 
sækja at henni ok grípa hana höndum; en þegar varð hún 
ákafliga hrædd við þessa sjónhverfíng, ok kallaði á Iírist með 
ópi miklu, ok flýði þá undan innar allt lil altaris, ok greip 
ofan af altarinu kistil, er í voru helgir dómar, ok hafði í faðmi 
sér, ok leyndist svo flrir innan altarit skjálfandi. En af þess- 
um ókyrleik vaknaði guðs amhátt Hildr, ok vildi vita hvaða 
ókyrleika væri at heyra fram í kirkju. Hún lauk upp glugga 
einum, er á var saungþilinu, ok leit hún fram í kirkju ókyrleik 
mikinn; henni sýndist kirkjan öll full af draugum hræðiligum 
ok skuggum, ok sóttu allar þessar sjónhvcrfíngar at Guðrúnu. 
EnerHildrsá þetta, þá vildi hún skjótt frá líta; en þess var þá 
ei kostr, því at þá var andlit hennar svo stirl ok áfast þilinu, at 
hún mátti hvorki hræra hálsinn né höfuðil. f>á vildi hún leggja 
saman augun, [en mátti eigi] fyrir því, at svo voru stirð sjáldrin, 
at hún gat augnabránum hvergi vikit; því varð luin at sjá þat 
er hún vildi gjarna ei sjá. Ok er liún var svo fast haldin í 
þessari hræðiligri sýn, þá tók hún með mikiili áhyggju at kalla 
á Jón biskup fóstra sinn, at hann dygði henni ok frelsti liana 
af' þeirri fjandans freistni, svo sem liann hafði áðr fyr gjört; 
ok þá þegar sér hún hinn sæla Jón biskup gánga or saunghúsi 
skrýddan biskups skrúði, ok hafði bagal í hendi. lienni þótti 
hann með iniklu ljósi ok heilagligr at sjá. Hann nernr stað á 
saunghús-gráðunum, ok með bagalstafnum ok broddinum bægir 
hann þeirri liinni vondu sveit, svo at þessir óhreinir andar 
flýðu allir undan lians heilagleik, sumir þar niðr, er komnir
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'0rn, sem hinn versti reykr. En liinn heilagi Jón biskup hvarf 
henni jiegar eptir pessa sýn; var lnin þá ok frjáls af allri 
þeirri vondu sýn, lofandi almáttugan guð ok liinn sæla Jón 
hiskup, fóstra sinn. En Guðrún kerlíng leyndist alit til morg- 
l*ns, ok vissi ekki lil þess, hvat Iírists ambátt hafði atborizt. 
*'j11 þenna atburð sagði hún fám mönnum, því at Ilildr vildi 
'era Iráskila ailri fjölmælgi, eptir þat er bún bafði í einsetu 
gengit; en kirkjukerlíng var fjölmálug, ok fyrir því var þat í 
Hestra manna vitorði, sem henni bar lil handa; en Hildr nunna 
sagði sem fæstum frá. Oddnýju Knútsdóttur sagði hún frá, en 

ddný sagði frá Guðlaugi múk Leifssyni, er þessa sögu heflr 
Samansett.

ö. Svo cr hér sagt, at einsetukona Hildr lifði frá dögum 
'lóns biskups, ok til þess er Björn biskup Gilsson hafði verit 
^iskup xij vetr, er binn þriði réð fyrir Hóla biskupsdæmi. Hún 
hafði alla stund lífs síns himneska atferð liér í þessum heimi. 
Sýndist ok þat hér í þessum heimi á liennar yflrbragði, al liún 
har heilags anda gipt í sínu brjósti, því at bún var jafnan blíð 
°k mjúklynd ok hafði dúfu einfcldi. Hún lærði siðlátar konur, 
þa>r er iujniu |ii ]iennar j hljóði. Hún fóstraði ok snauðan 
s'ein, þann er Iíetill biskup veitti, er þórólfr hét, ok kcndi 
10num psaltara; ok þá er hún tók at eldast mjök, ok hún 
"l,lUi eigi fyrir íVosts sakir ok kulda vera i kofa sínum á vetr- 
0rn, þá var lienni fengit varmabús ok þjónaði henni ein kona. 

1111 lét tjald eitt hánga yíir sér, lil þess er liún sæi ei þá 
1"<!rin, er í húsit gengi; en bún mælti aldrei veraldlegt orð 

[ gálaust; en hvat sem hún þurfti nauðsynligt at hafa, þá 
Iddi hún þess með bendíng eðr liljóðum orðum. Hún fylldi 

1 ga sína í góðri elli liinn v. [íio»in,«]1 dag Martii mánaðar, ok 
andaðist ok fór þá lil guðs, ok l'rá þessa heims ánauð. En 
s'° heíir nú almáttigr guð fagrliga fyrirséð, at svo sem hún 
^ satnfengd hinum sæla Jóni biskupi meðan bann lifði, þá ber 

1 °'í svo saman andlátsdag hennar ok upptekníngardag hans. 
'n. k SV° hrandr biskup Sæmundarson, þá er lík Bjarnar

"l’s Var niðrsett hjá hinum sæla Jóni biskupi: at þá er 
kirk'1* at krstu hans, þá kendu allir menn ilm, þeir er í

JUgarðinum voru. En þeir er eröflna grófu luku upp kistu

•) v. í c. öa;tt h(5r við samkvæmt upptekníngarilegi Jóns biskups.
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Iiins sæla Jóns bisknps, ok banð þcim mikla þekt, er þcir sá 
líkit, ok var þá margstaðit lialdit á beinunum, ok sem vænst 
þótti til, at aniian veg mundi vera en ilma af*.

62. Sá var einn maðr, er þat mein hafði, er slitnaðr var 
á honum kviðrinn, ok voru signir niðr á honum smáþarmarn- 
ir, ok hafði liann liaul. Eptir þat tekr hann stein einn úr 
leiði Jóns biskups ok batt viö kvið sér, þar er sakaðr var; en 
um morguninn eptir, þá var hann heill maðr, svo sem liann 
var borinn frá móður kviði, lofandi guð ok hinn heilaga Jón 
hiskup.

Maðr hét Guðmundr, hann var daufr báðum eyrum, svo 
at liann heyrði ekki; þá hét hann fyrir hinu hægra eyra á 
hinn heilaga þorlák biskup, en á hinn heiiaga Jón biskup fyrir 
því vinstra, því at þá var ei upp komin heigi Jóns biskups; en 
hann liét at sýngja jmlcr nostcr fyrir dag hvers þeirra. Nú 
kom at þeim degi, er heilagr dómr Jóns biskups hafði verit 
upp tekinn, ok fékk liann þá heyrn sína [á] því eyra, er hann 
hafði á hann heitið, lofandi guð ok hinn iieilaga Jón biskup.

Ilalldór hét maðr, hann hafði brotfall; hann hét á hinn 
sæla Jón biskup, at hann skyldi sækja honum heilagan dóm 
hans ok vaka þar, ok hann hét enn nokkru fleira; ok þegar 
hann hafði fyrir heitinu mælt, var hann alheill, lofandi guð ok 
hinn heilaga Jón biskup.

]>at var á lángaföstu, al bóndi fór al kaupa fösturnat, 
sá er Vigfúss hét, því at þá var lokit öllum vistum heima, 
nema hval. Bóndi var lengr heiman en hann ætlaði, því at 
veðrátta var svo hörð, at hann gat ei heim komizt, ok varð 
at vandræðum heima um föstumatinn, því at livergi gat at kaupa. 
]>á mælti húsfreyja, at hún mundi lieita á guð ok hinn sæla 
Jón biskup sér til árnaðarorðs, at hann gjörði á þeim misk- 
unnarbragð í líkn sinni á nokkra lund, svo at þeir menn legði4

1) þossir 4 undanfarandi kapp. standa í samfellu í C. milli kap. 22 og 23. 
i) Eptir upptekníng Jóns biskups standa í C. fyrst jarteinirnar um 

Leif, Guðlaugu, Hildibjörgu, Sigriði, cn þar næst koma þessar tvœr.
því nœst stendr í C um jjuriði, Eystein, uAnnar maðr skcindi sik 

á hendi’’ og „Ein öldruð kona” en þar næst koma þessar sex jarteinir. 
t) logðu, C.
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fti njjðr þurföstu sína, er áðr höfjðu fastað fyrir guðs sakir; 
cn at heiti voru með lienni dætr hennar. J>ær hetu at sýngja 
CL sinna jmter noster ok Maríuvers, ok gefa hinn fyrsta kálf 
undan kúm sínnm. þetta var hinn næsta dag fyrir lienedictus 
messu; þá var ekki lil náttverðar þeim), en þat voru xij menn 
er föstuðu. Svo bar at á þeim degi, er þær höfðu lieitið, at 
mær nokkur átti erindi at i'ara í ról upp, eptir þeim hlut, er 
hún hafði þar eptir látið; þá sá hún liggja á hurðásnum vij 
flska skarpa, ok þóttist hún öngva liafa séð jafngóða, ok unn- 
ust þeir at gnógu þat kvöld. En brátt eptir þat kom bóndi 
heim, ok sögðu þau honum þenna atburð, ok lofaði hann guð 
ok hinn heilaga Jón biskup.

Maðr einn fór leiðar sinnar föstudag hinn lánga; en hann 
átti at fara yflr vatn mikit ok var ís á vatninu. En er liann 
átti eigi lángt til lands, þá brast niðr ísinu undir hestinum, 
ok íéll hann í vökina, en maðrinn komst á land ok var á land- 
nyrðíngr ok liit grimmasta veðr fyrir kulda sakir, en leið var 
laung eptir mönnum; ok er liann korn heim, þá voru menn at 
psalltara saung; en prestr einn átti hestinn, er ívarr hét. Hann 
hét þegar á hinn sæla Jón biskup, at bjargat skyldi verða hest- 
inum ok því sem á var, en öngum manni þótti lífs von liest- 
inum fyrir kulda sakir ok dýptar vatnsins. En þó fóru menn 
lil vatnsins ok sá þar fljóta hestinn lífs í vatninu; ok þegar er 
þeir koniu at fram, þá lagðisl hestrinn at ísbrúninni, þar sem 
þeir stóðu fyrir, ok drógu þeir hann upp á ísinn ok riðu hon- 
um heim ok jafnsíða, ok lofuðu guð ok hinn heilaga Jón 
biskup.

8. Steinólfr hét bóndi, hann bjó á landi staðarins at Hólum, 
°k hafði þat mest sér til atvinnu, er staðrinn átli, sem margir 
aðrir. Hann fór leiðar sinnar ok annarr maðr með honum, er 
^valr hét; þeir fóru með hest, er Brandr biskup átti, ok höfðu 
á ij vættir hvals. En er þeim varð minnst von á, þáféll hestr- 
mn niðr, ok réttir frá sér höfut ok fætr. Tóku þeir þá úr 
munninum; þeir staunguðu ok börðu hann alla vega, ok hrærði 
bann hvergi á sér. J>á mælti Svalr: uEi ætla ek, at vil mun- 
um þurfa lengr við hann at fást, því at mér sýnist hestrinn 
dauðr vera”. uSvo sýnist mér ok”, sagði Steinólfr, uen opt 
l'ikkir niér bráð kunna at verða lirossa-sótt, en sú slysförin 
meirij ef deyja skal lxestr þeirra Maríu ok biskupa vorra hér í

14
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höndiim mér”. ,.Ekki verðr nú gjört <it því”, sagði Svalr. 
Steinólfr hann inælti þá: ,,ok hví mun Jón hiskup vilja láta 
deyja liest sinn, svo góð sem hóntim þótti hrossin meðan 
hann var liér í heimi, ok fyrir því mun ek nú heita á hann, at 
hestrinn rakni við, ok rntm ek sýngja iimtigir sinnum puter 
noster, ef hann virðist al heyra ákall mitt, ok láta fylgja jafnan 
iriörg Maríuvers. Ok þegár er hann hafði fyrir heitinu mæit, 
þá hrærðist heslrinn. j»eir lóku þá grös ok lögðu í munn 
hestinum ok ál liann þá. Eptir þat spratt hestrinn upp ok 
gekk á gras ok beit tíðum, en þeir urðu fegnir. „þatætlaek”, 
sagði Steinólfr, „at okkr muni duga at fara brátt, því at sá 
einn á nú hlut al með okkr, at ci man þat láta at skorta, al 
við komumst ei heirn í kveld ’. Nú leggja þeir upp á hestinn 
þat liit sama, sem hann hafði áðr lrorit, ok fara leið síua, ok 
koma heiin um kvöldit ok segja atburðinn IJrandi biskupi, ok 
lofuðu allir guð.

9. Svo er sagt, at kaupmenn fóru á ij skipum af Orkneyjum 
lil Islands, ok sigldu þar til er þeir kornu í lands sýn. Eptir 
þattókaf byri alla ok gjörði logn; lögðu þá hvorrtveggi í rétt'. 
þá gjörði þokur miklar, svo at hvorki mátti sjá sól né land, 
ok hélzt þat viku; en þat var frjádaginn, er þeir lögðu í rétt. 
En annan frjádag eptir. ræddu rnenn um á öðru skipinu, at 
þeir mundi heita nokkru. En þar var íslenzkr maðr einn á 
skipinu, er ]>órðr hét; hann mælti, at þeir mundi lieita á Jón 
biskup. ]>eir urðu þegar allir samhuga á þat, at hverr rnaðr 
skyldi gefa hálfari enskari peníng, ok hétu at sjá skyldi annat- 
hvort sól eðr land fyrir þoku sakir, áðr eu nón kæini þann 
sama dag. Eptir þal festu þeir heit silt; ok er al nóni dró, 
skipaðist ekki veðrit. ]>á tóku Austmenn at áinæia Jóni bisk- 
upi, ok sögðu hann ekki iielgan vera, ok l'óru til matar síns. 
En þeir menn í austri voru sá at þoka öll var horfrn, ok hér 
með sá þeir sól ok land, ok voru þeir komnir fyrir Austíjörðu, 
ok þá sá þeir skip þat, ér þeim liafði verit samfara um surn- 
arit. Nú tóku þeir at skipa landi. Eptir þal dró yfir hinn 
sama myrkva, sem áðr liafði verit; koin nú at vindr, ok sigldu 
þeir til hafs. En þeir er á voru öðru skipinu ok öngvu höfðu 
heitið, þeir sá öngva veðraskipan, hvorki sól2 né land; ok er

j) reií, C á báðum stöðum. ■>) lciðr.; sjó, C.

I
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vindr korn á , sigldu þeir tii lunds er öngvu höt'ðu heitið, ok 
komu á Eyrur ok brutu skipit í spón. En þeir er heitið höfðu 
á liinn heilaga Jón hiskup sigldu þar til er þeir koinu vestr fyrir 
Breiðafjörð, ok tóku þar höfn í Dögurðarnesi, lofandi guð ok 
hinn heilaga Jón hiskup.

Bótólfr liét maðr, hann hjó skip sitt til lslands; en þá er 
þeir voru í hafl staddir, þá fengu þeir myrkva mikla, svo at 
þeir vissu ei, hvort þeir horfðu. J>ví gekk ij vikur. Eptir þat 
hétu Jieir á hinn heilaga Jón biskup, at þeir skyldi sjá himin- 
túngl fyrir hina þriðju sól. þeir hétu, at hverr maðr, sá er á 
skipinu var, skyldi gefa hálfa inörk vux, en þar voru á xviij 
rnenn. þetta var frjádaginn nær nóni. En laugardaginn eptir 
sá þeir land, ok voru þá komnir fyrir Lánganes; komþáávindr 
hagstæðr ok tóku Gáseyri, lofandi guð ok hinn heilaga Jón biskup'.

10. Sá atburðr varð áVíðimýri, í ágæts manns hýbýlum, 
Kolbeins Tumasonar, at kona sú er vann Gyríði húsfreyju fór til 
laugar, ok önnur kona með henni af næsta bæ, þeim er í Urekku 
heitir. þær höfðu með sér klæði mörg, er húsfreyja átti; en 
veðrátta hafði verit mjök hörð áðr, ok þá voru frost mikil ok 
þúngfært. En er þær komu lil laugarinnar, þá tók þorkatla al' 
sér skóna, ok lagði niðr undir stein einn. Eptir þat taka þær 
ut þvo; var þar ok komit margt annarra kvenna til þvotta. 
Arndís hét kona, hún tók til orða: uhrafn flýgr þar,” sagði 
hún. ullvat er undir því?” sögðu þær. uMér þótti, sein hann 
hefði nokkut í munni sér,” sagði hún, ueðr hvar léztu skó þína, 
þorkatla?” — uHér undir steininn”, sagði hún. Eptir þal leita 
þær skónná, ok voru þeir þá í burtu. Sjá þær nú allar, at 
hrafninn llýgr austr til Krossaness, ok eptir þat býsl liver 
kona í burt, svo at þær urðu tvær einar eptir, þorkatla ok 
Sigríðr, ok tekr nú til að líða fast at aptni; þóttust þær nú 
v>ta, al henni mundi ei duga at gánga skólausri í þessari ófærð 
°h frosti; þeim þólti ok illl at vera þar, því at þar höfðu 
snauðir menn áðr andazt í laugarhúsunum. Nú fara þær í 

pá mælti þorkatla: j,Nú skal heita á Jón biskup frænda 
'ninn til þess, at annathvort sé, at menn komi i móti okkr

hann leggi annat til hjálpar, en ek mun bíða ineðan þú 
ho'r til bæjar, ok skal sýngja V pater noster hvor okkar ok með

3) C setr hér á milli söguna um Narfa.
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Maríuvers. Eptir þat fór Sigríðr úr lauginni, en þorkatla sat 
þar eptir. En í því bili er Sigríðr gekk nr lauginni, þá mælti 
hún : „lirafn flýgr þar,” sagþi lnin. ullirð eigi þat,” segir J>or- 
katla. „Far úr lauginni,” sagði Sigríðr, uþví at mér þótti, sem 
hann hefði nokkut í munni sér, sem fyrr.” Nú hugðu þær at, ok 
sá, at hrafninn fló aptr til hins sama steins, sem hún hafði 
skóna fyrr haft um daginn, ok iét þar niör þ.at hann fór með, 
ok fló burl eptir þat. En þær fóru þúngat til, ok sá, at þar 
voru þá komnir skórnir lieilir ok óskaddir, ok fóru þær lieim, 
lofandi guð ok binn heilaga Jón bisknp, ok sögðu þenna atburð 
Iíolbeini bónda ok mörgum öðrum1.

11. þórdís hét kona, er enn var fyrr frá sagt-; húnáttikú 
eina, sú er sjúk var, svo at hún át ekki, nema lagl væri í munn 
henni, ok fórst þat fyrir þat kveld; þá var liart í lnig liennar, því 
at þar lá við lífsbjörg hennar, ef kýrin væri drepin. J>á hét 
hún fyrir henni á hinn heilaga Jón biskup, at gefa kerti þat 
er læki um háls lienni fram við bóga, ok gefa lýsi nokkut undan 
henni, ef hún yrði heil. En eptir um nóttina þá dreymdi hana, 
at maðr kæmi at lienni í kápu svartri, mikill ok bjartr í ásjón, 
ok þó göfugligr; en bann mælti: uEr ei bægt nú hugarfarit, 
þórdís” ? sagði hann. uEi er hægt”, sagði hún. uEk lieili 
Jón”, sagði hann, uok em nú kominn til þess liíngat, at gæta 
kýr þinnar með þér, ok skulu vil nú kaupa saman, at ek skal 
gæta kýr þinnar, en þú skalt hvern dag minnast mín í nokkru, 
því er þér hentar; en svo mun kúnni seint batna, at þér mun 
þat örvænt þykkja áðr”. Eptir þat sneri liann í burt, en hún 
vaknaði ok fór þegar til kýrinnar; hún stóð þá upp við hey 
ok át, ok batnaði dag frá degi þar til bún var heil.

þorkell hét maðr, ok hafði haft handarmein marga vetr, 
ok mátti eigi á aðra hlið liggja, en þá er Brandr biskup var 
andaðr ok lík lians var til grafar borit, þá var heilagr dómr 
Jóns biskups ok út borinn ok um kirkju, ok gekk þorkell þá 
undir skríninu ; ok á þeirri stundu fekk hann heilsu sína, lof- 
andi guð ok binn heilaga Jón biskup.

i) Hér á milli stendr í C sagan um jjorfinnu.
n) Hin jarteinin um þárdísi (sjá bls. 195) stendr löngu síðar en þessi 

í C, svo riiðina í C er lítið að marka.
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JÓNS SAGA HELGA EPTIR GUNNLAUG MÚNK'.

j'Ieðr því at miskunnar faðir ok guð allrar hugganar, vorr 
herra Jesus Christr, hefir leitt vora forfeðr frá ótrú ok til al- 
Wenuiligrar ok sannrar trúar, ok grundvallað sína borg ok 
einkanliga plantat sinn víngarð, heilaga kristni, um Norðlend- 
inga fjórðúng, fyrir röksamliga predikan lieilags lifnaðar liins 
idezaöa Jóns Ilóla biskups, skipandi hann oss föðr ok for- 
sijóra, lífs læriföðr ok liáleitan árnaðarmann þeim er á liann 
kfdla með sannri trú ok hreinu hjarta sér2 til fulltíngs ok 
ténaðar: því höfum vér ætlat meðr guðs fulltíngi fram at bera 
^eð réttligri frásögn þat kraptanna ljós, sem þessi hinn ágæti 
guðs geisli, liinn heilagi Jón hiskup, heflr fagrliga lýst með ok 
Prýtt, eigi at eins sína fóstrjörð, lieldr ok nærverandi lönd 
lJessa konúngsríkis3, kunnikt gerandi eptirkomandi þjóðum 
Þessa góða manns verk, siðu ok siðferði, at heyrandi menn 
l^essa frásögn hitni því framarr í ást ok elslui viðr þenna guðs 
v»n, sem þeir lieyra fleiri dásamlig tákn ok kraptaverk, er guð 
hefir gert fyrir hans volduga verðleika, ok at ljósker hans 
hraptaverka, upp setl á háfa kertistiku, lýsir öllum bjartliga 
hristninnar sonum, ok brott reki meðr sinni birti vor synda 
myrkr, ok at góðum mönnum sé fram settr bjartr spegill fagr- 

eptirdæmis, þeim sem eptir vilja likja dýrðarfullu siðferði 
l'essa ágæta biskups. llöfum vér þessa frásögn, [segir Gunn- 
Inugr múnkr, siðugr rnaðr ok góðrar minníngar, er4 látínu

') Urcatuð eptir Stokkhólmsbók (St.), en brotin í niðrlag 
' M. 219. folio. Öll pappírshandritin eru komin frá St.

11,111 m«ð rauðu letri: „prologus f' sogn [eda soguPJ Jons soguhola byskups’’. 
*) sett, St.

að ^ ^ frumritinu latínska mun liafa staðið regnum, enda má og vera, 
sögunni sé snarað eptir að landið kom undir konúng.

*• B. 15

sögunnar eptir 
I St. er þessi

4) or, St.
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[söguna] diktal licfir' , aí oss ellrum mönnum ok meirháttar 
numit, ok eigi af einni saman vorri ofdirfð ok hvatvísi þetta 
verk upp byrjat, heldr at boði ok áeggjan veröligs herra Guð- 
mundar biskups1 2. Biðjum vér alla þá, sem þessa frásögn 
heyra, at fyrir vorn ólistugan framburð ok ósnjallt orðatiitæki 
fyrirdjarfl þeir eigi svá háleitt efni, sem vér munum fram flytja, 
heldr umbæti meðr ást ok elsku þar sem þeir sjá þess með 
þurfa3.

24. í>ar byrjum vér frásögn af hinum heilaga Jóni biskupi, 
at í þann tíma, er réð fyrir Noregi Ilaraldr konúngr Sigurðar- 
son, er liðin vóru frá falli bins lieilaga Ólafs konúngs tuttugu 
ok þrjú5 ár, var Jón fæddr af kyngöfgum mönnum ok guð- 
hræddum, á bæ þeim, er Breiðabólstaðr heilir, í Fljótshlíð. 
Faðir hans bét Ögmundr, cn þorgerðr móðir. Faðir Ögmundar 
hét þorkell, ok var son Ásgeirs kneifar, en móðir þorgerðar 
hét þorlaug, ok var dóttir þorvalds or Ási, en Egill hél faðir 
þorgerðar, son Síðu-Ilalls, þess manns, er fyrst varð auðit af 
öllum liöfðíngjum Austfirðínga, afneitaðri skurðgoða villu, 
at taka viðr kristnum dómi ok trú almenniligri. Jón vóx upp 
heima á Breiðabólstað meðr feðr sínum ok mæðr, þar til er 
liann var fjögurra vetra gamall. í þann liina urðu mikil tíð- 
indi, ok þau, er öllu landsfólkinu vóru til mykils fagnaðar ok 
andligrar nytsemdar: þá var vígðr lil biskups í Skálliolt ísleifr, 
son Gizurar hins livíta, en dótturson þórodds goða, at bæn ok 
beiðslu alls landsfólksins; var hann vígðr til biskups af Aðal- 
berto erkibiskupi í Brimum í Saxlandi, í borg þeirri, er Her- 
forða heitir. Ilann var vígðr l'yrstr liigat til lands, þeirra bisk- 
upa, er hér hafa at stóli selið. Alargir biskupar liöfðu áðr 
komil til íslands, þeir er ekki höfðu bigat vígðir verit. ísleifr 
biskup var í Noregi hinn næsta vetr eptir, er hann var vígðr 
tii biskups, ok fór eptir þat til íslands, ok kom út hit næsta sumar

1) Sbr. cap. 23. þcssum ortum frá [ hcfir pýbandinn eflaust skotib inn í.
j) til þcssara orfca Gunnlaugs litr Arngrímr ábóti í Gul&mundar siigu:

„þcssi Gunnlaugr componcrabi mcbr látinu lif Iiins sæla Joliannis fyrsta 
holensis; váttar haiin pat í prolotjo þess sama vcrks, at Jiat efni tók 
hann upp í fyrstu fyrir bæn eba boíi viri&uligs herra Gu'fcmundar Hóla- 
biskups”. a) Jienna prologus vantar í öllum pappírshandritum.

t) „her byrjar sogu hins hcilaga Jons hola bps”, St. meij rauím letri.
s) réttara „tvö” (bls. Iblj.
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l°i'ir1 óaldar vetr hinn mykla, ok hafði stól sinn á heimili sínu 
°k föðrleifð í Skálholti.

32. Snemmendis varfyrirspáð af vitrum mönnum, hvílíkr 
'naðr þessi smásveinn mundi verða, hinn sæli Johannes, því 
;>t hvar sem liann kom fannst mönnum mykit um liann, þeir 
(í>' hugleiddu hans hit ágæta yfirbragð. Einn heilagr maðr, er 
'1()t Guðini, kallaðr hinn góði, ok þat liyggja menn svá verit 
l'alá, sem hann sá þenna únga mann, mykiliga undrandist 
i'ans bjartleik, lagði hann þvílíkan orskurð á þetta hit blezaða 
"ngmenni: ..þessi maðr er sannliga heilagleiks spegill, ok sýnir 
1 sínu bjarta yfirbragði þann mann, sem einkanliga er valdr 
af guði til heilagrar þjónastu”. j>essi sveinn var fagrliga prýddr 
afguði meðr mörgum ok einkanligum vingjöfum. Hann var mjök 
fri'ðr í ásjónu, bjartr í augum, gulr á hár, langr vexli, sterkr 
at afli, öllum fríðleik ok guðs miskun alla vega um kríngdr. 
^ptir því sem hann var í hvers manns augliti æskiliga iimaðr 
°k sæmiliga á sik kominn, svá var hann ok viðr alla góða 
"íenn hýrligr, siðsamr ok prýddr hæverskligri hófsemd, sýn- 
at>di sik elskuligan allri alþýðu, ok því varö hann val vingaðr 
fc'aði ok góðum mönnum. Auðsæ var guðs gipta meðr honum 
l'egar á únga aldri, sú er enn siðan birtist í fyllíngu krapt- 
anna ok framníng jarteigna.

4. j>á er hinn sæli Johannes var barn at aldri, sigldi 
1,ann af íslandi rneð feðr sínurn ok mæðr; kómu þau til Dan- 
^nerkr ok fóru á fund Sveins konúngs Ulfssonar; tók hann 
V|ðr þeinr sæmiliga; var þorgerði, rnæðr hins heilaga Jóns, skipat 

sitja hjá sjólfri drottnínginni Ástríði, rnæðr Sveins konúngs. 
I*0rgerðr hafði son sinn Jón undir borði meðr sér. Nú sem 
ðýrðligar krásir vóru fram settar fyrir drottnínguna, varð svein- 
"Hun þat fyrir, senr jafnan er barna háttr, at liann rélti hendr 
111 þeirraluta, sern lrann til lysti. En er móðir hans sá þetla, 
'll(11 hon tyfta liann afþessarri úhæversku ok drap við honum 
lle"di sinni. Ilon drottníngin þetta sjándi fylldist spáleiksanda 
olt niíclti svá: tlgjör eigi svá, kæra þorgerðr, þvi at hendr 
lessar, er þú slær, eru biskups hendr.” Nú má af slíkum

^ 11 Hér cr meintr manndaubávetrinn mikli 1007—58; í hinni sögunni
; J2 stendr eptir-, hvorttveggja cr rótt, þvi hallæri& mun liafa byrjaí) um 

r*^ eba ofunverban vetr 1030, en cndaí) um sumarib 1058 (sjá Landn. 
*’ bls- 323 — 24). 2) (1f< spagubina hins goba”, St. meb raubu letri.
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orðum ok atburðum marka þat, cr fyrr kómum vér orði á, 
hversu vitrum mönnum fannst mykit um þelta liit blezaða 
úngmenni, sjándi þá luti fyrir, er myklu síðarr fram kómu 
eptir dýrðligri guðs fyrirœtlan um hinn heilaga Johannem.

Meðr öllu er eigi yfir þí þegjanda, er hinn heilagi Ólafr 
konúngr, postuli Norðmanna, fullr af helgum anda, fagrliga fyrir- 
spáði um þorgerði, mæðr Jóns biskups; hon var þá tólf vetra 
gömul, er hon kom til Noregs meðr feðr sínum ok mæðr. 
Egill fór til hirðar hins heilaga Ólafs konúngs, ok var þar val 
höndlaðr ok sæmiliga, sem aðrir íslenzkir menn, þeir sem 
kómu undir miskunnarfaðm þessa liins volduga höfðíngja. Nú 
sem dró at jólum um vetrinn, var Egill hóndi óglaðari en eptir 
venju. Sem konúngrinn fann þat, spurði liann, hver sök lil 
væri hans úgleði. Egill sagði þar litla sök til vera, lten ef ek 
skal nokkut til finna”, segir hann, ltþikkir mér þat helzt at vera, 
at þorlaug husprey mín er eigi svá sæmiliga sett ok haldin, 
sem ek, at þessarri vors drottins burðartíð, sem nú er at hönd- 
um komandi.” llinn mildasti höfðíngi, hinn heilagi Ólafr kon- 
úngr, þessa luti heyrandi, bauð þegar án dvöl þorlaugu hus- 
preyju fyrrsagðri lil sæmiligrar jólaveizlu meðr dóttur hennar 
þorgerði. Jóla aptaninn, sem þær mæðgur vóru í göngu meðr 
Ástríði drottníngu um liöll konúngsins, ok er hann sér meyna 
þorgerði, talar hann við Egil, föðr hennar: uþessi dóttir þín 
lízt mer stórliga væn ok með góðu yíirhragði, ok þal kann ek 
segja þér, at hon verðr mikill lykkumaðr, ok sá man göfgastr 
ætlhogi á Islandi, er frá henni kemr”. Er þat nú fagrliga 
fyllt ok fram komit, sem von er, at þessi hinn heilagi konúngr 
hefir fyrir sagt; hirtist þat nú yfir hinum heilaga Johannc, syni 
hennar, því at sá er sannliga göfugr, er guð prýðir með ótal- 
ligum manndygðum ok háleitum kraptaverkum, vegsamandi 
sælan Johannem biskupligri tign liér á jarðríki, en lætr liann 
liáleitliga skína eptir stundlikt líf mörgum jarteignum ok stór- 
táknum, verðandi at mikilli hjálp viðr guð, öllum þeim er hann 
sækja til árnanarorðs ok bæna fulltíngs.

5. Nú skal þar til frásagnar taka, er áðr var frá horfit, 
at þá er faðir hans ok móðir höfðu slíka stund verit í Noregi, 
sem þeim þótti hcntleikr til vera, fóru þau út til íslands ok 
settu bú sitt á Breiðabólstað. En þá er hinn sæli Johannes 
hafði um liðit hinn mesta bernsku aldr, ok göfugliga yfir farit
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aUt smásveinlikt nárn ok kennidóm, var liann fenginn af feðr 
s*num í incistaradóm sæls ísleifs biskups, er vér gátum fyrr i 
'orri frásögn, at nema guðliga spekt ok lieilagar ritníngar, 
hvers líf og siðferði hann algerliga eptirlíkjandi varð innan 
skamms tima hinn fullkomnasti lærisveinu í allri reglu guð- 
Hgrar siðsemdar ok bókligri vizku, því at hann, prýddr sæmi- 
ligum verkum, varð skjótt kærr ok val þokkaðr bæði guði 
°k góðum mönnum. Sem herra ísleifr biskup undirstóð, 
liversu val Jón, fóstri lians, færði sér til nytsemdar þá góða 
luti, sem hann kenndi honum, ok hversu þat sáðkorn fagr- 
liga plantaðist í hjartans akri, sem hann haföi nægliga í 
sáð ineðr sínum ágætum kenníngum ok fagrligum dæmum, 
lekr hann at elska liann mjök hcitri ást ok [allri virt', virð- 
andi hann mikils umfram alla smálærisveina sína, því at hann 
skildi með glöðu liugskotsauga, hversu háleitt mannsefni hann 
var. Margir menn ok voldogir höfðíngjar seldu syni sina í 
kendr fyrrsögðum herra biskupi til náms ok læríngar; urðu 
®argir af þeiin höfutkennimenn ok sæmiligir personar; tveir 

þeim urðu biskupar: liinn heilagi Johannes Norðlendínga 
tiiskup, ok verðligr höfðíugi, er Itolr hét, er síðan var biskup í 
^slo. Ilerra ísleifr biskup átti þrjá sonu, ok urðu allir miklir 
l'öfðíngjar, er liétu: Teitr, Gizurr ok þorvaldr. Gizurr var 
l®rðr í borg Herefordensi á Saxlandi, er fyrr var getið, en Teit 
fícddi upp Ilallr í Haukadal. Teitr lærði ok síöan marga kenni- 
lr*enn val ok meistarliga, ok urðu tveir af lians lærisveinum 
^lskupar: þorlákr liinn fyrri ok Björn biskup Gilsson.

6. Svá er ek skyldugr at segja nokkut frá því, hvilíkr 
tnaðr Jóni biskupi liafi vorðit ísleifr fóstrfaðir lians, því at 
svá segja þeir menn í frá, sem kunnikt var um, at þat varð 
Jóni biskupi jafnan á munni, er hann var staddr hjá þí, er 
menri ræddu sín í meðal um þá menn, er bezt þótlu vera at 
Sar gjörvir. „ísleifr biskup, meistari minn”, sagði hann, „var 
aHra munua vænstr, manna snjallastr ok bezt at sér um alla 
ltJti”. þeir svaroðu þá, sem bjá vóru, eptirspyrjandi, hverr 
iJá hefði getið ísleifs biskups. Hinn heilagi Jobannes svaraði: 
‘.kans skal ek í hvert sinn at góðu geta, þá er ek heyri góös

’) trá [ allir ut, St. (— allri u’tP).
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manns getið”. Má af þílíku marka, hversu góðr ok mikils- 
háttar ísleifr biskup heflr verit, er svá heilagr maðr bar lion- 
um svá sæmiligan vitnisburð.

7. Einn tíma, þá er hinn sæli Johannes, subdjákn at 
ví[g]slu, korn af Rómaveg til Danmerkr in passionc domini á 
sjátfan pálmsunnudag, var hann at tíðum staddr, þar sem 
sjálfr Sveinn konúngr Úlfsson var, er fyrr gátum vér; bar svá 
til, at prestr sá, er las* 1 vors herra passionem, bar seint fram 
ok stirðliga, ok eigi mjök rétt, þessa háleitu þjónastu, styggjandi 
mjök eyru viðrstandanda lýðs með sínum leiðiligum lesníngi. 
Sem Jón djákn heyrði hans lestr, ok sér, at prestrinn fær hér af 
nokkvarn svá kinnroða ok fyrirlitníng, hrærist hans milda hjarta 
til dugnaðar við prestinn; gengr af því fram með lítilátum 
líkamsburð2, tekr bókina stilliliga af prestinum, les síðan svá 
snjallt ok skjallt, rétt ok greiniliga, at konúngrinn ok allir viðr- 
verandi undruðu mikiliga hans listuligan framburð. En eptir 
endat lieilagt messuembætti, sendir herra konúngrinn sína 
heimolliga menn eptir Jóni djákn, bjóðandi honum með sæmd 
til borðs með sér um daginn, skipandi honum hit næsta sér, 
trakterandi liann val ok herraliga, ok bauð lionum at hafa svá 
lengi sjálfs síns borð, sem lionum þætti bezt ok blíðast vera, 
ok þat þá hann fram um páska.

8. Á þessum tíma bar fyrir liinn sæla Johannem mikilsháttar 
vitran ok merkiliga sýn3, hverja hann sagði Sveini konúngi undir 
borðum um daginn eptir, er hann hafði á fyrirfarandi nótt sýii- 
ina sét, svá sína ræðu byrjandi: „ek þóttumst vera”, segir liann, 
(lí nokkurri höfutkirkju á þessarri nátt, ok í kór kirkjunnar sá 
ek sitja í biskupligu sæti vorn herra Jesum Christum, en á 
fótskör fyrir honum sat Davíð konúngr, hinn hæsti guðs spá- 
maðr, lystuliga slándi sína hörpu með óumbræðiligum sætleik 
sönglislarinnar. Afþví bjóð, herra konúngr! at mér sé nokkur 
harpa færð, at ek prófi í yðru augliti, hvárt nokkurr partr þessa 
himneska hörpuslags heíir í mínu hjarta eptir dvalzt”. Skjót- 
liga eptir konúngsins boði er hinum sæla Jóni liarpan tilborin, 
hverja viðrtekna er hann slillir með háleitri list, slándi svá

i) Hér byrjar fyrsta blafeit af 219.
i) ok dúfuligu einfeldi, b. v. 219.
•) hér er hálfr dálkrinn rotinn úr blabinu í 219.
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náttúrliga, at konúngrinn ok allir hjáverandi menn mikiliga 
glöddust, undirstandandi, at þessi liörpuslagr var víst eigi af 
jarðligum mönnum samansettr, heldr or himneskri liöll ættaðr. 
Hal'ði hinn heilagi Johannes þessháttar list ekki fyrir sik lagt, 
ok þí var þetta af einni saman guðs gjöf honum gefit til merkja 
°k vitnisburðar, at sýnin var sönn, án nokkurri draumligri sjón- 
l'verfíng, ok þí lofuðu allir guð mikiliga fyrir þann dásamliga 
hlut ok háleita merki.

9. Eptir þetta ferr hinn sæli Johannes sunnan af Dan- 
nierk í mikilli blíðu ok góðu orlofl Sveins konúngs, snúandi 
ferð sinni til Noregs ok svá norðr til þrándheims, ætlandi at 
vita með góðfýsi [heilagra dóma' hins blezaða Ólafs konúngs, 
guðs píslarvátts. í þann tíma réð fyrir Noregi Magnús kon- 
úngr hinn góði, son Ólafs konúngs, er kallaðr var Magnús 
berbeinn, sonarson llaralds Sigurðarsonar. þenna tíma sat 
konúngrinn í þrándheimi; vóru þar þá margir íslenzkir menn: 
Teitr son ísleifs biskups og mart annat mektugra2 manna af 
Islandi, en þá liafði þar vorðit ill tíðindi, því at einn islenzkr 
maðr, er Gils3 hét, hafði drepit cinn hirðmann Magnúss kon- 
úngs, er Gjafvaldr hét; cn Gisl fyrrnefndan hafði þat til þessa 
verks rekit, at hann átti hefna feðr síns, þvíat Gjafvaldr hafði 
Vegit llluga, föðr hans, á íslandi, en Gisl var þann tíma barn 
nt aldri. Nú er þar til frásagnar at taka, at bráðliga eptir víg 
Gjafvalds var Gisl tekinn, fjötraðr ok í myrkvastofu rekinn. 
Sem Íslendíngar allir, þeir er í bænum vóru, spyrja þetta, 
8anga þeir án dvöl til myrkvastofunnar, er Gisl sat, inni, liarð- 
liga höndlaðr. Sem Teitr hiskupsson, er fyrir þeim var, kemr 
at stofudyrunum, ok þrjú hundrat íslenzkra manna með honum, 
hrundu þeir upp hurðina ok brast viðr hátt. þá kipptist Gisl 
viðr [lílt þat4 , þá einusinni sá menn þat, en áðr þeir kómu 
Var Gils sagt, at konúngsmenn fóru, þá kvað luinn vísu:

>) frá [ hcilagan dóm, 210.
“) merkilegra, 210.
3) þannig St. hér, en Gisl þó víhast; suinstaíiar verlir ekki sét>, livort 

keldr lesa á. Gisl og Gils skiptast og opt á, t. d. : t,X>orgis 1 samdi honum 
uin Jiorgils skartia, og Gisl lllugason, sem og var af Gilsbekkinga 

Bítt, er í Skáldatali nefndr Gils, og má vera þaí> sé réttara.
Ó frá [ þannig 210; littz St. (= líttatP).
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Kátr skal ek enn, þótt ætli 
aldrljón viðir skáldi1, 
járn taka oss at orna, 
undateins, at beinum; 
hverr deyr seggr, en svarri! 
snart er drengskapat2 hjarta, 
prúðr skal ek enn í óði 
eitt sinn á þrek3 minnast. •

Teiljr] hjó af honum fjöturinn, ok tók liann á sitt vald, ok 
gengu síðan til mótfjala; þá kom þar Auðunn gestahöfðíngi í 
mótþeim, ok ætloðu þá at taka Gisl. j>á mælti Auðunn: ueigi 
vóru þér nú tómlátir einusinni, Ísjendíngarnir, ok þat hygg 
ek, at þér ætlið yðr nú dóm á manninuin, en eigi konúngin- 
um, væri ok val, at þér rækit minni til, livat þér hafit gert 
þenna morgin, ok reiðzt hefir Magnús konúngr fyrir minna, en 
teknir sé dauðadæmdir menn með valdi þeirra Íslendínga4”. 
Teitr svarar: uþegi maðr5! ella mant þú tuskaðr vera”. Yiðr 
þessi orð varð Auðunn í brottu.

10. Nú sem þíng var selt, stóð upp Sigurðr ullstrengr 
ok mælli: uþat hygg ek ílcsta vita munu, þá sem hér eru 
komnir, at nú er veginn lögunaulr vorr Gjafvaldr, ok kom maðr 
af Islandi utan, er sakir þóttist eiga viðr bann, hafandi þá 
atför, at hann veitti honum þegar banasár, en leitaði eigi 
eptir bótum, sem öðrum mönnum [erj títt; man oss svá sýn- 
ast konúngs mönnum, sem lítið maui fyrir þikkja at drepa6 
liirðina, ef þessa skal eigi hefna. Nú iná vera, at þeir láti 
svá ganga allt at höfðinu, ok þyrmi eigi heldr konúnginum en 
öðrum mönnum. Nú eru slíkt údáðaverk mikil ok stórra 
hefnda fyrir vert, ok er eigi at bæltra, þó at tíu sé drepnir ís- 
lenzkir fyrir einn norænan, ok refsi þeim svá sína dirfð, at þeir 
tóku mann or konúngs valdi”. Síðan þagnaði hann. J»á stóð 
upp Teitr biskupsson ok mælti: uvill ininn lierra konúngrinn 
gefa mér orlof til at tala” ? — Konúngrinn spurði þann inann, er 
bjá bonum stóð: uhverr beiddi lalsins”. uHerra”! segir hann, 
uTeitr biskupsson”. Konúngrinn mælli liátt: uvíst eigi viljum

ij leÆrött; skjaldar, St.; „aldr rán göra skáldi”, 219.
z) dreings skapat, St. 3) pannig Pms. vn 35; pat, St. og 219.
«) morlendínga, 219. 3) vándr sáííbítr, 219. 0) blebja af, 219.
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vér leyfa þér al tala, því at öll orð þín munu spilla til, þau 
cr þú mælir, ok væri þat makligt, at or þér væri skorin túng- 
an'’. liáðu margir menn íslenzkir sér hljóðs ok orlofs, ok félck 
enginn.

11. Síðan stóð Jón prestr upp ok mælli: „vil lierra 
konúngrinn leyfa mér at tala mitt eyrendi” ? — Konúngr spurði: 
..hverr mælti nú”? — Honum var sagt, atJónprestr beiddi or- 
lofs. Konúngr mælti: „leyfa viljum vér þér”. |)á hóf hinn heilagi 
Johannes svá sína ræðu: „vorum herra Jesu Ghristi er þat 
at þakka, er löndin eru kristin, Ts’oregr ok ísland, en áðr vóð 
allt satnan, menn ok fjandi; gengr fjandinn eigi nú svá ber- 
•iga í augsýn við mennina, sem áðr, en þó fær bann mönn- 
tuium1 sína limu, at fylgja ok fram bera sín bölvaðu eyrendi, 
sem nú er skammt á atminnast, at fjandinn tnælti fyrir munn 
þeitn er í fyrstu talaði, svá segjandi: nú er veginn einn kon- 
óngsmaðr, en makligt væri, at drepnir væri líu íslenzkir fyrir 
cinn norænan. En lnigsit um þat, góðr lterra, at svá erum 
vér Íslendíngar yðrir menn2, sem þeir er ltér ertt innanlands, 
ok þat ltygg ek, at sltkir menn muni mest at vinna, at leysa 
sjálfan djöfulinn, í sínum vondum fortölum; skyldu þér at því 
hugsa, er settir erut í heiminurn höfðíngi ok dómari yfir fólk- 
•nti, ok merkíng heílr þess dómara, er koma man á bitntm 
efsta dómi, at dæma alla veröldina, ltvern eptir sínum verð- 
leikum, at þér dæmit rétta dóma, því at til hvers dóms ok 
þíngs kemr almáttigr guð með sínum helgum mönnum, ok 
vitjar góðra manna ok góðra dóma, þar kemr ok fjandintt ok 
hans árar, vitjandi vondra ‘manna verka ok rangra dórna, ok sá 
Wan koma dómrinn at lyktum, er liit rétta man uppi vera. 
•htgsit um, herra! hvárr eldrinn man heitari: sá er lagðr er í 
eikistokkinn, ok gerr cr viðr ofninn:*, eðr hinn, er lagðr er í 
þurt lim. Svá ok man vera, herra konúngr! ef þér dæmit ranga 
óótna, at yðr man í þann eldinn vorpit vcra, er eikistokkrinn 
hggr í; en ef rétt er dæmt afyðr, konúngr! þá er þó von, at þér 
hreinsist í eldi jmrgaloru, þeirn er afþurru lirni er gerr”. Kon- 
Ungr mælti: „stórt talar þú nú, prestr, en þó at líku lilýtr 
^oðrinn at liafa hinn versla dauðdaga, sem hann hefir til

0 ..ínon nonum” í tveimr línum, St. j til mennina, 219. 
J) tegnar, 219. «) Iiér vantar 1 blaí) í 219.
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gert”. Var konúngr liinn reiðasti, ok bað Auðun gestaliöfð- 
íngja sækja Gisl í liendr þeim Teiti ok hnns sveitúngum, ok 
spara öngan til, þann er fyrir viidi stunda. Nú af þí at Auðunn 
var fullr af æði, ok meðr margra manna áeggjan, þá verðr 
hann skjótr til þessa ok skortir eigi fjölrnenni, en Islendíngar 
í annan stað búast við vörn, ok eru ráðnir lil at verja Gisl 
meðan þeir megu anda ok upp standa. En er Auðunn ok lians 
sveil koma þar at, er fyrir vóru Íslendíngar, þá ldjóp Gisl í 
hendr konúngsmönnum ok mælti: uþat skal aldri verða, al 
hér týnist svá margr drengr góðr fyrir mínar sakir, því at deyja 
man ek, hvárt sem nú er, eðr síðarr, ok gerit fyrir guðs sakir”, 
talandi til sinna kumpána, „at þér gætið yðar sem bezt, þvi 
at allir mega nú vita yðvarn drengskap, at þér mundut fyrr 
falla allir, en selja mik fram í vald minna óvina, ok haflt nú 
mikla þökk fyrir yðvarn góðvilja”.

12. Nú taka þeir Auðrmn viðr Gisl, ok líkar þeim val, 
at Islendíngar uni illa viðr sik, ok ráða eigi eptir þeim þó, 
því at þat var ekki ráð viðr ofreíli liðs konúngsmanna, ok sakir 
þess, atsjálfr konúngrinn er viðr; gengr Auðunn nú at geystr, 
lætr gera einn háfan gálga þar á þínginu, ok þikkist þá sköru- 
ligast hefna lögunauts síns Gjafvalds, en svívirða sem mest 
Gisl, ok alla þá, er honum vildu lið veila, ok at þeir væri allir 
viðrstaddir, þeim til skapraunar, er mikit þótti undir, þó at 
væri fremstr af þeim þar sem var hinn heilagi Jón preslr, er 
öllum [vannj gott, sem heyrast má í þessum atburð er stofn- 
ast. Nú þá er hinn heilagi Jón sá konúngsmenn leiða Gisl til 
gálgans, þá stóð hann upp ok mælti lil konúngs: „vili þér, 
herra konúngr, leyf'a mér, at ek gera þat sem ek vil af kápu 
þeirri, er þér gáfut mér í vetr”. Konúngr leil viðr honum 
lieldr reiðugliga, ok skildi, hvat hann ætlaði at gera af, ok mælti 
þó: tlgjör af livat er þér líkar, en vit hversu margar er þú 
þiggr héðan af konúngs gjaí'irnar, ef þú sér svá fyrir þessari". 
Ilinn heilagi Jón kveðzt ekki þat hyrða, ok gekk þegar þar til 
er þeir styrmdu yflr Gisl, steypli þá yflr hann kápunni kon- 
úngsnaut. J>á mælti Auðunn gestahöfðíngi: „ekki gefr mör- 
landanum þetta grið, ok vitum hvárt hann hangir at síðr á 
gálganum”; ok síðan festu þeir Gisl upp sem þjóf, og gerðu 
allt at sem svívirðligast, nema hann hékk í kápunni konúngs- 
naut, ok gekk þeim eigi gott til þess, heldr hinum, er yflr
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hann lét. Hinn iioilagi Jón prestr gekk þá i brotl ineð hug- 
gœðis tárum, ok til kirkju, verandi þar þat sein eptir var 
tlagsins.

13. Eptir þetta er slitið þinginu, og ferr konúngr til liallar 
ok liirðin meðr lionum; ok er þat sagt, at konúngrinn iðraðisl 
mjök meðr sjálfum sér þegar litlu síðarr en þessi atburðr liafði 
Vorðit, þó at menn fyndi þat eigi mjök á lionuin, er liann 
hafði lítils virt tillögur Jóns prests. þat var þann tínia lög í 
Noregi um þá menn er hengdir vóru, at þeir skyldu hanga 
þar til er þcir félli ofan. Nú hafa fróðir menn svá sagt, at 
þá cr miðvikudagr kom, þá gengr liinn heilagi Jón prestr frá 
kirkju með liinn níunda mann, þar til, er Gisl hékk a gálgan- 
«m, ok kvcðst vilja sækja kápu siua. Hinn heilagi Jón gekk 
þrysvar um gálgann röttsælis, en síðan féll ha'nn á kné þrysvar 
ok baðsl fyrir, ok er hann stóð upp, þá bað hann þá högga 
virgilinn fyrir ofan liöfut lionum; þeir geröu svá. [>á varö dá- 
samligr atburðr: er Gisli féll ofan, kom liann standandi niðr á 
jörð. |>á gekk liinn heilagi Jóu at honum, tók af honum káp- 
l>n?i ok heilsaði honum meðr nafni, en Gisl svaraði honum 
hliðliga, viljandi ganga at honum ok mátti eigi. Jón prestr 
spurði hverju gegndi um lians hag. Gisl svarar: „þat kann ek 
helzt af segja, at mér var sem ek sæta í liægum stað, síðan 
þú lagðir yfir mik kápuna, fyrir utan þat, at fætrnir eru mér 
stirðir, er undan tóku kápunni, ok því má ek enn eigi ganga”. 
þá lofuðu allir guð almáttkan fyrir þetta háleita stórmerki, sern 
verðugt var, er hann liafði varðveitt þessa manns líf fyrir bænir 
ok verðleika síns ástvinar, liins heilaga Johannis, þar sem 
’haðrinn liékk frá mánadegi ok til miðvikudags í harðri þjóf- 
snöru, ok liéll þó líflnu, sem fyrr segir. Segja svá sumarbækr, 
;ú Gisl fyrrnefndr iiafl ei verit liengdr, ok náð griðum ok full- 
um sættum, ok allir þeir íslenzkir menn, er í sögðu framhleypi 
vóru, fyrir fulltíng ok bænarstað hins heilaga Johannis. En 
ePiir þelta þreifaði Jón prestr sínum höndum um fætr Gisla, 
þar tii er hann fékk göngu sína, ok fór meðr þeim. Nú fara 
þ°ir Jón prcstr heimleiðis ok kómu fyrir lopt eitt. Maðr einn 
8ekk út ok mælti viðr Jón prest: „gakk inn íhúsit! — Sigurðr 
hllstrengr, lendr maðr konúngs, ok Auðunn gestahöfðíngi eru 
ller inni svá dauðasjúkir, at þeir megu eigi óæpandi þola, ok 
biðju þik með niiklu lílilæti ok sannri iöran, at þú komir til
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þeirra, ok leggir liendr yfir höfut þeim með heilagu bænahaldi". 
Hann gerði svá. Sigurðr mælti: lteigi munda ek vita, prestr 
góði! nema orð þau, er þú talaðir á mótfjölunum, mundi hafa 
bitið okkr kumpána, því at vit erum sjúkir mjök. Vil ek nú 
gera mína játníng fyrir þér, biðjandi, al þú lesir nú betra ok 
mjúkara yfir okkr luimpánum, en í sinn á þínginu”. Sem Sig- 
urðr hefir gert skriptamálin, mælti Jón prestr: umeðr þí at þú 
hefir mart ok stórt guði móti gert, þá verðr þú þal með stór- 
um lutum bæta, ef þú villt algerliga sæltast viðr þinn skapara”. 
Sigurðr sagðisl eptir lians ráðum viljti fram fara. Segja svá 
merkiligir menn, at liinn heilagi Jón liafi þal lil lagt meör hon- 
um, eðr beðit hann í skript, at hann skyldi reisa af sinu góðs[i] 
svartmúnkaklaustr í Niðarhólmi, ok gefa þar til svá mikit góðs, 
at guðs þjónaslumenn mætti val ok sæmiliga viðr vera. Er 
þat mörgum mönnum kunnikt, al Sigurðr ullstrengr hcfir 
þegit af Magnúsi konúngi hólminn, ok fyrstr manna fyndi at 
gera sagt klaustr, ok gefil þar til sína föðrleifð ok margar 
aðrar stórlendur; en svá trúist vera til komit, sem nú var sagt. 
Ok er Sigurðr hafði beðit sér líknar fyrir sín meinlæti, las 
hinn heilagi Johannes yfir þeim kumpánum lielgar bænir, ok 
gaf þeim sína blezan. J>á mælti Sigurðr: „mykit megu orð 
þín liörð ok góð, prestr! þvíat nú er mér gott”; sagði Auð- 
unn ok slíkt hit sama; gáfu þeir Jóni presti sæmiligar gjaíir, 
ok skildust góðir vinir.

14. Nú er þat at segja, at Jón kom til konúngs liallar; 
þá sat konúngr yfir borðum. Hinn heilagi Jón gekk inn höll- 
ina; eru þeir tíu saman, ok er konúngrinn sá Jón prest, rétti 
hann báðar hendr bl/ðliga mót Jionum ok mælti: ugakk liér 
undir borð hjá oss, Jón prestr, hinn kærasti vin guðs! ok svá 
vilda ek, at þú værir minn liinn bezli vin, þvíat ek veit víst, 
at saman ferr guðs vili ok þinn, ok þi vilda ek, at saman færi 
okkarr vili”. Hinn heilagi Jón svarar: „þá mundi þér ok vilja gera 
val til lslendínga, kumpána minna, þvíat þal þikkir mér allmiklu 
varða”. Iíonúngr mælti: „þat mant þú opt sýna, at þú vil 
öllum gott, ok þat man þér opt veitast, bæði fyrir guði ok 
góðum mönnum; er þat nú ljóst fyrir þcnna atburð, er hefir 
gerzt, allan samt, eðr eigi síðr at kalla stórtíðindi; er þat nú 
ok allt á þínu valdi, Jón! cr þú vil af oss þiggja, ok væri þó 
fyrr sæmra”. Ilinn heilagi Jón tók þetta konúngsins boð þakk-
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samliga, ok steig undir borð lijá sjálfum herra konúnginum, 
°k var jiar dýrðlig veizla. Nú sem Jón prestr var undir borð 
kominn, jiá gekk Gisl at konúngi ok kvaddi luvnn. Iíonúngr 
tók val kveðju hans. Gisl mælti: ..grið vilda ek nú liiggja af 
J'ðr, herra minn” ! — Konúngrinn svarar: „gjarna viljum vér nú 
gefa j)ér grið ok gakk til sætis Gjafvalds, ok haf þílíka virðíng 
af oss, sem liann hafði um sína daga”. Gisl þakkaði konúngi 
herraliga valgerð viðr sik; fór hann með Magnúsi konúngi til 
lrlands ok var hann formaðr fyrir gislunum, er Magnús kon- 
úngr sendi Myrkjartan írakonúngi i Kunnöktum; cn þar var 
einn norænn maðr í förum með þeim, kvezt kunna val írsku, 
°k liauðst til al kveðja konúnginn, en Gisli lofaöi honum. 
Síðan mælti liann til konúngs: „male diarilc”, en þat er á vora 
túngu: ubölvaðr sér þú, konúngr!” — þá svaraði einn konúngs 
maðr: Jierra”! segir hann, ..þessi maðr man vera þræll allra 
Norðmanna”. Iíonúngr svarar: jolgeira ragall”, þat er á vora 
túngu : Uókunnigermyrkgata”. Kouúngrinn varvalviðþá. Magnús 
konúngr herjaði síðan á írland. Iíonúngr mælti: unú eru þér 
allir forveðjaðir, en ei viljum vér drepa yðr, þó at Magnús 
honúngr hafi lil þess unnit, ok farit hvert er yðr líkar”. Fór 
Gisli til íslands, ok þótti mikilsháttar maðr, ok var þar lil elli. 
Einarr hét son hans, ok var frá honum mikil saga1. Hinn 
heilagi Jón prestr var eigi lengi mcð Magnúsi konúngi eptir 
Nssi tíðindi, fal konúngrinn sik undir bænir hans, gefandi 
honum sæmiligar gjafir, ok skildust með hinni mestu vináttu. 
tá er hinn heilagi Jón biskup var í Suðrvegum* *, sem fyrr segir, 
femt hann upp spurt ok með sér liaft Sæmund liinn fróða, á 
tann liátt sem hér segir.

15. Eigi hæflr [annat], en geta, framarr en áðr er sagt, 
hversu mikit lið íslenzkum mönnum varð at hinum heilaga Jóni, 
jamval utanlands sem innan. Teljum vér þann hlut einkan- 
tga þar til, er hann spandi út higat með sér Sæmund Sig- 
lússon, þann mann, er verit hefir einnhverr mestr guðs kristni 

hytsemdar á íslandi, ok hafði lengi verit í útlöndum, svá 
u’ okki spurðist til lians. En hinn lieilagi Jón gat hann upp

0 Frá pessum Einari Gilssyni œtlum vór at) Einarr skáld Gilsson muni 
'Cra kominn (lif'fci um 1350). Hann bjó í Húnavatnsþingi, og mun hafa 
eiÚ) Gilsbekkíngr aí> ætt, en i þeirri ætt voru ávaUt skáld.

*) þannig eptir getgátu; Suðreyjujn, St.
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spurðan, at hann var mcð nokkuruni ágætum meistara, ncm- 
andi þar ókunniga fræði, svá at hann týndi allri þeirri, er hann 
hafði á æsku aldri numit, ok jamval skírnarnafni sínu. En 
er hinn lieilagi Jón kom þar, er hann var fyrir, spurði hvárr 
annan at nafni. Ilinn heilagi Jón sagði silt nafn, en Sæmundr 
nefndist Kollr. Jón svarar af gipt heilags anda ok mikilli 
kennispeki: tlek getr, at þú heitir Sæmundr ok sér Sigfússon, 
ok fæddr á íslandi, á þeim bæ er í Odda heitir”. Taldi hinn 
heilagi Jón þar til fyrir lionum, at Jiann kannaðist viðr sik ok 
ætt sína. Sæmundr mælti: „vera má at sönn só saga þín, ok 
ef svá er, þá man íinnast í túninu í Odda hóll nokkurr, sá 
er ek lék mér jafnan viðr”. Ok eptir þetta, þá kannast þeir 
viðr með öllu. þá mælti hinn heilagi Jón: „fýsir þik ekki i 
hrott héðan?” — Sæmundr svarar: „gott þikkir mér hjá meistara 
mínum, en þó, síðan ek heyrða þín orð, ok ek sá þik, virð- 
ist mér þó svá, sem sá hati betr, er þér fylgir ok aldri viör 
þik skilst, en eigi sér ek þó ráð til þess, at ek mega þér fylgja, 
þvíat meistari minn vil með öngu móti gefa mik liðugan”. 
Ilinn heilagi Jón mælti: uvit skulum báðir þar at sitja, ok 
man ek dveljast hér um hríð; skulum vit1 lil nýta hverja 
stund, er vit megum við talast, eigi síðr nætr en daga. Nú 
cf meistari þinn ann þér mikit, þá man hann leita okkar, ef 
vit erum einir saman, ok inan hann þá venjast við ok þikkja 
ekki grunsamligt, ef þat kemr opt at. En ef hann léltir af 
at leita okkar, þá skolum vit leita á brott sem skjótast". 
Sæmundr mælti: „vitrligt ráð er þetta, er þú heflr til lagt, 
skal þelta grundvöllr okkarrar ráðagcrðar, en viðr vitran mann 
eigum vit, þar sem meistari minn er, því at hann sér ferð 
okkra þegar hann hyggr at himintúnglum í heiðríku veðri, 
þvíat hann kann svá algerla astronomiam, þat er stjörnu- 
íþrótt, at hann kennir hvers manns stjörnu, þess er liann sér, 
ok hyggr at um sinn.

16. Nú eptir þessa ráðagerð fylgir Sænmndr Jóni á fund 
meistara síns; tók hann viðr honum allval, er Jón þar um hríð, 
þar til er þeir leita á brottá einni nátt; var veðr þykkt, ok fara 
þá nótt alla ok daginn eptir. En er meistarinn saknar þeirra, þá 
var þeirra leitað ok fundust þeir eigi. En á annarri nátt, þá sá

) leiibrétt; viíir, St.
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"H liimintúng[l], sér rneistarinn þegar hvar þeir fara, ok ferr 
°ptir Jieim skyndiliga. Sæmundr leit í loptið upp ok mælti: 
u'i ferð er meistari rninn kominn, ok sér livar vit förum". 
■lén mælti: Jivat er nú til ráða?”. Sæmundr svarar: tlskjótt 
skal til ráða taka: lak skó af fæti mér ok fyll af vatni, ok set 
1 höfut mér”. Svá gerir hann. Nú er at segja frá spekíng- 
ölUm, at hann sá í himininn upp ok mælti: ,,ill tíðindi! þvíat 
lón hinn útlenzki [hefir drektj Koll, fóstra mínum, þvíat vatn 
ei' um stjörnu hans”; ok ferr heim aptr. En þeir Jón fara 
leið sína þá nótt ok daginn eptir. Nú er enn al segja frá 
spekínginum, at á næstu nátt eptir skipar hann himintúnglum, 
°k sér stjörnu Sæmundar fara yflr honum lifanda, ok ferr eptir 
Peim Jóni. Sæmundr mælti: „enn er stjörnumeislarinn á ferð 
koniinn, ok man enn ráða viðr þurfa; tak enn skó af fœti mér 
°k kníf or skeiðum, ok högg á kálfa mér, ok fyll skóinn af 
blóði, ok set í hvirfll mér”. Jón gerir svá. J>á gat meistarinn 
eUn sét stjörnu Sæmundar, ok mælti: „blóð er nú um stjörnu 
"leistarans Kolls, ok cr nú víst at þessi útlendíngr heflr fvrir- 
Wit honum”; ok þí hverfr hann aptr leið sina. En þeir Sæ- 
•uundr ok hinn heilagi Jón fara sinn veg framlciðis. þat er 
enn at segja, at þá er þessi hinn fróði meistari kom heim, 
reyndi hann list sína enn af nýju, ok sá enn stjörnu Sæmundar 

mælti: „á lifl ercnnKollr, lærisveinn minn, er hetr er, en 
hpgu mart hefir ek kent honurn, þvíat hann sigrar ínik nú í 
stjörnuíþrólt ok bragðvísi sinni, ok fari þeir nú lrcilir ok val, 
l)viat ekki get ek á móti staðit þeirra hrottferð, ok mikils 
man Jóni þessum auðit verða, ok langœligar nytjar munu menn 
hafa hans hamíngju”. En þcir Jón fóru leiðar sinnar, ok fórst 
l'eim val ok greiðliga.

17. Eptir þetta fóru þeir Jón ok Sæmundr út til íslands, 
settusl í hú, lrvárr á sína föðrleifð, Jón á JJreiðabólstað í 

Pljótshlíð, en Sæmundr í Odda; bjuggu þeir þar mjök lengi, 
°I' var þeirra í millum gott samþykki ok heilagt með bróður- 
*'§ri ást, ok stýrðu kirkjum sínum langa hríð val ok dýrðliga, 
l'áðir undir prestsvígslu, svá at staðirnir auðgoðust at fé ok 
Bei'sinium, enda var þeim at mörgum' góðum lutum líkt farit; 
Vor» þeir mjök jafngamlir menn, al því er vér ætlum, ok var

Jóns

’) Hér Ijyrjar aptr 210. 
I. B. 16
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hinn heilagi Jón tveim vetrum ellri. I>jónaðu þeir kirkjum 
fyrrnefndum með sönnu lítilæti, aukandi þeirra heiðr ok sæmd 
í kennimanna vistum, er þeir lögðu í óðul sín fleiri en áðr 
höfðu verit, svá at þeir máttu rettliga kallast styrkir stólpar 
kristninnar, því al þeir studdu hana fagrliga í sínum kenníng- 
um ok öðrum góðum lutum, þeim er þeir sýndu sínum undir- 
mönnum, er þeirra hjálpsamlig heilræði viidu þekkjast. Ilinn 
heilagi Jón kvángaðist skjótt, eptir er hann vígðist til prests; 
átti hann tvær konur og lifði hin fyrri litla ríð, ok átli með 
livorigri börn, né nokkurri konu annarri, svá at vér haflm sögur 
frá heyrt, ok er þat margra manna ætlan, at hann liafi með 
hvorigri líkamliga flekka/.t.

18. þá er ísleifr biskup hafði setið at slóli sínum í Skál- 
holti iiij vetr ok xx, tók liann sótt á alþíngi, ok var fluttr heim 
meðr sóttinni, ok andaðist á sunnudag, flmta nonisdag Julii 
mánaðar, þat er einni nótt fyrir octavam apostolorum Pctri ok 
Pauli, lxxx vetra eptir fall Ólafs konúngs Tryggvasonar; þá 
var ok liðit frá burð vors herra Jesu Christi CD. vetra, lxx' 
ok þrír vetr. Eptir þat var vígðr til biskups í Skálholt Gizurr 
ísleifsson, at bæn allra landsmanna; var hann þá fertugr at aldri; 
en þat var á dögum Gregorii páfa hins sjaunda með þí nafni. 
Gizurr fór suðr til ltómaborgar ok beiddi þar vígslu, því at 
Liemarus1 2 * erkibiskup í Lund:* í Danmörk var missáttr viðr páf- 
ann, ok mátti af þí eigi biskupa vígja. Hafði erkibiskupinn þá 
í Lund eigi at eins vald yfir hiskupum í Danmerk, heldr jam- 
val yfir alla biskupa í Noregskonúngs ríki, því at þann tíma var 
eigi erkistóll í þrándheimi, því at á dögum Magriúss konúngs, 
sonar Erlíngs skakka, var Eysteinn fyrst gerr erkibiskup í Nið- 
arósi af legato herra páfans, er scndr var til at sjá yfir þau 
mál, sem millum fóru kirkjunnar ok konúngsins, ok því sendi 
herra Gregorius páfl Gizur hiskupsefni í þý[ð]erskuland, [til 
þess erkibiskups4, er var í Megeðaborg ok hét Hardevikufs], ok 
var Gizurr þar lil biskups vígðr eptir herra páfans boðskap. 
Liðu þá tveir vetr í meðal andláts ísleifs hiskups ok útkvómu

1) bætt vib eptir 219; v. í St. 2) Leonarius, St.
s”) pannig bæfei St. og 219. jjetta cr gáleysi Gunnlaugs, eða þess ei'

sögunni snarabi, ]ivi Liemanis var erkibiskup í Hamborg og Brimuin, en
erkibiskupsstóll í Luiuli var fyrst settr-1104. Eysteinnvar ekki heldr fyrsti 
erkibiskup i Niíiarósi. 4) frá [ b. v. 219; v. í St.
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Gizuíar biskups; var liann annan vcír liér á Islandi, en hinn 
næsta eptir er hann var vígðr var hann suman velr í Dan- 
merk en suman í Gautlandi, ok kom út sumarit eptir higat til 
Islands; hafði Markús Skeggjason þá lögsögn á íslandi. Giz- 
nrr biskup hefir verit mestháttar maðr ok algervastfr] hör á ís- 
landi, at þí er sagt heflr Ari prestr hinn fróði þorgilsson, ok 
alþýðu virðíng hufi mest á fallit. Af ástsemd hans [ok] fortölum 
Sæmundar hins fróða, ok með umráðum Markúss lögmanns, 
var þat í lög tckit, at allir menn á íslandi skyldu telja fé sitt 
allt með svardögum, hvort sem væri i löndum eðr lausum 
aurum, ok gjalda tíund af, með þeima hætti, sem síðan hefir 
haldizt. Gizurr biskup lél þat í lög ieiða, at biskupsslóll sá, 
er á íslandi væri, skyldi vera i Skálholti, en áðr var hvergi 
stöðugliga; lagði liann til stólsins landit í Skálholti ok mörg 
annur auðæfi, bæði í löndum ok lausum aurum.

1!). þá er almáttigr guð vildi heíja upp sinn þjónöstu- 
mann, hinn heilaga Johannem, á liærra pall kennimannligrar 
tignar, en áðr var hann: báðu Norlendíngar Gizur biskup, 
at hann skyldi setja með ráði hinna bezta manna fyrir norðan 
annan biskupsstól, fyrir því, at þeir þóttust vera fjarlægir Skála- 
bolts biskups yfirsjón, en fjórðúngrinn sá fjölmennastr ok mest 
þurfandi biskupligrar yfirferðar, en hennar var þar áðr sjallnast 
kostr. Gizurr biskup talaði þetta mál viðr liina vitrastu menn 

landinu ok sýndist þeim svá öllum, sem þetta væri ráðligt 
°k forsjáligt at láta eptir hæn Norðlcndínga, ok mest fyrir þá 
erein, at mönnum sýndist, sem skcmrum mandi biskupslaust 
'ara á landinu, en áðr. Var þat ráð tekit, at Gizurr biskup gaf 
uPp þann fjórðúnginn síns biskupdæmis, til þess at biskupsstóll 
skyldi vera í Norðlendínga fjórðúngi, svá sem þeir báðu. En 
úl þessa vanda ok virðíngar, at vera biskup Norðlendínga, kaus 
^izurr biskup lil, af heilags anda íblæstri ok vitrastu manna 
r*iði, siðferöugan kennimann Jón Ögmundsson, með blíðu sam- 
l'ybki lærðra ok leikmanna í Norðlendínga fjórðúngi. En þó at 
hinn heilagi Johannes teldist undan þessum veg ok vanda í 
tyrstu, fyrir lílilætis sakir, þá lét hann þó at bæn Gizurar bisk- 
"Ps ok annarra góðra manna, ok játtaðist undir utanferð ok 
hiskupsvígslu at taka, ef guð vildi, ef honum yrði þess auðit. 
^bru oplliga síðan stefnur ok dagþínganir um þetta mál haföar, 
°k réðsl þat af, at stóll Norðlendínga biskups skyldi vera settr

16’*
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at Hólum í Hjaltadal, því at sá einn prestr, cr þar bjó, er 
Hilarius hét, en Illhugi öðru nafni, varö til, af öllum Norðlend- 
íngum, at rísa upp af sinni föðrleifð fyrir guðs sakir ok kirkj- 
unnar nauðsyn, trúandi þí, at guð mundi gefa honum fegri 
staðfestu í eylífri dýrð, er at réttu má kallast föðrleifð allra 
góðra manna.

20. Nú at svá skipaðu ferr hinn dýrðligi maðr, herra Jón 
Eleclus lút sama sumar brott aflslandi með bréfum herra Giz- 
urar1 biskups ok sæmiligum fjárhlut, eptir því sem til heyrði. 
Ok er þeir vóru albúnir, létu þeir í haf ok urðu val reiðfara, 
ok er ekki sagt frá ferð þeirra fyrr en þeir kómu í Danmerk. 
Herra Jón Elcclus skyndir þegar ferðinni á fund Özurar erki- 
biskups í Lund, ok kemr í borgina þá er herra erkibiskup 
var at aptansöng. Ok er herra Elcctus kemr í kirkju2 bíðr 
hann með sínum förunautum þar til er lokit er aptansönginum. 
Síðan byrjar hann aptansöng með raust, ok er erkibiskupinn 
heyrir liljóm lians ok rödd, þá lítr liann utar; ok er klerkar 
flnna þat, [segja þeir svá®: Jivat er nú, herra erkibiskup! 
Jiví brjóti þér sjálflr þau lög, sem þér hafit setl”? — llerra 
erkibiskup hafði þau lög sett, ok þat sínum klerkum boðit, at 
enginn þeirra skyldi utar líta um líðir nauðsynjalaust. „Satt 
segi þér” segir hann, (len þó er nú sök til, þviat þíiíka rödd 
heyrða ek aldrei fyrr af nokkurs manns barka út ganga, ok er 
þetta heldr engillig rödd en mannlig”; virðist ok svá mörgum 
mönnum, at hinn heilagi Jón hafl allra manna verit bezt radd- 
aðr í þann tíma; ok fær hann góðar viðtektir ok sæmiligar af 
erkibiskupinum. Síðan téði Jón erkibiskupinum sín erindi með 
bréfum Gizurar* 4 biskups ok annarra höfðíngja af íslandi. Ok er 
erkibiskupinn liafði heyrt lians eyrendi, stefnir hann fjölmennan 
kennimannafund í Lund, ok dagþíngaði viðr þá um eyrendi 
lierra Jóns Elccti. En þat varð endir þeirra samtals, at erki- 
biskupinn sagði svá: „svá virðist mér, hinn kœrasti bróðir”! 
lalandi5 viðr sadan Joluinnem, „sem þú munir i'lesla alla Iduti 
lil þess hafa, at þú sér til biskupligrar tignar val fallinn, ok 
þat trúi ek, al sæll er sá lýðr at slíkan biskup náir at hafa 
yíir sér°. En fyrir eins lutar sakir, þess er þú heflr sagt mönnum,

1) leilbr.; ísleifs, St. i) kirkja, St. 3) frá [ b. v. 219; v. í St.
4) leitr.; ísleifs, St. 5) þann. 219 ; talabi, St. <->) Hór endar 2. bl. af 219.
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at þú heflr átt tvær konur, þori ck eigi at vígja þik án orlofl 
°k boði postuligs sætis. Nú er þal vort ráð, at þú farir á 
fund vors herra páfans ok birtir honuín þitt eyrendi, en vér 
skulum rita með þér ok tjá þitt mál fyrir herra páfanum, ok 
Rf svá ferr, sem vér ventum, at liann dispenseri með þér, at 
þú takir biskups vígslu, þá kom aptr til vor sem skjótast, ok 
skulum vér þá í guðs nafni vígja yðr til biskups”.

21. Eptir þetta ferr Jón Elcctus til herra páfans í kuriain, en í 
þann tíma sljórnaði almenniligri guðs kristni heilagrar minníngar 
herra Paschalis pape, annarr með því nafni, ok sat þá í höfut- 
ðorg allrar kristninnar, í sjálfri Hóinaborg; tók hann viðr hin- 
um iieilaga Jóni val ok volduliga; bar hann fyrir herra páf- 
ann fram skjótt ok sköruliga sín eyrendi, þvíat hann var bæði 
snjallr ok ínóg höfðíngjadjarfr, sýnandi honum bréf ok inn- 
sigli Astueri, Lundcnsis erkibiskups, er hann hafði skrifat um 
kosníng ok vígslugerð hins heilaga Jóns. Segja þat margir 
sannfróðir menn ok merkiligir, at herra Jón Elcclus liafl þetta 
lalat millum annarra luta fyrir herra páfanum: ,.því horfa mér 
niargir lutir þúngliga við guð í mínum tilgerðum, ok hrinda 
>nér frá biskupsvígslu, at þann einn lut veit ek mik helzt til 
flafa at vera [eigi] biskup, er ck lieflr tvíkvángaðr verit”. 
Mega allir menn héðan af marka ok nndirstanda, hversu guð- 
réttliga hann man hafa haldit heilagan hjúskap, cr hann vott- 
aði þessu fyrir sjálfum herra páfanum. Nú sem verðligr lierra 
l’asehalis pape lieflr yfirlesit bréf erkibiskupsins, ok undirstaðit 
af guðs tilvísan verðleika heilags Jóns, ok mótiköst laganna, 
þau sem mót sýndust ganga biskupsvígslunni, virðir hann 
hvárttveggja ok vegr í sínu hjarta með vitrligri skynsemdar 
Vag, ok hyggst honum svá at, sem þat muni fleira vera ok 
meira háttar, sem herra Jón Elcctus h'afi til al taka biskupliga 
l‘gn, en hitt, sem lionum liryndi frá af laganna vandlæti; fyrir 
því gefr hann honum út afsínum kuria postulig bréf með sínu 
hullaj í hverjum hann dispenserar þat með sælum Jóni Elccto, at 
hann skyldi biskup mega vera, ok býðr lierra Astuero erkibisk- 
uPi með páfaligri röksemd at vígja hann til biskupligrar tignar. 
(,k sem hinn heilagi Jón hafði út tekil páfabréfln ok fengit páfaliga 
l3le/.an, heíir hann sik aptr á veg á fund herra síns, fyrrnefnds 
C1’kibiskups, ok léttir eigi fyrr en hann kemr í Lund í Danmerk. 
^11 þegar erkibiskup varð þess varr, at hann er kominn í
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borgina, lekr hann viðr honum með hinni mestu vináttu ok 
sæmd, ok sem hann undirstóð af herra páfans hréfum, at 
lionum var geflt vald til af postuligu sæti at vígja hann, varð 
erkibiskupinn stórfeginn ok þakkar almáttkum guði, at honum 
skyldi þess auðit verða, at leggja sínar hendr í hans höfut 
með vígslu orðum, ok beið hann þar þeirrar stundar, er erki- 
biskupi þótti tilfellilig vera at vígja hann. Eptir þat kallar 
erkihiskupinn saman kennimenn, þá sem viðr þurfu vera þetta 
cmbætti, ok at öllum lutum tilbúnum, þá vígir hann Jón Electum 
til hiskups, á sunnudag, tveim náttum fyrir messudag guðs 
postula Philippi ok Jacohi, þá vantaði hann vetr á hálfsext- 
ugan. Var þetta á dögum Paschalis páfa ok Noregs konúnga 
Eysteins ok Sigurðar. En þá er Jón biskup var húinn, ferr 
hann glaðr af erkibiskups fundi, sæmdr með gjöfum en styrktr 
mcð hjálpsamligum heilræðum; fór hann fyrst lil Noregs, sýsl- 
andi sér þar kirkjuvið, ok þat sama sumar lætr liann í haf, 
ok verðr val reiðfara, ok kemr skip þat á Eyrar fyrir sunnan 
land.

22. þessi líðindi spyrjast hrátt um landit, utkváma Jóns 
biskups, ok urðu allir góðir menn þí fegnir, hæði norðanlands 
ok sunnan, ok fóru þegar at finna hann með miklum mann- 
fjölda; tók liann hvers manns máli blíðliga, meðr miklu líti- 
læti. Ok þegar er Jón hiskup var búinn frá skipi, ferr hann 
lieim til stóls síns til IJóla, at vitja guðs hjarðar, sem góðr 
hirðir. Tók liann þegar styrkja ok slýra fagrliga guðs kristni, 
þeirri er hann var yfir settr, sitjandi heima um vetrinn at stóli 
sínum, en frændr ok vinir fluttu sunnan frá skipi kirkjuvið hans 
í Vinverjadal, en Norðlendíugar gerðu þegar eptir, ok drógu 
heim til Ilóla; en at liðnum vetrinum ríðr herra Jón biskup 
til þíngs um sumarit, ok fundust þeir þar biskuparnir, Jón ok 
Gizurr, með miklurn fagnaði ok hróðrligum kærleik. Téði lierra 
Gizurr biskup alþýðunni, ltversu mikiliga menn áttu guði at 
þakka fyrir þau fagnaðartíðendi, er þá vóru vorðin, al tveir 
hiskupar vóru vorðnir staðfastir á landinu, því at þat hafði 
eigi fyrr vorðit, síðan kristni kom á ísland. Töluðu hiskup- 
arnir marga nytsamliga luli fyrir sínum undirmönnum, trakter- 
andi með sínum lærðum mönnum, hver lagaboðorð þcir skyldu 
skipa lýðnum , þau sem guði mætti verða til heiðrs ert mönn- 
um lil siðsemdar. Á þessu sumri hóf verðligr herra Jón biskup



yfirferð sína um sitt biskupsdæmi, ok tók at stýra kristni 
guðs með mikilli stjórn ok guðligu vandlæti, liirtandi vonda 
menn, en styrkjandi góða menn í guðs þjónastu með lieilagum 
íortölum ok fögru eptirdæmi.

23. Jón biskup hafði skamma stund setið at Hólum, áðr 
fiann lét ofan brjóta kirkju þá sem áðr var. Sú kirkja hafði 
ger verit næst þeirri kirkju, er Oxi Hjaltason hafði gera látið. 
þat hyggja menn, at sú kirkja hafi mest verit ger á íslandi. 
Lagði liann lil þeirrar kirkju margar gersimar ok lét alla blý- 
tekja. En sú kirkja brann upp með allri sinni prýði at leynd- 
llnj guðs dómi. Síðan lét Jón biskup reisa at Ilólum mikla 
fiirkju ok volduga, sú er til skammrar stundar hefir staðit1 ok 
þó með mörgum atgerðum. Sparði hann ekki til þessarar 
fiirfijugerðar, þat er guðs heiðr væri þá meiri en áðr, ok þetta 
fiús væri sem fagrligast gert ok búit. Valdi hann þar lil smið 
þann, er hagastr var í þann tíma á íslandi, er þóroddr hét 

var Gamlason. J>at er sagt frá þessum manni, at hann 
fiafði svá hvast næmi, at þá er hann var at smíð sinni, ok 
fiunn heyrði at klerkum var kend grammatika, en þat er látínu-

loddi lionum þat svá í eyrum, at hann varð hiun mesti 
iþróttarmaðr í sagðri list.

J>á er hinn heilagi Jón liafði skamma stund verit biskup, 
iót hann setja skóla heima þar á staðnum, vestr fra kirkju- 
óyrum, ok let smíða val ok vandliga, hvern vér sám með vorum 
uuguni segir bráóir Gunnlawjr, er láUnusöguna hefir sanian 
sctt2. Til at stjórna klerkunum, ok kenna þeim, valdi hinn 
heilagi Jón einn hinn sæmiligsla úngan mann, val bóklærðan 
°h hinn snjallasta túlk guðligra ritnínga, er hét Gísli ok var 
Hnnsson, hvern er Jón biskup hafði haft or Gautlandi með 
sör, ok gaf honum fyrir sitt starf mikla renlu ok sæmiliga; 
fiölt liann skólann um mörg ár ok kendi látínu klerkum val
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l) SÚ er stendr þar i dag, A; sjá bls. 163.
'•0 þcgar fornmenn sneru sögum úr öVum málum á islcnzku, e%r 

handléku eldri sögur, og höfundrinn nefnir sig í fyrstu personu, þá er 
I'í^andinn optastvanr aí) geta þess ogskjótainni nokltrum orðum til vitnis 
Um’ þa)í> er ckki liann sjálfr (þýðandinn) sem talar, lieldr höfundrinn; 
t# d. „segir hróíiir Gunnlaugr", „segir bróþir Oddr”, „segir meistari Simon” 
(i Fiovents sögu Frakkakonúngs), „segir sögumeistarinn” cha „sá er söguna 
kefir samansetta” o. s. frv.



236 IiISKUPA SÖGUR. Jóns sagn*

ok dyggiliga, ok veitti mikit uppheldi guðs kristni ineð biskupi 
í kenníngum sínum ok predikan. ]>á er meistari Gísli talaði 
guðs orð fyrir fólkinu at hátíðum, þá taldi hann eigi utan- 
bókar marga luti, eðr treysli mjðk á silt minni, heldr skýrði 
hann út heilagra feðra ritníngar eptir þeirri bók, sem á lectar- 
anum lá fyrir honum. Gjörði þessi vitugi maðr ok liinn for- 
sjáli þctta mest sakir lílilætis, at þar sem liann var úngr at 
aldri, þætti þeim meira um vert, er til lýddi, al þeir sæi þat, 
at hann tæki sínar kenníngar af helguin bókum ok merkiligum, 
en eigi af einu saman brjóstmegni ok hugviti. ltlíðkaði hann 
ok mýkti eigi at eins heyrn atstandanda lýðs með sæmiligri 
suild ok klerkligs framburðar, er hann hafði nógliga af guðligri 
gjöf, beldr saddi liann þeirra hug ok hjörtu gnógliga með andligri 
fæðslu guðligra orða, svá at hann sýndist eigi at eins með 
orðunum, lieldr ok jamval með gerðunum, predika. Var lians 
kenníng án hégóinligum orðum eðr nokkurri hræsni saman- 
standa[ndi], ok þí fylgði hans orðum svá mikill guðs kraptr, 
at margir kómust viðr af öllu hjarta, ok tóku mikla skipan ok 
góða um sínar framferðir. Kenníngar hans vóru linar ok lelt- 
bærar öllum góðum mönnum, ok þótti ölluin vitrum mönnum 
vcra spakligar ok skcmliligar, en vondum mönnum varð ótti 
mikill at ok sönn hirtíng, ok þí sótti þegar nær <at öllum guðs 
hátíðum útöluligr mannljöldi, upptendra[n]dist af góðfúsri græðgi 
guðlegra málsemda, girnandist at seðja sín lijörtu ok hugskot 
með lífs fóðri, þat er guðs orð, því at þar var kostr at lieyra 
fagrar kenníngar, bæði af sjólfum herra biskupi ok af þessum 
gauzka manni Gísla, er nú var um lalað.

24. Skamma stund hafði heilagr Jón biskup verit, áðr 
en hann tók at færa siðu manna ok háttu í annat efni, en áðr 
hafði verit, um marga luti; var hann hirtíngasamr viðr úsiða- 
menn, en blíðr ok hægr öllum góðum mönnum, fyllandi þat 
allt með verkum, sem hann kenndi fólkinu með góðum fortöl- 
um, opt hugleiðandi þat er vorr drottinn talar í guðspjallinu, 
ok hann bauð sínum lærisveinum: ^Luceat lux vestra coram 
hominibus, ut viileanl oj>era vestra bona el glorificent patrem 
vestrum, qui in celis est''; þat þýðist svá: Jýsi ljós yðvarl fyrir 
mönnum, at þeir sjái góðverk yður ok dýrki föðr yðvarn, þann 
sem á liimnum er”. Herra Jón biskup bauð þat styrkliga sínum 
undirmönnum öllum, at sækja mcð góðfýsi helgar tíðir hvcrn
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tima er lieilagl var, hjóöandi prestumun at læra sitt undirfólk 
um þá luti, sem þeir þyrfti til guðligrar inngöngu. Iiauð liann 
mönnuin, at liafa þá liáttu hversdagliga, sem góðum kristn- 
i'm mönnnm til h[e]yrir, at signa sik þegar um myrgininn, er 
l'ann vaknaði, ok sýngja fyrst crcdo in deum, ok jálta svá trú 
sína í augliti almáttigs guðs, áðr en maðr fengist í hégómligri 
margmælgi, ok ganga svá síðan vopnaðr allan daginn með 
marki liins lielga kross, en taka aldri svá mat, drykk eðr svefn, 
at maðr lilífði sér eigi áðr með guðs píslarmarki. Bauð hann 
hverjum manni kuhna at sýngja credo ok paler nosler ok Maríu- 
vers, ok at lofa guð vij sinnum á daginn, eptir þí sem Davíð 
propheta segir: scpcics indie laudem libi dixi, domine deus mcus, 
þat er svá at skilja á norænu: „sjau sinnum á dag sagða ek 
þér lof, drottinn guð minnl”— Ok at vér talim þetta allt jamn- 
saman í fám orðum, þá kenndi hann með sínum iðuligum 
áminníngum sínum undirmönnum allan liátt guðligrar þjónastu 
af heilagra feðra setníngum, ok gat svá samit á skömmum tíma, 
með guðs fulltíngi, framferðir ok siðu fólksins, at lieilög kristui 
1 Norðlendínga fjórðúngi hefir livárki áðr né síðan skinit með 
svá björtum hlóma ok fagri ásjón, sem þá stóð, meðan fólkit 
var svá sælt, at þeir náðu at vera undir stjórn ok stýríng hins 
ölezaða biskups Jóns; svarf liann ok af snarpri ok bilrligri 
hirtíngar þél alla óháttu, fjölkýngi ok fordæðuskap, galdra ok 
gerníngar, ok allan sjónhverliligan kuklaraskap, ok stóð í mót 
allri illri forneskju með öllum mátt ok megni, þvíat áðr var 
eptir í kristninni miklar ok illar alleifar lieiðins siðar, er eigi 
var upp rætl or guðligum akri meðan kristnin var úng. Fyrir- 
hauð hann styrkliga alla hindrvitli, þá er fornir menn liöfðu 
tckit af túnglkomum eðr dægruin, eðr eigna daga vitrum mönn- 
mn heiðnum, svá sem at kalla Týrsdag, Óðinsdag eðr þórsdag, 
°k svá um alla vikudaga, en hauð al hafa þat dagatal, sem 
heilagir fcðr hafa sett í ritníngum, al kalla annan dag viku ok 
þriðja dag, ok svá út.

Leikr sá var kærr mönnum, áðr en hinn heilagi Jón varð 
hiskup, at kveða skyldi karlmaðr til konu í dans blautlig kvæði 
°k regilig, ok kona Lil karlmanns mansöngsvísur; þenua leik 
*ét hann af taka ok bannaði styrkliga. Mansöngskvæði vildi 
i*ann eigi heyra, né kveða láta, en þó fékk hann því eigi af 
komit mcð öllu. þat er sagt, at hinn heilagi Jón biskup kom
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at einn tíma, er einn klerkr, er Iílængr hét, ok var f>orsteins- 
son, er síöan varð biskup í Skálholti, las versabók þá, er lieitir 
Ovidius de artc. En í þeirri bók talar meistari Ovidius um 
kvenna ástir, ok kennir með hverjum liætti menn skulu þær 
giija, ok nálgast þeirra vilja. Sem hinn sæli Johannes sá ok 
undirstóð, hvat hann las, fyrirbauð hann honuin al heyra 
þessháttar bók, ok sagöi, at mannsins breysklig náttúra veri 
nógu framfús til munuðlífls ok holdligrar ástar, þó at maðr 
tendraði [eigi] sinn img upp með saurugligum ok syndsam- 
ligum diktum.

25. lleilagr Jón biskup var hinn þrifnasti ok hinn iðnasti 
í því, at sniða af mönnum löstn, þvíat sá kom enginn á lians 
fund, at hann gæti eigi leiðrétt á einhverja lund með guðs 
miskunn ok þeirri miklu kostgæfi, er hann lagði á at lijálpa 
sínum undirmönnum. Ok ef liann Iagði á menn harðar skriptir, 
fyrir sakir mikilla glæpa, ok gengi þeir undir val ok lítilátiiga, 
þá var Iítil stund at bíða, áðr iians blezaða brjóst, heilags 
anda musteri, sampínist þeirra vesöldum af hinum innstum 
hjartarótum, linandi með vægð ok réttlætis miskunn þeirra 
skriptamálum, eptir því sem liann fann þá iðrandi' vera, ok 
þeir vildu viðr skiljast sín illferli; ok þar sem liann elskaði 
sína undirmenn sem bræðr eðr syni, fæddist hann af einskis 
manns vanliagafé, heldr gaf hann nær allt i ölmusur; fagnaði 
hami þí öllu, er mönnum gekk val, en harmaði þat allt, er 
annan veg varð. Ilann var maðr svá huggóðr, at liann mátti ekki 
aumt sjá, eðr nokkut þat, sem mönnum varð til ineins. Ilann 
var svá örr ok mildr viðr fátæka menn guðs, at enginn á þeim 
tímum var lians nóti þar um. Hann var mjúklátr faðir allra 
fátækra manna; huggaði hann ekkjur ok föðrlausa, ok enginn 
kom svá harmþrúnginn á lians fund, at eigi fengi föðrliga 
huggan á nokkura luiid. Svá var liann þekkr ok ástfólginn af 
öllum sínum undirmönnum, at enginn vildi honum nokkut 
móti gera, ok var þat meir fyrir sakir guðligrar ástar, þeirrar 
er allir menn unnu honum, en líkamligs ótta, eða þúngs yfir- 
boðs; var þat af þí inakligt, því al [hann] lýddi með öllu 
kostgæfi guðs boðorðmn, ok leitaði meir eplir guðs aiia en 
veraldligum, ok þí iaunaði guð honum þegar í liönd, at liann 
okaði undir lians viija alla lians undirmenn, ineð heilagri lýðni 
ok heitri ástsemd.
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29. Heilagr Johannes leiddi fram sitt líf eptir guðligri 
setníng ok heilagra l'oðra dæmum, gangandi fram rettan veg í 
Suðs boðorðum, girnandist þá eina luti at fremja, sein hans 
,!mhætti lil heyrði. Lá hann um þat vakandi, at afla guði til 
ðanda sem llestar sálur, iðjandi í bænum, studeran ok heil- 
aS''i predikan nætr ok daga, olt í annarri guðs þjónastu. Ok 

hann væri þí frjálsari ok liðugri til þílíkra iðna guðligrar 
bjónastu, valdi liann til vitra menn ok svinna, at lmgsa ok í 
ðöndum hafa staðarins forræði, með þeirri göfugri hústrú, er 
bann liafði átt, ok þá var ekkja. Einn af þeim var prestr sá, 
er Hámundr hét; hann var föðrfaðir Hildar nunnu ok einsetu- 
bonu, er getið man verða síðarr í sögunni. Næst llámundi 
var prestr sá al forráðum, er Iljalti hét, ok var náfrændi bisk- 
UPS- Af leikmönnum var sá maðr mest at ráðum æltgöfugr, 
er Orn liét, son ]>orkels af Víðimýri. Sumir menn vóru skip- 
aðir at taka með gestum, því at hverri hátíð sótti þangat til 
biskups hundrat rnanna eða co, eða nokkuru fleira, þvíat liinn 
beilagi Jón biskup hauð þat fólkinu, at hverr sá maðr, er fóta 
S|nna forráð hafði í hans biskupsdæmi, skyldi vitja um sinn á 
bverju ári höfuðkirkjunnar at Hólum, at offra þar guði sínar 
bænir nreð góðfúsu hjarta, ok af þí mátti þar sjá at skírdegi 
°b páskum eigi minna en cccc rnanna, bæði kvendi ok kallar; 
böfðu margir af þeim vistir með sér, en hinir þó fleiri, er 
llerra biskup fæddi fagrliga, bæði með likamligum krásum ok 
nndligum, ok þeir, styrktir biskupligri blezan, fóru fagnandi 
beini til sinna heimkynna.

27. Margir siðferðugir mcnn réðust til staðarins, gcfandi 
með sér svá mikit góðs, at staðrinn var val haldinn af; en 
«umir, bæði karlar ok konur, fæddu sik þagat, til þcss at lýða 
bjálpsamligum kenníngum herra hiskups ok heilagri tíðagerð, 
smíðandi sér herbergi umhverfis kirkjugarðinn. Heilagr Jón 
biskup tók marga menn lil kennslu, ok fékk lit góðan meistara 
'd kenna grammaticam, Gísla hinn gauzka, er fyrr var getið. 
bu einn franzeis, sæmiligan prestmann, er Rikini hét, capalín 
Sllln, fékk hann til at kenna sönglist og versgerð. Rikini var 
blerkr góðr, bæði diktaði hann val ok versaði, ok svá glöggr 
Var bann í sönglist ok minnigr, at hann kunni utanbókar allan 
S011g á tólf mánuðum, bæði í dagtíðum ok óttusöngum, með 
omggri tóna setníng ok hljóða grein, ok þí réðust margra
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góðra manna börn undir liönd þessuin tveim meistarum, sumir 
at nema látínu, en aðrir söng, eða livárttveggja, kostgæfandi, 
hverr eptir sínu næmi, at fylla vandlaupa síns hjarta af þeim 
molum vizku b[r]auðs, cr þeirra kennifeðr hrutu þeim til and- 
ligrar fæðu, af hverjum [vér] sám hlómheraligan akr guðligrar 
miskunnar með fögrum ilm viða upp runninn1. Við þessum 
tók Rikini prestr öllum með fagnaði ok hlíðu heilags Johannis, 
ok elskaði sem einka sonu, nærði ok fóstraði undir sinni forsjá 
ok gæzlu, varðveitandi þá undir sínum vængjum, sem fugl 
sína únga. Hér mátti sjá um öll hús biskupsstólsins mikla iðn 
ok athöfn: sumir lásu heil[a]gar ritníngar, sumir rituðu, sumir 
súngu, sumir námu, sumir kenndu. Engi var öfund þeirra í 
millum eða sundrþykki, engi ágangr eða þrætni, liverr vildi 
annan sér meira háttar; lýðni hélt þar hverr við annan, ok 
þegar signum var til tíða gort, skunduðu allir þegar or sínum 
smákofum til kirkjunnar, sætligan seim, sem þriflt býflygi, 
til hýstokks. heilagrar kirkju með sér berandi, hvert þeir 
höfðu saman borit or lystuligum vínkjallara licilagra ritnínga. 
Meðr líða upphafníng liófst í kirkjunni fagrlig samhljóðan 
söngsins í kórinum, ok hófst sætlig liljóð raddanna. Enginn 
fór þar með lausúng eða margmælgi; hinir ellri menn ok 
meiri háltar vóru með staðfesti ok alliuga, en úngir menn 
haldnir ok siðaðir undir stjórn hinna ellri manna, ok algerðu 
svá livárirtveggju fagrliga sitt embætti; ok skein með þvílíkri 
birli yfirlit heilagrar kristni undir þessmn lieilaga hiskupi. 
Allir liinir sæmiligstu kennimenn í Norðlendínga fjórðúngi vóru 
noklutra hríð til náms at Ilólum, þá sem vorr aldr, segir bróðir 
Gunnlaugr, inátti muna, sumir af barndómi, sumir á fulltíða 
aldri. Margir af sagðra meistara lærisveinum önduðust á vor- 
um dögum; en einn af þeim varð Isleifr Hallsson, hvern Jón 
bisluip æskti at verða skyldi biskup næst eptir hann ok tén- 
aðarmann síns biskupsdóms, ef hann mæddi elli, en hann 
andaðist fyrr en herra biskup. En at ek nefna nokkura sagðra 
lærisveina, þá er ek sá mínum augum: var einn af þeim 
Klængr, er síðan var hiskup í Skálholti; var hann xij vetra 
gamall á hendi fólginn Jóni biskupi af móðr sinni til fræði- 
náms, ok varð liann hinn hezti klerkr, ok var lengi síðan

1) leiferétt; upp runnlfe, St.
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sæmiligr kennimaðr í llóla kirkju, hinn mesli upphaldsmaðr 
kristninnar, prédkiandi fagrliga guðs orð undir stjórn ok yllr- 
lioði tveggja Hólabiskupa: Kelils og Bjarnar ; hafði hann marga 
'aska lærisveina undir sér, ritandi bækr margar ok merkiligar, 
Þœr sem enn tjást at Hólum ok víða anna[r]s staðar. Yilmundr 
'ar þar ok lærðr, er fyrstr var ábóti á Jn'ngeyrum; svá ok 
Hreinn, er þar var hinn þriöi ábóti. Margir vóru ok þar aðrir
I skóla, þeir er síðan urðu mektugir kennimenn: ísleifr Gríms- 
s°n, frændi biskups, Jón svarti, Bjarni Bergþórsson, Björn, er 
s>öan var hinn þriði biskup at Hólum, ok margir aðrir, þeir er 
la«gt er frá at segja. |>ar var ok í fræðinæmi hreinferðug 
jungfrú, er íngunn hét. Öngnm þessum var hon lægri í sögðuin 
tjóklistiun, kenndi hon mörgum grammaticam ok fræddi hvern 
°r nemavildi; urðu því [margir val1 mentir undir hennar hendi. 
Ilon rétti mjök látínubækr, svá al hon lét lesa fyrir sér, en 
I>on sjálf saumaði, telldi, eða [vann] aðrar hannyrðir með heilagra 
miinna sögum, kynnandi mönnum guðs dýrð eigi at eins með 
°rðum munnnáms, heldr ok með verkum handanna. Nú fljóta 
slíkir lutir fram af einni uppspretlu, ok sjá ávöxtr af einni vín- 
'iðar hríslu, þat er hinn heilagi Johannes. Kallast sjálfr drott- 
lnn sætt víntré, en hans valdir menn vínviðar kvistir, eptir því 
sem segir í guðspjallinu: Ego sum vilis vera et vos palmilcs. 
ð1'11 svá sem hinn heilagi Johannes lærði ok fræddi fólk heima
II staðnum, fyrir þílíka menn ok meistara, sem taldir vóru, 
sva boðaði hann ok sjállr guðs eyrendi í kenníngum um allar 
sveitir, þá er hann visiteraði sitt biskupsdæmi. Svá mikit hófst 
fræðilýsi ok náms með kostgæft þessa blezaða biskups, at 
öðrumcgum stóðu at klerkar, öðrum megum leikmenn, 
hverr at lesa með heilagri græðgi í sinn minnissjóð þat er 
lá mætti af nægð guðligra auðæl'a. En þó at grandalaust líf 
°k góðir siðir, elska náúngs ok ástsemd viðr guð, ok misk- 
»nnar verk, auðsýni mannsins verðleik ok he[i]lagt meðferði, 
framarr en öll tákn ok jarteina gerðir, þá þikkir þó mörgum 
fávitrum mönnum, sem nær fyrir einsaman stórmerki jartein- 
anna vaxi mcst fyrir guði heilagleikr mannanna: því munum 
ver segja fá luti af heilagum Jóni, at þaðan af megi auðsýn- 
as! > at þal er sannligt, sem von er, sem ritníngin segir af

‘) lrá [ tviskrifab i St.



242 BISKUPA SÖGUU. JÓllS Sllgn.

guði mcð fylgjanda máli: dominus voluntatem timencium se fa- 
ciet, et deprecacionem eorum exaudiet, þat er svá at skilja: 
udrottinn man gera vilja sik elskandi manna, ok hann man 
lieyra þeirra bœn”.

28. þat var á eiuum tíma, at góðr prestr ok göfugr, 
Eyjólfr Gurmvaldssou, frá stað heilags Martini biskups, kom 
til Hóla, biðjandi lítilátliga hinn heilaga Jón partera sér nokkut 
af heilagum dómum sœls Martini, er þar vóru á staðnum. 
Ilinn blezaði Jón vildi gjarna þí játta, er hann var svá lítilát- 
liga beiddr, því leitaði hann til beinsins ok í höndum hafði, 
ok þótti honum mikit fyrir at bera járn á svá heilags manns 
bein. Síðan skrýddist hann til heilags messu-embœttis, ok er 
komil var al fyrsta lágasöng, tók hann þetta hit blezaða bein 
ok lagði á altarit undir corporalc hjá kaleknum, ok söng messu 
þar til er lokit var. En at luktu embættinu leitaði heilagr 
Johannes at beininu, ok fann, al þat hafði klofnat sundr i tvá 
luti, ok var annarr meiri lutrinn. Fær hann hinn minna part 
beinsins fyrrnefndum presti til Grenjaðarstaða, en liinn meiri 
var eptir at staðnum. Margir menn kómu þeir á fund hins 
heilaga Jóns biskups, er höfðu ýmissar sóttir eða sjúkleika, 
ok fengu skjóta bót sinna meinseinda fyrir hans blezaða handa- 
átekníng og yíirsöngva.

29. Maðr hét þórðr, ok var heimamaðr hins blezaða 
Jóns ok gætti sauða þar á staðnum. Hann var úngr maðr, 
gálans, ok gætti líll orða sinna, fylgdi lítt tíðum, þó hann vœri 
heima staddr, en Jón biskup rninnti bann opt á betr at gera, 
þvíat honum þótti miklu máli skipta um alla sína menn, at 
þeir veri val siðaðir ok heyrði tíðir jafnan, er þeir vcri heima, 
svá þó, at eigi gleymdist skyldugar sýslur; en þessi maðr gerði 
þó nær ekki eptir því, sem herra biskup bauð bonum ok bað 
hann. þat var einn hátíðar aptan, at herra biskup var at aptan- 
söng, at allir siðlátir menn stóðu at líðum, þá var þessi maðr, 
þórðr, inni í stofu eptir sinni úvenju, ok sló sér þá í leik ok 
glímur með úngmenni. Sagt var honum, at tíðirnar vóru úti, 
ok gaf hann öngan gaum at þí. Hann tók þá á sér bráðliga 
befnd, er hann hafði brotið boðorð biskups, því at hann féll í 
leikinum, ok túngan sú hin sama, er liann vikli jamnan lítt 
gæta, varð í millum tanna honiun ok skeindist hon mjök. þí 
næst kom í blástr mikill með miklum verk, ok gerði svá stirða
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þrútna, at hann mátti ekki mæla. J»á kom honum í hug, 
at hann mundi þess at gjalda, er hann hafði eigi lilýtt hoð- 
01'öi herra biskups, hiðjandi sér lítilátliga líknar, farandi á 
iund iierra biskups, ok iðra[n]dist sinna afgerða með handa 
ljendíngum. En er guðs maðr Jobannes sér hann, sampínist 
•'ann þegar þessa manns meini ok vesöld, takandi með hendi 
S1nni túnguna, ok strauk um með heilagu bænahaldi, ok fékk 
•nnn máilausi aptr skýrt mál, ok varð á fám dögum alheill 
þessa meins, sem aldri hefði á hann komit.

30. Maðr hét Sveinn ok var þorsteinsson, hann var svá aum- 
iiga leikinn ok spottaðr af fjandanum, at hann kastaði náliga 
krislinligri trú ok gleymdi nær öllu þí siðferði, sem kristnir 
nienn eigu at hafa, eptir þí sem hann sjálfr sagði ok mörgum 
roönnum var kunnikt; en þat var með þí móti, at haun ærðist 
iyrir ást nokkurs sjónhverfiligs skrim[s]ls; sýndist honum þat 
i^ona vera, há vexti ok væn álili; fékk hon svá villl hann, at 
úann vildi ekki viðraðramenn eiga, farandi jafnan rá[ð]lausliga, 
einreikull, liirði ok hugsaði eitl ok annat; gleymdi hann öllu 
þi) sem honum var til hjálpar ok miskunnar, andliga ok líkam- 
iiga. En guðlig miskunn samvinnandi, sá er önga sína menn 
'ii fyrirfarast láta, heldr vil öllum miskunsamliga viðr lijáipa, 
þá var þessi maðr tekinn ok fluttr á fund hins heilaga Jóns 
i’iskups, olt var þat í þann tíma, er hann var nýkominn til 
staðarins. Ilinn heilagi Jón biskup tók við honum blíðliga, 
lciðir hann með sér í kirkju og byrgir sik þar síðan, en tók 
at frétta hann af ölium saman atburð, ok eggjaði hann fast til 
iðranar eptir þat. En með hans heilögum áminníngum tók 
þessi hinn úngi maðr at komast viðr mjök, ok segir síðan 
l'inum heilaga Jóni biskupi ljósliga frá öllum svikum ok um- 
salum djöfulsins, er hann hafði hann háskasamliga í vaiil; ok 
er hinn hlezaði Johannes fann sanna iðran með honum, þá 
'arð hann svá feginn, at hann felldi tár, at hann skal mega, 
sem góðr hirðir, koma þessum sauð or varga munni ok aptr 
iJei'a til drottinligrar hjarðar, temprandi sín tár með hans tár- 
Um °k harmandi hans misfelli með föðrligri sampíníng; en 
her eptir tók biskup at setja honum skriptir með helgum bæn- 
um ok hjálpsamligum áminníngum, bjóðandi honum þat eink- 
^nliga fyrst, al djöflinum til skemdar ok svívirðíngar skyldi 
hann vera ólatr at segja hverjum manni þenna alburð, er



244 BISKUPA SÖÖUK. Ji'ms sngn.

licvra vildi, ok svá geröi hann, biðjandi þá góða menn, er hann 
sagði nefndan atburð, at liverr skyidi minnast hans i sínum 
bænum. Eptir þat ganga þeir báðir saman út or kirkju, ok 
var svá mikil skipan á orðin urn ráð Sveins, at sá er lifat 
haföi þagat til ljótligu líti fyrir guði ok mönnum, ok aldri 
mátti glaðr vera sakir þeirra sjónhverfínga, er djöfullinn hafði 
hans sál ok líkam lengi háskasamliga tekit ok illkyndugliga 
íuetjað, en nú styrktr af dæmum ok mjúku viðrmæli þessa guðs 
manns í hugganar anda guðs, treystandi uppá eina saman 
miskun guös ok Iians réttlæti, svá al fjandinn kom aldri síðan 
þcssari tálarsnöru á hans háls. Gerði liann guði verðugar 
þakkir fyrir sína andarhjálp á öllum dögum lífs síns, ok fór 
glaðr ok góðlátr til sinna heimkynna.

31. þá er hinn heilagi Johannes hafði skamma stund 
sínum biskupsstóli stýrt, lá hallæri mikit á fólkinu, ísar miklir 
ok veðrátta mjök köld, svá at jörð var ekki ígróðra at várþíngi. 
Ilinn heilagi Johannes fór til várþíngs er var at ju'ngeyrum; ok 
er hann kemr þar, heitr hann á guð drottinn, með samþykki 
allra, til árs ok liægrar veðráltu, at þar skyldi kirkju reisa ok 
bæ upp gera, ok allir sitt góös til leggja, svá at hvárttveggja 
veri sæmiliga upp gert. Síðan lagði hann af sér möttulinn ok 
markaði sjálfr grundvöllinn yflr kirkjuna. En síðan skiptist 
svá skjótt árferð ok veðrátla, at á þeirri hinni sömu viku vóru 
í brottu allir hafísar, er þetta hallœri stóð af, svá at livergi 
varð vart við; en jörðin lífgaðist svá skjótt til blómbæriligs 
ávaxtar ok skrýddist fögrum grösum, at í þeirri sömu viku luifði 
allr fénaðr græn grös ok nógligt fóðr.

32. Sá lutr lá á staðuum á Hólum, at þar var bás sá einn í 
fjósi, er menn sögðu al eigi mætti naul á binda, þvíat dautt 
lá hvert um morgininn þat er á var bundit um kveldit. }>á 
var þat eitthvert haust, al Jón biskup gekk til meör ráðsmanni 
sínum at ætla naut til lífs, þau er heima þar skyldu vera á 
staðnum; ok er þeir höfðu til ætlað, þá segir nautrekinn, al 
eigi mundi nautin rúm hafa í ffjjósinu, með því at einn básinn 
var ótyttr, ok eigi mœtti á skipa. llerra biskup sagði svá vera 
skyldu sem hann hafði til skipat, ok sagði at á einn veg skyhli 
hinda á þann bás, sem aðra í fjósinu, ok varsvágert; en um 
myrgininn kom nautamaðr til fjóss, ok fann kúna dauða á bás- 
inuin; kom hann þá ok sagði lierra biskupi, en hann bauð
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lionum at binda á hinn sama bás naut annat, ok hit þriðja; 
var svá gert ok dó þau bæði, sem hit í'yrsta. J>á mælti nauta- 
maðr: Uhversu lengi, herra! skal svá fram fara, sem nú horfist 
a-”. Hinn heilagi Jón biskup svarar: tlsvá skal gera meðan 
ookkut naut er á staðnum, ef guð vil at staðrinn eyðist fyrir 
l'essa skyld”. En eptir þetta lians umtal tók af fallit af bás- 
*num, ok sigraði Jón bisluip þetta úvinarins áfelli með sannri 
h'ú ok áfelli staðfestunnar, ok af þí at óvinrinn liaföi tekit sér 
gistíng á sögðum bás, ok inn gengil fyrir nokkura vantrú manna, 
var nauðsyn at hann væri sneypiliga út rekinn, með sánnri trú 
°k heilagri þolinmæði blezaðs biskups Johannis.

33. þat var eitthvert sinn, at váraði mjök seint, svá at jörð 
var ekki ígróðra at fardögum; þá reið lieilagr Jón biskup til 
alþíngis, ok hét þar til árbótar mönnum á Jónsmessu baptiste; 
°k er liann luifði sakt fyrir heitum ok staðfest með heilagu 
bænalialdi, mælti hann þessum orðum: uþat vilda ek, at guð 
6®fi oss nú þegar í stað döggina”; ok lýstist þat í því, at hann 
var mjök bráðlátr. Sumarit hafði verit svá þurkusamt, at sjaldan 
liafði komit vátr dagr, ok var þí grasvöxtr nær engi. Áðr en 
hinn lieilagi Jón biskup hét var svá skírt veðr ok hreint, at 
hvergi sá ský á himni, en þá er hann byrjaði upp gloria in 
excelsis á fyrrnefndan messodag í hámesso, þá gaf guð svá 
fthkit rcgn á jörðina, at varla var mönnum úti vært fyrir vatn- 
’viðri. þaöan frá um sumarit var regn um nætr en sólskin um 
'iaga, ok gekk þí um stund; gra[s]vóxtr var þat sumar til með- 
allags.

34. þessi hinn heilagi biskup Johannes var prýddr af 
goði mörgum merkiligum lutum ok fögrum vitranum, sem fylgj- 
andi frásögn vottar, ok var þat eigi undarligt, at honmn væri 
margir merkiligir lutir í syefni sýndir, því at hann liafði eigi 
ln(,.ira svefn en náttúran mátti minustan nýta; en hugrinn var 
jafnan áðr hann sofnaði, ok svá þá er liann vaknaði, á guðs 
þjónastu ok Iielgu bænahaldi. þat bar fyrir liann á þeirri nátt, 
sem andaðist suðr í Skálliolti þorkell prestr skólabróðir hans, er 
I randill hét öðru nafni; hann var sæmiligr kennimaðr. Eptir 
nattsöng, þá er liinn heilagi Joliannes var kominn í sæng sína, 
nu sem hann hneigði sik til svel'ns aptr at hægindinu rann á 
hann höfgi, ok sofnaði hann; þá þótti honum maör inn ganga, 
sa er hann kenndi eigi, ok nam staðar í miðju herberginu, ok

h B. 17
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honum þótti, sem sá maðr væri spurðr af lijáverandi mönnum, 
ef hann segði nokkur tíðindi. Hann svarar: „forkel helgan”. 
Eigi mæiti hann íieira, svá at nokkurr lieyrði. Iierra hiskup 
vaknaði viðr þessi orð, ok sprettandi upp, ok kallaði á Rikina, 
kapalín sinn ok erkiprest, svá segjandi: urís upp bróðir! för- 
um til kirkju ok lofum guð, þí at bróðir okkarr, þorkell prestr 
trandill, er nú fram stiginn um almenniligar dauðadyr, ok fel- 
um hans sál guði í vald með lieilagri commendacione ok öðru 
viðrkvæmiiigu bænalialdi”. Ileyrt höfðu þeir, at hann hafði 
sýkzt, ok höfðu þar frammi guði þekkiligt bænahald, en herra 
biskup sagði prestinum, hvat fyrir hann hafði borit.

35. Á liinu tólfta ári hiskupsdóms liins heilaga Jotiannis 
urðu mörg tíðendi: þá andaðist góðrar áminníngar Gizurrbiskup 
í Skálholti, en þorlákr Ilunólfsson kom í hans stað. Gizurr 
var biskup xxx. ok vj. ár. þá var liðit frá burð vors lierra TO. c. 
ok xj ár1. Á þí sama ári andaðist heilagr faðir lierra Paschalis 
pape, annarr með þí nafni, Baldvini Jórsala konúngr, Arnaldr 
patriarclia at Jórsölum, Alexius Grikkja keisari, Philippus Svía- 
konúngr. þá var liðit frá falli Ólafs konúngs Tryggjasonar C 
ok xviij2 vetr.

36. Eitthvert sinn, þá er hinn heilagi Johannes hafði til svefns 
lagzt nokkura nótt, þá bar fyrir hann sýn. Ilann þóttist vera á 
bæn sinni fyrir einum miklum róðukrossi; ok þí næst þótti lion- 
um líkneskit á krossinum lineigjast at ser, ok mæla nokkur orð 
í eyru sér, ok vitum vér eigi hver þau vóru. þessa sýn sagði 
hann Rikina presti, ok var engi sá er ráða kynni. En liinn 
næsta dag eptir kómu menn á fund hins heilaga Joliannis, 
þeir er nýkomnir vóru af Noregi, færandi lionum einn lítinn 
bæklíng, á liverri hók ritaðr var sá atburðr, er möunum var 
mjök úkunnigr, frá þí er Gyðíngar spottuðu liinn krossfesta, 
píndu líkneskju vors hórra Jesu Christi með þeim hætti, sem 
þeirra forfeðr gerðu viðr sjálfan hann. þessir bölvaðu Gyðíngar 
struku líkneskit með sárum svipum, spýtandi á þat, ok gáfu þí 
slóra pústra ok háðulig hálsliögg; eptir þat krossfestu fþeirj þat, 
gangandi fyrir róðuna, ok sín höfut með miklu spotti svívirð-

0 leibrétt; íx, St. (ritvilla: ix fyrir xj).
2) leitjrétt; xiiij, St.; Húngrvtiku timatal er afc eins vit) haft pegar míb- 

at) er frá Krists burfci.
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liga skakandi, margar guðlastanir mælandi, ok öll krossins brígzli 
endrnýjandi, líkneskjunnar síðu með hvössu spjóti leggjandi, ok 
allt eptir þí líkjandi, sem þeirra feðr vóru við sjálfan guð grimm- 
ligast gerandi. En svá sem þessir fjandans félagar gerðu þenna 
grimmliga glæp, ok þeir höfðu opnat síðu likueskjunnar, þá 
rann or siðunni blóð ok vatn, svá sem þá er guð sjálfr var 
píndr, ok gerði guð af þeirra glæp dásamligt tákn ok mjök fá- 
heyrt stórmerki, hvaðan af margir sjúkir menn fengu háleita 
licilsubót sinna meina. Ilinir ok, er sagðan glæp böfðu gert 
ok dauðir vóru i sálinni, iðruðust þessa glæps ok vantrú sinnar, 
snúandist til guðs ok almenniligrar trúar, ok urðu svá hvorir- 
tveggju meðr guðs miskunn hjálpaðir, bæði at önd ok líkama. 
Ok er hinn heilagi Johannes ok Rikini prestr höfðu sagðan 
atburð yfirlesit, talaði hann prestrinn til heilags Johannis: 
„sé hér nú, sæti faðir I sýn þá ok vitran, er guð sýndi yðr í 
nátt”. Lofuðu þeir guð fyrir þenna háleita atburð.

37. Svá bar <it skírdag, þá er í ijölmennasta lagi var at 
Hólum um daga Jóus biskups, at ein fálæk kona kom til ráðs- 
konu ok mælti: jm bafa börn mín ekki til náttverðar, ok 
þurfum vér nú, at þú gefir oss nokkura ölmusu fyrir guðs 
skyld”. — uEigi er nú mjök auðvelt um ölmusugerðir”, segir 
ráðskona , uþvíat nú eru margir gestir til garðs komnir; far 
þú til biskups”, segir hon, „ok man hann ráða þér nokkut 
hjálpræði”. Ilon fór þá á fund herra biskups, ok kvaddi hann 
hana fyrri. „llval viltu, mær mín”? segir hann. Ilon svarar: 
unú er ekki til náttverðar mér í kveld ok börnum mínum, 
heilagr faðir I” segir hon. Herra biskup mælti, at bryti skyldi 
fá henni osthleif einn. Hin fátæka kona tekr við fagnandi 
ölmusunni, ok ferr brott með, en brylinn kom litlu síðarr aptr 
til ostanna, ok ætlaði al partera í sundr sér hvern, ok töldust 
þá jammargir sem fyrr. „Hverjuman þetta sæta”? segir liann, 
ukonan hal'ði einn ostinn í brott áðan, ok eru þó nú jammargir 
sem áðr; þetta er mjök undarligt”. Síðan i'err hann brytinn 
til sjálfs herra biskups, segjandi lionum sváfallinn alburð, semfyrr 
var greint. Hinn blezaði biskup Jón svarar: „hér man at þí 
koma, scm mælt er, at tguá clr gcsti', en þó þarftu ekki orð 
inn slíkt at liafa”. Varð liinn heilagi Jón af slíkum lutum ok 
öðrum þekkr alþýði, vinsæll af guði ok góðum mönnum.

38. Nú er yfirfarit nokkut um þær jartcinir, er vér höf-
17*
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um lieyrt sagöar eða séö ritaðar al' lífl hius lieilaga Johannis, 
þó at menn sæi viðr, at honum lifanda, at kalla þat jarteinir, 
en þó þótti öllum mikils um verl, þeim er gjörst kunnu at skilja 
þá luti, sem guð gjörði fur verðleika síns ástvinar, hins heil- 
aga Jóns biskups. En þó þótti nær hvergi minna um þat 
vert, hversu sæmiliga hann hélt staðinn ok kennimenn þá, er 
meðr honum vóru, ok hversu jafnlyndr hann var í öllum góð- 
um lutum. Ilit sama var jafnan hans lítillæti ok huggæði, svá 
at hann mátti ekki vetta aumt sjá. Ilann fastaði löngum, vak- 
andi bæði nætr ok daga, ok baðst fyrir, en gerði jafnan til 
nytsemdar nokkut, svá at aldri fann fjandinn hann iðjulausan. 
En livat sem hann geröi, vóru lians varrar aldri kyrrar at guðs 
lofi. Nú sem sú tíð var komin, at almáttigr guð vildi ömbuna 
liinum licilaga Jóni með eylífum fagnaði þat stundliga starf, 
mæði ok erflði, er hann þoldi þessa heims fyrir guðs kristni, 
ok andaligmn nauðsynjum sinna undirmanna, tók hann sótt, 
af hverri hann steig fram af þessa heims lífi lil eylífs fagn- 
aðar. En er hann var oleaðr, kom lil hans einn prestr, einn 
af mörgum hans lærisvcinum, liiun bezli skrifari, er bet þor- 
varðr ok söng á Knappstöðum í Fljótum. Hann hafði með 
séreinabók, er hann hafði at öllu mjök vandat ok sagðist hafa 
skrifat einum fjarlægjum presti, er liann hafðibeðit; vildi hann 
at herra biskup legði verð á bókina, segjandi prestinn hafa 
játtað at kaupa eptir virðíng herra biskups. llinn blezaði biskup 
Johannes fagnar lionum val, gleðjandist mjök af hans þarkomu, 
ok talar svá: „gakk higat, son minn I ok gef mér friðarkoss 
áðr ek andist, sem aðrir hjástándandi bræðr þínir”. Hann 
prestrinn gerði sem hann bauð, ok minntist til hans, sýndi 
lionum bókina, sagði silt eyrendi ok bað bann leggja verð á. 
Ilerra biskup leit innvirðiliga á bókina, lofaði ok sagði svá: 
„þetta er góð bók, en annarr man eignast en sá, sem þú hefir ritað 
hana”. Prestrinn svarar; „fyrir hví, minn sæti faðir? — leggit á 
verðit ok man hann öruggliga eptir því kaupa, scm þér kastið á, 
þvíat hann bað mik, al ek skylda rétt með þessum hælti rita 
honum bókina". J»á mælti hinn heilagi Johannes: „þat má ek 
gera, son minn! at leggja verð á bókina, sem þú beiðir, en 
eigi mant þú þeim selja, sem þú ætlar, þí at hann er nú 
andaðr”. Prófaðist þetta satt, því at litlu síðarr spurðist and- 
lát prestsins. Er í þessum lut auðsýnl, at liinn lieilagi Jón
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var prýddr guðligum spádóms anda, er hann vissi svá sannliga þá 
luti, er hann var fjarlægr, sem hina, er honum vóru náiægir.

39. Eptir þetta tók mjök at mínkast líkamligt atl ok máttr 
liins heilaga Jóns biskups, þvíat sóttin tók at öflgast ok vaxa. 
En þó al máttrinn þyrri, þá létti hann aldri af psalmasöng 
ok öðru heilagu bænahaldi. Nú svá sem hann sá nálgast sína 
duuðastund, þá beiddi hann prestana, er hjá honum stóðu, at 
þeir skyldu gefa honum heilagt götunisti, en þat er guðs lík- 
ami, er kallasl englabrauð ok vegfarandi manna fæða. Sem 
hann hafði reynt guðs líkam, ok tekit þenna örugga verndar- 
skjöld móti sinna óvina áskeytum, les hann þessa communio- 
ncm, er svá byrjar: fícfccti dominc j>anc cclcsti ad vitam quesumus 
nulriamur eternam. þat er svá at skilja: „heyrðu drottinn! vér 
saddir himnesku brauði biðjum, at sú næríng snúist oss til 
eylífs lífs ok fagnaðar”. En áðr hann hafði tekit corjms domini, 
hafði liann til skipat um allar kirkjunnar nauðsynjar, þær sem 
mestar vóru, eptir þvi sem honum þótti bezt henta, hafandi 
hjá sér alla þá menn, er mestháttar vóru á staðnum, bæði 
lœrða ok leikmenn. Nú sem hann hafði lengi beðizt fyrir, ok 
gert guði margfaldar þakkir, ok gefit fólkinu sína blezan, byrj- 
aði hann psalminn: Bencdicam dominum in omni temjmrc, sem- 
j>cr laus cjus in ore mco. þat þýðist svá: ubleza man ek drotl- 
inn á öllum tíma , ok jafnan sé hans lof í munni mínum”; ok 
svá sem hann var at, at sýngja sagðan psalm, ok þau lieilög orð, 
er í psalminum vóru, myndi rærast í hans munni, skildist hans 
heilaga sál viðr sinn líkama, á móli hverri guðs englar kómu, 
herandi hana lil lifandi manna jarðar, með himneskum lof- 
söngum, skipandi henni í ilokk háleitan guðs játtara, með 
hverjum sú liiu signaða sál sýngr at eylífu guði lof, eptir því 
sem hinn blezaði Johannes með önd ok líkam hafði sjálfum 
guði fyrirheitið í þeim psalm, er hann söng síðast viðr sitt 
andlát. Heilagr Jón Hóla biskup, umskiptandi þessa heims ve- 
söld meðr himneskri föðrleifð, fyrirlátandi líkamliga leirbúð, en 
háleita liöll hirnneskrar Jerusalem mótitakandi, útgangandi af 
harðri herbúð heimligra hardaga: leið fram af þessu lífi til 
eylífs friðar ok fagnaðar á laugardag, ix. kalendasdag Maji mán- 
aðar, þá er liðnir vóru frá hollgan vors herra Jesu Christi CD. o. 
okxiiijár1. En allir saman [lians] lífdagar eru svá samantaldir: 

i) Jietta er eptir Húngrvöku tímatali; rétt. QO- o. xxi (bls. 176).
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varhann víg[ð]r lil biskups þá er liann hafði iiij vetr hins sétta 
tigar, en liann stýrði guðs kristni með biskupligri tign xv ár; 
cn þá er liann hafði lifat í guðs kristni um LX ok IX ár 
gekk hann fram um almenniligan dauðans veg, ok andaðist í 
góðri elli á dögum Noregs konúnga Eysteins ok Sigurðar, en 
þorlákr Runólfsson var þá biskup í Skálholti; var líkami hins 
heilaga Jóns biskups grafmn fyrir utan kirkju til austrs, nær 
sönghúsvegginum syðra, ok gert yfir sæmiligt hválf. Hvíldi í 
þessum stað hans heilagr dómr lítið fátt í áttatigi vetra, þar 
til er Brandr biskup, góðrar áminníngar, tók upp or jörðu með 
guðs tilvísan, eptir þí sem síðarr man sagt verða, berandi inn 
um kirkju með mikilli dýrð ok andaligri gleði til lofs ok dýrðar 
vorum herra Jesu Christo, sá er oss hreinsar fyrir bænir ok 
verðleika heilags Johannis af öllum syndasaur ok veraldar 
válki, stjórnandi oss ok styrkjandi móti vorum óvinum ok hörð- 
um freistninnar hvirvilvindum, en framfarandi or þessum heimi 
samtengi oss sínum helgum mönnum, ok geri oss makiiga at 
sýngja sér lof ok dýrka hans signaða nafn um óendiligar 
aldir alda. Amen.

40. ‘Meðr þí at vér sjáum, að guðlig miskunn auðsýnir 
ok fagrliga birtir með berum jarteinum ok háleitum táknum 
dýrðarfulla verðleika lieilags Jóns Hóla biskups: er oss harðla 
nauðsynligt at rita ok saman setja þá luti, er honurn eru til 
lofs ok dýrðar, eptir þí sem til vor er komit af röksamligri 
frásögn margra skilríkra manna, at eigi líði þeir lutir or minni 
á óvorðnum tímum, sem guð hefir misluinsamliga veitl fyrir 
hans volduga verðleika mönnum til hjálpar á vorúm dögum. 
En þó at þeir sé nokkurir lutir, er á vorum dögum hafa gjörzt 
fyrir þessa guðs4 vinar verðleika, þá eru hinir þó fleiri, atvér 
höfum numit af oss ellri manna frásögn, ok þí munum vér fyst 
þat ævintýr segja, er at barst á graptrar degi heilags Johannis.

41. þá er hinn heilagi Jón var skrýddr biskupligum 
húnaði, búinn til graptrar, lá á hörum, en prestar ok klerkar 
myndi hafa súngit með sorg commendacionem ok annan lík- 
söng, gerandi hans útferð mcð sæmiligum heiðr, eptir þí sem

1) Hér byrjar jartcina þáttrinn, og lítill prologus fyrir.
2) sonar b. v. St. (líklega ritvilla).
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guðs kennimanni til heyrði, ok þar var komit embœttinu, at 
ut skyldi bera líkamann, þá gcngu þcir at, er út skyldu bera 
líkamann, ok er þeir tóku til, þá vóru bararnar svá þúngar, 
al þeir gátu bvergi hrærðar úr stað. þetta fekk öllum við- 
verandi mönnum mikillar undranar ok ábyggju, talandi með 
sér, bversu þessi dásamligi lutr mundi standa. þá lekr til orða 
oinn af klcrkum ok mælti þessum orðum: tlþat bygg ek, at 
uokkur vanbyggja liafl vorðit, ok þat muni valda þessum at- 
burð, ok munim vér Jiafa gert einhvern lut óvandvirkligafrj í vorri 
þjónostu viðr biskup vorn, en vera ætti. Leitið nú eptir livat 
þat er, eða livort hann heiir allan skrúðann, þann er biskup- 
ligum stétt ok bans vígslu lieyrir til.” þá var um leitað, ok próf- 
ast svá til, at þeir liöfðu eigi dregit á fíngr binum sæla Jóni 
gullit. þá drógu þeir gullit á fíngr bonum. Eptir þetta gengu 
til binir sömu menn sem fyrr, ok tóku þá upp líkit léttliga ok 
báru til grafar.

42. þá er liðin1 vóru frá andláti bins heilaga Jóns bisk- 
ups lxx ok viij- ár, iét virðuligr herra Brandr biskup Sæmund- 
arson, er hinn fjórði var biskup at Hólum, þvá bein hins beil- 
aga Jóns biskups, látandi gera nýja:t kistu ok búa um sæmi- 
liga. Haus hins heilaga Jóns ok öll böfutbein lét liann ok þvá* 3 4 
sérílagi ok lét varðveita [vatnið] vandliga. Iiann lét ok á þeim 
tíma þvá bein Bjarnar biskups, síns forverara, ok gera þar at nýja 
bistu. Síðan lét haun setja báðar kisturnar undir eitt hválf, 
uk ekki moldu hylja. Bein liins heilaga Jóns vóru þessu sinni 
°i' jörðu tekin binn xix. kal. dag Januarii mánaðar, en binn 
xvij. kal. dag sagðs mánaðar var niðr settr undir fyrr greint 
trébválf bein liins Iieilaga Jóns, með commendacionibus ok öðru 
heilagu bænabaldi.

43.5 Á þessum líma var mær sú er Hjálmgerðr bét; var 
l*on mædd af nokkurum krankleik; fékk bon miklar andvökur, svá

1) libnir, St. j) vij, A (bls. 177), réttara. 3) nýju, St. 4) þ’au, St.
3) þær jarteinir, er nú koma (sbr. bls. 177 — 187), gjörímst frá Jan.

1198 til 3. Marts 1200, — en hinar, scni þar næst standa (sbr. bls.
1®7—202) gjuruust velflestar frá Marts 1200 til andláts Brands biskups 6. 
August 1201, neraa sagan um Hildi nunnu, er gjöríiist löngu fyr; en 
mJ°S fáar af þeim munu liafa gjörzt eptir daú&a Brands biskups, og mun 
þetta flest vci-a ritat) eptir jartcinabók þeirri, er Brandr biskup lót rita 
jafnóþmn og síþan lýsa (lesa upp) ; sbr. bls. 192.



252 BISIÍUPA SÖGUK. J<5ns sngn.

at þar af fckk lion önga ró; þá var tekið vatn liins heilaga Jo- 
hannis, er fyrr var frá sagt, ok drcypt einum litlum dropa af 
vatninu þrjá aptna; ok þær þrjár nætr hinar næstu svaf hon 
sætliga, ok varð á skömmum líma alheil sagðrar sóttar ok 
krankleika.

44. Á öðru ári á öndverðum vetri tók mær sú ein hættligt 
innanmein, er Arnriðr hét; þat var með þí móti, at hon kenndi 
sér fyrir brjósti, ok at síðunni út, af megni sárligra verk(j]a 
ok mikilla óhæginda. Henni féll svá nær meinit, [at] allum 
þótti lion at bana komin. Nú svá sem faðir liennar sá hana 
svá sárliga spennta vera af miklum verkjum, tók hann um at 
hugsa liennar krankleika ok gerðist hryggr af þí at hon var 
dauðvona. Síðan leggr hann hana í kápuskaut sér, at hann 
mætti nokkurra hægenda leita henni; tók luinn at þreifa höndum 
um hana, þí al hann var góðr læknir, ef hann mætti nokkut 
kenna undir liöndunum, hvern veg meininu væri farit, eða 
hvar verkrinn mundi mest i vera. í því laust upp or henni 
svá mikilli fýlu, at engi þóttist slíka kennt hafa; mátti hon hvárki 
neyta svefns né matar. J>á kennir hann undir brjóstinu, í milli 
skinns ok hör[u]nds, stóran sull ok mikinn, er tók allt út undir 
rifin ok niðr at naflanum, svá snarpt ok óslétt, sem hárklæði. 
fá mælti faðir hennar: ltef nokkurr lnifénaðr hefði slíkan sull, 
þá munda ek at vísu skera, en nú, sakir varygðar ok mikils 
liáska, þori ek þat víst eigi at gera viðr barn mitt”. Nú mcð 
því, at dóttir hans mundi verða eigi grædd með manna fulltíngi, 
þá freistar liann af öllum liug guðligs ákalls, biðjandi guð 
hjálpa meynni fyrir verðleika hins heilaga Johannem, at lesa 
fimmtigum sinna guðliga bæn paler noster, ok svá mörgMaríuvers, 
ok húsfrú hans með honuin, ok at oífra til Ilóla at messu degi 
hans svá langt kerti, at tæki um meyna. Ok þegar er i'est var 
heitið, þá sofnaði mærin ok svaf allt til inorgins náðuliga. 
Eptir þat tóku þeir er yfir henni sálu, ok dreyptu á varrar henni 
beinavatni hins heilaga Johannis biskups, ok í mjólk, ok gáfu 
henni at drekka allt saman. En jafnskjótt, sem hon hafði 
drukkit þenna hjálpsamliga drykk, gaus upp or henni svá mikil 
spýja ok fúlum óþef, at engi mátli nasa neyta. Eptir þat lá 
hon kyr til aptans. ]>á þreifar faðir liennar um hana annat 
sinn, ok íinnr at þá var sprúngit kýlit, ok laupinn þrolinn sundr 
í þrjá luti. Eptir þrjá daga liðna, frá þí er heitið var, var
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mœriri svá allieil vorðin, sem aldri liel'ði hon sjúk verit. Allir 
lolúðu guð, þeir er lijá vóru, ok liinn heilaga Jón biskup.
A íO'ð þessi atburðr litlu fyrir jólaföstu.

45. Sá atburðr varð þenna sama vetr nœsta dag eptir 
Andres messo postula heima þar á staðnum: Maðr hét Einarr, 
ok var djákn at vígslu; hann átti at geyma skrúða kirkjunnar 
ok aðra dýrgripi. Nú sem hann var at skrýða altarit á móti 
lyrr nefndum messodegi, þá kom at honum svá mikit váfeifl 
°k höfutverkr, at hann þóttist eigi mega þjónostunni fram 
l'alda. Síðan tekr hann einn köggulinn or liendi hins heilaga 
•lohannis ok leggr viðr liöfut sér, þar sem þrotinn var mestr 
■> ok gekk síðan út; ok er liann sneri heim til húsanna, ætlandi 
oiðr at leggjast, fær lnmn svá bráða bót, at hann kenndi eigi 
höfuðverkjar, ok gekk hann þá glaðr aptr til kirkjunnar, gerandi 
guði þakkir ok hinum heilaga Johanne, ok lauk góðmannliga 
sinni þjónastu þat sem eptir var.

46. Enn1 sétta dag jóla varð sá atburðr, at sá maðr, er Grímr 
hét, lék með sínum jafnöldrum, bljóp fótr hans or knéliðinum, 
cn blóð Ijóp í millum knútunnar, ok mátti þí eigi í lag komast 
fótrinn. j>á ljóp í blástr ok gerði svá stirðan sem stokk, ok 
'nátti ekki á stíga, nema haltra með staf mjök úliægliga. En 
er kom liinn þrettándi dagr jóla, ok allir menn vóru til kirkju 
iArnir at biöjast fyrir, þá var hann einn saman í leyndarkofa 
nokkurum, mjök ryggr af vanmætti sínum. llét hann þá á 
ulmáttigan guð sér til fulltíngs, en á hinn heilaga Jón biskup 
sér til árnaðar, at sýngja psalma þá alla, er hann kunni í Davíðs 
psaltara, hvern dag meðau liann lifði; en þal vóru allir aptan- 
söngar. Nú sem hann hafði súngit sagða psalma, kennir liann 
shjótt á sjólfum sér, livat mátti viö guð verðleikar hins blezaða 
hiskups Johannis , þvíat hinn lialti maðr færðisl á fótinn, ok 
gengr staflaust til kirkju, hitlandi heimamenn sína, ok sagði 
þeim atburð þílíkan ok þá jartegn , er guð hafði gört honum 
fyrir verðleika heilags Johannis. l'rá þessari sömu stundu 
gokk hann úhaltr ok stallaust á annan bæ til fundar við einn 
siðferðugan prest, cr Guðmundr liét, segjandi greiuiliga þessa 
jartfein. En prestrinu varð mjök feginn, ok lofuðu þeir allir 
gri‘ð er þar voru, ok liinn blezaða játtara Johannes.

*) leifcr.; Einn, St.
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47. Kona hét Rannveig, liana átli prestr sá er Jón hét. 
l>essi kona varð fyrir ineini miklu sunnudag næsta fyrir jól. 
Dlástr mikill ok þroti með óðaverk kom í andlit henni, ok kenndi 
af þrotans víðara bráðliga, ok svá annarra óliæginda. l’restrinn 
Jón, bóndi hennar, hét fyrir henni á hinn heilaga þorlák biskup, 
ok skipaðist ekki við. iiptir þal vitraðist hinn hcilagi þorlákr 
biskup [lilj meyjar nokkurrar, ok mælti við iiana: (leigi skulu þér 
þat undrast, þótt ek láta eigi at hvers manns álieiti, með því al 
fleiri menn eru mikilla verðleika, ok er annat öðrum til handa 
varðveitt i jarteinu[m]”. Eptir þat vaknar hon ok sagðimönnum 
frá. Nú liðu af jól, ok óx meinsemi konunnar. Nú kom drotl- 
insdagr næsli eptir xiij. dag, ok óx svá mjök liennar meinlæti, 
at hon mátli varla sofa né mæla. En er náttaði, tók hon ineð 
mikilli sorgmæði at kaila á heilagan Jón biskup. Síðan heitr 
hon fyrir sér, at sýngja í hverri viku flmm patcr nostcr til 
dýrðar hinuin heilaga Jóni biskupi ok vers Mariu drotlníngar 
með, þann dag í vikunni, sem næst hefði messodag [hans] á 
borit. Ok þegar heyrir almáttigr guð hennar ákall, fyrir árnaðar- 
orð síns ástvinar, því at þegar hon hafði fest heitið, þá sofn- 
aði hon, ok vaknaði eigi fyrr en um myrgininn, þá er prestr 
vakti liana; þá var or andliti hennar allr þroti, ok á fám dög- 
um varð hon alheil, ok lol'aði guð ok hiiin heilaga Jón biskup'.

48.................. setu líf, ok bað sælan Johanuem biskup,
at hann léti göra henni einni saman hús, ok vígði hana 
til niinnu, guði at þjóna; bað hon ok frænda sinn, fyrrnefndan 
ráðsmann, at veita sér fulltíng til at þetla mætti fullgörast. 
En þessa bæn fékk hon eigi af þeiin, þvíat þá uggði um, 
at hon, barn at aldri, sakir úvinarins umsáta ok kveunligs

i) Ilér þrýtr St., cn vantar án cfa inikií) af siigunni (sjá cap. 40) ; 
líklega licfir ritaranum leÆzt aí) skrifa meira, cn fyllir i þcss stafe tvö bliií) 
mct; 1. biskupatal íslenzkt, 2. ábótatal íslenzkt, 3. biskupatal í Noregi, 
Orkneyjum, Fœreyjum og Grænlandi, 4. um píslarvætti postulanna, og 
5. um cmbætti þa?> er liverri vígslu fylgir. Nú vill svo vel til, aí) tvii 
sfóustu blöbin úr 219 eru úr þcim kafla, sem vantar í St., og cr sá kafli 
prentabr liér eptir þeim, en tvær línur eru skornar neíian af fyrra blafiinu. 
A o frásagan um Hildi nunnu liafi stabib í sögu Gunnlaugs, sést af orbum 
hans í cap. 20 (bls. 23G): „Hildar nunnu — cr getiþ mun vea síiTarr 
í sögunni”.
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bi'eyskleika, nnindi eigi frarn geta lialdit þessarri iiáleitri 
fyrirætlan. Nn sem lion náöi eigi því er hon beiddi, þá hverfr 
hon í brott um haustið einn hátíðardag leyniliga, leitandi sér 
einsetu fjarri manua hygðum. Eptir þat var at henni leitað, 
er hon sást eigi millum annarra göfugra kvenna eptir vana 
sinum, um öll hús á staðnum ok hina næstu bæi, ok undruð- 
nst allir, er hon [er] eigi millum kvenna. Var þat margra 
manna etlan, at hon mundi hafa bráðliga mist vits síns ok 
hlaupit á ána Jljaltadalsá, er skammt fellr frá staðnum, eðr 
eiligar með nokkurum liælti fyrirfarit sér. En er þetla heyrði 
ein vitr kona, er Guðrún hét, þá mælli hon: ..eigi skulot þér 
svá ferliga ælla tekizt hafa systur vorri Ilildi, þvíat [hon] koin 
lil mín i morgin, ok segir ek yðr, at hon har eigi órar í aug- 
»m, heldr þekkt guðligrar miskunnar; trúit þér því, sem ek 
Segir yðr, því at fjarri nnin því reynast, sem þér segit”. Vant 
var hennar nokkura daga. En konur þær, sem her höfðu lesit 
' Kolbeinsdal, sögðust hafa fundithana, ok hon hefðitalat fyrir 
þeim, at henni þótti einsetumönnum gotl þar at vera ok byggi- 
ligt , segjaudi berin nóg vera [at eta], ok hit skærasta vatn al
drekkþi]1................kvennanna, livat mærin Hildr hafði lengi í
hug haft at sjá fyrir akr, at hon vildi einsetukona vera, ef hon 
skyldi ráða. Nú fara menn skyndiliga til þcss staðar, er kon- 
urnar höfðu frá sagt, ok hitta þar skjaldaða mey drottins 
°k vápnaða með bænum, búna til bardaga móti sínum þremr 
óvinum, þat er móti fjandanum ok hans félögum, móti heims- 
ius blekkíngum ok holdsins girndum; fundu þeir liana skrýdda 
uveö heilags anda alvæpni, röskliga hafa fyrir sik skolið örugg- 
um trúar skildi, ok brynjaða með ble/.aðu lítilæti, en umgyrða 
tvíeggjuðu sverði guðligra málsenda, ok sér á höfuð hafa sett 
þjartan hjálm himneskrar heimvánar. Hon hafði þá gört sér 
eitt lítið hreysi af hellnagrjóti, er dýrðligra var fyrir guði en 
kurteisar konúngaliallir, en lesit sér her ínóg til fæðu. Var 
hon þá tekin, þó at í móti slandandi, ok leidd heim til slaðar- 
ins, öllum mönnum fagnandum af liennar fundníng. Náði hon 
þá því, sem hon hafði lcngi beðit, þvíat liinn sæli Jón biskup 
iðt göra henni lílið hcremitorium áfast sönghúsinu fyrir sunnan, 
ok horfðu dyrnar lil suðrs, vígjandi hana lil nunnu, ok lielgaði

*) h6r er skorfó ne'tan af blatinu i 219 (sbr. bls. 204).
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guði til þjónostu. Ilerbergit blezaði bann ok með helgum 
bænum henni lil íbyggíngar; lifði hon þar til elli, ok þjónaði guði 
nátt ok dag með föstum ok vökum ok bænahaldi, ok öðru harðlífl. 
En er hinn heilagi Jón hisknp var andaðr, lauzt svá til, al 
hann var nær einsetuklefanum Hildar grafinn.

49*. Sú var ein kona á dögum Ketils biskups þorsle|ins-
sonarp.............görði þó sumt eigi með vizku, þvíat hon var
fám mönnnm lík al kynligum framferðnm. þessi kona vakli 
nætr allar í gegnum hjá h’kum í kirkju. Hon hafði gört sér 
hjá kirkjuhuröu hjall nokkurn, svá sem altari, kallandi þaðan 
nætr ok daga á guð, með þessum orðum: „Tak þú mik líristr, 
ok skjótt, taktu mik! eigi er þegar, nema þegar sé". Eina 
hverja nátl, er hon vakti yflr líki einu, at vanda sínurn, þá 
sýndist henni hrœrast hinn dauði á börunum, ok litlu siðarr á 
fætr færast með harki miklu ok umfangi, viljandi sækja at henni 
ok grípa hana höndum. Kerlíngin varð ákaf[a] rædd viðr þessa 
sjónhverfíng, kallandi á Krist með miklu háreysti, ok flýði 
undan innarr allt til háaltaris, grípandi kistil einn, er í vóru 
helgir dómar, ok hafði í fangi sér, leynandist svá fyrir innan 
altarit skjálfandi. Af þessum atburð ok ókyrrleik vaknaði guð[s] 
ambátt, líildr, ok vildi vita, liverju gegndi þessi liinn mikli órói 
kerlíngarinnar. llon lauk þá upp glugganum, er gjörr var á söng- 
húsinu, lítandi or sínum einsetukofa fram í kirkjuna. Henni 
sýndist þá kirkjan full af draugum ok hræðiligum skuggum, ok 
sóllu þessar óhreins anda sjónhverfíngar allar at Guðrúnu kirkju- 
kerlíngu. Nú sem Hildr einsetukona er þessa luti sjándi, vildi [hon] 
skjótliga frá venda sýninni þessum úvinsins dáraskap; var þess 
eigi kostr, þvíat andlit liennar var svá óhræriligt, sem þat væri 
þilinu áfast, ok hvergi mátti hon höfuðit né hálsinn útaf víkja. 
lion vildi þá augun[um aptr lykja] ok mátti eigi, því at svá
vóru stirðar3....................at sjá þessi illkyndug sjónhverfínga
skrimsl, livárt er henni líkaði vel eðr illa. Sem hon var svá 
nauðuliga stödd, í svá öskranligri sýn, tók guðs hrúðr með mik- 
illi áhyggju at heita ok kalla á hinn sæla Johannem biskup, 
fóstra sinn ok forstjóra, al hann dygði henni ok frelsti liana 
af þessarri fjandans freistni. Jafnskjólt, sem hon hafði þetta

i) „af kirkjnkerling-n”, fyrirsugn i 210 meí) rautu letri. 
2-3) skoriti netian. af l)laí>inu i 219 (sbr. bls. 206).
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mælt, ser hon hinn sæla Johannem ganga or kórinum, dýrð- 
'iga skrýddan hinum bjartasta bisknps skrúða. Hann liaföi 
hagal í hcndi sör. Ilenni sýndist hann með miklu ljósi ok heil- 
agligu yftrbragði, nemandi staðar á sönghúsgráðunum; en meðr 
^agalsbroddinum ógnaði hann þessarri flærðsamligri fjandans sveit,
°k með hæfiligu augna tilkasli sjálfs síns, svá at þessir óhreinu 
andar flýðu þegar, skelfdir af hans heilagleik; steyptust sumir 
n‘ðr, þar sem komnir vóru, en aðrir liðu undan utar yfir chór- 
*nn, sem hinn vesti reykr, en liinn heilagi Johannes hvarf henni 
at sýn; var hon þá ok frelst af allri þessi óvinarins freistni, 
svá at hon hafði sjálfráða sýn ok óstirðnaðan liáls at vikja Irá 
glugginmn. Göröi hon þá guði margfaldar þakkir ok binum 
Iveilaga Jóni biskupi. En kerlíngin, er fólgizt hafði fyrir innan 
altarit, leyndist þar allt til morgins, vitandi ekki til, livat Iírists 
ambált hafði til handa borit. þenna atburð sagði llildr ein- 
setukona fám mönnum, þvíat hon vildi forðast Ijölmælgi við 
veraldarmenn, síðan hon settist í einsetu. En kirkjukerlíng 
var málug, ok því máttu margir vita hvat henni hafði til handa 
borit. En Hildr nunna sagði sem fæstum; þeirri konu, er Oddný 
liét, hafði hon sagt, en Oddný sagði Gunnlaugi múnk Leifs-
syni, er þessa' [sögu hefir samansctt].............. ... ............................

50..................* 2 lagri trú; þessi kona lá einhverja nátt vakandi í
sinni sæng, offrandiguði þekkar fórnir góðfúsra bæna, er eigi fyrir- 
lælr fátækra manna bænir, ok eigi görir mun fátækra manna ok 
‘’íkra í sínum réttindadómum. þenna tíma vóru hin snörpustu irost 
nieð miklum ríðum, ok því var hit mestahallæri álandinu; ok 
sem hon hafði lesit bænir sínar, hneigði hon [sik] lil svefns ok 
sofnaði. þá bar fyrir hana þessháttar sýn, at lienni vitraðist 
einn sæmiligr maðr, hár vexti ok bjartr at áliti. Ilon verðr 
óttafull af lians tilkvámu, ok þorði ekki at lieilsa honum, eða 
nokkura luti við hann at mæla. Hann talar þá til hennar þess- 
um orðum: uþú konal þikkir yðr cigi þúng veðrátta sú er a 
'iggr, eðr skelfir yör eigi mjök hríðir þessar ok hallæri, er 
yflr yðr er komit?” — Ilon svarar: uat sönnu eru menn héraf 
uijök ryggir, vitandi eigi nær endir mun á verða þessum kvöl-

') Hér endav fyrra blabih í 219, og cr skorin ncbanaf svosem 1 lina 
(sbr. 207); cn liklega vantar hcr sem svarar tveim blðtmm í söguna.

2) hör byrjar annaí) bkifif af 219 Fol. (sbr. bls. 184).
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um; eru nú margir vorðnir fátækir ok í miklum harðindum, 
Jtó at vér sém sæl, sem hér erum at biskupsstólinum". í‘á 
m<ælti sá maðr, er lienni vitraðist: tlhví leita menn engrar 
hjálpar í þílíkum nauðsynjum, eða selja nokkur góð ráð móti 
slíkum háska?” — „líigi vita rnenn”, segir hon, ltlivat bezt er 
til ráða um slíka luti”. — ttIleiti menn”, segir hann, ttat láta 
or jörðu taka líkkislu hins heilaga Jóns biskups, ok al beiðra 
hann með ölium mætti, ok framastu kunnáttu, ok sjái J)á hversu 
við skipast”. Ok er hann hafði þessa luti talat, hvarf hann 
lienni at sýn, en hon sagði eptir um morguninn vitranina, ok 
þótti öllum mikils um vert, er hana heyrðu.

51‘. Á þessum tíma var Brandr biskup á Ilólum svá 
mjök krankr, at eigi mátti liann leiða til kirkju, ok því lét liann 
Iesa sér messo inni í herbergjum miðvikudag ok flmta dag; 
þetta var í hinni fyrstu viku langaföstu. Fimta daginn í sagðri 
viku eptir fyrrgreindri vitran, ok margra manna bænastað, lét 
Brandr biskup af taka hválfit af leiði Jóns biskups, ok bauð at 
upp skyldi taka kistuna. Nú sem þeir böfðu upp lokit leginu, 
fundu þeir í gröfinni ilmandi grös, þess kyns, sem enginn 
þóttist fyrr séð liafa, svá græn ok fesk, sem um sumartíma, 
þvers í móti nátlúru ok öllum líkindum, þar scm þá var komit 
misserum. Tóku þeir þessar ágætu jurtir ok stöppuðu við 
drykk biskupsins, gefandi bonum þat at drekka. Ok sem liann 
liafði drukkit, var liann miklu betr til reika en áðr. Nú sem 
kom frjádagrinn, ok allir lutir vóru til reiðu búnir at taka upp 
or jörðu heilagan dóm Jóns biskups, ok Guðmundr prestr Arason 
var kominn, eptir orðsendíng herra biskups, bjoggust lærðir 
menn til upptöku líkamaus. j>á var l'rost mikit, dinnnt veðr, 
bæði fjúk ok drífa, ok liorfði lil mikillar hríðar. í móti liádegi 
vóru allir lærðir menn, skrýddir liinum bezta skrúða, sloppum 
ok kantarakápum, ok búnir al göra hátíðliga proccssioncm með 
krossum ok kertum með merkjum, reykelsiskerum, acerrum, 
ok mörgum dýrðligum helgum dómum; ok at öllum klokkum 
l)ríngjandum, gengu þeir með ymnum ok lofsöngum til þess

1) ttnpptckníng liins lieilaga Johannis” fyrirsiign í 210 me'b rau%u letri. 
A'b sagan um upptekníng Jóns biskups liafi staílif) i sfigu Gunnlaugs, sést af 
orhum hans (cap. 39); „sem síharr man sagt verfia": og, af þessum ovt- 
um hér á eptir (bls. 259): sem „fyrrmeir var frá sagt í stigunni”.
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staðar, sfim líkamrinn liafði jarðaðr verit. Var herra biskup þá 
svá vel til reika, at hann gekk með öðrum auðveklliga í pro- 
cessione, er fyrir litlu áðr var studdr af tveim mönnum, ok 
fyrir sínum krankleikum mátti varla til kirkju komast, sem 
fyrr segir. Tóku lærðir menn þá or jörðu þenna dýrðliga thesaur 
ok purpurligan gimstein, líkam hins sæla Johannis, er áðr hafði, 
sem jarðfólgit fé, lengi í jörðu legit, berandi inn í musterit 
nieð mikilli sæmd góðfúsrar gleði, ok settu liann til norðrs í 
sæmiligum liöfuðstað, eptir því sem guðs játtara til heyrði, 
sýngjandi honum hátíðliga messo með miklum fagnaði ok 
hjartaligri góðfýsi. Var þessi upptekníng fyrrsagðs lieilags 
dóms gör hinn fimta nonis dag Martii inánaðar, á þriðja ári 
eptir þá virðíng, sem áðr hafði veitt verit þessa heilaga manns 
beinum, ok fyrrmeir var frá sagt í sögunni1. En til þess al 
þat hirtist með berum jartegnum, al þessi upptekníng var at 
guðs vilja gör, þá snörist veðrátta svá skjótt þann sama dag, 
sem heilagr dómrinn var or jörðu tekinn, at harðar hríðir 
snörust í blítt regn, grimm l'rost í lieitan þey, ok brott reknum 
grimmum norðan vindum kómu í staðinn heitir sunnan vindar, 
svá læir ok linir, al á fám dægrum tók al' snjó allan, eigi at 
eins í því héraði, heldr um allt fsland, svá at á þeirri sömu 
stundu, er heilagr dómrinn var upp tekinn, skiptist veðrit í 
loplinu, ok fagnaðu sjálfar höfuðskepnurnar af þessa heilaga 
manns upptekníng, ok at mennirnir mætti þaðan af skilja, 
hvílíkan heiðr þeir ætli þessum guðs vin at veita, er loptið 
þjónaði með svá blíðu veðráttunnar umskipti.

52. J>ar heima at biskupsstólinum var nokkurr úngr maðr, 
heifr at nafni, einn af þeim vinnumönnum, er til vóru sendir 
at ryðja til legs liins lieilaga Jóns biskups; haun hafði fallit 
ok meidt í glímu kné sitt, svá at lionum var mikit mein at. 
Hann tók þá eina fjöl, er legit hafði næst moldinni við líkkistu 
■lóns biskups, ok leggr við knéit, þar sem sárt var; bregðr 
fyrst á kláða nokkurum, ok varð hann jafnskjótl heill, lofandi 
guð ok hinn heilaga Jón biskup. Brandi biskupi batnaði ok 
svá vel síns krankleika, at næsta dag eptir söng liann messo, 
gerandi guði þakkir fyrir sina lieilsugjöf.

Mær nokkur hét Hildibjörg, hon tók liandarmein mikit með

0 cap. 42 (l)ls. 251).
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því móti, at verk laust í höndina svá miklum, at hon mátti 
cngan fíngr röra. J>á var heitiö fyrir henni á háða biskupa, 
Jón ok þorlák; en af því at guðlig miskunn vildi þann tíma 
einkanliga sýna krapta ok verðleika heilags Jóns biskups, þá 
sýndist öllum við þetta álieit va\a en eigi þverra verkrinn. J>á 
tók faðir meyjarinnar vatn þat, sem þvegin höfðu verit í bein 
heilags föður Johannis, ok dúk þann sem þurkut höfðu með 
verit, gefandi meyjunni at drekka vatnið, en vafði höndina innan 
í dúkinum. Flýði þegar án dvöl undan dúkinum þroti ok allr 
verkr or hendinni, svá at höndin var með öllu lieil vorðin, ok 
svá mjúk ok liðug til allra görða, sein sú, er aldri hafði sár 
vorðit.

Á þessum degi, sem fyrrnefnd mær fckk heilsu sína, tapaði 
sonardóttir Iirands biskups heirna þar á staðnum fíngrgulli sínu. 
Sem hon hafði lengi leitað, ok henni þótti fyrir ván komit, at 
linnast mundi, hét hon af öllum hug á hinn heilaga Jón biskup, 
at finnast skyldi gullit. Á þeirri sömu stundu gekk lil laskjar 
frændkona meyjarinnar, þeirrar er gullinu hafði glatað, ok er 
hon hafði þvegit þat er hon fór með, ok gekk heimleiðis, sá 
hon gullit, hvar lá í grasinu hjá götunni, þar er lengi áðr hafði 
leitað verit. Tók hon upp ok liafði heim, ok færði þeim sem átti.

Sá atburðr varð enn at biskupsstólinum á Hólum, at kona 
sú er Valgerðr hét tók hættligt mein: verk laust í hrjóst henni 
með þrota miklum ok óþolanligum verkjum; ok er hon vildí 
fæða barn sitt á brjósti sér, stökk blöð or en eigi1................

i) Hér j)rýtr 210 Fol., og mun mikit) vanta aptan vií) söguna (sbr. A 
og C. bls. 188).
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SAGA þORLÁKS RISKUPS HIN ÝNGRI1.

INCIPIT PROLOGUS.

1 nafni föður ok sonar ok licilags anda byrjast licr prologus 

eptirfarandi sögu, hver samanstendr af líli okjarteignum virðuligs 
lierra l>orláks biskups fórhallssonar, er sannliga iná segjast 
primas þessa lands, lirir þá grein, at drottinn várr Jesus Christus, 
sannr guð og sannr ínaðr, valdi haun fyrstan til þess af öllum rétt- 
látum mönnum sínum á þessu landi, al skína efalausliga í heilag- 
leiks frægð, birtandi hans dýrðarfulla verðlcika með háleiturn stór- 
láknum. þessa lieilaga manns líf má kristnum manni vera svá 
sem hin skýrasta skuggsjó til eptirdæmis, þvíat guð drottinn sýnir 
þat með þeim jarteignum, sein vcitast flrir hans verðleika, at 
þessi blezaði biskup hefir réttau bpðorðanna veg gengit. Má þat 
ok skilja al'lians sögu, at í sérhverjum stélt síns lífs, frá bernsku 
ok til hins hæsla kennimannskapar, heíir hann auðgaðr vcrit 
góðum verkum umfram flesta aðra sér samtíða; þó al fyrra 
lilut sinna lífdaga sýndist hann fylgja heiminum fyrir nokkura 
grein, þá var hann þó allt eius hlýðinn guði ok lians lögmáli. En 
svá sem haun var biskup vorðinn, fágaði hann fagrljiga á-]2 sjánu 
SlcalhoUtensis kristni með setníngu boðo[rða sinna]2, brol sníð- 
andi lýti lastanna. þessi sami guðsjáttari, [skína]ndi4 ok ilmandi 
með sínum heilagleik, veri nærý várum framburði með sinu árn- 
aðarorði, at vér megim makliga liluti skrifa, guði lil lofs ok dýrðar,

i) þessi saga (B) er prentufe eptir A. M. 382 (4to); eyburnar cru fylltar 
cptir A. M. 379 (C) ; 201folio, 380 (4) og skinnbrotin 219 (OblöT)), 38áa og 
B83 3-5 (alls 0 blöt)), heyra öll til C. Brotin 383 i-a (4 bl(Æ) eru mjög 
lorn og góí), 3831 gengr næst A, cn 3832 nrest B.

2-4) gat á bókfellinu.
I. B. 18'
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sjálfum ser til sæmdar ok virðíngar, öllum heyrandum mönnum 
til góðrar ok andligrar hugganar. ]>at dregr oss mjök til at 
skrifa líf ok jarteignir jsessa virðuligs herra ok andaligs föður, 
at í fornum framburði sögunnar virðist oss liann varla liafa 
verðuga minníng af þeiin þrautum ok meingerðum, sem hann 
heflr þolat af sínum mótstöðumönnum, þeim sem upp vóru á 
kirkjunnar skaða í hans bisluipsdómi, ok af þessu efni þikkir 
oss minna lalat, en vérvildim. En sá góði maðr, sem ífyrstu 
heflr söguna setta, byrjar svá sitt mál, sem hér fylgir'.

Hér byrjast saga hins heilaga þorláks biskups 
þórhallssonar'.

2. Á þeim tíma, er guðs kristni stýrði Anacletus páfi, 
annarr mcð því nalhi, en konúngar vóru ifir Noregi Magnús 
Sigurðarson ok llaraldr gilli, var fæddr þorlákr hinn helgi í 
því héraði á Islandi, er FJjótshlíð lieitir, á bæ þeim er heitir 
at Hlíðarenda, á því ári, cr þorlákr biskup llunólfsson andað- 
ist,[ er hinn þriði var biskup í Skálholti. Eigi bar af því nöfn 
þeirra saman, al hann væri eptir honum heitinn, lieldr af því, 
at sá, er öllu stýrir, vildi þá viröíng geraþorláks biskups hins 
fyrra, at lians nafn væri jafnan elskat ok dýrkat af öllum mönn- 
um, þeim sem síðan lieflr auðit vorðit at heyra ok vita dýrð 
hins sæla þorláks biskups. Heflr almáttugr guð þá dýrð veitta 
nafni hins helga þorláks biskups, sem flrir sagði Salomon 
liinn spaki, at belra væri gott nafn en mikil auðæfi, en þat 
var þá sannliga gott, er helgat var undir heilagri skírn en 
blezat síðan biskupslign; liefir sá orðskviðr í þessu sannazt, 
scm mælt er, at .þat er spát er spakir mæla’, því at þat nafn 
verðr nú mörgum gulli betra, þeim er á hann heita í sínum 
nauðsynjum. þat sannast ok í þessu máli, sem heilug ritníng 
segir, at betra er gott nafn en dýrðlig smyrsl, flrir því at nú 
berr oft þá raun á, at þat verðr skjótt grætt firir ákall hans 
hcilaga nafns, er hvárki liefir áðr heilt mátt verða af smyrslum 
né lækníngum mannligumi) * 3.

Faðir þorláks hét þórhallr, en Ilalla móðir; þau vóru vin- 
sæl ok velferðug. Ilann var farmaðr áðr liann gerði bú, en

i) prologus vantar í C.
>) allar fyrirsagnir i 382 cru mcb raufm lctri, og upphafsstafir rauhir

efea grænir, og ilrcgií) i gult á sumum stöbum. 3) frá [ vantar í C.
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hún fengsöm ok forvitra. f»;m vóru liæöi góðrar ættar ok göf- 
ugra manna fram í kyn. En þat má nú auðsýnt vera, at guð 
liefir fagrliga þat við oss efnt, er hann het firir ínunn Da- 
víðs spámanns, at blezat myndi vera kyn réttlátra manna, ok 
má þat sjá nú frainkomit í lífi þorláks biskups. Frændr hans 
binir nánustu vóru réttlálir ok ráðvandir, ok höfðu ijölskyldur 
miklar en fjárhlut úgnógan.

3. þorlákr var þá úngr at aldri, er faöir lians ok móöir 
lirugöu hiii sínu; liann var úlíkr flestum mönnum: auðráðr ok 
auðveldr í öllu, hlýðinn ok lmgþekkr hverjum manni, fálátr 
ok fályndr um allt, trúr ok tíðrækinn, nýtr ok námgjarn þegar 
á únga aldri. Hann nam psaltera, áðr lið þeirra dreifðist, en 
lítið hafði liann þá annat bóknám í fyrstu. En þegar var hann 
svá alhugasamr á únga aldri, at vitrum mönnum fundust' orð 
um. En þó hann hefði eigi allmikit nám á barnsaldri, þá gekk 
firir þat í hans háttum, sem hann hefði náliga allt þat numit, 
sem honum mátti mest sæmd ok siöbót í vera. Ilann þýdd- 
ist eigi leika né lausúng; hann var vakr ok vel stilltr, ok lét þó 
snemma á kenna, at hann mundi þau hcilræði þýðast vilja, er 
Davíð kennir í psalminum, at maðr skal hneigja sik frá illu 
ok gjöra hit góða, leita friðarins ok fylgja honmn eptir. En er 
móðir lians sáaf sinni vizku með guðs forsjó, hversu ágætr kenni- 
maðr hann mátti verða af sínutn háttum góðum, el' nám lians 
færi fram, þá réðust þau mæðgin i hinn hæsta höfuðstað, í Odda, 
undir hönd Eyjólfs prests Sæmundarsonar, er bæði liaföi liöfð- 
íngsskap mikinn ok lærdóm góðan, gæzku ok vitsmuni nægri 
en flestir aðrir; ok bar þorlákr biskup lionum þat vitni jafnan 
síðan, þá er talat var um háttu góðra manna: at þat vóru sið- 
venjur Eyjólfs fóstra lians.

Eyjólfr prestr virði þorlák mest allra sinna lærisveina, uin 
þat allt, er til kennimannsskapar kom, al' því at liann sá þat 
af sinni vizku, ok hans meðferð, er síðarr reyndist, at hann 
rnundi fyrir þeim öllum vera um þat, er til þess koini. Ilann 
tók vígslur þegar á únga aldri, þar lil er liann var djákni, af 
Magnúsi bisknpi, en því fóru vígslur lians skjótt fram, at þat 
fundu ifirboðararnir, at hann hugleiddi sjálfr ok gætli alls þess 
vanda, er fylgði liverri vígslu er liann tók, ok svá skjótt, sem

) vunta 3 blífb í 382; eyfcan fyllt eptir C (379).
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f'ram fór hans nám ok vígslur, þá löt liann lil sín koma at 
íirirboði með ráðinni staðl'esli alla mannkosti, þá er vígslunni 
áttu at fylgja; lét hann sér þat í hug koma, ineðan nám var 
minna ok vígslur smœrri, er Isidorus biskup mælti, spakr ok 
heilagr: at bæði er nytsamligt at nema margt ok lifa réttiliga; 
en ef eigi má bæði senn verða, þá er enn nauðsynligra at lifa 
vel. Hann gælti þess ok, þó at meir fylgdi þjónan ok lítilæti 
liinum smærrum vígslum, lieidr en allmikil veraldar virðíng, 
at hann liélt öllum þeim manndygðum, er fvlgja áttu hinum 
minna vanda, þá er liann var haf[i]ðr á hærri palla vanda [ok] 
virðíngar með hinum stærrum vígslum. Sú var iðn hans, er 
liann var á úngum aldri, at hann var löngum al bóknámi, en 
at riti optliga, á bænum þess í millum, en nam, þá er eigi 
dvaldi annat, þat er móðir hans kunni al kenna honum: ætt- 
vísi ok mannfræði.

4. Eptir þat er Magnús biskup andaðist, var nokkura stund 
biskupslaust í Skálaholti, ok gjörðist þá kennimannafátt; var 
þat þá ráð manna, at hiðja Björn biskup lil at gjöra vígslur á 
alþíngi; var þá fyrr komit til þíngs en nú* 1, ok hann lét þat 
at bæn manna; vígði hann ]>orlák til prests ok marga aðra 
klerka. En er hann var prestr vorðinn, lók hann sjálfr for- 
ráð tíðagjörðar; þá varð þat skjótt auösýnt, hvat geyminn ok 
gætinn liann myndi2 at vera, hæði um tíðir sínar ok allt þat 
annat, er honum var á hendr fólgit rneð þcirri vígslu, er liann 
hafði þá tekil. Ilann fór þá enn lítilátliga með sínu máli sem 
fyrr, ok lók sér, þá cr leið hin fyrstu misseri, þíng fésöm, 
ok hafði þau3 nokkura hríð, varð honum þat hæði goll lil Ijár, 
ok svá vinsælda, af því at náliga unni honum hvcrr maðr, er 
hjá honum var. Ilafa þau mörg góð dæini sókt liinn sæla 
þorlák, er sjaldgæt lialá orðit mörgurn öðrurn: al liann var 
haiði senn úngr ok garnall, úngr at aldri cn gamall al ráðum 
ok góðunr siðurn, cr hann skrýddist þá enn at nýju mörgum 
mannkostum, ok allra hclzt þeirn er Davíð kallaði kennimönn- 
unum í skyldasta lagi, at þeir skildi skrýðast hjálpræði ok líti- 
læli, ok sýndi liann þat alla æfi síðan, at honum rnyndi þat

i) Eptir Jónsbók skyldu ínenn vera komnir til þings I'ótrsmessuaptan, 
(29. Juni) en eptir Grágás var jiai) (frá þvi 999) íimtudaginn þá er 19 
vikur væri uf sumri (21—28. Juni g. st.)

i) Hér liyrjar fyrra blabib af 383 4. >) leibr.; þar, 379.
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•ililri ofhent vera, þá er hann þurfti til at taka, ok nutn þess 
íillir, er í nánd honum vóru staddir.

5. þá cr því liafði fram farit nokkura stund um ráð þor- 
láks, sem nú var sagt, ok honum var orðit gott lil íjár, fýst- 
ist hann til utanferðar, ok vildi kanna siðu annarra góðra manna; 
fór hann síðan þar til er hann kom í París, ok var þar i skóla 
lengi, svá sem liann þóttist þurfa til þess náms, er hann vildi 
þar nema, þaðan fór hann til Englands, ok var þar íLincolni', 
ok nam þar enn mikit nám ok farsælligt, bæði sér ok öðrum, 
ok hafði þá enn meira golt af sér at rniðla í sínum kenníng- 
mn, þat er liann var áðr trautt jafnvel til færr. En er hann 
hafði vj vetr í burtu verit af íslandi, þá viljaði hann aptr til 
frænda sinna ok fóstrjarðar, ok urðu honúm fegnir frændr hans 
ok fóstbræðr ok allir ástvinir, en móðir hans þeim mun fegn- 
ust ok systr, sem þeim varö mcst atlangt2, en mest niðrfall i, 
hefði hann ekki lil komit. Móðir hans fylgdi honum jafnan, 
síðan er hann kom út, en liann veitti systrum sínum ástsam- 
liga ásjá: llagneiði móður Páls, er síðan varð biskup eptir 
þorlák, en annarri Eyvöru. Hann var þá með sama lítilæti eðr 
meira, er liann kom aptr or sinni ferð, sem hann hafði áðr, 
en eigi hafði hann sótt ofbeldi, sem margr annarr, sá er minni 
fremd ok giplu sækir í sinni burtferð, en hann hafði sótl. þor- 
lákr bafði sér at fararblóma lærdóm ok lítilæti, ok marga góða 
siðu, þá er hann sá í sinni burtferð með mörgnm góðmn 
niönnum, biskupum ok öðrum lærðum mönnum ok ráðvöndum, 
þeim er nær vóru því komnir3, at flrir öndverðu hefir haflzt 
guðs kristni, ok síðan rnagna/.t. liann var enn með frændum 
sínum nokkura vetr, ok hafði þá enn góðan fjárlilut í liendi, 
ok sá þat margir vitrir menn, þeir sem honum vóru nálægir, 
;d hann var þá miklu betr til faílinn margra góðra hluta ok 
stórra, þeirra er miklu varðaði, en áðr en liann færi utan.

6. En cr eigi liðu langar stundir, þá fýstu frændr þor- 
'áks at liann skyldi kvángast; þóttust þeir þat sjá, at hann 
yar fémaðr mikill4 ok forsjáll maðr um flcst. En guðs kristni 
hefn- lengi magnazt ok vaxit vandi lærðra manna, flrir forboða

sn"».

]) Linliolmi, 379. 204. 2) þannig 383i; gagn at lengi, 379.
“) at licims vistum, bœt. v. 383 4.
1) hðr cndar fyrra blabib af 383 4.
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sakir, af því at þá var eigi mjök um vandat af iQrboðum, þó 
at prestar fengi ekkna, en nú er þat flrirboðit. En þá vóru 
þær konur svá í liéraði, er beztir kostir þóttu vera. Varð þor- 
lákr til þess eggjaðr, at liann fór síðan, ok frændr bans með 
bonum, á þann bæ er .at Háfl1 lieitir, ok ætlaði at biöja sér 
ekkju, er þar bjó. Ilún var mikilsbátlar kona; þar var forkunn- 
ar vel við þeim tekit. Á þeirri nóttu sýndist þorláki í draumi 
göfuligr maðr ifirlits, með sæmiligum búníngi, ok mælti: uhvárt 
haii þér ætlat híngat erindi yðvart, ef þér megit sjálfir ráða”? 
þorlákr svarar: „ek veit eigi at hverju verða vill”. Draum- 
maðrinn mælti: „veit ek, at þú ætlar hér konu at biðja, en þú 
skalt eigi þat mál láta upp koma, af því at þér er önnur brúðr 
hugut, ok er sú miklu æðri, ok öngva skaltu aðra fá". En 
er hann hafði þetta mælt, þá hvarf hann frá honum at sýn; 
ok er þorlákr vaknaði, þá var haun svá borfinn þvi máli, at 
bann bað aldri konu síðan. Fóru þeir burl eplir þat, ok vóru 
þau ekkjan góðir vinir síðan alla æfi, en þó þótti mönnum 
nokkut kynlegt, er liann var svá hverflyndr í þessu máli, áðr 
þeir vissu hvat til liafði komit, en þá kunnu allir þessu vel. 
En eptir þenna atburð allan saman, þá kveyktist eigi hugr hans 
til metnaðar, þó at honum væri vitrað ok birt afguöi, at hann 
ætlaöi honum æðri forlög en frændr lians hel'ði til hugat, ok sjáll'r 
hann samþyktist við; heldr jók Iiann sik því fastara í lílilæti, 
eptir hinna beztu manna dæmum, at því lítilátari bafa allir 
verit, sem þeir hafa hærra gengit í guðs augliti, eptir lieil- 
ræðum almáttugs guðs, er liann mælir svá, at hverr sá er sik 
lægir, man verða upphaf[i]ðr, ok: „nemi þér af mér, því at ek 
em mjúkr ok lítilátr í hjarta, ok munu þér finna livíld öndum 
yðrum”; ok þá er þann veg hafði fram farit um liríð, þá lýst- 
ist brátt yfir því, hvat honum hafði lengi í skapi verit fyrir 
ástar sakir við guð.

7. í þann tíma var ágætr kennimaðr í höfutstað þeim 
er lieitir í Kirkjubæ, sá er lljarnhéðinn hét, hann var vitr ok 
vinsæll. En cr hvárr þeirra þorláks frá- til annars, þá gjöröi 
hvárn þeirra fúsan til samvista við annan, ok lét guð þat eptir 
þeim, sem liann er vanr, at láta réttar fýsnir [eptir] ráðvönd- 
um mönnum, ok fór þorlákr þá vistafari í Iíirkjubæ, ok var

i) þannig A; Hofi, C. i) leftrétt.; fór, C (379).
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þar vj vctr í samt; fengu þeir þat þá reynt, er guö segir svá, at 
,.ok mitt er sætl ok byrði mín cr létt”. Var þá bæöi, at eyk- 
irnir vóru styrkvir fengnir undir okit, enda báru þeir léttiliga, 
af því þeir tóku þá náliga allan vanda at bera flrir því öllu 
fólki, er þau hérnt bygði, er þeim vóru nálæg. Eignuðust þeir 
makliga þau nöfn, er almáttugr guð kallaði sína postula þessa 
lieims ljós, því at þeir lýstu líknarbraut til eilífs fagnaðar, bæði 
með ágætum áminníngum orða ok dýrðligra dæma’; mátti þat 
sjá á hversdagligum liáttum þeirra ok atferðum, at þeir urðu 
sjaldan afliuga því, er guð mælti til sinna lærisveina: ..lýsi ljós 
yðvart íirir mönnum, at þeir megi sjá alferðir yðar góðar, 
ok dýrkit þér föður yðvarn, þann á himnum er”. Svá sýndisl 
þeim, er ásamt vóru við þá, sem náliga væri þær engar stundir4, 
at ei mætti nokkut goti af þeim lesa. Yóru þeir ok svá 
jafnlyndir ok samlvndir at góðu, sem Lucas segir frá postulum 
guðs, at þeir liöfðu eitt bjarta ok eina önd. Fór þat þá víða 
um hérut, hversu þeir þóttu ólíkir tlestum mönnum í sínum
siðum, var þat þá vitra manna mál, at hvergi myndi vænna til
at leita;' en þar, þó at mann þyrlti at kjósa til liins mesta 
vanda á íslandi, ok var þat eigi missýni, sem síðan reyndist.

Klaustr reist í þykkabæ, ok þorlákr réðst þagat.
8. Firir þcim bæ öðrum, er beztr var í því héraði, réð 

sá maðr er þorkell liét, auðigr at fé ok spakr at viti; en er 
hann tók nokkut at eldast, en álli enga allnána lrændr til 
erfðar eptir sik, þá gæddi hann frændr sína með auðæfum, en 
frelsaði sér þann hlut fjár, sem eftir var, til forráða, mikinu 
ok fríðan. llann lýsti þá iíir því, at liann vikli Krist kjósa
sér at erfíngja ok hans lielga menn, alls þess fjár, sem þá var
eftir, ok vildi kauoka setr reisa láta í þykkabæ. En þat var 
vant mál at semja í fyrsta sinn, ok leilaði hann fyrst lil at fá 
þat er vandast var: manninn þann er regluna mætti semja 
ok setja, þá er þeir menn skildo hal'a, er þar vildu til hrein- 
lííis ráðast. Fór hann þá upp í.Kirkjubæ, ok treysti á sira 
þorlák prest með alvarligri bæn, at liann réðist til. En hann 
lét þat eigi torvelt firir sína hönd, þvíat hann hafði þal áðr

1) pannig .4; (lóma, C (379).
3) hér byrjar 219 (alls G blö%).

■2) liér byrjar aptr 382.
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lengi í luig liaft, at hafna lieimi ok ráðast undir reglu, eftir 
orðum almáttugs guðs, er liann kallaði engan mega vera sinn 
lærisveiri algerliga, nema firirláti alla sína eign, ok þjóni honum 
með lireinu hjarta. En [ió leitaði liann fyrr eflir við Bjarn- 
héðinn prest, liversu honum sýndisl ráðligast um þetta vanda- 
mál. Bjarnhéðinn sagði svá, at honum myndi sá dagr mikill 
þikkja, er þeir skildi; en þó kveðst hann eigi þess mjök vilja 
letja, er hann sa margra nauðsyn við liggja. Var þá síðan 
klaustr sett í þykkabæ, at ráði ok forsjó Jílængs biskups ok 
annarra vitra manna, ok réðst þá sira þorlákr þangat. En þann 
dag, er hann fór brott or Kirkjubæ, þá leiddi allr bæjarlýðr- 
inu hann or garði, ok þótti öllum mikit við hann at skiljast. 
En er Bjarnhéðinn kom aftr, gekk harin í skála, ok sá í rúm 
þat, er sira þorlákr hafði hvílt í; hann mælti þá með alvöru 
mikilli, sagði hann þat rúm aldri síðan jafnvel iriundu vera 
skipat, nema sjálfr hann skipaði. Svá sagði ok hinn sæli þor- 
lákr, sem bæði var staðnum gifta í ok þeim er firir réðu, at 
hann kvaðst aldri sínu ráði betr liafa unat, en þá vj vetr, er 
hann var í Kirkjubæ; má þat ok líklikt þikkja, al þar mun at 
flestu bezt verit hafa, er liann undi sér bezt'. þá4 var siraþor- 
lákr hálfl'ertogr, erhann réðst í Ver. Hann tók þá kanokavígslu, 
ok var þá í fyrstu prior ifir þcim kanokum, er þar vóru, ok 
samdi hahn [iá þegar svá fagrliga þeirra líf, at þat var orð á 
vitra manna, at hvergi liefði þeir jafngóða siðu séna, þar sem 
eigi bafði lengr reglulíf slaðit, en þar.

þorlákr vígðr til ábóta-
9. Eftir lítinn tíma vígði Klæ.ngl’ biskupprior þörlák til ábóta 

í Veri, ok tók hann þá merkiliga stjórn enn at nýju iflr þeim 
bræðrum at hafa, sem honum var um boðit. Ilann bauð þeim 
at lialda ástúð ok samþykki síu á millunf’; var hann um allt 
siðvandr firir þeirra hönd, en gjörði þó sjálfr bezt. Var þeim 
liversYetna vel fengit. Ilalla móðir luins var með honum alla

1) hefir ok mörg stór virhing til þess staíiar lagzt, var sjá ok mikil, 
er þar nú nunnuklaustr, b. v. C (379). 2) hór byrjar si^ara blalbií) af 3834.

O ok tjáibi þat fyrir }>eim, hversu mikit í plœgííist, cr gub sjálfr segir 
svá: at „hvar sem saman safnast ij. et&a íij. i mlnu nafni, þar er ek mitt 
á millum þeirra”, b. v. C.
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œfi meðan hon lifði, en liann liaföi fengit fé báðum systrum 
sínum áðr liann réðist undir reglu. Ilann var ástsamv öllu 
frændliði sínu þá sem áör, en andligr faðir öllum þcim cr liann 
var iíir setlr. Hann bannaði sínum bræðrum lausúng alla, ok 
þær lerðir, sem eigi bar lil nauðsyn eða skynsemi. Hann 
bauð þeim at vera sem jafnlyndastir í góðu, eftir því sein Páll 
postuli kennir í sínum pistli, svá segjandi: tlbiðist þcr firir án 
afláti, ok gerit guði þakkir í öllum blutum”. Segir ok svá 
sjálfr guðs son, at sá er hverr at fullu hóipinn, sem liann 
staðfestist í góðu verki allt lil enda síns iífs. liauð liann þeim 
vandliga þögn at halda, þá cr þat var skylt, en bafa góða 
munnshöfn þá er málit var lofat, þvíat svá segir J’áll postuli: 
„spilla ill mál góðum siðum”. Má þat sjá, bversu skylt vera 
mun at halda sik frá lieímligum orðum ok vándum, ef þó skal 
eigi rétt at tala, þó gott sé mælt, þá skylt er at þegja, sem 
Davíð segir í psalteranum: Jítilátr er ek, ok þagði ck iflr 
góðum blutum”. j>ví sagðist liann lítilátr, at bann var jafnan 
fúsari gott at mæla en illt, ok battsl bann þó stundum livárs- 
tveggja firir guðs skyld. Margir tnenn fóru til klaustrs berra 
þorláks ábóta or öðrum klaustrum eðr múnklífum, bæði sain- 
lendir ok útlendir, at sjá þar góða siðu ok nema, ok var einn 
allra rómr um þat, al bvergi lieföi þeir sét fegri siðu en þar. 
j>á liit fyrsta fundu þat ok margir mcnn, at þar var til mikils 
góðs at sjá sem liann var, flrir gæzku sakir. Margir gengu 
þeir beilir af lians l'undi, flrir vígt vatn hans eðr blezan ok 
iflrsöngva, er með ýmissum krankleikum ok óbægindum kómu 
til bans. Mart bar þat annat honum til lianda, er menn virðu 
þá þegar jarteiuir vera. Sá atburðr varð enn þar á bæ, sem 
liann var staddr, al eldr kom í bús; en þegar sæll þorlákr 
ábóti kom lil, ok blezaöi eldinn, sloknaði bann þegar. Ef fén- 
aðr sýktist, þá balnaði náliga í livert sinn við lians iflrsöngva, 
ef lífs var auðit. Vatsvígslur bans vóru merkiligar, svá at 
bæöi fengu bót af meiin ok fénaðr. Ef mýs gjörðu mein á 
inat manna eðr klæðnaði, þá kom jfallj í þær, eðr burfu brott 
aliar, ef vatni bans var iflr slökkt, ok væri svá með farit, sem 
bann sagði firir. Eór vatuit þá' víða um bérut, en um allt 
Island síðan bann var biskup, þvíat menn þóltust hvervitna

i) lier cnrlar annat tlatit) af 383 i.
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líkn á fmna í sínum nauðsynjum. En þó fóru vitrir menn 
varliga með þeirri umræðu, at kalla þat berar jarteinir, eðr 
þýða þat iians lieilagleik, þvíat svá mælir heilug ritníng: (leigi 
skailu lofa inann í sínu lííi, lofa liann eftir háska liðins lífs”, 
ok er af því svá mælt, al þat má verða at ábyrgð, bæði þeim 
er þat ræða, fyrr en lok æfinnar eru vituð til fulls, ok svá 
kann verða, at þess lmg sjálfs lokki sú umræða til nokkurs 
metnaðar, ok rná nú sjá hversu þat hefir gefi/.l, er menn höfðu 
þat heilræði, at fáir lofuðu liann í sínu lífi, en leita nú við at 
lofa hann ok dýrka sem föng eru á, er þeir vita án ifasemd 
hans dýrð ok heilaglcik.

Kjðrinn þorlákr ábóti til biskups.
10. }>á er ráð herra þorláks ábóta skein í þvílíkum heil- 

agleik ok gæ/ku, sem þér hafit nú heyrt, lét almáttugr guð til 
þess ryðja, sem hann hafði íirir lmgat, at lians vegr skildi 
vaxa ok aukast or því sem þá var, meðr þeim hætti, at þá er 
Klængr biskup var mjök garnall vorðinn, tók hann vanheilsu 
mikla, opnuðust á honum fætrnir, ok gjörðist hann vanfærr til 
síns embættis flrir vanheilsu sakir. En hann liafði leyli þegit 
af Eysteini erkibiskupi til þess, at maðr veri til biskups kjör- 
inu í hans stað. Fór þá Klængr biskup til alþíngis, ok sólti 
at vini sína, at maðr veri kjörinn til utanferðar, ok vóru lagðar lil 
stefnur. En þat sama sumar fór lil alþíngjs, sem af guði sendr, 
hinn sæli þorlákr ábóti, firir nokkura nauðsyn kirkjunnar, því- 
at hann fór aldri lieiman nauðsynjulaust. Ok þá er um var 
talat þetta vandamál, vóru menn undir kosníng nefndir, þeir 
er bezt þótlu til fallnir, ok var einn af þeim herra þorlákr 
ábóti, annarr Ögmundr ábóti, hinn þriði góðr presjtr ok göf- 
ugr, sá er Páll hét, lærdómsmaðr rnikill ok bezti búþegn. liar 
þat fagrt vitui hverjum þeirra, at þess fýstist hverr mest, er 
kunnastr var. En þcss kenndi at um heilagan þorlák, at liann 
hafði sig eigi upphafit í metnaði, þeim er sjálfvirðíng fylgir, ok 
kostga'fði hann meirr al vera afbragð annarra manna í sinni 
gæ/ku, en sýnast í augliti skynlítilla manna, ok varð því svá, 
at mörgum sýndist liann minnst lil fallinn, þeirra er þá vóru 
í vali, ok var þat af því várkunn, al liann hafði mörgum eigi 
nálægr verit at heimili ok vistum, en þó miklu fjarlægri nt 
góðum siðum. þorlákr var lámálugr á þeim fundi, en þeir
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margir fjölorðir, cr minnr iiorfðu jiessi stórmæli til handa. 
Var þá cftir lcitað við |>orkel Geirason, cr reyndr var at rétt- 
vísi, cn kunnigast ráð ]>orláks ai' vitrum mönnum: liverr skör- 
úngr þorlákr væri, eðr hverr orðamaðr hann sé. þorkell svarar: 
umeirr kostgæfir ]>orlákr at gera allt sem bezt, en tala sem 
ilest”. En þau svör féllu mönnum vel í skap, ok lögðu margir 
meira ástar þokka lil herra ]>orláks, er þeir heyrðu svá virðu- 
ligan vitnisburð hans háttum. Vurðu þau málalok, at kosníngr 
var laginn undir lílæng biskup1, en hann kaus lierra ]>orlák 
lil utanferðar, ok at taka hiskupstign eftir sig, ok þann vanda, 
er því fylgir. [Pétrsmessudag kjöri lílængr biskup ]»orlák til 
hiskups, ok vildi þá þegar selja honum í hendr öll staðarfor- 
ráð. En er þessi kosníngr var fallinn til liins sæla ]>orláks 
áhóta, þá sagði hann sér þat mjök á úváft koma, ok kvaðst 
ílrir því eigi hafa undan gengit at vera í þeim kosníngi, at 
þá teldist aðrir síðr undan, þeir er liann kallaði bezt til fallna. 
Taldist hann mjök undan, ok sagðist ekki vera lil fallinn þessa 
vanda ok tiguar. En þó málti hann eigi móti mæla koslgæfð ok 
ákei'ö alþýðunnar, allrahelzt er lianu grunaði þat þá þegar, sem 
síðarr bar raun á, at þat var guðs vili, ok því samþykkti hann 
um síðir þessum kosníngi2.

Herra electus ferr utan.
11. llerra ]>orlákr clcctus fór heim í kanokasetr sitt af 

þíngi, en hann hað Iílæng biskup veita forráð biskupsstólinum 
þau misseri. En þá gjörðist fjárliagr úhægr í Skálholti; urðu 
afvinnur miklar, en (illög lítil, þvíat biskup var ei færr til 
iflrferðar, ok tókust af gjafir allar; þurfti þá stórra tilfanga, 
ef duga skildi. Eftir jól vóru menn gjörvir or Skálaholti eftir 
]>orláki hiskupsefni'1, ok fór hanu austan um langaföstu, ok 
með lionum Jón Loplsson, er þá var höfðíngi mestr á Islandi 
af leikmönnum, ok kómu þeir til Skálholts ij vikum firir páska, 
ok var þar firir Gizorr llallsson, ok vinir hiskups ok forsjá- 
menn staðarins, lók þá hcrra ]>orlákr við forráðum staðarins 
ok var þá þegar mikil skuld gjör til þeirra nauðsynja, er 
búit þurfti at hafa. Ilann hafði þegar mikla skapraun, bæði

>) ok skyldi liann kjósa af jieim, sem í vali vóru, b. v. C (379). 
v) frú [ v. i -4 og C. i) - cfniss, 382.
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ai' viðrvist mauna ok öðrum óhœgindum, þeim er liann átti 
um at vera, ok har hann þolinmóðliga. Klængr biskup lá þá í 
rckkju mcðr litlum mætti, en menn vilclu eigi at |>orlákr i'æri 
utan svá iljótt, íirir sakir þess úfriðar, er þá var milli Noregs 
ok íslands, ok dvaidi hann þat nokkura vetr. En er Kiængr 
biskup andaðist, þótti honum nauðsynligt at leila utan, þótt 
liann væri allattr sakir ófriðar, ok tók hann þá til orða I’áls 
postula: „eigi skolu þér skelfast", segir hann, „við ólta vándra 
manna”. Var þá síðan ulanferð iians húin, ok vildi liann hæði 
liafa lítiö fé ok eigi mikit föruneyti. Greiddist ferð hans vel 
nm bafit, ok tóku með heilu Noreg.

Vígðr þorlákr til biskups.
12. llerra þorlákr elcctus sótli1 fund Eysteins erkibiskups 

þegar liann sté af skipi, ok tók erkihiskup við honum forkunnar 
vei, auðsýnandi svá, at hann vildi allt blíðliga þat til leggja 
sinna vegna, sem liann átti, en hann vildi þó eigi gefa hon- 
um biskupsvígslu, ncma samþykki konúngs væri tii. þeir höfðu 
þá ríki ifir Norcgi, Magnús ok Erlíngr jarl faðir hans, ok tóku 
þeir öllu máli herra þorlúks þúngliga; kómu þaðan hót firir 
hægindi, at hvárki myndi vera úhætt mönnum né fé. En sæll 
þorlákr lét sér þat ekki nær falla, heldr sýndi hann sinn al- 
iniga, þar sem Davíð kennir: at hetra er guði at treysta en 
höfðíngjum. En erkihiskup þóttist sitja í miklum vanda, er 
hann vildi til livárratveggju vel gera, ok gæla þeirra orða, er 
I'áil postuli kennir svá segjandi: „óllist þér guð, en vegsamit 
konúng”. Bar þá erkibiskup vináttuniál í meðal, ok aðrir góð- 
gjarnir mcnn, ok kom þar, at þeir feðgar, konúugr ok jarlinn, 
gáfu samþykki til, at herra þorlákr tæki biskupsvígslu. Gjörðisl 
þá vinátta þeirra í millum, ok gáfust þeir gjöfum, áðr þeir 
skildust. Herra þorlákr þá af jarlinum hvít skinn ok siiki 
ifirdregit, ok lögðu þeir feðgar mikla virðíng allan tíma síðan 
til liins sæla þorláks hiskups, ok fálu sik undir lians bænir. 
Ok svá sagði Sverrir kouúngr optliga, er bæði var merkr í 
máli ok spekíngr at vili, at þeim feðgum hefði þá allir hlutir 
léttast gengit, er þorlákr var þar í landi, hæði í sóknum ok 
uáliga vel ilest annat. þá var heilagr þorlákr vígðr til biskups

1) hér byrjar fyrra blabit) af 383 í.
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af Eysteini erkibiskupi ú dögum Alexandri páfa, hins þriðja með 
því nal'ni, iij nóttum e])tir píníngardag aposíolonnn Petri ok Pauli, 
viij vetrmn eptir fall Tliomas erkibiskups í Englandi. J>á var 
þorlákr hálfflmtögr at aldri. Við þá vígslu var Eiríkr Stafangrs 
biskuj), er síðan var erkilnskup í Niðarósi eftir Eystein. Hinn 
þriði var Páll Björgynjar biskup, mikill skörúngr ok vinr J>or- 
láks bisknps alla æfi síðan. |[>orlákr biskup lét sér semja öll 
klæði eftir klæðum Ey[s]leins erkibiskups ok hélt þvílíkum 
búníngi meðan hann lifði. J>at er ok greinanda, at herra 
Evsteinn erkibiskup opinberaði honum sinn boðskap meö 
bréfum til íslands, at allir staðir, er eptir fornum vana 
liéldust af leikmönnum, skildu nú allir vera undir biskupa 
valdi, eptir þeim skilníngi, sem hann sagði vátta postulanna 
reglu ok selníngai' heilagra l'eðra. Ok iíir svá greindum boð- 
ska]> fær hann honum sín opin bréf, kirkjunnar rétti fram al 
fylgja um allt Skálholts biskupsdæmi, liver nývígðr biskup, sæll 
þorlákr, við tekr ok tracterar, flytr ok fram berr, sein síðarr mun 
greina í þessi sögu'. Ilann var lítinn tíma með erkibiskupi, 
síðan hann liafði vígslu tekit, þvíat hann vissi gjörst, liversu 
nauðsynlig vera myndi bans tilkváma biskupsstólinum í Skála- 
holti. [Sama sumar fór hann til íslands með virðuligum gjöf- 
um erkibiskups, ok hann hafði út með sér glerglugg þann, 
sem engi var áðr jafngóðr flrir í Skálholti2. En eplir skiln- 
at þeirra erkibiskups ok ]>orláks, þá spurðu þeir biskuparnir, 
hversu honum liefði þóknazt þorlákr lslendíngabiskup. Ilann 
segir: (leigi þikkist ek þann biskup vígt hafa, at jafngjörla 
muni hafa alla mannkosti með sér, þá sem biskupum er skylt 
at halda, sem Páll postuli segir í sínum pistli , er liann sendi 
Tito: jnskupi hæflr, at hann se lastvarr ok lærðr vel, dramb- 
lauss ok drykkjulítill, örr ok óágjarn, skýrr ok skapgóðr, góð- 
gjarn ok gestrisinn, réttlátr ok ráðvandr, hreinlífr ok hagráðr, 
tryggr ok trúfastr, mildr ok máldjarfr, ástsamr við alþýðu, en 
ávítsamr við órækna’, ok má þat sjá, at þetta er heilags manns 
at vera með þessuin hætti. Má ek ok yðr svá helzt frá segja, 
hversu mér hefir virzt hans alhæfi”, sagði erkibiskup, tlat ek 
myndi þvílíkt kjósa mitt efsta dægr veraldligs lífs, sem ek sá 
hans hvert”. Ok var þat eigi lítils vert, er sá mælti svá um

0 frá [ vantur í yt og C. a) frá [ vantar í A og C.
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ráð þorláks biskups, er bæði var vitr ok ráðvandr. Má nú sjá 
enn í þessu, hversu glöggsýnn hann hefir verit um várn blezaða 
biskup.

Biskup kom til íslands.
13. ]>á er heilagr þorlákr biskup kom til skips með sínu 

föruneyti, vóru kaupmenn náliga búnir, ok blóðu stýrimenn 
skipit nær til ófærs af lausaviðum, ok ij skipum, [þeim er 
þeir tengdu utan við vígin'. J>á gekk biskup á land af skip- 
inu, ok sagði stýrimönnum, at honum þótti oflilaðit skipit. 
jþá svaraði einn þeirra, sá bét Makan: „þú átt ekki í skipinu, 
enda skaltu eigi ráða, hversu lilaðit er”. jþorlákr mælli: tlck 
firirbýör í guðs nafni, at blaða skipit til ófæru, ok ek fel yðr 
á hendi allra manna ábyrgð, þeirra er með yðr fara á þessu 
skipi”. Síðan sté biskup á skipit, ok létu þeir við svábúit i 
haf. En er þeir1 2 kónni mjök at Islandi, þá gerði á stórviðri, 
ok fengu þeir áföll mikil; gekk í sundr dragreipit, ok rak 
utanborðs seglit. Yildu þá flestir allir iieita, en þorlákr biskup 
kvaðst eigi skildu heita, nema kastað væri:*. En er kastað var 
því, sem biskup vildi, þá féll þegar veðrit, ok tóku land næsta 
dag eflir, ok kom þorlákr biskup lieim í Skálholt flrir Laur- 
entíus messu. Menn urðu stórliga fegnir hans heimkvámu, ok 
tók hann þá biskupliga stjórn með röksamligri ráðvendi. Iiann 
hélt þó náliga í öllu kanoka reglu, bæði í klæðabúníngi, vökum 
ok föstum með bænahaldi. }>á tók hann at nýio at scmja 
lieimamanna siðu ok liýbýla háttu, þá sem vel héldust síðan 
um hans daga. Ileilagr þorlákr biskup lagði mesta elsku á 
presta ok kennimcnn, þá er siðsamliga lifðu, ok sínar skyldur 
varðveiltu nokkut eftir skipuðu, ok virði þá alla sæmiliga, ok 
setti sælliga sem efni vóru á. En þá kennimenn, sem minnr 
gættu sinnar skyldu ok siðsemi, minnti hann á með blíðum 
orðum at bæta sik. En þá, er eigi skipuðust við mjúkar áminn- 
íngar, ávítaði liann með hógværð ok vel stilltum snarpleika, svá 
sem Páll postuli kennir Timotheo: tivara skaltu ok biðja”, 
segir hann, ^ok ávíta með allri þolinmæði ok Iæríngu”.

1) pann. 381 ; frá [ ok mart tengím þeir utanvib vifeinn, 382. 
j) hér endar fyrra blahih af 383 i.
s) fé þvi öllu, er hann vildi ei at á hefhi verit, b. v. C.
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Af stjórnsemi þorláks biskups.
14. [Lleilagr þorlákr biskup hugði vandliga flrir staðarins 

nauðsynjum, ok setti þá menn til fjárforráða, sem liann mátti 
frjálsastr vera frá þeirri önn, ok þó drægist fram fjárhlutr slað- 
arins. Svá vitrliga ok stilliliga skipan hafði hann um fjárhagi 
staðarins, at skýrum mönnum fannst orð á. En svá mikla 
stundan sem hann lagði á veraldlig auðræði, þá hugleiddi hann 
þó miklu meirr þat sem til kirkjunnar lieyrði ok kennimanna, 
ok al þeim vuiri alls vel i'engit. Hann vandaði mjök íirir þeim 
guðsþjónostugjörð, ok kendi þeim ástsamliga allt embætti'. 
[Ilann saindi ok skriflaboö íirir öllum kennimönnum í sinni 
biskupssýslu, svá at allir buðu einn veg. 13auð hann ok öllum 
mönnum til skrifta at ganga á hverjum xij máuaðum um sinn 
liit sjaldnasta; cu öllum altarisþjónum, ef þeir félli í höfut- 
syndir, bauð hann hvert sinn at játta sik, áðr þeir fremdi guðs 
þjónostu, eðr messusöng2. Hann kallaði saman lærða menn 
flrir hinar stærstu hátíðir Iieima í Skálbolti, ok sagði þá, livat 
hverr skildi at gera, ok allt vyrði sem fagrligast fram flult í 
guðs auglili. En svá mjök sern liann vandaði flrir öðrum, þá 
gjörði hann þó sjálfr bezt at, svá yndi þótti á at lieyra, hversu 
fagrliga hann las, eðr sætliga söug, ok alla guðsþjónostu góð- 
fúsliga fylldi. þorlákr biskup predikaöi oft flrir lýð sínum; var 
honum þat af því mikit erfiði, at lionum var málit stirt; en 
svá vóru þó orðin sæt ok vei sainsctt, at jafnan mátti þat í hug 
koma þeim er hans kcnnínguni lilýddu, sem Davið segir i 
psalterauum: „sætari eru mál þín, drottinn! kverkum mínum, 
en seimr eða hunang munni mínuin”. þau sömu rnál guðs 
bar þorlákr fram með fögrum dæmum síns lífs, svá at trautt 
eðr eigi málti jafndýrðligr maðr íinnast. Hann var löngum á 
bænum, ok vakti mjök um nætr, þá er aðrir sváfu, ok baöst 
þá flrir rækiliga, al hann skildi þat öðlast, er guð mælti: „sæll 
er sá þræll, sem drottinn flnnr vakanda, þá er liann kemr at 
vitja hans”. „Vaki þér”, segir drotlinn, uþvíat þér vitið eigi 
á hverri stund ek kemr”. þat hcfir nú fram komit um þorlák 
biskup, sem guð hét þeim sem hann fyndi of[t]liga til góðs 
vakandi, at liann myndi selja júi iflr alla sína góða hluti eftir 
þella liðit líf. þorlákr biskup i'astaði mikit þá er hann var

i) frá [ vantar í C. 
I. B.

2) frá [ vantar í A, C.
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heima, ok minntist Jjcss, er guð sjálfr segir, at þat væri suml 
kyn fjandans freistni, at ei mælti sigra, nema með föstu og 
bænahaldi, ok lét Iiann því þat saman fara í sínu lííl, at hann 
vildi iflr alla fjanda freistni slíga. Hann huggaði þá, sem áðr 
vóru ryggir, ok tjáði firir þeim þal er drottinn várr mælti: at 
þeir sé sælir, er nú sýta, ok þeir sjálíir munu huggast; ok í 
öðrum stað segir liann postulum sínum: „rygð yður mun 
snúast í fagnat”.

Af athbfnum þorláks biskups.
15. Blezaðr þorlákr biskup ástundaði mcð öllu kostgæíi 

al sætta þá ok samþykkja, er áðr vóru úsáttir ok sundrlyndir; 
sagði, at reiðin afmár ok sljófar rétlsýni mannanna, meðan hún 
fylgir, sem Páll postuli segir: lteigi vinnr reiði manns réttlæti 
guðs”; ok í öðrum stað segir svá: tlsigrast þú eigi af illu, heldr 
sigra þú illt með góðu, þat er at sigra rciðina með þolinmæði 
ok gæzku. Ilann sá oft á helgar hækr, ok gleymdi eigi því, er 
Jón postuli mælti í sinni bók: „sæll er sá, er les ok heyrir orð 
bókar þessarrar, ok varðveitir þá hluti er á lienni eru ritaðir”. 
Hann kendi opt úngum piltum ok klerkum, bæði al lesa ok rita, 
með því öðru, sem þeim var nauðsyn at nema. llann var ok 
alliðinn til at rita helgar bækr, eftir dæmum Páls postula, senr 
hann sjálfr segir í sínum pistli: „eigi ritum vær yðr aðra hluti”, 
segir hann, uen þá, er yðr sé mest þörf á at hafa, lesa ok vita!” 
En hvat sem hann gjörði, eða hafðisl at, þá vóru náliga lians 
varrar aldri kyrrar frá guðs lofi ok bænahaldi, þvíat liann hug- 
leiddi livat Jacobus segir, at mikit má flrir guði iðulig bæn 
réltláts manns, enda licfir honum til mikils góðs komit silt 
bænahald, ok mörgurn öðriun.

Sæll þorlákr biskup var blíðr í máli, linr ok mjúkr í ölluni 
heiiræðum, ef h.ann var at sóttr; ok heflr hann nú öðlazt þat, 
er guð hét þeim er' þannveg væri lundaðir, sem hann segir í 
guðspjallinu: tlsælir eru mjúklátir, þvíat þeir munu eignast eilífa 
jörð lifandi manna”.

þorlákr biskup söng livern dag messu, bæði sér til hjálpar 
ok öðrum, ok minntisl svá jafnan píníngar guðs sonar, ok heflr 
liann nú því fagrligri ombun tekit af syni gnðs, sem hann 
framdi þat embætti oftarr ok merkiligar en flestir aðrir. Hann 
elskaði mjök fátæka mennguðs; glæddi kalna, en fæddi húngr-
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aða, ok var þat auðsét, at hann lmgleiddi [hvat flrir hönduni 
mun1 á dómsdegi, þeim er fátœka hugga, eða hinum, sem þá 
firirlíta. J»at lagði hann við, um þat fram sem flestir góðir meiln 
gera, at liann kallaði saman fátæka menn firir stærstu hátíðir: 
xij eða níu, vij eða v, ok kom þá til þeirra leyniliga at þvá 
fætr þeirra, ok síðan þerra meðr sjálfs síns hári. En eftir þat 
gaf hann hverjum þeirra nokkura áslsamliga gjöf áðr þeir brott 
færi; en þetta gjörði hann eigi at manna dæmum, heldr sjálfs 
guðs sonar, er fyrr þó fætr postulanna, en let síðan pínast til 
lausnar öllu mannkyni. Hann sagði ok svá, þá er hann hafði 
þvegit fætr postulanna: ..geri þér eftir dæmum mínum, þeim 
er nú geri ek við yðr”. Lét hinn sæli þorlákr því fylgja fóta- 
þvættinum miskunnargjöfina, at líkr væri hann guðs syni at ást- 
inni. Eigi máttu hans trúnaðarmenn ifir því þegja meðr öllu 
eftir hans andlát, er þeir þóttust gjörla vita, at liann hafði 
leynda hluti með sér í meinlætum ok goðgjörníngum, þeim er 
liann trúði engum manni til al vita, sem sjálfr guð býðr, at 
eigi skili vita hin vinstri hönd hvat hin hægri gerir. þorðu 
eigi ástvinir biskups at gjöra þat berara, er hann sjálfr vildi 
at leynt væri firir mönnum.

Af heilráðum ok stjórnsLemi þorláks biskups].
16. Signaðr þorlákr biskup bafði oft tal við vitra menn 

ok siðláta, kynnandi sér þeirra góða siðu, en styrkjandi sínum 
beilræðum, at þeir mætti haldast í sinni gæzku. Hann hélt ok 
vörð á þeirra manna ráði, er sín gættu eigi vel sjálfir, at spenja 
þá frá röngum girndum, ok kallaði þá til leiðrettu síns máls. 
því at svá segir várr drottinn: „eigi vil ek dauða syndugs manns, 
heldr at liann leiöréttist ok lifi. Ok sýndi binn sæli þorlákr 
biskup öllum þeim, er iðrast vildu sinna andmarka, en vildi þá 
fylgja hans heilræðum, at hann varð þeim feginn, ok hirti þá 
mildliga með léttbærum skriftum. En þá sem eigi vildu til 
guðs snúast við hans blíðar umræður, ok eigi firirláta sín ill- 
felli við stríðrnæli hans, þá forboðaði hann suma, en bann- 
setti suma, eftir þvi sem Kristr bauð lærisveinuin sínum: 
..birta skolu þér bræðr yðra ástsamliga, en ef þeir vilja eigi 
birtast láta, þá leiðist þér þá, sem villumenn eða heiðíngja”.

) frá [ hversu mjök á hirti rlí>i, C; sbr. bls. 101.
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Hann bar þolinmóöliga meingerðir manna, eu liarmaði mjök 
iilfelli þeirra. llann samþykktist aldri siöleysuin vándra manna, 
þvíat hann var fúss at heyra þat er guö mælir: „sælir eru þol- 
inmóðir, því at þeir munu kallast synir guðs”. En honum 
þólti ill úhlýðni manna [ok angraðist mjök af þeirra andar sár- 
um', sem J’áll postuli gerði, at engum manni var þat til meins 
eða angrs, at ei þættist hann allra þeirra meina kenna á sjálf- 
um sér flrir ástar sakir.

þorlákr biskup neytli svá stjórnarvalds þess, er honum 
var af guði gefit í vígslu sinni, at binda ok leysa af guðs liálfu 
ráð manna, at vitrum mönnum sýndist liann með mundarigligu 
Jiófi fram fylgja hirtíngunum, hvárki ofharðr né oílinr, þó at 
hann biði margra vel ok lengi, ef rétt var á litið. Lét hann 
sér þat oft i hug koma, sem Davíð segir í psalteranum, at drott- 
inn elskar miskun ok réttlæti, ok get'r af sér dýrð ok mildi.

17. Jin nú sakir þess at greint er nokkut af sælu sið- 
ferði þessa blczaða biskups, ok ei síðr af' lians biskupligri rök- 
semd, með heilagri hófsemd, því er vel fallit þessu næst, at 
með eiginligu máli ok atburðum heyrist þeir váttar, er þat 
prófa, hversu makligr þorlákr var at bera hirðisnafnit ok reikn- 
ast eilílliga milli þeirra biskupa, er framfylgdu lögum almáttugs 
guðs í fremsta mcgni, ok eigi hlífðu lieldr sjálfs síns líkama 
undan ofsóknar sverði, þó at guð, er öll hefir völdin, skipi 
bæði firir sína ásján rosas ok lilia sér lil lofs ok dýrðar. Er 
þetta harðla lítið ok stutt, sem vér innsetjum, sakir fáfræðis, 
lijá því, sem hann hefir efni til gefit í sínum valdsdögum ok 
iíirferðum á fimtán árum, ok því skal nú þar byrja söguna, 
sem liann er nýkominn Jiiskup lil íslands1 2.

Oddaverja þáttr.
18. þÁ3 er þorlákr biskup hinn lielgi hafði setið einn 

vctr at slóli sínúm, byrjaði liann sína ifirferð um sumarit ei'Lir til 
Austfjarða. Ok er hanri kom suðr um Lómagnúpssand, tók 
hann gistíng at Svínafelli; þar bjó þá Sigurðr Ormsson, mikils-

1) fra [ fyrir því at hann harmaíá ógrœdd andarsár sinna undirmanna, C.
2) þcnna prologus v. i C.
a) Innan i upphafsstafnum er mannshiifuhs mynd, líldega þorláks hiskups.
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liúltar maðr at' veraldar metnaði, auðigr ok ættstórr. Var lierra 
biskupi þar vel fagnat, sem vera átli. En sakir þess, at hóndi 
vildi þar láta kirkju vígja, þá kallaði hiskup hann til tals við 
sik um morgininn eftir, ok har l'ram boðskap herra Eysteins 
erkibiskups, þann sem hann bauð honum, undir sitt vald at 
heimta allar kirkjur ok kirkna fé í sínu biskupsdæmi. Sigurðr 
tók þessu fjarri, ok sagðist eigi mundu já undan sér því sem 
luinn liafði áðr frjálsliga haldit, sakir landsskapar ok fornrar 
hefðar. líiskup sagði, at skipan sjálfra postulanna gaf lionum 
vald itir öllum guðs eignum flrir utan alla grein. „Heilagir. 
feðr kristninnar, ok páfarnir, postulanna eftirkomendr, hafa 
þetta sama boðit ok skipat í kirkjunnar lögum um alla kristn- 
ina. Svá ok heflr nú páfinn boðit Eysteini erkibiskupi at flytja 
þetta sama eyrendi í Noregi, ok þat lieflr þar fram gengit. Er 
þat ok ci rétt eða þolanligt, at þetta hit fátæka land standi 
eigi undir einum lögum ok þar”. Sigurðr svarar: at „norrænir 
menn eða útlcndir mega eigi játta undan oss várum réttind- 
um”. ]>á svarar biskup: „sá skildagi, sem ófróðir menn liafa 
hér gjörfan, at skilja sér vald ifir þeim lilutum, sem þeir hafa 
áðr guði gelit, er af sjálfum lögunum úmáttuligr, ok á eigi at 
huldast, ok þar sem þetta mál verðr lögliga kært af biskupum, 
eru þeir inenn eigi í þeirra manna tölu, sem hjálpar eigu ván 
af guði, síðan þcir haldast í þeirri þrjótzku; ok hverir sem 
tíundir eða heilagra manna eignir lnilda með þrái, þcir eru 
bannsetjandi eftir lögligar árninníngar, ef þeir vilja eigi sætt- 
ast ok af láta sínum rangindum”. Leið þá á daginn, svá at 
bóndi sá at kirkjuvígslan myndi engi verða, nema liann léti af 
sínu máli. Sneyri hann nú á svinn ráðinu, ok leggr máldaga 
kirkjunnar ok sjálfa hana í vald hiskups. Vígði hann þá kirkj- 
una ok söng messu. Ok el'lir messuna skipaði hann Sigurði 
staðinn í lén um stundar sakir, ok liann jár honum at halda. 
Eór biskup þaðan til Rauðalækjar; bjó þar Ormr liinn gamli; 
hóf hann þar slíkt tilkall scm at Svínafelli; fór ok mjök á einu 
liátt, at Ormr lagði kirkjuforráð undir biskup, en lianri skip- 
aði honum, ok skildust vinir. þorlákr biskup fór þaðan til 
Austfjarða með sama efni, ok höfðu llestir sömu svör flrir sér, 
þeir er á stöðum sátu. En þó at margir væri trcgir til at já 
úndan sér sínar erfðir, þá kom þó í einn stað niðr, at ]>or- 
lákr biskup fékk forræði á öllum stöðum flrir austan Hjörleifs-
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höfða, utan at J»váttá ok Hallormstöðum, ok þat heílr þar hald- 
i/.t jafnan síðan.

Frá Jóni Loftssyni.
lí). í þann tíma réð Jón Loftsson flrir Odda, sá er þá 

var mcstr liöfðíngi á íslandi; hann var goðorðsmaðr, hann var 
liinn vísasti maðr á klcrkligar lislir, þær scm hann hafði numit 
af sínum forellrum. Hann var djákn at vígslu, raddmaðr mikill 
í heilagri kirkju. Lagði liann ok mikinn hug á, at þær kirkjur 
væri scm bezl selnar, er hann hafði forræði ifir, at öllum 
hlutum. [Fullr var hann af flestum íþróttum, þeim er mönn- 
um vóru tíðar í þanntíma'. Metnaðarmaðr var hann svá mikill 
ok kappsamr, at varla varð meiri, þvíat hann vildi flrir engum 
vægja, eða af því láta, sem hann lók upp. Konu átti hann sör, 
er Ilalldóra hét ok var Brandsdóttir. Son þeirra var Sæ- 
mundr. Jón var mjök fenginn flrir kvennaást, þvíat liann átti 
marga sonu aðra með ymsum konum: þorstein ok Ilalldórr2, 
Sigurðr ok Einarr. En Páli, er síðan varð biskup, ok Ormr, 
[er síðan bjó á lireiðabólstað3, vóru synir þeirra llagneiðar 
þórhallsdóttur, systur þorláks biskups. Höfðu þau Jón elskazt 
frá barnæsku. J»ó átti hún við fleirum mönnum börn. Vóru 
þeir þá frumvaxti, Páll ok Ormr, synir þeirra Jóns ok Ragn- 
eiðar, er þorlákr biskup kom lil Islands með biskupstign. Rjó 
Páll í Ytra-Skarði, en Ormr á Breiðabólstað. Löngum hélt Jón 
Ragneiði heima i Odda. í þann tíma hafði Jón komizt at 
Uöfðabrekkulandi, er eitthvert þótti hezt vera, áðr en Ilöfðá 
Spillti. f>ar hafði útsynníngs stormr brotið tvær kirkjur, en nú 
hafði Jón þar gera látið nýja kirkju, ok mjök vandaða at smíð; 
átti heilagr þorlákr biskup þar gistíng at taka þat sama haust, 
sem hann kom af Austfjörðum, ok fyrr var frá sagt. Var ætlat 
at hann skildi þar kirkju vígja. j>ar var búin veglig veizla 
móti honum. Ok at ákveðnum degi kemr hann þar með sinu 
föruneyti. Jón var þar firir ok margir aðrir mikilsháttar menn. 
Um morgininn bjóst biskup til kirkjuvígslu, en Jón ok þeir 
menn, sem í ráði vóru með honurn, gengu til biskups, ok var

0 frá [ htóinn var hann flestum íþróttum, at ]>ví sem þá vóru menn 
hér á landi, C.

2} Hallbjörn, fí. 1) frá [ breihbælíngr, C.
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lalat um1 hverr kirkjumáldagi skikli vera. Herra biskup spurði, 
svá sem fylgjandi réttindum, hvárt Jón hefði heyrðan erkibisk- 
ups boðskap um kirkna eignir. Jón svaraði: „heyra má ek 
erkibiskups boðskap, cn ráðinn er ek í at halda hann at engu, 
ok eigi hygg ek at hann vili betr né viti, en mínir forellrar: 
Sæmundr hinn fróði ok synir lians. Mun ek ok eigi firirdæma 
framferðir biskupa várra liér í landi, er sæmdu þarin landssið, 
at leikmenn réðu þeim kirkjum, er þeirra forellrar gáfu 
guði, ok skildu sér vald iflr ok sínu afkvæmi”. llyskup svar- 
aði slíkum skynsemdum sem fyrr vóru lesnar ok mörgum öðr- 
um, svá segjandi: „vel veizt þú þat Jón! ef þú vilt sönnu fylgja, at 
biskup á kirkjueignum at ráða ok tíundum, eftir setníngum post- 
ulanna ok annarra heilagra feðra; ok þvíat leikmenn megu ekki 
iíir þeim hlutum vald cignast, þá má þeim þat vald aldri meðr 
fornri hefð frelsast. Væntir ek, at formenn kirkjunnar, þá sem 
flrir oss hafa verit, afsaki þat mjök, er þeim var ei boðit af 
sínum iflrmönnum, at kalla kirkjur ok tíundir undir sitt vald, 
ok því eru [þeir] bannsetjandi, sem tíundum eða guðs eignum 
lialda með þrjótzku móti biskupa vilja ok samþykki”. .lón 
svaraði: „þér megit kalla þann bannsetlan, sem þór vilit, en 
aldri mun ek í yðvart vald já minni cign undan mér, minni 
kirkju eða meiri, þeirri sem ek hefir vald ifir”.

Enn var önnur grein millim þeirra, ok stóð sú afHöfðár- 
hlaupi, þvíat hún hafði tekit marga bæi, þá er þangat lágu undir, 
ok tvá þá, er kirkjur vóru á. Varð af því minni tíund, ok 
færri hús til brottsöngs. Vildi Jón flrir því, at ei væri meir 
en einn prestr ok djákn at kirkjunni; en áðr vóru tveir prestar 
ok tveir djáknar. Lét herra biskup þat leiðast flrir þessa sömu 
skynsemi. En um hina fyrri grein hélt hvárr á sínu máli, .ok 
lcið mjök á daginn. En þeir, sem létust vera beggja vinir, 
báðu biskup leggja af sínu máli, ok öll alþýða dró þat sama, 
sakir forns úvana. Ok er þorlákr biskup sá þat, at hann myndi 
eigi at sinni fram koma sínu máli, þáa spruttu þessi orð af 
inunui honum: „þó at óþolanligt sé, ef flrir rétta dómendr 
kemr, at þú dragir kirkjunnar forráð undir þik, eptir landssið, 
ok undan biskupum, þá er miklu óþolanligra þat, er biskupar 
fá ei frá þér tekit hórkonur þínar, þær sem þú lieldr móti

1) eptir sifevenju, b. v. C. »
«kurt) fyllt eptir C (370).

i) hér vanta 2. blíiíi í 382 og er þab
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öllum landssið; kann vera þú ráðir hinu nieira, ef þú ræðr 
liinu minna, þó at þú vilir. verr”. því hyggja menn at þor- 
lákr hiskup mælti þessi orð, at hann fann, at alþýðan fylgði 
Jóni um kirkjumálin; vægði hann því al sinni, at liann sá 
engan ávöxt á vera, þótt liann héldi fram, en mikinn skaða á 
marga vega, ok aillaöi síðarr, með erkibiskups fulltíngi, at kirkjan 
myndi fá sín réttindi. En- þaðan, sem hann vonaði lniggun al 
fá, kónm hörmúngar tíðindi, því at litlu síðarr var Eysteinn erki- 
hiskup lándflæmdr firir kirknamál. Jmttust allir hér á landi 
megaþar eptir gjöra, scni menn gjörðu firir í Noregi. J>enna 
dag vígði biskup kirkju ok söng messu, þó þar yrði ei hans 
vili framgengr. Undi hann lítt við þessi málalpk; gjörðu ok allir 
aðrir at dæmum Jóns síðan, al engir vildn gefa kirkjur í vald 
Jmrláks hiskups, ok því féll niðr sú kæra um lians daga. Margir 
hlutir háru lil á dögmn þorláks hiskups, er mikillar frásagnar 
eru verðir, þótt hér sé til fárra innt, þvíat hann þoldi hvers- 
kyns mæðu ok mcinsemdir af ýmisligum lilferlum, sakir rang- 
lætis ok óhlýðni sinna undirmanna, svá sem heyrast má í þeim 
atburðum scm hér fylgja.

20. Maðr sá er Högni hét hjó á llæ í llörgarfirði, hann 
var þormóðarsón, prestr at vígslu ok mjök auðugr, enættsinár; 
kona haris hét Geirlaug, ok var Árnadótlir. Eyjólfr stáfhylt- 
íngr álti dótturþeirra; hann var auðmaðr rnikill. Önnur dótlir 
Högna var Snælaug, lrún sal heima ógeftn. Mún fæddi barn, 
þat er kennt var verkmanni föður hennar, er Gunnarr hét ok 
var kallaðr nautatík. Ekki lrataði Högni hána firir þat, ok ekki 
Jiélt lrann nú dóttnr sinni minnr á loft, en áðr þetta gjörðist. 
Svá bar til, at Snælaug var vistum í Saurbæ á Hvalljarðarströnd. 
J>ar lagði þokka á lrana J>órðr prestr, son JJöðvars í Görðum 
á Akrancsi; honum rann lrugr til konunnar; fóru þcir feðgar 
í Bæ ok báðu Ilögna gifta J>óröi konuna; \arð því keypt; fær 
J>órðr Snælaugar; unnust þau mikit ok áttu son saman. Sá 
maðr er Hreinn hét, son llermundar, er þá hjó á Gilshakka, 
liafði verit á fóstri með Högna þann tíma er Snælaug átti laun- 
barnit. Ilann hafði utan larit, og fréttist andlát hans af Nor- 
egi; ok er þat kom firir þau Högna ok Snælaugu, sagði hún 
hann verit liafa föður at Guðrúnu dóttur sinni, en þorat ci 
upp at kveða sakir ríkis Ilermundar föður lians. Ok cr þetta 
varð alkunnugt, prófast þeir fjórmenníngar J>órðr ok Hreinn,
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ok cr þorlákr biskup var þessa viss, íirirbauð hann þeim J>óröi 
ok Snælaugu sámvistir. En með því at þau unnust mikit, gáfu 
þau lítinn gaum hvat liann sagði. Eftir þat forboðaði hann 
þau ok bannsetti þar næsl. Biskup gekk ok sjálfr á alþíngi 
til lögbergs, ok lýsti því, at hann sagði í sundr þeim hjúskap 
er verit hafði í millum þeirra, ok sagði laungetin börn þeirra, 
sem getin vóru upp frá því sem mein vóru vituð. þetta lík- 
aði þeim þórði ok llögna illa, svá at þeir lögðu fullán fjand- 
skap til biskups móti hans heilræðum ok umvandan; drógu 
þeir rnenn til með sér, at veita honum mótgang. Högni haföi 
farit lil Noregs eptir viða[r]farmi, ok látið gjöra kirkju í Bæ. 
þar hafði ('i meira preslkaup goldizt áðr, en xij aurar. Ilögni 
misti embætlis síns, sakir svika þeirra, er hann hafði saman- 
dregit óleyfl hjónalag, ok liélt ineð mági sínum ok dóttur móti 
biskupi um sögð mál. þorlákr biskup talaði oft til, at hann 
vildi vígja kirkju í Bæ. En Högni vissi, at biskup kallaðist 
eiga forráð ok vald á öllum kirkjufjám, ok því firirtók liann 
at sú kirkja myndi nokkurntíma vígð verða, meðan bann mætti 
um mæla, til þess at biskup ælti þar vald iflr, ok sagði, at þat 
skildi skrautligast hrossahús á íslandi, ef hann réði þessu eigi. 
En biskup neitaði þessum kosli, ok lélti ei af réttri umvandan, 
sýnandi sik ei vera reyrvönd linleiks, hcldr öruggan fylgjara 
sannleiks. Eigi óllaðisl lianu ógnir þeirra prestanna eðr 
liótan. Fyrrnefndr EyjóllV féll nllr móti biskupi, sakir mága 
sinna, ok svá flrir þat, at liann hafði liann í stórmælum1 * lirir 
kvennamál. Sú var ok ein sök þeirra í millum, at biskupi þótti 
Eyjólfr rangliga halda staðinn í Stafaholti, þó at béraðsmenn 
hefði liann þar niðr settan utan biskups ráð, þar sein [Steini 
prestr hafði ekki staðinn geflt í crfðir3, utan skilit tvá;1 kvenn- 
úmaga or sinni ætl æfinliga á staðinn. Nú al' því at biskup 
linaðist ekki, gckk þórðr ok Snælaug til sælta við bann at 
kalla, ok lólui lausnir ok skriptir. Fjárskipti ok skilnaðr var 
á þann veg, at þórðr skildi vera í Görðum, ok hala sitt fé, 
en Snælaug4 í Bæ með sínum penníngum; endist þat eigi betr 
en svá af þóröi, at þau vóru löngum ásamt ok áttu iij sonu:

1) hér byijar fyrra blaíiib af 383 a.
>) þannig 383 a; frá [ Steini presti liefbi ekki stabrinn í erfbir gefizt, 379

(rangt). - Steini prestr þorvarbarson er nefndr i prestatali ár 1143; þessi mál-
dagi bans er enn til. .i) þannig 383 3; á, 379. 4) Snjólaug, 383 3 ávallt.
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{>orleif, Markús okBöðvar; vóru þau stundum í sætt en stund- 
um í forboðan af biskupi. Iíirkjumál fór ekki til vegar; en 
eitt sinn, er biskup reið um hérat, sat Eyjólfr firir bonum við 
Grímsá' ok tók hesttauma hans, ok lét bann eigi fram fara. 
Biskup vildi ekki með hann tala, þvíat hann var í stórmælum. 
Eyjólfr mælti þá: tiþat er mitt erindi, at ek vil at þú festir 
mér sjálfdæmi íirir klerka þína ij, þá er mágar mínir, Bæjar- 
menn, eigu legorðs sakir á at kæra um bændadætr2 3 sér skyklar, 
en ek heflr nú tckit þessi mál”. Biskup svarar engu. Eyj- 
ólfr reiddist þá ok mælti: „eigi munu þér óskemdir undau 
komast, nema þú festir sjáifdæmit”. Sá maðr er þorleifr hét, 
ok kallaðr beiskaldi, hann bjó í Hítardal, var í för með biskupi. 
Hann sá at lil úfæru borföi, ok því reið hann fram at Eyjólfi 
ok mælti: „viltu at ek handsali þér sjálfdæmit, ok látir þú 
biskup fara frjálsan”, Eyjólfr mælli: „eigi gerir biskup þat er 
þú gerir; á ek engar sakir við þik”. þorleifr mælti: ltmörg- 
um mönnum munu tæk þikkja handsöl mín, ok el' þú tekr 
þau eigi, þá munu vær jafnsnimma skemdir vera”. Eyjólfr tók 
þá þenna kost, ok dæmdi þegar Y bundrut mórendrar vöru á 
hvárn klerkinn, ok skildust at því. En upp frá þessu gekk 
Eyjólli hvárki tírs né tíma, fórusl penníngarnir, en hann ok 
húsfrú lmns lifðu eigi lengi. Ari son lians var lostinn líkþrá, 
ok Ólöf dóttir bans varð hálITífla, ok seldi liann [Snorra Sturlu- 
syni:1 meðr ráði Snælaugar í Bæ staðarforráð, en hann skildi 
gifta hana ok fá henni penínga, en giftíng sú kom ekki fram, 
ok átti4 hún börn með strákum.

Forsát Högna.
21. Einn tíma gisti heilagr þorlákr biskup í lleykjaholli, 

al Magnúsar prests. Hann reiö við flokk manna suðr undir 
Múlafell með herra biskupi, ok al skilnaði mælti hann: „veil 
ek at þenna dag munu þér liðs þurfa, ok því liafða ek marga 
menn meðr mér; vil ek fylgja yðr til þess at ek veit yðr 
hæltulaust vera”. Biskup mælti: „hvaðan mun þat at koma”? 
Magnús svaraði: „heyrt hefir ek, al Högna í Bæ líkar illa, þal 
er þér hafit mága hans í stórmælum, þórð ok Eyjólf, en vilit

1) pannig 383 3; Geirsá, 379. a) hér byijar aptr 382, á: „dætr”.
3) frá [ b. v. C. 4) 61, 3833.
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eigi vígja-kirkju hans, nema þér ráðil máldögum, ok þikkir 
hönum brotinn landsréltr á sér. því trúir ek, at hann ætli at 
þér skilit í Bæ gista í kveld, en eigi í Saurbæ, sein þér haflt 
œtlat”. Biskup svaraði: uhaf þökk flrir í'ylgd þína ok trúleika; 
en þú skalt heim ríða ok fara vel; undir guði er vár ferð; 
ekki mein munu Bæjarmenn mér gera”. Magnús svarar: tlsvá 
skal vera sem þér vilit, en segja vildi ek yðr hvat varast var, 
ok láta til reiðu mitt föruneyti”. Biskup svarar: „far vel vinr! 
guð mun gæta vár”. Biðu Beykhyltíngar þá heim, en biskup 
fór fram til Grimsár; en undir hennar sandbökkum, við vað 
þat, er Steinsvað er kallat, sátu þeir Högni ok mágar hans með 
marga menn. En þegar biskup ok lians menn kómu í lægðina, 
riðu ilögna menn fram firir þá ok bönnuðu þeim götuna. 
Biskup spurði hví þeir gjörði svá. Ilögni prestr reið þá fram 
ok mælti: jiú ætla ek at þú skilir vígja kirkju í Bæ, ok snúa 
heim með mér”. Biskup svaraði: uí Saurbæ hefir ek ætlat 
mína ferð, en eigi í Bæ”. Ilögni mælti: (1ek verð nú at ráða, 
ok engi er annarr kostr”. þorlákr biskup vildi eigi þess bíða, 
at liann væri handtekinn, heldr fór hann með þessum óvina- 
llokki, ok var í Bæ þá nótl; en hvergi sveigðist hugr lians 
flrir þeirra kúgan, heldr fór hann í brott í friði, at vild sinna 
nvina, síðan þeir sá hann búinn at þola öll vandræði, lieldr en 
sveigja réttindin meðr nokkurskyns óeinorð eða hugleysi. Fund- 
ust þá hans mótstöðumenn al sínum ójafnaði, er þeir sá lians 
staðfesti. Vóru þá fengnir til hinir vitrustu menn til meðal- 
göngu um heimanfylgju kirkjunnar ok tíðaolfr presti. Sá 
herra biskup þat, at þá var meira vert, at margir menn ok 
mikilsverðir, þeir sem áðr vóru mótstöðumenn kirkjunnar, vyrði 
hennar vinir, þó at Ilögni hefði sína beiðslu um þat, at kirkja 
ietti heldr útlönd en heimaland, þar sem hún fékk þó fulla 
pcnga at fjártali. Kómu nú hvárirtveggju: Eyjólfr ok Högni, 
þórðr ok Snælaug, ok tóku laustn. Gekk Eyjólfr þá or kvenna 
vandræði því, er hann hafði áðr í legit. Eftir þat fór biskup 
uftr í Bæ, ok þá þar fagra veizlu; var þar mikit fjölmenni ok 
veitt af kappi. Biskup vígði þar kirkju með þeim máldaga, 
sein þeir llögni ok biskup urðu ásáttir. Affarardag veizlunnar 
gafHögni biskupi sæmiligar gjaflr, ok skildust þá með vináttu. 
þaðan fór þorlákr biskup í Stafholt; gafEyjólfr biskupi þá þat 
fé, sem þorleifr hafði handfest, flrir hann. Fór herra biskup
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heim þat liaust. Sættist herra biskup' við þessa menn til 
þess at mínka vandræði, en hv&rigir lögðu fnlla alvöru til 
annarra.

Margir menn veittu þorláki biskupi mikinn mótgang, ]ió 
at sumir yrði at því berari en sumir, þvíat þoir virðu honum 
til harðleiks ok miskunarleysis við fólkil, er hann vandaði um 
lisiðu ok hcra glæpi vándra manna, ok þröngdi þeim með valdi 
ok slríðu heilagrar kirkju, sem eigi vildu leiðréttast við lians 
hjálpsamligar áminníngár.

Af Sveini bónda hinum úheppna.
22. Sveinn hét maðr, son Hvamms - Sturlu, óeirinn ok 

óráðvandr. þessi maðr Iagði í rekkju hjá sér náfrændkonu 
húsfrú sinnar. Iiann bjó í nyrðra lleykjarflrði á Ströndum í 
Vestfirðíngafjórðúngi. Sælurn þorláki biskupi mislíkaði rnjök 
þetta lrans tilfelli, ok veitti umvandan, fyrst með fortölum ok 
áminníngum, en síðan nreð forboðum ok banni, þvíat Sveinn 
harðnaði æ því nreir í sinni illsku, sem biskup hann oftarr 
árninnti at betra silt ráð. Ok þann tínra, er heilagr þorlákr 
biskup fór unr þenna fjórðúng, aflaði þessi sanri Sveinn sér 
sveitar, lii þess at sitja flrir biskupi. ]>eir fóru heiman ok á 
þá leið, senr þeir hugðu biskup nrundu ríða, ok er þeir kónru 
skamt2 frá bænum, gjörði al þeinr þoku, svá at, þeir sá eigi 
veginn. En er þeir liöfðu lengi farit áfranr, lögðust þeir niðr 
þar sem þeir vóru konrnir, sakir myrkrs, en biskup ok hans 
rnenn riðu í björtu veðri. En þann tínra, senr margir menn 
kómu móli biskupi, svá at Sveinn haföi ekki liðs viö þeirn, 
létti af myrkvanum, ok sá þeir nú at þejr höfðu villt farit, ok 
svá þat, at biskup var unr riðinn, svá at þeir áttu ekki vald á 
honum. Kcndi þá hverr öðrum þat er þeir höfðu villzt; ok af 
þessu sundrþykki dró þeinr svá mikla úhamíngju til handa, at 
þeir vunnust á, ok Sveinn drap þann nrann er Örir hét, við þá 
laug, sem þar er í flrðinum. Fékk Sveinn ok lrans förunautar 
bæði skjóta hegnd ok rnakliga íirir þat, er liann vildi nauðúng 
gera guðs manni. En biskup ok lrans menn fóru frjálsliga eftir 
sínunr vilja.

1) liér prýtr fyrra blaíiilb af 383 3. 2) stund, C.
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Af Jón[i] bónda Loftsslyni].
23. Herra ]>orlákr lii.skup kærði marga hluti á Jón Lofls- 

son í Odda, liaiði um hórdóma ok rangan fjárafla, ok einkan- 
liga þat, at hann héltRagneiði systur hans heima hjá sér meðr 
fullu þrái ok úhlýðni, at lifandi húsfrú sinni. En þó at Jón 
svaraði at nokkuru lióíi um aðrar ákærslur biskups, þá vildi 
hann þó til engrar sættar ganga at skilja við Ragneiði. Kom 
svá um síðir, at biskup í'orboðaði. Jón angraði mjök at þola 
stríðu af biskupi, sakir metnaðar, ok þess annars, er margir 
állu illan hlut at þeirra málum, ok einkanliga þorsteinn son 
hans, er lijó í Gunnarsliolti. Hann eggjaði föður sinn meðr 
úheyriligri heimsku í liöfut biskupi; en Jón ætlaði enn sem 
fyrr biskup með kúgan klökkan at gera, heldr en vápn á hann at 
bera; ok einn tíma, þá er þorlákr biskup fór i sýslu sína, ok 
liann átti veginn í gegnum bæinn í Odda, hugði Jón at hand- 
taka biskup ok kúga, sem hann gjörði viö marga. Hann setti 
menn tveim megin geila þeirra, sem firir austan bæinn eru, 
ok hugðu biskup þar mundu um fara, þvíat liann reið or Eyj- 
um neðan ok upp á Rangárvöllu. Ok er þeir kómu ifir eystri 
Rangá, sýndist þeim í Odda sem þykka þoku legði or hafl 
upp, svá at nær sá ekki. Endist hún þar til at biskup ok hans 
menn vóru or augsýn. En þeir, sem í forsáti vóru, liugðu at 
biskup myndi aðra loið farit liafa. Fylgdarmenn biskups sá 
gjörla menn sitja tveim megin geila, en því at þeir vissu eigi 
hverju þat gegndi, fóru þeir óhræddir, þvíat hinir buðu þeim 
engan ótta. Ok er Jón vissi þessa sína ællan brostna, reið 
hann til búasinna í svig við biskup með sömu ætlan, ok nokk- 
urir menn með honum. Hann vandræddist þó um firir vinum 
sínum, hversu liann skildi með höndum hafa þau liarðindi, sem 
hann þóttist af biskupi fá. þorsteinu son lians var þá hjá 
honum ok mælti: aek mun leysa þenna vanda, faðir, ok ráða 
af bisluip þenna, er ódæmi gerir á mönnum”. Jónsvaraði: afara 
m&ttu til móts við biskup, ef þór likar, en annarrar úgiftu mun 
þér auðit verða, en vinna ifir þorlák um nokkurn hlut; engum 
mun þat ætlal vera utan mer einum, ef ek vil rnín til Ijá”. 
þorsteinn kvaðst ekki því trúa, ok fór með nokkura menn, 
ak kómu þeir á Völlu, þá er biskup var iflr borðum, ok er 
þeir sá menn út ganga, spurðu þeir livar biskup væri; þeim
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var' sagt at hann væri iflr horði. f>orsteinn tók þá at lieitast 
mjök við biskup, ef hann gengi út. þeir sem til dyra höfðu 
gengit kómu inn; þeir vóru spurðir, liverir menn væri komnir. 
þeir sögðu, at kominn væri þorsteinn Jónsson ok menn með 
honum mjök vápnaðir, ok at þorsteinn heitaðist mjök við hann, 
ef liann gengi nt. Sögð höfðu biskupi verit orð lians fyrri, 
ok svör föður lians, svá ok öll tilætlan Jóns. Heimamenn löttu 
hiskup út at ganga, en hann, öruggr ok óskclfdr móti ótta 
vándra manna, svarar: „ganga mun ek til kirkju, sem ek em 
vanr, ekki mun þessi maðr gjöra mér til meins”. Heimamenn 
mællu þá: uherra! sitið inni ok sýngit á psaltara yðarn, ok 
hættið yðr ekki undir vápn heljarmannsins, þess cr einskis 
svífst”. Biskup svarar: „fara mun ek sem ek hefl ætlað, en 
ef þessi maðr gjörir mér nokkut, má vera at ek þurfa þá eigi 
meira munar”. Eptir þetta gekk hiskup út, ok er þorsteinn 
leit hann, þá dvaldi liann ekki upp at reiða öxina; en þat er 
eigi unnt al dæma hcnni, liann mátti henni eigi fram höggva, 
ætlandi þal, at guðs kraptrhefði hanntálmat. í því leitbiskup 
við honum, ok mælti ekki, ok gekk til kirkju, scin hann hafði 
ætlat. þorsteinn fór at (inna föður sinn, ok sagði sína för 
slíka sem verit hafði. Jón mælti: tleigi gekk þetta fjarri minni 
ætlan". Hann var þá spurðr, því hann hjó eigi fram öxinni. 
Hann sagði slirðna handleggina, frá því er biskup leit lil hans 
ok til þess er hann kom í kirkjuna, svá hann mátti eigi fram 
reiða öxina.

24. Jón Loftsson leggr þá eigi niðr upptekinn úþokka, 
heldr kallar hann menn at sér, ok ætlar þann dag, sem biskup 
ríðr frá Fellsmúla til Leirubakka, at sitja firir honum þar sem 
nú heitir Vatshlíð, ok selr menn hvorumegin vatnsvegarins 
hjá garðinum. Biskup hafði af Völlum riðit til Fellsmúla. 
Kom þessi tilætlan Jóns flrir biskup ok lians menn, ok háðu 
menn hann ríða aðra leið, at eigi bæri fundi þeirra saman. 
En hann sjálfr var öruggr um sik, ok gjörði aðra útaf sér 
örugga, ok hvárki óttaðist hann mannfjölda né vápnahúnat, 
ok reið óskjálfandi til flrirbúinna firirsátra. En allsvaldandi 
guð leiddi enn sem fyrr þoku ifir þann veg, sem hann fór ok

) hér vanta i 382 hérumbil fi blö%, og er þaíi tekú) cptir C (379).
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lmns menn, þó svá, at þéir fötuðu vel veg sinn, sjáandi sína 
umsátarmenn, en þeir Jón ok lians menn sá eigi biskup né 
hans menn, ok eigi veg sinn, fyrr en hiskup ok hans menn 
vóru komnir or augsýn. Iíeiö biskup þann dag, sem hann 
hafði ajtlat, ok var um nóttina í góðum fagnaði. Um morgun- 
inn veit Jón, at biskup muni ríða lil Ytra-Skarðs, ætlar hann 
þá enn firir lionum at sitja, eigi á veg, heldr við bæinn á 
Skarði. Skipar nú svá til, at frá líaðsgarði upp frá Klofa skal 
geilar gjöra af mönnum heim at kirkjugarðshliði; skal Jón þar 
í standa, en biskup skal eigi lil bæjar komast, utan hann ríði 
þessar geilar, ok eigi í kirkjugarðinn, nema þar sem Jón er 
firir. Ok er morgin kemr, þá ferr þessi ætlan fram. En áðr 
en biskup ríðr af Leirubakka, þá verðr hann víss þessarar til- 
tekju Jóns. Ok er þeir kómu fram at Bað[s]garði, sjá menn 
biskups tvennar skipanir margmennis þess, [er] þeim er ætlat í milli 
at ríða, ok nema staðar. Biskup kom skjólt eptir, ok hað þá 
ekki óttast, „þvíal til mín en eigi til yöar er sjá leikr gjörr”. 
Hann ríðr fyrstr fram í kvína, ok næst honum Ormr prcstr 
kapalín hans, ok þar eptir hverr at öðrum, lil þess er biskup 
kom at kirkjugarðshliði, þar sem Jón var firir, ok sleig af haki. 
Eigi var kostr í hliðit at ganga, því þat var fulll af mönnum. 
Eigi var ok koslr í burt at snúa, þvíat fjölmenni þröngdi at 
öllumegin. Ekki varð af kveðjum. Biskup mæltí: uhvárt 
hyggr þú Jón! at banna mér kirkju?” — Jón svarar: ltþat mun 
undir yðr vera”. Biskup mælti: „svá sýnist mér nú, sem þú 
munir ráða vilja at sinni, en forvitnar mik, hví þú gjörir þetta.” 
Jónsvarar: „þér liafit bannat mér kirkju langan tíma, ok heitið 
at liannfæra mik; firir því vilda ek at svá bæri okkra fundi 
saman, at ck ætla meira undir mér en yðr”. Biskup mælti: 
„salt er þat, at ek liefi lýst forboðum ifir þér firir sannar sakir, 
en frestað firir því banns áfelli, at ek vonaði þú mundir vizku 
til hafa at ganga or þínu vandræði; en ef þú gjörir þat eigi, 
máttu til víst ætla, at ek mun eigi fresta at hannsetja þik, ok 
mundi helr al fyrr hefði verit”. — „Yeit ek”, sagði Jón, „al 
hann þitt er rétt, ok sökin nóg; mun ek þola þín ummæli með 
því móti, at fara í þórsmörk, eðr í einhvern þann slað, er eigi 
sekist alþýða af samneyti við mik, ok vera þar hjá konu þeirri, 
sem þér vandlætið um, þann tíma sem mér líkar, ok ekki mun 
bann yðvart skilja mik frá vandræðum mínum, né nokkurs
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manns nauðúng, til þess er guö andar því í brjóst mér, at 
skiljast viljandi við þau. En hyggit svá yðvart efni, at ek œtla 
svá til al haga, at þér veitið eigi fleirum mönnum þetta crn- 
bætti en mér”. Biskup varð við þessi orð hljóðr um stundar 
sakir. En at lyktum mælti hann: l;ek em búinn flrir þetta 
mál at þola alll þat, sein mér rná í koma. Gjör livat er þú 
vilt, þvíat ek em búinn at láta bannit eigi undan líða, sakir 
liugleysis flrir heitan þína”. Jón svarar: tlef þú ætlar svá at 
gjöra sem þú talar, mun ek eigi hætta til tleiri fuuda okkarra”. 
En þó at Jón mæiti slíkt, brá biskup sér með engu móti við. 
En Ormr prestr, sá er næstr honum stóð, sá at Jón myndi 
eigi mvkja reiði sína, ok þeir, sem áðr höfðu verit ills eggj- 
andi, þeir mundu búnir til at fullgjöra þat sem heitið var; 
bljóp hann fram íirir biskup ok rnælti: ltek særi yðr minn herra! 
firir nafn várs herra Jesu Ghristi, at eigi steypi þér banni 
iflr Jón ok systur yðar at þessu sinni, heldr bíði þér, ef at 
sú stund mætti koma, er Jón dró í ván, at hann mundi skilja 
sik sjálfr frá henni, ok taki af yðr uinbót. liyggit at lierra! 
ef yðr þikkir mikil niðran gjör kirkjunni at þessum biðstóli, 
at meiri niðran er henni at nrissa ykkar heggja á einum degi, 
því at Jón mun öruggr at lála þat statl, scm hann lieitr góðu. 
Lítið á, þó at þér leggit líkama yöarn í hættu firir guðs sakir, 
at eigi bætisl hinn léttari glæprinn, þó at hinn þýngri fari eptir, 
ok hetra er góðs at bíða með1 þolinmæði, en auka vandræði”. 
Biskup leit í fyrstu úblíðliga lil hans, en af því at margir 
studdu hans erindi, mæltihann: „enn er scm fyrr, at [þú] Jón 
ætlar at ráöa, þótt þú vilir vcrr, en ef ek vissa at dvölin kæmi 
til góðs, mynda ek á hana hætta”. Allir þeir sem við vóru 
urðu því fegnir, at liann sagði ván, at hann myndi fresta 
banninu, ok forðaðist biskup svá lífsháska. Eptir þat var Jón 
spurðr, nær umbötun skildi fram koma, sú er bann hefði í ván 
dregit, ef biskup frestaði banninu. Jón segir: ..lieila hlýtr 
biskup biðstundinni, ef atgjörðalaust skal vera, en ek mun ráða 
verða framkvæmdinni”. At lyktum verðr sá endir á þessum 
fundi, at biskup hét at auka eigi stríðu við Jón um stundar 
sakir, en Jón lét biskup ná kirkju, ok reið í brott. Eptir þal 
liðu fáir mánaðir áðr Jón sagði liagneiði sér afhenda, ok tóku

) hér byrjar sftara blabiti af 383 3.
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þíiu liiusn ok skrift af biskupi; ok nokkuru síðarr var Ragneiðr 
gift Austmanni þeim sctn Arnþórr hét, ok kom frá þeim margt 
wanna. En biskup skildi með þeim Jóni alla stund lífs síns, 
at þau skildi cnga fundi eiga né viðrtal, nema firir vitnum ok 
i opinberum stöðum; varð aldri öðruvís en úblítt með þeim 
biskupi ok Jóni, meðan þeir lifðu báðir; en þorsteinn son Jóns, 
or vega vildi J>orlák biskup sem fyrr segir, varð hinn mesti úgiftu- 
niaðr, svá at faðir hans ok braiðr höfðu þar af langa skapraun.

25. Jóii Loftsson lét nokkuru síðarr en þessir atburðir 
gjörðust smíða kirkju ok klaustrhús firir norðan Lœk, at Iíeld- 
um, ok ætkiöi sjálfr í at ganga, en engir urðu menn til ráðnir. 
En þann tíma er J>orlákr biskup lieyrði pata á þessu, spurði 
hanu, svá sem úvitandi, hvárt Jón ætlaði klaustr at reisa at 
Keldum. Honum var sagt at þat væri satt. llann spurði enn: 
Jiverjum ætlar hanu helgum manni at gefa klaustrit”? — þeir 
sein hjá lionum vóru sögðu, at hann ætlaði at gefa klaustrit 
Jóhanni baptista. Biskup mælti: tlþat eru mikil undr, ef lmnn 
vill þiggja þat sem hefir þar sainan borit, svá sem hann hefir 
til aflat”. Vurðu þessi orð eigi* 1 at lokleysu, þvíat þá er Jón 
kom til Keldna, tók hann bráðliga sótt, ok er at honum tók 
at draga lét hann leiða sik út í dyrr, ok er liann sá til kirkj- 
unnar mælti hann: ltþar stendr þú kirkja míu! þú harmar mik, 
en ek harma þik”. þótlist hann þá sjá, al úvís var uppreist 
hennar, ef lninn kallaði frá. Eptir dauða hans lét Sæmundr 
sonr hans um sína daga bæla fyrnd kirkjunnar ok húsanna. 
En at honum liðnum skiftu synir lians kirkjunni ok húsunum 
ofanteknum, sem sínum föðuraríi, ok kómu þá fram fyrrgreind 
orð hins heilaga Jmrláks biskups.

26. Á bæ þeim sem í Viðey heitir spiltu mýs kornum 
ok ökrum, svá at varla mátti við búa. Ok er þorlákr biskup 
gisti þar, báðu menn hann þar sem annarsstaðar fulltíngis í 
slíkum vandræðum. Hnnn vígði þá vatn ok stökkti ifir eyna, 
utan um eitt nes, þat firirbauð hann at erja; varð ok eigi at 
músunum mein í eyjunni meðan því var haldit. Löngum tíma 
síðarr örðu menn hlut af nesinu; hlupu þar þá mýs inn alla 
eyna; var þar víða jörð hol ok full af músum.

27. J>orlákr biskup hafði löngum litla heilsu í sínum bisk-

>) ecki eij (tviskrifaí) = eigi, eí>a = eigi æ - ávallt), C (370).
1. lí. 20
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upsdómi. [Iíom þat þar fram, sem Páll postuli sagði, at kraptr- 
inn algjörist af sjúklcikanum. Mjök opt lét hann lœkna sik af 
sinni meinscmd, ok sýndi þat, at guð heflr læknara lil þess 
selta, at þeir skildi með hans vilja stundum mega stöðva löng 
óhægindi með skömmum sárleikum1. Ilann fastaði við þurl 
ltverri föstudag, ef hann var heill; en ei' liann var sjúkr, þá 
var hann svá linr ok hægr, at hann bergði á livítum mat, bæði 
á imbrudögum ok föstudögum, ef hann var þess beðinn, ok gaf 
þau dæmi eptir sik þeim mönnum, [er nú vilja slíka hluti 
gjöra svá sem von er at be/.t sæmi í guðs augliti2. þorlákr 
biskup lá sjúkr þá er jóladagr var á fösludegi, ok bergði hann 
slátri þann dag, var hann þó all-mátllítili, en þó vildi hann 
sýna til eptirdæmis, hversu þá er enn be/t gjört. þorlák biskup 
dreymdi marga merkiliga drauma, bæði um sik ok aðra, en 
fáir eru eptir hafðir. Hann dreymdi á alþíngi þann draum, 
er menn hafa í minnum eptir3 : lianu þóttist ganga frá kirkju 
þar á þínginu heim lil búðar sinnar, ok hafa liöfut hins sæla 
Martini biskups í faðmi sér, ok eftir þat vaknaði hann. En 
þann draum réð prestr sá, er Páll hél, vitr maðr; hann sagði 
svá, at þar mundi hann sjálfr bera heilags biskups liöfut, hvar 
sem hann færi, nú er ok hægt eptir at sjá þann dram. þor- 
lákr biskup lét opt skemta bæði sögum ok kvæðum, kveðandi 
ok liörpuslætti. llann liendi ok mikit gaman at öllu tali því, 
er hyggiligt var, ok hann sá at til nokkurrar nytsemdar kom, 
varð hann af slíku ástsæll af öllum þeim er hjá vóru.

28. þá er þorlákr bisluip hafði xv vetr at stóli setið í 
Skálaholti með biskups tign í björtum blóma góðrar atferðar, 
elskaðr af guði ok góðum mönnum, mjök mæddr af mótgjörð- 
um manna ok þar með af margfaldri vanheilsu, þá lýsti hann 
því leyniliga flrir nokkrum sínum trúnaðarmönnum, at hann 
rnundi vilja uppgefa þann biskupsdóm, ok sagði þá þuri'a at 
fá styrkvara eyk undir þat ok sem hann hafði áðr við gengit. 
En hann vildi sjálfr víkja aptr í kanokasetr silt ineð lítilæti, 
ok þjóna þar guði ok helgum mönnum, meðan hann lifði. En 
allsvaldandi guð, er hann hafði upp haflt á liinu hæstu palla 
kennimannligrar tignar, sá þá, at honum mátti þó endast til 
háleitrar umbunar, þótt eigi4 mínkaðist hans tign í manna

1) frá [ v. í 383 3. 2) [ er sjúkir kunnu veríia, 3833.
3) liér byrjar aptr 219. 4) liér eiular 3833.
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augliti, ok lél hanu þat af því [eigi] frani ganga, heldr sá hann 
1‘onum þann viðrbúnfng til handa móti sínu andláti, seni 
l'verr vilr maðr myndi kjósa sér ok sínum ástmönnum.

þorlákr biskup fór þann fjórðúng síðast ifir, er honum 
Vsr nálægastr, ok tók i Borgarfirði þá sótt, er hann1 leiddi til 
grafar. Hann kom heim til stóls síns með litlum mætti, ok 
l;i i rekkju iij mánuöi ok liafði jafnan mœðusama sótt, en 
!'ldri harða verki, ok mátti hann allra hluta svá geyma, sem 
þá er hann var heill maðr, þat er mest lá við, bæði honum 
°k öðrum. ]>á var kominn al vist í Skálaholt Gizurr Halls- 
son, er bæði var vitr ok góðgjarn. Hann kom oft at finna 
l'iskup í lians vanmætti, ok styrkli hann í mörgum fagrliguni 
dæmisögum, fróðligum ok fáheyrðum, frá helgum mönnum eðr 
öðrum góðum mönnum, þeim er bezt liöfðu borit sín meinlæti 
1 mannraunum. Margir kórnu þá ok vinir hans ok frændr, at 
Hnna liann ok þiggja af honum lieil ráð, en sýna á honum 
lasta ást með fullum alhuga. l’áll systurson lians kom til bans 
1 sóttinni, ok sýndi enn sem fyrr, at hann var honum ást- 
sarnastr ullra sinna göfugra frænda. En er mjök tók at líða 
at þorláki biskupi, þá sendi hann eptir þorvaldi, syni Gizurar 
Hallssonar, cr mannvit ok minni bafði í nægsta lagi, ok jafnan 
Þótti vel til falliun at bafa ætlan eðr orskurði á um þat er 
miklu varðaði. Ok er hann kom, þá tjáði biskupinn flrir 
lionum fjárliagi staðarins, þá er höfðu verit þá er bann kom 
W, ok bversu þá var komit, er liann ætlaði sér eigi lcngr fjár- 
torráð. Hann taldi ok upp flrir honmn greinilega fjártillög 
Þku, sem hann liafði haft við frændr sína, síðan hann kom til 
staðarins forráða, ok hversu bann hafði þeim til þrifnaðar 
l'Oniil, hvat sem at sök hafði. Ok er þeir sá þat, at staðrinu 
liafði mjök ha>gzt til forráða ok auðgazt at fé, en þeim var 
mörgum féfátt er honum vóru nánir at fræhdsemi, þá gæddi 
1‘ann enn, með ráði þorvalds ok annarra vina sinna, frændr 
S!na með fjártiilógum. Iiann lýsti þvi, at hann vildi klæðnal 

, sinn gefa kennimönnum, en þann er fémestr var gaf hann 
hiskupi þeim sem eptir sik kæmi, ok vildi hann þat eigi 
akveðum leiða, hverr sá myndi vera. Annan klæðnat allan gaf 
liann prestum ok öðrum klerkum, en fátækum mönnum þann

20“

0 hún, 370.
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er féminnstr var, þvíat liann lét þá aldrei hjá sitja, þá er 
liann skifti gjöfum með vinum sínum; var honum ok þá yndi at 
því, hve mörg liundrut liann hafði gefit á hverjum misserum, 
en mörgum skippundum mat. Brandi biskupi at Hólum gaf 
hann fíngrgull; en þat fíngrgull, sem sjálfr hann hafði borit dag- 
liga sér á hendi, gaf hann Páli systursyni sínum, er bískup varð 
næstr eptir hann, ok var þat vígt, ok virðu þat margir vera 
flrirspá lians tignar, þeirrar sem eftir kom. En sú auðna var 
á því þegar, sem núundrast engi, at hverr1 þóttist nokkut gott 
af hljóta, er þær minjar hafði, er hann hafði átt. þorlákr 
biskup ræddi greiniliga öll leyndarmál flrir þorvaldi, áðr 
þeir skildust, þau er honum máttu nauðsynlig þikkja, sum til 
leyndar, en sum til uppburðar eptir sinn dag.

29. Sjö nóttum flrir andlát sitt kallaði biskup saman 
lærða menn, ok lét olea sik, ok áðr liann væri smurðr mælti 
hann mjök langt örindi, en þó var honum málit þúngt ok erf- 
itt: Slek lá fyrr í rekkju”, sagði hann, „með litlurn mætli, 
ok var ek þá oleaðr í þeirri sótt, ok er þar var komit söng- 
inum, sem nú er, þá mælta ek svá firir, at allir þeir menn, 
sem í mínum stórmælum væri, skildi frjálsir vera minna um- 
mæla, ef mik tæki frá; ætlaða ek þeim þat til líknar en mér 
eigi2 til áfallsdóms sjálfum. En mér var þat svá launat, at 
þeir, sem eigi vildu færa áleiðis íirir mér, sögðu þá sjá mega, 
livárt ek þóttumst oíl'arí verit hafa í mínum ummælum, er ek 
vildi þá öllum lina eftir mitt líflát. En ek mun nú raun til 
gera, hvárt lieldr hefir verit. Skolu þér nú þau mín urnmæli 
heyra ok frá bera, at ek vil at öll ummæli mín sé hin sönni 
ok slríðmæli, nema þeir sættist við þá menn, sem ck hefir til 
fengit mín mál at leysa, ok lofa ek enga laustn aðra en þá, 
sem ek hefir áðr lil lagt, ella bíði þeir þess biskups er eltir 
mik kemr til”. En er liann liafði þctta mælt, þá hvíldist hann 
fyrst, ok síðan talaði hann til þeirra manna, cr við vóru staddir: 
uek vil biðja yör”, sagði liann, uat þér firirlátið mér þat, er 
ek hefir svá gört, at yðr hefir ei vel þótt”. Allir svöruðu þeir 
er við vóru, at engis mætti þeir hann kunna, en vildo þó 
gjarnsamliga veita honum þat er hann beiddi. j>á mælti Gizprr 
Hallsson firir allra þeirra hönd, sá er at öllu var hezt til fall-

1) þanu. 219; hann, 379. 2) hiir byrjar aptr 382.
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*n»: uvær biðjuni yðr, lierra! at þér flrirgefit oss þat er vær 
höfum mismælt eða misgört við yðr, er vær erum liræddir 
n>n, at bæði sé margt ok stórt”. Enn sæli þorlákr biskup 
játtaði því blíðliga. þá mælti Gizorr annat sinn þat eyrendi, 
ílt nú má auðsýnt vera at heilagr andi heflr mælt með honum:
uþess biðjum vær yðr, herra”, sagði hann, uþó at þér skilisl
nú sýniliga við oss at líkamligri samvist: verit oss andligr faðir 
°k árnandi miskunnar við almáttugan guð, þvíat vær trúum 
því, at þér munut eigi minna iiafa vald í andligu lífl meðr 
guði, en nú liafl þér”. En haun þagði þá og svaraði engu,
ok er nú auðsýnt hví hann gjörði svá, þvíat nú veitir hann
öllum þat, sem hann var þá beðinn, en vildi þó eigi bert gera 
firir lítilætis sakir, at hann samþyktist við at liann myndi til 
þess færr vera. Gjörði hann þetta at eftirdæmi guðs sonar, 
er hann samþykti þat sumt þegjandi, sem satt var, eftir því 
sem helgir menn segja. En er þeir höfðu þetta mælt, þá 
fékk þeim svá mikils, er við vóru sladdir, at fáir máttu vatni 
halda. En er herra biskup [sá þat1 , þá mælti hann: ulátið 
yðr þat eigi mikils fá, þó at skili várar samvistur. Ek heflr 
verit alla götu lítill skörúngr, ok til lítils færr, ef ei hefði 
aðrir menn mik studdan; því er yðr eigi skaði at mér, fer ek 
ok eflir mínum forlögum; en sá mun koma eftir mik, cr mikill 
skörúngr mun. Vil ek ok yðr í því liugga, at ek væntir, at guð 
mun mik eigi helvítismann dæina”. Síðan minntist hann til 
allra kennimanna, ok þeirra annarra, sem lijá honum vóru, 
ok gaf þeiin öllum blezan sína. Eftir þat var hann oleaðr til 
lykta, en síðan vildi liann ekki tala2 neina þat, er lionum þótti 
mest nauðsyn á, en jafnan þá er hann mátti þá lirærðusl 
varrarnar til bænahaldsius meðan hann lifði.

30. I>á er vij nætr vóru liðnar, frá því er hinn sæli þor- 
lákr biskup var oleaðr, þá beiddist hann snemma þess dags 
klæðaskiptis; þá gekk at honum Ormr prestr Eyjólfsson, kapa- 
lín lians, ok mælti: uoss þykkir ábyrgð í at hræra yðr, herra! 
svá mjök, með svá litlum mætti sem þér erut”. — „Vel mun 
þat endast”, segir hann. Var svá gjört sem hann beiddi, ok 
endist þat vel, sem hann liafði sagt. Eigi sá menn at svá 
stórum tæki af mætti hans [þann dag] sem var reyndar, af því

>) frá [ haffci um stund. þagat, 379.
2) hér vantar 2 blii'b í 382, og er þaí) fyllt eptir C (379).
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ut þá hélt hann enn öllum háttum sínum góðum hinum söm- 
um, sem þangat til höfðu verit, þótt magnit væri lítiö, þá var 
hugaríarit þó staðfast sem áðr. En er nokkut kveldaði þann 
dag, þá tók mjök at honum at líða; ok er aptánsöng var lokit, 
þá þótti síga á hann úmegin nokknt, ok er hann hóf upp augun 
þá mælti liann: „hvert fóru þér þorkell nú” ? — Virði Gi/.orr Ilalls- 
son svá, at því sýndist þorkell biskupfi] við andlát sitt, at hann 
hafði herligast spandarí' hann frá vándu. En er þorlákr hiskup 
var at andláti kominn, þá heiddist liann at drekka, ok er hann 
vildi til víkjast, þá hné hann at hægindunum ok sofnaði sæt- 
liga til guðs, ok veitti guð honum þá dýrð, at harin skildi' 
þyrsta við sitt andlát sem sjálfan guðs son, ok skildi hvárkis 
þorsti fyrr stöðvast ’en í andligu lili, þvi er guös synir1 eru 
jafnan þyrstir til. Auðsýniligt lét guð þat vera í andláti liins 
sæia þorláks biskups, at hann endi þat þá, er hann sagði ftrir 
munn Davíðs, at dýrðligr myndi vera í guðs augliti dauði heil- 
agra manna hans; ok þó at þat væri þá enu leynt firir mönn- 
um, at þau efni væri um ráð |biskups], sem nú er[u] vituð, 
þá þótti engum manni eftir því hjá hönum at vera, sem öðrum 
mönnum önduðum, heldr þólti flestum betra hjá hans líki at 
vcra en hjá öðrum mönnum liföndum2. þeir hlutir urðu eftir 
andlát þorláks biskups, er þeim mönnum ]>ótti mikils um verl 
er við vóru staddir ok sá, en því sögðu þeir fám mönnum frá 
í fyrstu, at þeir væntu, at guð myndi [þat] enn framarr birta, 
er þá sýndiat. Sá var einn lilutr, at litr hans var miklu bjart- 
ari ok þekkiligri en annarra andaðra manna. Sá var annarr, al 
svá vóru sjáldrin hjört í augum lians langa stund eftir andlát 
hans, sem lifandi manns, þess sem skygn er. Sá var lrinn 
þriði hlutr, at sár vóru mörg fallin á hörundi hans, hæði snnv 
ok stór, en öll vóru þau gróin cr til var leilað, ok þótti þá 
þegar mikils um vert þeim er vissu, en nú undrast engi þótt 
svá hafl orðit. þá var dúkr breiddr iflr andlit honum, ok er 
Gizorr kom til, mælti hann: Jáli oss sjá loður várn!”. Var 
|iá af lekinn dúkrinn. En er liann sá í andlit lians, þótti hon- 
um því meira um vert, hverja þckkl er bauð, sem hanri kunni 
gjörst sjá. Eptir þat var húit um líkama þorláks biskups vand-

>) pann. 219 (réttara), sbr. bls. 112; vinir 379. 204.
2) lifamlis, 219.
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ligu, ok skorit liár hans, ok hafa menn af þeim helgum dóm 
niikla fró. Hann andaðist fnnla dag viku, heldr sið dagé, [einni 
nátl firir1 atfangs dag jóla. ]>á var liann sextugr al aldri, ok 
Haföi xv vetr biskup verit. ]>á var liðit frá híngatburði várs 
lierra Jesu Christi [þúslumdrat, hundrat níutigir ok þrjú ár", 
eptir tölu Dionisi.

31. Um morguninn eftir var lík ]>orláks biskups borit 
«1 kirkju, ok slóð upp[i[ i sönghúsi ij:l nœtr at bíða graftrar, 
en annan dag jóla var liann í jörð lagðr; var þar við staddr 
Páll djákn, frændi hans, er biskup varð eftir hann, ok allir 
lærðir menn, er í nánd yóru; þar kom þá ok lík þess fátæks 
nianns, er bisktip hafði tekitaf válaði4, ok veitt til dauðadags; 
sá hafði líkþrár verit, ok vildi guð þá sýna þar þat mildiverk, 
sem eitt var af mörgum þ'eim er liann gjörði firir guðs sakir 
• sínu lífi. En áðr menn gengi frá greftri hins sæla þorláks 
hiskups, þá mælti Gizorr Hallsson langt erendi ok fagrt um 
þau tíðindi, er þar liöfðu gjörzt, eptir því sem siðr er til iflr 
tiginna manna greftri, ok vil ek geta nokkura orða hans, segir 
[sá er söguna setti5, þeirra er [hann talaði ok6 mér ganga 
sizt or minni. Hann tjáði þat fyrst firir þeim, hverr nytjamaðr 
hanu hafði verit staðnum ok öllu landsfólkinu, [eptir þat mælti 
hann svá: — „’Ek hefir liér verit nokkurum sinnum staddr, þá 
er þau tíðendi hafa görzt, er þessum eru lík. Fimm biskupar 
hafa hér verit niðr settir at mér hjáveranda: fyrst ]>orlákr biskup 
liunólfsson, þá Ketill biskup, en síðan Magnús biskup; eftir 
þat Klængr biskup, en nú þorlákr biskup. Ek liefir ok talat 
hér nokkur orð, þá þessir atburðir hafa gjörzt, sem siðvenja 
er til í öðrum löndum iíir tiginna manna greftri. En mála- 
efni liafa verit jafnan stórliga góð, því at þeir liafa allir verit 
hinir mestu mérkismenn í sínum biskupsdómi8; ok er gott á 
þat at minnast, at várri grein ok at sögn várra foreldra, um 
þá biskupa er liér liafa verit firir vára daga, ok á várum dög- 
«m, at sá þikkir liverjum beztr, sem kunnastr er. En svá

0 frá [ b. v. 219. 2) frá [ 1193 ár, 379. b) 219; iij, 379.
4} volœbi, 379. s) þann. 205. 219; frá [ sögumeistarinn, 379.
«) frá [ b. v. 219. >) hér byrjar aptr 382.
h) frá [ þá vcik hann nokkurum orbmn til sæmdar þeira biskupum, 

«r at stóli htífbu setib í Skálaliolti ábr ^orlákr vœri biskup. Eptir þat 
'nœlti hann svá: gott cr, 0. s. frv., C.
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dýrðligir menn sem þcir liafa verit allir, þá er þal þó eitt sér, 
hversu forlákr hefir sik til búit biskupstignar langt frá því sem 
allir aðrir. Hann varðyeitli sik í hreinlífi alla œfi, ok svndist 
hann allan sinn aldr lastvarliga lifa, með lítilæti ok allsháttar 
ráðvendi. Ilann var vígðr þegar á barnsaldri hinum smærrum 
vígslum hverja eftir aðra, þar lil at liann var prestr sem fyrst 
þótli mega firir aldrs sakir. En, er liann var prestr, þá gafst 
hann almáttkum guði undir reglu hald, ok var hann þá vígðr 
til kanoka, eftir þat lil príors, en síðan til áhóta. Nú má sjá 
hversu virzt hefir ifirboðunum ok hinum vitrustum mönnum, 
þeim er hezta forsjá kunnu, at vígja hann öllum vígsluin þeim 
er til lágu, þvíat svá varðveitti hann vel hvern vígslup.allinn, 
at engi þótti annarr lil, cn auka hans vígslur æ meðan þær 
vóru til. En vær væntum þó meðr guðs miskunn, at nú skili 
hans tign mest hafa aukizt, sem hann er frá oss kallaðr til 
eilífrar sælu ok dýrðar meðr guði. En svá kunnir scm oss eru 
margir hans góðir siðir, þá megum vær tregliga at oss geta, 
at gera eftir því sem boðit er, at vér skilim á engis manns 
ráð glöggva dóma leggja; en svá mikit traust höfum vér á 
hans verðleikum, at ek uggi, at fáir muni vánarmenn vera, ef 
hann er ei fullsæll, svá sem vér vitum hann ólíkastan verit 
hafa öllum mönnum öðrum í sínu góðlífi". — Mörg orð önnur 
vitrlig talaði Gizorr í sínu máli, en engi þau, at meir liafi sýnt 
hans speki ok réltsýni, en þessi sem nú vóru sögð, ok raun 
er á vorðin.

[Mörg tíðendi vurðu á þeim XV vetrum, er þorlákr var 
hiskup í Skálholli, í andláti ríkra manna: þá andaðist Erlíngr 
jarl, ok Magnús konúngr, son hans; Valdimarr konúngr, Hein- 
rekr Englandskonúngr, Eiríkr jarl, Eysteinn erkibiskup. J>á 
var ok orrosta á íluvöllum. þessir dó íslenzkir menn: Björn 
ábóti frá þverá, Iíári ábóti, Ögmundr ábóti, Hallr ábóti' ok

i'i ValdimaiT konúngr andafeist 1182, Erlíngr jarl féll 1170, Magnús 
konúngr 1184, Eysteinn erkibiskup dó 1188, Eiríkr Orkncyíngajai'l Sigurf; - 
arson 1100, Heinrekr konúngr ij. 1180. — Ejijrn Gilsson, JirÆi ábóti á 
þrverá, andabist 1181, Kári Runólfsson fjórfi ábóti á jjingeyrum 1187, 
Ögmundr Kálfsson fyrsti ábóti á Hclgafclli druknabi 1188 (1184 var klaustr 
sett at Helgafelli), Hallr Ilrafnsson fjórfei ábóti á jbverá dó 1190 (sjá 
islenzka Annála og ábótatal í Stokkhólmsbók).
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margir aörir kcnnimenn ok vjröíngamenn, bæði hér á landi ok 
annarstaðar.

Af sút manna ok hrygð.
32. Staðrinn í- Skálholti drúpti mjök eflir fráfall hins 

sada Jmrláks biskups, ok var þá hrygðarefni mikit, hversu til 
tækist. Var einn biskupinn á landinu ok mjök gamall, þó at 
liann væri skörúngr mikill. En þá tók at heljast ófriör firir 
norðanland'. Margamenn tregaði mjök andlát þorláks biskups, 
þvíat þat hugðu® flestir, al hann myndi meirr fráskildr mönnunum, 
cn nú reynist. Málti ok várknnn á því kalla, at þat kæmi 
mjök á úvart, sem aldri hafði fyrr vorðit, at upp kæmi helgi 
ok jarteinir nokkurs manns á íslandi, nema þessa dýrðarmanns 
þorláks biskups. En þó varð þat bíða ákveðinnar stundar, 
þeirrar sem guð drottinn hafði ílrjrhugat, nær verða skildi. 
Margir menn vóru huggaðir á þeim tíma sem á millim varð 
andláts þorláks biskups ok uppkvámu lielgi hans, í draumum 
þekkiligum ok íirirboðan fagrligri; en duldust menn þó við, 
hvat eftir myndi koma, þartil at guð lét þat enn berara verða 
með þvílíkum æílntýrum, sein nú skal segja:

Af draumum ok birtlfngumj.
33. Sá atburðr varð fyrstr í héraði því er Vatsdalr heitir, 

at bónda einn skilgóðan ok rétlorðan dreymdi, at hann þótt- 
ist út ganga, ok sjá einn mann sunnan kominn um heiði. 
Hann þóttist spyrja, hversu þorlákr biskup mætti, en sá svar- 
aði: ueigi lieitir liann nú Jmrlákr; hann heitir nú Ráðvaldr 
með guði”. Síðan vaknaði hann, ok sagði líarli ábóta draum 
sinn, cn liann réð svá, al Jmrlákr biskup inyndi andaðr vera, 
ok liafa dýrð öðlazt meðr allsvaldanda guði. Varð þessi firir- 
burðr á jólum, þegar eftir andlát J»orláks biskups, þá er eigi 
höfðu enn spurzt þagat tíðendiiú'.

frá [ v. í C. 2) ugl&u, C.
3) Litlu eptir andlát liins sœla porláks biskups var cinn cinsetumahr, 

s.'i er ílmgaíi opt fyrir sér lif ok verhleika jiorláks biskups, hvcrs háttar 
vera rnyndij en opt í svefni þóttist hann heyra hinineska rödd, svo raœl- 
andi: (lcf þér girnist heigir at vera, }»á líkist þér á góha sihu liinum sæla 
IJorláki biskupij ok cinkanliga af góhum si'bum liafa Iiann mest spanit til 
samvistu vih alraáttkan guíi ij mannkostir: skírlifi ok sönn ást vií> gub ok 
incnn”. Eptir þat vaknabi hann ok sagíii vitranena, b. v. C (379).
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Gizor Hallsson lclreymdi merkiligan draum litlu eftir andlát 
þorláks biskups: liann þóttist út ganga, ok sjá þorlák biskup sitja 
á kirkjunni í Skálholti í biskupsskrúða sínum, ok bleza þaðan lolkit, 
ok þýddi hann sjálfr svá þann draum, at blezaðr þorlákr biskup 
inyndi enn vera framvegs ifirmaðr sinnar kristni, ok þeirrar kirkju, 
sem liann hal'ði áðr at setið, ok halda hendi iflr fólki sínu.

Margra vitra manna orð vóru á því, at annathvárt rnyndi 
lielgi þorláks biskups upp koma, ella mundi þess engum auðit 
verða hér á íslandi. Svá mælti ok Eiríkr erkibiskup í bréíl 
því, er liann sendi Páli biskupi: „Göfugligan bróður várn þor- 
lák biskup, sem nú er andaðr, er gott á at minnast, livern vær 
trúum helgan verit hafa í sínu líli, ok dýrðligan eflir lífit”.

Vitran þorláks bisknps.
34. Fjórum vetrum eftir sigrsamliga framför af' þessum 

heimi hins sæla þorláks biskups, dreymdi prest þann er þor- 
valdrhét, [firir norðan land'. þat var á jólum, hina næstu nótl 
flrir Thomas dag erkibiskups. Ilonum þótti at sér koma maðr 
einn, virðuligr í ifirbragði, í kennimannligum búníngi. Prestr- 
inn spurði, hverr honum birtist. Ilann sagðist vera þorlákr 
biskup, ok sagði prestinum nær veðráttaa myndi batna, af því 
at vetr var harðr, ok teygði liann svá til, at eftir myndi þal 
[gangaj er meira lá við, er liann sagði þat fyrst, er presti 
var sjálfum mest um lmgat, ok reyndi hann þal eftir haus 
lirirsögn verða. þá mælti hann, at liann hugleiddi ok annat, 
þat er firir harin bar, ok bæri sem flrir flesta vitra menn 
þat cr hann sagði honum. „Ek vil þat ráð til gefa”, sagði 
•hann, „at menn leiti lil graftrar míns at sumri, ok sé Iíkami 
minn or jörðu tekinn, ef nokkur þikkja heilagleiks merki á 
vera. En menn gjöra sem sýnist um áheit eðr dagahald”. 
llann hvarf frá honum at sýn, þá hann hafði þetta mælt, er 
honurn þótti nauðsynligast; en prestr fór til fundar við Brand 
biskup, ok sagði lionum þessa vitran, ok bauð [at sverja3, at 
hann laug ekki orð frá. Ormr prestr, er verit hafði kapalín 
hins sæla þorláks biskups, var þá á vist mcð Brandi biskupi, 
ok var við þessa frásögn. Kom honum ekki á óvart þessi at-

i) frá [ í sýslu Brancls biskups, 379.
i) hérTanta 2 blöt) í 382, og cr jiab sett eptir C (379). 3) frá [ b. v. 219.
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luirðr, af því at liann var honum kunnastr, ok beið hann af 
þvi sem laðaðsmaðr lians jarteina.

35. Ilit sama vár eflir, er vitran þorvakls prests var á 
jólum, bar sýn merkilega firir bónda einn réttorðan, er Sveinn 
höt. Hann gekk út skírdagsiiótt, ok sá í Skálahoíti ljós mikit 
firir kirkjunni, ok svá, al trautt mútti sjá kirkjuna íirir ljósinu, 
þar sem var leiði hins sæln J>orláks biskups. Svá hafa vitrir 
menn virt, at lirir því mun sú sýn verit hafa, at sú cr nú mest 
nvjúng í staðnum í Skálaholti* 1, er gjörðist af bjartleik jarteina 
hins sæla þorláks biskups. |>á er vitran þorvalds prests var 
sögð um Norðlendíngatjúrðúng, ok svá hvar sem lnin var sögð, 
þá urðu menn fegnir þessari frásögn, ok liétu þá þegar margir 
menn á liinn sæla þorlák biskup í sínum nauðsynjum, og þótli 
vel við verða, en ekki varð þat þá enn í leyíi tekit af biskuþ- 
inum. llit sama sumar sendi lirandr biskup Orm prest með 
öðrum klerkum sínum til alþíngis, ok lét þar bréf sín fram bera 
firir 1‘áL biskup ok aðra lærða menn, ok var þar á vitnisburðr 
þeirra hluta, sem nú vóru sagðir. En í þeirri för þraut best 
Orms, svá al liann mátti eigi ganga, ok var bann þá farlami. 
Hann hél þá á liinn sælaþorlák biskup, at bann mælti komast 
leiðar sinnar; þá sprátt heslrinn upp, ok fór síðan fullum dag- 
leiðum sem bann vildi til þess á þíng kom.

l’áll biskup bár þetta stórmæli um lieilagleik þorláks bisk- 
ups ok jarteinagjörð firir hina vitrustu menn á þínginu, ok 
hafði þar at margar stefnur. Slaðfestist þat um þessi1 fagn- 
aðartíðindi af öllum he/.tum mönnum eftir [bréfum ok- orðsendíng 
Brands biskups, at I’áll biskup kvað þat upp í lögréttu Pétrs- 
inessudag, al ölhim mönnum skildu vera leyfð áheit við hinn 
sæla þorlák biskup; skildi menn honuih ok tíðir sýngja andláts- 
dag hans. Pétrsmessúdag var þorlákr til biskups kosinn, ok 
þá vóru leyfð áheit \ið hann, ok þann dag var [lögleiddr messu- 
dagr hans3 á næsta sumri eftir þetta þíng.

36. Til merkis um þat, at eigi þótti guði oftekjur4 í því, 
al Páll biskup lofaði álieil til liins sæla þorláks biskups, ok al 
sýngja honuin tíðir messudag bans, þá urðu þessar merkiligar 
jarteinir þegar á sama þíngi5:

i) þcssor, 219. 2) frá [ b. v. 219.
3) frá [ var leiddr raessud. hans í löghald, 219.
i) þann. 219; aftekjur, 379. 5) þ. e. 1198.

1‘tjrliiks síiíj.'i.
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iYlaðr hót Tjöríi, liann tók handarmein mikit, gjörði hendrnar 
stirðar af þrota, svá at náliga mátti liann engan fíngr rétta, 
ok lék þat niein við xv vetr. Ilann hét á hinn sæla J>orlák 
hiskup til heilsubótar sér, ok sofnaði eftir; en er liann vakn- 
aði ok viidi þvá sér, þá vóru hendr lians heilar orðnar, ok 
sýndi liann þær öllum mönnum. Var þá súnginn Te deum; en 
þegar þessi jartein var [lýst ok' alkunnug oröin, þáhéthverrat 
öðrnm á liinn sæla þoriák hiskup sér til heilsubótar.

Sá var annarr1 2 atburðr á því sama þíngi, at Jón ábóti or 
Veri tók kverkamein mikit ok þrútnuðu upp kverkrnar ákafliga. 
Mátti liann engu bergja ok náliga ekki mæla, svá at heyra mætti. 
þá hét hann á hinn heilaga þorlák biskup til lieilsu sér, ok 
sofnaði síðan eftir, en vaknaði alheill. Varö þessi atburðr 
alkunnr Páli biskupi.

þriði atburðr varð sá, at mikilsháttar maðr, er Guðmundr 
gríss liét, mágr Páls biskups, [ok föðurfaðir Árna biskups2, tók 
mein mikit, ok var hann bæði máttlítill ok matlauss, ok þótti 
hann mörgum möninun mjök framkominn. Hánn hét á 
þorlák biskup, vin sinn, at hann árnaði honum slíkrar heil.su 
af guði, sem hann sæi lionum bezt gegna. En er hann hafði 
heit sitt fest, þá batnaði honum dag frá degi, ok varð svá framt 
alheill, sem kerti þat var brunnit í Skálaholti, er hann hafði 
þangat lieilið. Sagði hann sjálfr þessa jartein Páli biskupi.

í liinum íjórða stað varð sá atburðr, at maðr sá austflrzkr 
er Sigvatr hét, ættstórr maðr: hann tók augnaverk svá sterkan 
ok strangan ok váfeiiligan, al ván þó.tti at út mundi sprínga 
augun, ef eigi vildi skjótt létta verknum. Hann hét á hinn sæla 
þorlák biskup, ok höfgaði lionum eptir lieitið; en er hann 
vaknaði, þá var allr verkrinn or augunum, en háðir vóru hvarm- 
arnir þrútnir mjök ok rauðir, til vitnis þess verkjar, er í aug- 
unum liafði verit.

Sá var liinn fimmti atlmrðr á þínginu, at sá maðr er Unas 
liét lók sótt úhægliga, svá at hann blés allan ok fylgdi æsiligr 
verkr4, svá at hann mátti varla slandast. Hann hét síðan með 
viðrkenníngu á hinn sæla þorlák biskup, ok með honum liinn 
sæla Vitum svein. Iliskup madti við liann: „eigi nýtr þú þín 
at því, þótt þú verðir heill, heldr þess, er nú er miskunartíð

1) frá [ b. v. 219, 2) b. v. 219; sl. 379. .1) frá [ v. í 219.
«) liér vanta á aí> gizka 12 blöb í 219.
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guðs ifir komin í heilsugjöfum við mennina”. IJann vaknaði 
naliga alheill, lofandi guð ok hinn sæla ]>or!ák biskup.

Norðlenzkr niaðr tók liættiliga sótt á því sama þíngi. Hanu 
tók l'ast, svá at hann misti þegar vitsins ok urðu aðrir' hans 
at gæla ok virina honum sem barni. En er þeir heyrðu jar- 
teinir þorláks biskups, þá hétu þeir á hann flrir þessum manni 
af öllum hug. En sem þat heit var fest, þá tók hann fulla 
heilsu, ok lofaði hann guð ok hinn sæla þorlák biskup. Var 
þessi hin vjta jartein.

Sá var hinn vij. atburðr enn á þinginu, at einn dýrðligr 
prestr, sá er þórðr hét, tók sótt hættliga við þínglaustnir sjálfar, 
ok vóru menn hræddir um, þvíat mikit var í hættu ok ábyrgð 
landsbygðinni, ef hann léti af berast. Ilét hann síðan á hinn 
sæla þorlák biskup sér til heilsubótar, en honum hægðist svá 
fljótt sinn vanmáttr, at hann varð færr af þíngi, sem aðrir 
menn, ok litlu síðarr alheill. Lofaði liaun guð firir sína heilsu- 
bót ok hinn sæla þorlák biskup.

Ilinn átti hlutr gjörðist sá áþéssu þíngi, at einn norðlenzkr 
maðr týndi góðum fjötri; var hans leitað vandliga ok fannst 
eigi. Sem honum þótti örvænt fundarins, þá hét hann á sælan 
þorlák biskup, at flnnast skildi fjöturinn, ok fannst þegar, þar 
sem oftast höfðu þeir leitað, ok færði liann heit sitt Páli bisk- 
upi meðr guðs loii ok sæls þorláks biskujis.

Sá var níundi atburðr, at Árni hét einn mikilsháttar maðr, 
er mein hafði mikit innan rifja ok hættligt. Hann hét á þor- 
lák biskup, ok bættist honum þegar.

Capitulum.
37. [þær jarteinir, sem nú skal segja þessu næst, urðu 

upp frá alþíngi ok framau til upptökudags hins heilaga þorláks 
biskups, vart á þrimr vikum, ok því má sjá, hversu guð liefir 
fljótt ok dásamliga viljat birta hans heilagleik firir mönniun2:

Sá atburðr varð fystr eftir þíngit, at Orinr breiðbælíngr, 
syslurson hins sæla þorláks biskups, bróðir l’áls biskups, tók 
bað í Skálholti, ok liafði þat í lnig sér, al hann myndi enn 
ástsamligar elska sinn frænda með ákalli ok dýrkan hans heil-

liór byrjar aptr 382. s) frá [ v. í C. Arií) 1198 var alþíng
sett 25. Juni, liefir þaí> því l>aí> ár vart stat>i'<5 nema viku.
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agleiks, el' hann bæri á sjálfum sör nokkur merki. En í því 
skeindi liann liöucl sína hægri á hárhnífl, ok biæddi æsiliga, 
ok varð ei stöðvat. |>á liét hann á fraenda sinn ok fulltrúa, 
þorlák biskup, at liann stöðvaði blóðrásina; en svá skjótt hrá 
við, at aldri kom or skeinunni síðan einn blóðdropi.

Tjörfi hét einn prestr, kynstórr ok vel kvángaðr; hennar 
verðr enn getið síðarr í þessu máli. Hann tók augnaverk strið- 
an, er hann fór af fyrrgreindu þíngi, ok svaf hann ekki þá nótt 
er liann var í Skálholti. Ilann liét á hinn sæla þorlák biskup, 
ok var síðan leiddr til kirkju; þar tók hann lieilsu sína um 
messu, meðr því móti, at liann sofnaði, en vaknaði alheill, ok 
fór síðan leiðar sinnar með glöðmn hug.

Húsfreyja nokkur góð tók enn augnaverk mikinn, ok hét 
hún kerti til hins sæla þorláks biskups, því er tæki um liöfut 
henni, ok bættist þegar sein kertið var gört.

Magnús Gizorarson, er síðan var biskup i Skálholti, fóstur- 
son bins sæla þorláks biskups, átti bú gott ok gagnsamt, en þat 
gjörðist þar til úhæginda, at á brott gekk mestr hluti ásauðar ok 
fannst eigi; horfðist þat til hins mesta skaða, sem ván var, al 
ásauðrinn myndi svella, en inissa nytjarinnar. Hann tók þá enn 
hit bezta ráð, sem oftarr, ok liét á hinn sæla þorlák biskup, 
fóstra sinn. Eftir þat gekk ásauðrinn allr heill ok úskaddr 
móti þeim, er leita fóru.

Sveinn einn úngr tók enn auguaverk liarðan ok hættligan, 
ok féll móður sveinsins nær. llún tók kertisrak, ok lagði um 
höfut sveininum. Hún hét á hinn heilaga þorlák biskup, ok 
bættist honum þegar, þartil al haun var alheill.

[Fátækr maðr týndi góðum fjötri, þar sem mýrar vóru víðar 
ok grasloðnur miklar; var þar eigi vænt til fundar; hann hét 
á þorlák biskup ok fannst þegar fjöturinn.

Einn úngr maðr reið óvarliga, þar sem jarðhitur vóru 
undir, ok lá hestrinn í hitunum, ok brunnu fætr hestsins ok 
kviðrinn; hugðu menn al deyja myndi. ]*á hétu þeir sem lijá 
vóru á heilagan þorlák, ok varð hestrinn alheill innan fárra 
nátta, ok gjörðu þeir guði þakkir ok sælum þorláki biskupi.

Lítilátligan atburð er enn at segja: sveinn einn úngr var 
heiman rekinn af frændum sínum nauta at leita í þoku mikilli, 
en hann liét grátandi á hinn sæla þorlák biskup, at hann skildi 
finna nautin, ok kvað á þann dal einn, er liann hugðist mundu
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Iiitta til. Sem hann kom þar, fann liann öll nautin, sem liann 
kjöri á, ok varð hann allshugar feginn.

Maðr tók kverkasull mikinn, ok varð mállauss; hann rendi 
huginum lil al heita á heilagan þorlák biskup; en á liinni sömu 
nótt sprúngu kverkrnar, okvarð hann heill innan fárra nátta'.

Sá maðr var enn, er svá var úskygn, at liann sá varla 
handa sinna skil um langan tiuaa. Hann hét á sælan |»orlák 
bisknp, at hann skikli árna honum meiri sýnar; en innan lítils 
tíma var hann svá skygn, at hann var hjarðrækr, ok vel sýsln- 
frerr at flestu verki.

Ilönd blés á einum úngum manni ákafliga mjök, ok máttu 
læknar ekki at gera. J>á var heitið á f>oriák biskup, ok gjörði 
liann heila liönd lians á fám nóttum.

[J>á er menn fóru heim af fyrrsögðu þíngi, vóru vatna- 
vextir miklir. En er menn fóru ifir á þá, er Ilvítá heitir, þá 
rak klyfjar af hrossi einu, kistur tvær, ok vóru í annarri klæði, 
en annarri smíði. Sá hét xij álnum vaðmáls til j>orláks þakka, 
er kisturnar átli, al ei skiklu týnast, ok várð þeim þegar náð, 
en margt týndist annat.

í öðrum stað bar svá til, at tveir mannflókkar kómu at einni 
á mikilli, ok komst sá ílokkrinn iflr ána torveldalaust, sem heitið 
hafði á J>orlák biskup, eu sá komst eigi þann dag, er engu hét.

Jarteinir í Vestmannaeyjum. Capitulnm.
38. Páll biskup skildi þat sumar fara í Vestmannaeyjar; 

en byrleiði gal' eigi. J>á hétu þeir á hinn sæla j>orlák biskup, 
at Páli biskupi skildi gefa góðan byr út i eyjarnar ok utan. 
Svá varð sem þeir báðu. En þeir hétu því, at lionum til 
dýrðar skildi vígja kirkju þá, er þar var smíðut.

Sá varð annarr atburðr þar i eyjunum, at konur höfðu þvegil 
klæði mörg, þau er hafa þurfti nauðsynliga at þeirri veizlu, 
er Páli biskupi var þar búin; en eigi þornuðu sakir vátviðra. 
Síðan hétu þær á J>orlák biskup til þerris; en áðr þrer höfðu 
lokit heitsöng sínum, þá gjörði sólskin svá heitt, at klæðin 
þornuðu öll þann sama dag er Páll biskup kom í eyjarnar; en 
þegar eftir þat kónm aftr sömu vátviðri sem áðr höfðu verit-.

Mær ein tók sótt svá ákafa, at ei máttu hana varðveita

) frá [ v. í C. ■i) frá [ v. í C.
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þeir menn sem til þess vóru settir, svá at henni væri váða- 
laust; en fóstrsystir hennar hét firir henni á ]>orlák biskup, ok 
varð hún þegar heil.

Kona smiðs eins í Skálholti tók æsiliga sótt, ok þá er 
kennimaðr kom til hennar mátti hún ekki mæla né benda, því- 
at frá henni þótti vera vitið; þá var heitið á sæ.lan þorlák 
biskup, ok hættist henni þegar heitið var fest.

[Húsfrú ein góð ok göfug týndi lási góðum, er hún átti, 
ok var hcnni mikit mein at. En er eigi mátti flnnast, þá hét 
hún á þorlák biskup, ok fann þegar lásinn, þar er sízt þótti ván.

Önnur húsfreyja, er þóra liét, göfug ok rík, týndi fíngr- 
gulli sínu í rekkju þeirri, sem hún svaf ok bóndi hennar. 
Síðan var leitað vandliga í rekkjunni, ok fannst eigi. þá hét 
hún leyniliga á lu'nn sæla þorlák biskup, þvíat þat var fyrr 
en áheit hófust í þeim sveitum, þá fannst þegar gullit í þeirri 
sömu rekkju, ok lá þá á klæðunum ofan'.

Kaupmenn vóru þeir á Islandi, í HoltaVatsósi, er búnir 
vóru til byrjar íirir alþíngi; en þeir kómust eigi or ósinum, 
fyrr en eftir þíngit, en þá gaf eigi hyri, cn þeir vóru háska- 
liga komnir. þá hétu þeir á hinn sæla þorlák biskup, ok kom 
þegar byrr sem þeir höfðu heitið.

Sá var annarr atburðr, at þeir fengu ei akkeri sínu upp 
komit, því er mest var ok bazt; leituðu þeir alls í, þess er 
þeim kom í hug, ok gekk hvergi. þá köfuðu þeir til, ok fundu 
at allt var sandi vorpit, ok sagðu enga ván, at, þat mætti hrott 
nást þaðan um aldr. þá liétu þeir enn á þorlák hiskup, bæði 
söngum ok fégjöfum. Var þá kafat til í annat sinn, ok var 
þá brottu sandrinn allr af akkerinu; drógu þat upp ok sigldu 
á brott eftir þat, ok heyrðu menn þat síðast til þeirra, at þeir 
kölluðu ok sögðu, at þeir hugðu engan biskup vera helgara 
undir heimssólu en þorlák biskup; ok sendu þcir hit sama 
sumar lieitfé sitt út híngat til íslands, ok annat fé mikit, þat 
er þeir gáfu lielgum þorláki biskupi.

Menn fóru á skipi or Vestmannaeyjum, ok kómu flrir 
þjórsárós. þá gjörði at þeim sjó stóran með ofviðri, ok þótt- 
ust þeir ráðnir til bana. En þar var einn úngr maðr á skipi, 
sá er liaft hafði handarmein mikit, þat sem þorlákr biskup

i) frá [ v. í C.
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gi'œddi. Áf hans áeggjan liétu þeir á hinn sæla þorlák biskup 
só>' til hjálpar, ok þeg[ar varð fogn mikit)1 ok kyrðist sjórinn, 
°b fóru leið(ar sinnar, ok lóku hinn) sama dag höfn á Eyrum, 
sein þ(eir höfðu heitið.

Ein) kona varð firir meini miklu: hún [hafði haft marga] velr 
nikinn verk í höndum, en þá var svá (mikill verkrinn at) hún mátti 
01 engis taka. En hún hafð(i áðr v.erit) hinn mesti bjargsmaðr, 
°k vóru þau fésnafuð; lók) þá síðan at visna höndin önnur, 
°k hétu (þau á hin)n heilaga þorlák biskup þremr hlutum: at 
fœða f(átækan) mann andlátsdag hans, ok gefa silfrsylgju ok
................þat er þau áttu. En þegar sem þau höfð(u lieitið),
þá tók hina sömu nótt allan verk (or hendjnni), ok var hún 
fám nóttum síöarr vel (heil, ok at öl)lu sein fyrr haföi verit, 
ok urðu þ(au syá fegin, at) þau máttu eigi vatni halda.

39. þorlákr, bróðir llerdísalr konu l’áls biskups), tók augna- 
verk m(ikinu ok hét hann) . . . á þorlák biskup ok bættist
( . . . . fór hann) í bað óvarliga ok laust................(óð)fara
verk annan tíma. (Hét hann á liinn sæ)la þorlák biskup;
heyröi .... gaf liann þorláki fíngr(gull)2.............

[Prestr] einn gainall ok . . . reið á grjó(ti).............þrútna
ok sló í verk miklum, varð (hann at leggjast) í rokkju; var þá 
heitið á . . . (þorlák biskup til b)ótar hans mcins, ok fesli 
þegar bei(nit) . . . gr maðr, ok varð hann alheill.

þjófar (kómu at b)æ þeim er at Mosfelli heitir, ok stálu 
eigi minna . . . matar ý en er saknat var matarins, þá (var
leita)ð þjófanna, ok fundust þcir eigi. þá hélo þeir er sins
(höfðu mi)st, at skaði þeirra skildi leiðréttast. En á sömu 
(stund er var) heitið, veiddu þeir laxa svá marga, at þeim þót(li 
skaði) sinn vcl bættr vera, ok var þat mjök móti vana. En 
(viö þat) sló hræðslu svá mikiili á þjófana, at þeir bár[u aftr 
allt þat e]r þeir höföu tekit, ok sögðu síðan sjálflr . . . fagra
jartein. Lofuðu allir ok . . . . u, ok þeir er veittar vóru svá
fagjrar jarteinir lofujðu margfalliga allsvai(danda guð, er svá dá)- 
samliga prísaði sinn ástvin (þorlák biskup í verð)leikum ok

>) hér er nœr lielmíngr skorinn af 2 hlöbum í 382; þar sem or [], 
lui er orhrétt tekih eptir C eha A, en eptir getgátu þav sém (] stendr, 
011 • . . . er sett þar sem ekki verhr rábih í orhiu sem vanta.

*) þessa jartein vantar í A og C, en finnst í iátínska sOgnbrotinu.
I. B. 21
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j<irteina frægð.............(um a)llt ísland ok gerðust á svá litlum
tíma sem sagt var.

40. [Páll biskup sendi menn] með bréfum sínum eftir 
þín[git þat sarna sumar, nojrðr um land á fund [llrands bisk- 
ups, með] þeim eyrendum at liann [kæmi á hans fund ineð
fríjðu föruneyti...................... tíma flrir festwm heilagrar CDar-
garete meyj(ar. En Brandr) biskup lagðist þá ferð eigi undir höfut, 
(ok fór norð)an meðr fríðri fylgð. Var með honum (Guðmundr 
prestr) Arason, er síðan var hiskup atllólum, ok marg(ir göfugir 
menn). En þá vóru regn mikil, ok urðu vatna(vextir ok vegir 
úfæ)riligir; ætluðu mcnn, at Brandr biskup m[yndi eigi fram 
komast); en heilaþr þorlákrbiskup beindi svá hans ferð, a[t hvártki 
tálmaði veðr] né vötn, ok kom hann at ákveðnum dfegi með 
sínu förujneyti til Skálholls, ok margir aðrir virðþ'ngamenn vóru 
þar komjnir at orðsendíngu l’áls biskups: S[æmundr ok Ormr, 
bræðr] Páls biskups, Magnús, líallr ok j>6rva(ldr Gizurar-
synir) . . . sjálfr. Síðan báru biskuparnir ráð...................
ráðuneyti ok kom þat samt með öll(um, at skikli or) jörðu taka 
líkama hins heilaga (þorláks biskups, ok veita) honum allan 
heiðr ok vegsemd, sem sannh(elgum manni ber) framast at veita, 
ok gjörðu þat síðan opjinbert öllurn) lvð. Margir menn vöktu 
í Skálholti þá nótt næfstu], áðr upp var tekinn heilagr dómr 
þorláks biskups. j>ar var ok mart sjúkra manna meðr ýmislig- 
um krankleikum. Sá var þar einn úngr maðr ok ættstórr, er 
þorsteinn hét. Ilann hafði steinsótt, ok lá steinninn í hrær- 
unum, sá er stemdi þurftina, svá at hann var banvænn með 
öllu. Hann liét ok móðir hans (með honum á) sælan þorlák 
biskup af öllum hug, til léttis sí[ns meins]; þá nótt beiddi 
hann þurftar brott [at ganga or kirkju, ok er hann kom í þann] 
stað sem hann vildi nauðsyn gera, þá [flaut sá steinn frá[ getn- 
aðarlim hans, sá er honurn haf[ði lengi áör grandjat, eigi minni
vexti en baun, ok................ at lit. Hann seldi steininn Páli
biskupi, ok [lét hann koma steinþnn í fíngrgull sitt, ok urðu 
þar af [mörg merki síðan). Var þessi jartein lýst þegar um 
dagfinn, áðr heilagr dójmrinn væri or jörðu tekinn, ok [urðu 
menn allir fegnir þessi] jartein, ok súngu Te deum. [þá var 
gengit af ljærðum mönnum lil leiðis hins sæla [þorláks hisk- 
ups, með krossum ok] kertum ok helgurn [dómumj ok allir 
skrýddir [hvitu skrúði] . . . mátti. Biskuparnir skrýddir hclg-
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nm ... [báru glóðjarker með ilmanda reykelsi, ok [allir kennimenn 
súng]u lof guði með fögrum hljóðum ok [súngu hymnum: Veni 
crcjator spiritus, ok löðuðu svá helgan a[nda til ágætjis þeirri 
l'jónostu, er þeir frömðu. [þá var upp tekjinn heilagr dómr hins 
sæla þorláks biskups ok [settr] á mitt kirkjugólf. Var þá súngin 
Letania [ok þar eftir hátíðlig messa, til dýrðar ok vegsemdar 
sælum þorláki biskupi. þá krupu margir sjúkir menn at kist- 
unni' ok urðu margir lieilir, en kváðu því eigi upp þegar, at 
þeir vissu eigi hversu langælig sú heilsubót myndi vera. [En þó 
kunnju margir menn þat síðarr segja, at þeir kenndu þefgar í stað 
lin[an sinna krankleika, sem þeirhöfðu [áðr löng óhægijndi af haft.

[Sá2 maðr var þar er Jón hét, hann gekk með tréfót ok 
var krepptr fótr hans, svá hann varð at leggja hann í bekk hjá 
sér þá hann sat, ok var knéskclin gróin við knéit, en visnaði 
kálflnn. Sá veslíngr mátti eigi komast at kirkjunni ok helgum 
dómi þorláks biskups firir sakir ófráleiks, áðr en honum var 
skotið inn í kirkjuna flrir ofan herðar mönnum, er svá stóðu 
þykkt firir, at engan veg mátti rúm gefast. Kraup hann síðan 
at helgidóminum, ok snart við klæði þau er breidd vóru ifir 
kistuna, ok varð hann þegar heill; gekk hann þá tröfótarlauss; 
var þá súnginn Te deutn ok lofuðu allir guð ok hinn sæla þor- 
lák biskup.

Eftir þat er sjúkir menn höfðu kropit at kistunni sem þeir 
vildu, þá var borinn heilagr dómrinn þorláks biskups í þann 
stað, er hann var lengi síðan dýrkaðr, meðan liann var eigi 
skrínlagðr. Var þá súnginn antiphona: Amhulate sancti Dei. 
El'tir þat var súngin messa ok brunnu kerti um allan kór ok

frá [ siimir krupu at griifinni eptir. Enn var Jiat fjöldi manna, 
sem moldinni rit)u á sik, hvervetna þar sem ábr var meint e%r sárt, C.

i) hér vanta 2. hlöí) í 382 og endar á orílunum: „Sá atburíir”. Fyrra 
blaftií) af 383 2 byrjar liér, og er fyrsta síban mjög ill aflestrar; þetta brot er 
iomt og mjög svipaí) 382, en nokkiA styttra og jarteinaröbin nokkub frá- 
úrugbin. J>ar er indversk tala ritub vib hverja jartein, og virbist vera 
'neb liinni fornu hendi; eru á fyrra blabinu tölurnar 1-8, og eins mörg 
bapítula skipti, en á síbara blahinu G3-69 ; þar af má sjá, ab jarteinaskrá 
þessi hefir byrjab á upptekníng licilags dóms jrorláks biskups, og er upp- 
hafib hér lieilt, fram í 8du jartein, cn vantar siban í mörg blöb, fratn í 
*>2. jartein, og svo þab sem hcfir komib eptir ltina GOdu', ef skráin hefir 
verib lengri.

21
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hvervetna þar sem koma mátti; ok er sá dagr nú haldinn í þá 
minníng tveim nóttnm íirir Mariæ messu Magdalenæ. Fór þá 
í burtu mestr þorri fólksins, ok hafði með sér nær alla moldina 
or leiðinu; fengu þar margir hót af. Fóru menn um allt land 
eftir moldinni, meðan nokkur var til, ok urðu þar mðrg merki 
at, sem síðarr man sagt verða1.

41.2 * Á því hinu sama ári, er heilagr dómr þorláks bislc- 
ups vur upp tekinn or jörðu, urð.u margar jartegnir, þær er ek 
mon nú tína upp í skömmu máli, en greina eigi sér hvat.

Margir menn sjúkir fengu þeir heilsu þegar er þeir héto á 
hinn sada þorlák biskup, þó at náliga veri at bana komnir. Ef 
mold or leiði hins sæla þoiiáks biskups var dreift itir menn eðr fén- 
að, eða bundit við sár eða sulli, ])á varð þegar bót á. þá er menn 
höfðo af klæðum lians eðr hári, ok kvæini þat við sjúkamenn, 
þá fékk jafnan fróa. Ef inenn vóru á sjá staddir, hvárt sem 
var á smám skipum eða stórum, í miklum mannháska, þá greidd- 
ist náliga jafnan vel, ef á hann var heitið. þá er menn vóru 
at veiðum ok gaf tregliga, þá liétu menn á hinn sæla þorlák 
biskup, ok fóru þá með fullum nótum ok hlöðnum skipum. 
Ef mcin þótti at regnum eða vötnum, þá grandaði hvárki, ef 
á hinn helga þorlák biskup var lieitið. Ef inenn týndo því, 
er tjón þólli at, þá hittist flest, ef á hann var heitið. þá 
er mönnurn bar í drauma þorlák biskup enn helga, þá kom 
nakkvat gott ðllom eftir. Hann sýndist náliga jafnan ineö þeirn 
yíirlitum ok búníngi, sem hann hafði hér í heimi: meðalmaðr 
var hann vexti, jarpr á hárslit, rétthárr ok réttleitr, fagreygr ok 
lollitaðr, Ijóss ok [lítt hentr-1 ok hvítar hendrnar, þýðr ok þekki- 
ligr, góðíngr4 ok grannvaxinn, holdlitill ok herðilútr nakkvat.

Af þessum velgerníngum ens helga þorláks biskups, sein nú

1) frá [: Sá atþmálr geríiist í Skálaholti, þá er heilagr dómr þorláks 
bisknps var npp tekinn, at þar var sá mnV, e.r Jóri hót; hann vnr halltr, 
svá at hann gekk meb tréfót; var gróin vií) knóskelin, en krepptr fótrinn, 
ok liafhi svá verit iij vetr, ok kastabi hann hirin sama dag tréfœtinum ok 
tók lrann aldreigi sif an, ok varb alheill. Síhan var kistan liafit í þann 
stafe, er siþan var rækiliga lrans heilagr dómr dýrkahr, ok hafa opt sítian 
sjúkir menri bót fengit á þeirn sama degi, er þcir liafa sótt helgan dórn 
ens sæla frorláks hiskups, 383 v.

2) þessi kapítuli er tekinn cptir 383 2. 3) frá [ lut hendur, 379.
t) þannig 383v eptir því scm næst veríir konrizt; vænn, 379.
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liefi ek nakkvat yíir farit, gáfu menn mikit fé til staðarins í Skála- 
iiolti |>orláki biskupi af þeim löndum öllum, er hans nafn var 
kunnigt: mest af Noregi, mikit af Englandi, af Svíþjóð, af Gaut- 
landi, af Gotlandi, af Danmörku ok Skotlandi, ok Orkneyjum ok 
Suðreyjum, af Ujaltlandi ok Grænlandi, cn mest þar inuan- 
lands; ok er þat nakkvat mark uin ástúð mapna: þar brunnu 
hit fyrsta sinn at staðnum, er tíðir vóru gervar þorláki bisk- 
upi, xxx kerta annars hundraðs.

42. |Nlaðr hét þórballr, fátækr, vanheill ok þó gamall; 
hann hafði hönd þá fer krepptir vóru fíngr í lófanu, ok bafði 
svá verit nær LX vetra; vóru knýttar sinarnar, svá at liann mátti 
til einskis taka. llann vildi fara í Skálahojt, ok vera þar, þá er 
heilagr dómr þorláks biskups væri upp tekinn. Vænti hann sér 
nokkurrar líknar, at hann mundi af lionuin þiggja, ef hann væri 
þar þá staddr; en hann varð seinni, ok ínætti hann ínönnum 
á leið sinni, er þar höfðu verit, er heilagr dqmrinn var upp 
tekinn, ok sögðu þaðan margar jarteinir. Liann varð við bryggr 
ok komst við mjök, ok virði hann sik gjalda mundu úverðleiks 
sins, er liann skildi eigi þar bafa verit. Felldi hann þá enn 
bæn af nýju at hinum dýrðliga guös ástvin þorláki biskupi, at 
hann skildi honum nokkura líkn ok miskun veita af síuum 
verðleik. Eftir sill áheit sofnaði hann mn nóttina sorgfullr, 
en vaknaði um ínorguninn alheill, vóru þá réttir iíngrnir, ok 
mjúkir at beygja ok rétta, ok atl í hendinni, þar sem áðr hafði 
verit alllaus ok visiu. þar var kláði nokkurr sem sáril hat'ði 
verit í lófmmrn undir fíngrunum. Var þá gróil sárit, en rakn- 
aðar sinarnar, er skoruar höfðu verit ok knýttar síðan langa 
æti; var liann alheill uppfrá þeim degi. Lofuðu, allir guð, þeir 
er sá eðr beyrðu þá jartein, ok liinn sæla þorlák biskup'.

43. I’áll biskup miðlaði þegar við marga menn helga 
dóma af klæðum hins sæla þorláks biskups: við Brand biskup, 
Jón ábóta, Sæmund hróður sinn, Guðnnmd prest hinn góða,

i) frá [ Matr höt þorvaldr, fátækr, hönd lians var kreppt i lófa alla 
ævi, ok visnaíli mjuk; liann ætlafei sér i Skálaholt, Jiá cr upp var tekinn 
heilagr dómr hins sæla þorláks biskups, ok varí) seinni, ok mætti feeini 
mönnum Jjahan kómu meh mikluin fagnahar tfbindum, en hann varh liryggr 
vio, ok þóttist eigi myndu verbr hafa verit par at vcra, er margir fengu 
bót, hét pó <i hinn sæla jjorlák biskup af öllum liug, ok tók hann a eiuni 
sömu nótt alheilsu síns meins, 383 a.
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ok iríarga aðra. Margir lögðu á kistu I>orláks biskups belti 
sín, léreft ok marga hluti aðra, ok var af því mikill ilmr. J>at 
var oftliga þat sumar, at svá mikill ilmr ok ágætligr var af 
kistunni ok klæðum þeim, er iflr hana vÖru breidd, at mcnn 
þótlust eigi dýrðligri kennt liafa, ok var svá um alla kirkjuna. 
En stundunl þóltust menn eigi kenna, þó þeir væri við sjálfa 
kistuna. Var þat ok, þólt menn væri jafnnær staddir, at sumir 
kenndu en sumir eigi, sem oftliga er vant at verða um hina 
dýrðligustu helga dóma.

[Sá atburðr varð í för Sæmundar ok þeirra bræðra, er vér 
mundum eigi hafa skynsemi til at virða svá nríkils sem vert' 
er, ef eigi væri svá vitrir menn við ok glöggþekknir. þeir riðu 
hvatt, ok hleypti hverr flrir annann fram. Eyjólfr prestr hafði 
beixl gott, en er þeir ldeyptu sem mest, þá slitriaði sundr 
beizlit ok týndist höfut er á var, ok fóru þeir at leita, ok fundu 
eigi, sem ván var, þvíat þar var grösótt. þá hét Eyjólfr prestr 
á þorlák biskup, svá at þat vissu eigi förunautar hans, at finn- 
ast skildi höfuðit, þvíat þeir vildu þá kvísla saman höfutleðrit; 
ok er þeir tóku til, þá var höfuðit komit á óliua, þar sem áðr 
hafði verit; þótti þeim þat undarligt er sá. ]>á sagði hann 
þeim, at hann hafði heitið á hinn sæla þorlák biskup; urðu 
þeir fegnir, ok virðu mikils þessa jartein er guð lét verða.

Á Jlreiðabólstað í Fljótshlíð var fjölmenni mikit at tíðum 
Jacobs messu; áttu menn þangat at sækja kirkjudagstíðir ok 
iiiskupsmessu. [>ar varð sá atburðr, at hross laust einn úngan 
mann, ok kom í höfuðit, ok sprakk mjök; l'éll hanu í úvit, ok 
ætiuðu þcir, sem ifir stóðu, at öndin myndi frá vera. þar var 
við staddr Teitr djákn, vitr maðr, at hans ráði1 2 var lieitið

1) veríiur, 379 (C).
j) frá [ þá er Sæmundr fór i brott or Skálaholti frá Jiessum fundi, 

þá ribu Jieir hart Jiar er gras loíiit var, en J>á týndi mabr'höfbji] af beizli 
J>vi, er gersima vel var gert; ok er lcngi var leitab ok fannst eigi, J>á liét 
prestrinn sá cr átti á hinn helga Jiorlák biskup l[e]yni]iga, at hitlast 
skyldi, ok fannst Jicgar, ok var komit á álna.

A virftuligum bæ, er heitir á Ilrcjiabólsstab, var kirkjudagr Jacobs 
mcssodag, ok sótti þangat mikill mannfjöldi; J>á varc) sá atburíir, at hestr 
laust einn úngan mann i höfobit, ok sprakk mjök, ok vissi ekki, J)á (var 
heit. o. s. frv.), 383 2.
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i' liinn sœln I>orlúk biskup [sveininum til beilsubótar2 *; tók 
hann þá þegar vit; var honum gefit corpus domini ok bættist 
lionum þegar1’.

[Einn gamall maðr ok skilgóðr var svá úskygn, at haun 
sá eigi fíngra sinna skil; bann bét á sælan j>orlák biskup, en 
þegar el'tir þat beit dró af slímit augunum, ok sá liann þaðan 
af slikt er bann þurfti meðan hann lifði4.

44. Göfgum bónda ok góðum, er Grímr bét, varð auðit 
at þiggja fagra jartein af sœlum j>orláki biskupi Vatn þat 
er íloltavatn beitir stemdi uppi, sem stundum verðr, en þar 
liggr við engi mikit, ok horfði þat til stórskaða, ef ei næði 
beyfanginu, en firirvarp sandsins var .\l faðma þykkt. j>á 
bét bann á j>orlák biskup, at útmokstrinn skildi ganga nokkuru 
auðvelligar en vani var til. Fór þá um morgininn fjoldi manns 
með graftólum; en sem þeir kóinu til, þá var út brotinn óssinn; 
fóru þeir heim, lofandi guð ok binn heilaga þorlák biskup.

Maðr galt fátækum manni blindan sauð; ok er bann fann 
sik vera svikinn í gjaldinu, þá bét bann á |>orlák biskup, at 
bonum skild[ij eigi mein at verða, ok firirgaf þeim er goldit 
hafði. En er sauðrinn var sénn annanu líma, þá bafði hann 
tekit sýn sina.

1) hér byrjar aptr 382.
2) frá [ pannig C (379); ok svá gerbu þeir, 382 (því þar hefir verib 

orþat) (itiruvísi á unclan í þciin kaflanum sem tjndr er).
s) var hann sénn í Teigi alheill tveim nóttmn siííarr, ok þótti þcim 

öllum mest vert) þcssi jartein, cr gjörst vissu þcnna atburb, b. v. C (379).
4) frá [ undir Eyjafjöllum var sá atburbr, at macir sagi)i frá jarteinum 

hins sæla þiorláks biskups ok upptekningu lians, ok hvat margir mcnn þar 
höfbu bót fengit sinna meina af hans verlbleik. En þar var mahr vih staddr, 
at sva var úskygn, at hann sá trautt fíngra sinna skil; þessum manni fékk 
mikils, ok komst mjök vife, er liann hafti eigi verit vib staddr upptöku 
heilags dómsins. Eptir þat sofnaoi liaun; cn er liann vaknabi um morg- 
uniun, þá sá liann öll tibendi um húsit, ok þá er liann sá út, sá hann 
Vestmannaej’jar, ok virfcu menn þetta mikla jartcin, C (379). — J>ar næst 
hefir C jarteinina vib kirkjuvígslu at Ilofi, seinast i þessum kapítula; þar 
a cptir um grabúng mannýgan, seinast í 47. kapitula; þar eptlr: „Margir 
mcnn — 130 kcrti” (kap. 11), og þvi næst söguna um Iloltavatn (kap. 44).
— 3832 hefir þannig frá [: Sá atburfjr varþ, at aldrænn matir ok skilgótr ok 
úskygn, svá at hann sá trautt fíngra sinna skil, heyrti frásögn jartegna 
ens sœla . . . (hér cndar fyrra blatit af 3832).
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Húsfrú eiri góð lét heita inungát móti Páli liiskupi; þá 
kom sk[j Jaðak í murigátið; hún hét síðan á signaðan J>orlák 
biskup, ok tók þá þegar alla úþekkt ok skjaðak or mungátihu.

þessu líkl varð enn í öðrrim stað, ok var þar í settr kertis- 
staf'r sá, er átt hafði J>orlákr biskup, ok tók or skjaðak, en 
mungát varð bæði heilt ok sterkt.

Á bæ þeim er at Ilofi heitir varð sá atlnirðr, at þann dag er 
Páll biskup skildi Jiar koma kirkju at vígja var vátviðri mikit, ok 
margra annarra tíginna [marinaj var þagat vátl, éri hús eigi þétt, ok 
þótti bcinaspell á mundu verða. J>á fóru forráðsmenn til kirkjn, 
ok báðri heilagan J>orlák biskup árnaðarorðs við guð, at af tæki 
regnit, ok hétu því , at J»orláki biskupi skildi kirkju vígja, ef 
þau nuetti ráða. J>á lók þegar af allt regnit, ok var sú kirkja 
fyrst vígð ok helgut hinuni heilaga J>or)áki biskupi. J>essi 
jarteign vakti svá upp hugi manna til ástar við sigriaðan J>orlák 
biskup, at hvar sem nýjar kirkjur vóru þá lélu þeir honum 
vígja.

Jarteinir margar.
45. Iíýr lá í keldu, þar er áðr flrir litlu hafði önniir kýr 

dáit í. En þessi fannst lifáridi, ok þótti þeim alllítið líf með 
vera, ok þöktu síðan klæðum. Eftir þat fóru þeir lieim, er áttu, 
til dagverðar, ok hétu síðan á heilagan J>orlák biskup, at kýrin 
skildi við rétta. Eflir þat tóku þeir liest, og lögðu vögur á, 
ok ætluðu aka lieim kúrini; ok er þeir vóru á leið komnir, Jiá 
gekk kýrin móti þeim, heil ok beljandi, ok liaföi klæðin öll á 
baki sér, þau er hún hal'ði verit þákin með; fór hún siðan til 
nauta, en þeir gjörðu guöi þakkir ok beilagum Jmrláki biskupi.

Kýr lá í kehlu, ok mátti sá eigi upp koma, cr aunast átli, 
ok bét hann á J>orlák biskup, enda gekk þá þegar kýrin or 
keldunni.

Eirm fátækr maðr bað heilagan J>orlák biskup, at hann 
skildi senda honum ok liði hans nokkut til bjargar; gekk hann 
síðan i Ijöru, at sjá, ef nokkut liefði rekit til gagns, ok fann 
hann þat eigi. En er hann hvarf lieim, þá sá bann sel eirin 
liggja á steini, ok vildi liann slilla at ok drepa, en selrinn sá 
þat ok vildi forðast, en mátli eigi, þvíat liann var fastr á stein- 
inum; drap iiann selinn ok fór beiin fegiun írieð fengi sitt.

J>at var í öðrum stað, at húsfreyja ein fátæk fór í fjöru al 
leita matfanga, ok sá bún sel mikinn liggja flrir sér ifjörunni;
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liún hét á þorlák biskup til l'ulltíngs, at hún fengi sigrat selinn; 
síðan veitti hún honuin tilr>cði meðr því tré, sem hún liafði í 
hendi sér, ok fékk selrinn bana, ok var húðin af honum níu 
fóta löng.

Sá var útlendr maðr, er hafði blóðfallssótt, liann varð all- 
vani mjök, hæði at líkams megni ok hugarfari. liann lót gera 
linila af lérefti, og leggja um kistu hins sæla þorláks biskups, 
ok semli þagat heitfé sitt meðr. En er Ijndinn kom aftr ok 
var lagiiin ifir [liinn] sjúka mann, þá varö hann þegar alheill, lof- 
andi guð ok sælan þorlák biskup.

Annarr rnaðr sá er brottfallssótt hafði lengi haft, tók augna- 
verk • slrangan, en brotfallit at auk, ok vissi liann löngum 
lnárki í þenna heini né annan. ]>essi maðr liét á heilagan 
þorlák hiskup, at nokkut skildi lina augnaverkinum, þvíat þat 
var mesl til bjargar börnum lians, er hann vann lirir þeim. 
En eftir lieitiö þótti honum lieldr aukast en linast við; þá 
kom ok at honuni brótfallit. En er liann lá lengi í óviti, þá 
bar flrir hann sýn; hann þóttist koma at húsi nokkuru, logru 
ok björtu bæði utan okinnan; hann þóttist ganga inn í .húsit; 
þar sá hann sitja þorlák biskup i fögrum skrúða; liann þóttist 
ekki þora at mæla við hann. þá sagði þorlákr biskup svá til 
hans: „veit ek at þú helir heitið á mik, en ek vil eigi, ok ei 
iná ek þér bót vinna al svá komnu, þvíat á höndum þér cru 
ljótar höfutsyndir úbættar, ok he-flr þú langa æli leynt eftir 
þér. Nú ef þú vill lieill verða, þá gakk þú til skrifta, ok mun 
guð þá heyra lieit þitt”. Eftir þat vitkaðist hinn sjúki, ok 
mæiti þegar, at fara skildi eftir presti, ok þá er prestr koin 
sagði hann lioiíum allan þenna firirburð, ok skriflaðist siða[nj 
vandliga. Eftir þat tók verk allan or augum lians, ok aldri 
kom brotfall at honuin síðan, ok er þessi jartein því meiri en 
flestar aðrar, ok hér var heilsa gefln bæði öndinni ok líkamanum.

Jarteinir þorláks.
40. Itona ein félítil var at heyverki i eyju einui, en hún 

týndi sylgju sinni í grasi, ok mátti eigi flnnast. þá hét hún á 
sælan þorlák biskup at finnast skildi. En er þau fóru af skipi 
td lands um aftaninn, þá sá þau, fyrr en þau lendi, at sylgjan 
lá á steiui í lágörðunum, ok sögðu svá réttorðir menti þenna 
atburð.
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Svá bar enn til, at sveinn úngr féll í sýruker, en kona 
sú, er í húsinu var, ætlaði kött eða hund hafa fallit; ok er 
hún kom til annarra manna, sagði hún þeim ætlan sína; en 
sem móðir sveinsins heyrði þat, grunaði hana um son sinn. 
Síðan fóru rnenn til, ok drógú sveininn upp or sýrukerinu, ok 
sýndist þeim hann öllum örendr. j>á kómu til faðir ok móðir 
sveinsins meðr gráti miklum ok sárligri sút, heitandi á hinn 
hlezaða jþorlák biskup, at hann liuggaði þau af harmi þessum. 
Síöan var sveinninn laginn niör á þófa, ok hrærðr nokkut við 
smám þeim; ok eftir langa stund liðna tók hann at hræra 
fíngrna, ok litlu síðarr lauk hann upp augum ok lifnaði, verð- 
andi alheill flrir verðleika hins signaða þorláks biskups; lofuðu 
allir guð ok heilagan þorlák hiskup firir þessa jartein.

í einuin vatnavexti miklum ok sjófargang tók út skip, ok 
rak eftir á mikilli, ok sveif at öðru landi en áðr hafði verit. 
En sem varðveizlumaðr skipsins varð varr við, ok sá at engan 
veg inátti þaðan ná, þá hét hann á sælan þorlák hiskup; en 
annan dag eftir var skipit komit tii sama lands með öllum 
þeim gögnum sem fylgt höfðu.

Sá var annarr athurðr, at hát rak brott frá manni, en sá 
hét á þorlák hiskup, at hátrinn skildi lialdast, ok honum til 
nytja koma, ok þegar eftir heitið þá sneyri bátrinn leið sinni, 
ok fór bæði móti vindi ok straumi, þar til hann tók sama land, 
ok sá nienn uppá þessa jartein, lofandi guð og sælan þorlák 
hiskup.

Frá því sagði Gizorr Hallsson, þá cr hann fór langa leið 
mikinn heiðarveg, þá kom sótt á liest hans svá æsilig, al hann 
skalf allr ok pipraði, ok féll niðr eftir þat, ok sýndist þeim 
hann at hana kominn. þá hél Gizorr at sýngja hvern dag 
meðan hann lifði bæn þá, liinum heilaga þorláki hiskupi til 
dýrðar, ok inörgum er kunnig, ok svá byrjar: COanoriam tuarn 
ilominc queso. En þegar eftir þat veltist hestrinn fjórum sinn- 
um eða íitnin, ok reis upp síðan heill, ok fóru veg sinn, sem 
þeir höl'ðu ætlat.

Miraculum.
47. JVIaðr einn tók ákafa sótt, ok blés allan, ok gjörði 

digran sem nau[t], ok varð snara at honum lcrcl't, ok mátti liann 
tregliga bera þau óhægindi. En kona sú vitug, sem nær var
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stödd, hét firir lionum lil J*orláks biskups kerti því, sem tæki 
llIn liann miðjan, ok hættist honum þegar. Iíona ein spottaði 
þenna atburð, ok sagði háðúng mikla, at svá skildi heita verða 
•irir gildum körlum, scm firir konum vanlieilum. Eftir urn 
•'nttina tók hún stríðan.augnaverk, ok bættist henni eigi fyrr 
etl sú sama kona hét flrir henni, sem firir karlmanninum hafði 
i'eitið. Var henni þat í hug síðan, at gabbast eigi uin firir 
éi'eit við þorlák biskup.

Menn vóru at tjalda kirkju á einhverjum bæ góðum1 . .

....................... liaua3 ok mæddist liún mjök, en þóttist
'ita v/san hana sinn eða örkuml, ef hún léti laust; hét luin 
þá meðr góðfýsi á hinn sæla þorlák biskup til fulltíngs sér; 
náði hún þá litlum knífi or skeiðunum, ok pikkaði hálsinn á 
graðúnginum, en liann féll niðr, ok rélti frá sér fætr, sem 
dauðr væri, ok var hann aldri mannýgr síðan, en hún hresst- 
ist skjótt, lofandi guð ok sælau þorlák biskup.

Miraculum.
48. Uestr lá í ísi, þar er djúpt var undir, ok mátti eigi 

upp koma. þá var sótt sleggja ok brotinn íssinn ok vídd vökin, 
var þá upp dreginn hestrinn, en sleggjan datt í vökina ok djúpit; 
hún náðist eigi. Var þá heitið á þorlák biskup af þeim er 
nieð fór, at nást skildi sleggjan, ok markaði hjá á landi. En 
litlu síðarr kom hann til, ok lá þá sleggjan á landi undir mark- 
inu, því er liann hafði gert. Fór hann lieim feginn, ok sagði 
þessa jartein.

í Skálh’olti brotnaði þclahögg, er gröf skildi gera; þá var 
tekin öx mikil ok höggvinn þelinn með henni; þá týndist hún, 
ok kvaðst engi varðveitt hafa. þá var sagt til Páli bisknpi, 
cn hann hét á þorlák biskup kerti jafnlöngu öxarskaftinu. 
En tveim nóttum síðarr fannst öxin í livílu þess er geymt 
skildi liafa.

Maðr lét gelda liest sinn, en liann svall svá ákaíliga, at 
allan blés kviðinn, ok vóru svá ínikil vágföll, at náliga fúnuðu 
af hestinum allar skauðirnar. Sá hét, er heslinn átti, at gel’a

) v. 2 bltíl) í 382 j jarteinin er til í G-15. 2) upphafií) má sjá í 615.
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liálfan sœlum }>orIáki bjsk'uþi, ef við rétti, en hálfum niánuði 
síðarr var hestrinn alheill, ok efndi sá tnaðr [heit silt].

Húsfrú sú er lngunn liét, er bjó skamt í hrott frá bisk- 
upsslólinum í Skálliolti, á þeim bu; er í Gröf heitir; hún týndi 
giilli sínu ok var víða leitað ok fannst eigi. }>at var vij vetriun 
íirir andlát }>orláks biskups. Ilún hafði heitið á helga menn, 
föstum ok fégjöfum ok söngum. En er hún heyrði hvern dag 
sagðar jarteinir heilags }>orláks hiskups, þá hét hún at gefa 
honuin hálft gullit, cf fyndist; en litlu síðarr fann verkmaðr 
einn gullit, ok lá á götu á öðrum bæ, sem þá væri nyfallit 
niðr, ok höfðu fátækir menu litlu áðr gengit þá sömu götu, 
ok höfðu þeir ekki fundit gullit né sét. Síðan tók verkmaðr- 
inn gullit ok bar til þeirrar er átti, ok varð lniu stórliga fegin, 
lofandi guð ok heilagan þorlák biskup.

I Odda varð sá atburðr, at nautahellir féll, ok dó þar undir 
xj naut, en uxi einn var lífs þá er til var komit, sá er mestr 
var, ok hrærði höfuðit lít[t]þat, ok lá bjargit á uxanum þriggja 
álna hátt eða meira, ok máttu menn því hvergi hrott koma eða 
hræra. }>á var heitið kerti miklu lil }>orláks þakka, ef uxinn 
kæmist lífs undan bjarginu. }>á var höggvit bjargit mikinn 
hluta dags; en þá er því var al' komit, reis uxinn lieill upp ok 
gekk til nauta, en kertið var senl í Skálholt. }>essi hær í Odda 
var föðurleifð Sæmundar prests ens fróöa, og auðgaði hann 
þanu stað íneð slórum tillögum ok miklum ríkdómi, ok siníðaði 
þar kirkju mikla, ok lét vígja hinum heilaga Nieholao erkihisk- 
upi. }>essi Sæmundr [var] aQ Jóns Loftssonar.

IMenn lágu á skipi í háska mikhim Qrir einni liöfn á Is- 
landi; var váðvænt at upp myndi reka. }>á liétu þeir á liinn 
heilaga þorlák hiskup, ok kom þegar sá byrr, al þeir lögðu ei 
fyrr segl en í Noregi.

Af kaupmönnum.
49. Kaupmenn nokkurir fóru or Orkneyjum, ok kómu við 

Færeyjar, þar sem flugabjörg vóru flrir, ok stóð bæði at veðr 
ok straumar, vóru þeir allnær komnir, ok þótti þeitn sér lítil 
ván Hfs. }>á liétu þeir á sælan þorlák hiskup; en þegar gekk 
veðrit, ok stóð þá af björgunum; tóku þeir fám dögum síðarr 
þá höfn á íslandi, er þeir vildu sjálflr, og færðu í Skálholt 
heit sitt, iiij ok xx merkr vax, lofandi guð ok heilagan þorlák 
biskup.



Þorltlks sngn. BISKUPA SÖGUB. 321

Hinir þriðju kaupmenn vóru staddir í Englands hafi meðr 
roiklum mannháska, ok hetu þeir á heilagan þorlák biskup, 
°k þágu þat er þeir báðu. jþessi heit öll vóru l'ærð Páli bisk- 
upi með skýrum frásögnum.

Olafr hét maðr, er tók fótarmein mikit; var þal langan 
h'ma, at hann haltraði fram við stnf , þartil at svá tók meinit 
<it þýngja honum, at hann lagðist í rekkjn, ok gjörðust á 
stór hol með beini, en féll or blóð ok vágr. {>á kom til sá 
•naðr, er gjörla kunni sjá: Árni bóndi or Iirautarholti, læknir 
góðr; ok er hann sá fótinn með útrúanligum þrota, mœlti hann 
lil Ólafs: lt|>at ætla ek, at þú munir deyja af þessu meini, 
nema kraftr heilagra manna guðs vinni þér bót.” En er liann 
heyrði þessi orð, varö hann mjök hryggr, ok hét á sælan 
þorlák biskup sér til heilsubótar. Síðan sofnaöi bann; þá 
sýndist honum heilagr þorlákr biskup; hann fór höndum um 
fótinn sára, svá segjandi: „sá ek aumleik þinn, ok heyrða ek 
ákall þilt; héðan af mun þér batna, ok gjalt vel heit þitt.” {>á 
vaknaði hann, ok var or allr verkr ok þroti ftptinum, en fám 
nóttum síðarr var hann alheili, ok lofuðu allir guð ok liinn 
sæla þorlák biskup, þeir er heyrðu þessa jartein.

Capitulum.
50. Ein prestskona úng ok ynniiig, væn ok vinnugóð, er 

Halldóra hét, húsfreyja Torfa prests, er fyrr var getið, tók van- 
heilsu svá mikla, al hún lá í rekkju þrjá vetr. Hún varð svá 
niegnlaus, at hún l'ékk ei snúit sér í sænginni. Mörgu var 
heitið flrir henni, ok skipaðist lítiö við. {>á kom upp helgi 
þorláks biskups, ok vóru þá umræöur, hvárt ei myndi ráð á 
hann at heita. }>á birtist sæll þorlákr biskup luisfreyju einni 
i svefni, er Halldóra hét; hún bjó í Veslmannaeyjum. Hann 
var í svartri kápu. Ilún kenndi hann, eu þorði þó ekki at tala 
við hann. þá mælti lninn: „hvárt þikkir yðr auðsýnt, at ek 
megi árna Halldóru heilsu? — Fari hún í Skálholt, en ek mun 
óeina ferð hennar, ok vinna henni bót er hún kemr þar”. 
Síðan var hún flutt'.............................................

[Sá atburðr varð, at prestr einn skyldi messo sýngja, ok þá 
er hann vildi bæta í kalekinn, þá stóð bogi or kalekinum ok var

) húr v. 1 blab i 382.
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[gatj á' honum; fékk þetta prestinurn mikils, ok hét á sælan 
þorlák biskup til umráða-, ok eftir þat lét hann vín í kalek- 
inn, ok kom eigi einn dropi or síðan. Söng hann þá út 
messuna [með miklu þakklæti við guð:1.

Af úngum svein.
51. Sá atburðr gjörðist enn, at prestr einn fæddi upp 

svein þann er kona lians var móðir at, en menn hugðu annann 
föður. En er prestr varð félauss, þá varð þat ráð manna, at 
þeir fylgdu sveininum til föður[s]ins, cn hann var eigi heima; 
en þeir létu þó þar eftir sveininn. J>á varð kona hans reið 
við, ok rak á brottu sveininn. J>á var mjök kveldat, ok harðla 
mikit regn úti, ok vötn stór á þeirri leið, er hann skildi fara. 
Sveinninn var ei ellri en vij vetra. Jlann Icitaði þann veg 
aftr, sem þeir höfðu þangat farit. En litlu síðarr iðraðist 
konan mjök, er hún Jiafði piltinn brott rekit, ok sendi bún 
menn at leita hans; ok er þeir fundu hvergi, þá fóru þeir á 
þann bæ, er svein[n]inn hafði á vist verit, ok var hann eigi þar. 
J>á fóru þaðan margir menn at leita lians. lin er prestrinn 
heyrði þetta, varð hann hryggr mjök, ok fór til kirkju, heitandi 
á sælan J>orlák biskup, at sveinninn skildi finnast heill. llann 
tók sýngja psaltera, ok eftir iítinn tíma líðinn kom þar svein[n]- 
inn glaðr ok kátr, en öll hans klæði vóru gjörsamliga þur, 
utan lítil dögg á skóleistum hans. Sveinninn var í skinnstakki, 
ok var hann með engu móti rigndr eða vátr, lieldr hlutlauss 
allrar döggar. J>á var liann spurðr, hversu liann hefði farit 
ifir árnar, er liann var ekki vátr, því at á þeim veg vóru tvær 
ár stórar, ok engi mátti forðast þessar ár, sá er fara vildi milli 
fyrrsagðra bæja. Sveinninn svaraði: ..enga fann ek ána í mín- 
um veg, þvíat þegar sem ek fór brott af þeim bæ, er ek var 
áðr til leiddr, fór ek grátandi ok sýtandi, kallandi oftliga á sælan 
J>orlák biskup, þvíat ek vissi eigi hvert ek fór. Uin síðir kom 
ek til sauðahúss nokkurs, ok þar inngangandi lögðu[m]st ek 
til svefns, ok sofnaða ek; en sem ek vaknaði, ok ek brá aug- 
um sundr, sá ek þenna bæ, ok þegar viðkennandist gekk ek

1) frá fyrra [ cr fyllt eptir 383» (Nr. 05); liér byrjar aptr 382.
») nokkorra skjótra orrába, 383 2.
a) frá [ ok lofaoi almáttkan gu% ok cnn sœla jiorlák biskup, 383».
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l'eim higat". En allir þeir sem heyrðu, ok sá vitni á lians 
klæðum, gerðu guði margfaldar þakkir, sá er veitir firir sinn 
játtera svá fáheyrðar jarteinir. En þessi atburðr gjörðist suðr 
undir Eyjaijöllum, á bæ þeim er Amarbæli' heitir, á hverjum 
fyrrsagðr prestr bjó.

Iíona hét þórný suðr í Flóa, sú er hefja skildi ketil af 
eldi með annarri konu. J>á varð tré firir fótum hennar, ok féll 
hún um tréit; en þat vellanda, sem í katlinum var, steyptist á 
liana, ok brann hún mjök. En luin var svá sár, at hvergi 
mátti við hana koina, ok hún fékk ei óæpandi borit. þá hét 
hún á liinn sæla þorlák biskup til nokkurra umbóta, ok at lnin 
gerði eigi öðrum mönnum únáðir af sínu háreysti. Eftir heitið 
fest sofnaði luin skjótt, ok vaknaði náliga alheil, ok fór í 
klæði sín, þvíat allstaðar, þar sem hún hafði brunnit, var á 
komit nýlt skinn, þunnt ok fagrt. En á næsta dag eftir reis 
hún upp or sinni hvílu heil ok velfær til allrar sinnar vinnu, 
lofandi guð.

Capitulum.
52. Sú var önnur kona, er hafði innanmein um xxx vetra, 

með svá miklum sárleik, at lnin spjó löngum blóði; varð hún við 
öngvær ok auðkumul. Ilún kenndi í meira lagi þá er nálgaðist 
hátíð þorláks biskups. [þá hét hún á þann blezaða guðs vin, 
ok fékk lnin þegar mikla bót síns meins*. En um kveldit firir 
átta dag jóla var hún í kirkju [þá er myrkt'-* 1 * var vorðit ; þá sá 
hún ljós mikit í sönghúsit innar, ok mann skrýddan í Ijósinu. 
þaðan af kenndi hún ekki kviðþrola, en var þó nokkut lítt sárl 
firir brjóstinu. En um nóttina firir geisladaginn4 sá hún heil- 
agan þorlák biskup ganga í [þat herbergi, sem hún lá í5, ok 
þaðan af var hún alheil með öllu.

þriðja kona var sú, er tré mikit féll á inni í liúsum, [ok

>) }jaí> mun vcra þar sem nú heitir Mihbœli; þar var kirkja og prests- 
setr ab fornu.

1) frá [ lagti þá prestr þat ráíi til, at hon skyldi lieita á liinn sæla 
þorlak hiskup, ok geríii hon svá, ok fekk hon mikla bót sins meins um nótt- 
ina fyrir messudaginn, 383s tNr. 62). 

s) frá [ þannig 383 2; sem, 382.
i) átta dag frá enom þrettanda, 383 2.
s) frá [ svefninni sitt, 383 2.
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brotnaði hryggrinn í lienni ok rifin; lagðist hún í rekkju, svá 
sár ok sjúk, at. hvergi mátti við koma'. En í millim ymbrodaga 
á jólalostu hét firir lienni hóndi hennar ok son á sælan [>or- 
lák hiskup, at sýngja [fimtántigum sinna- Patcr noster. En 
drottins dag hinn næsta eftir, þá er menn vóru at messu, 
[utan húsf'rú h.rjarins var lijá henni, ok ein úng ma;r var hjá 
hcnni* 3, þá rann á [liina sáru konu ómegins þúngi, ok þegar 
sýndist lienni uin ganga í herbergit heilagr þorlákr biskup í 
kanoka húníngi, ok er hann nálgaðist sængina mælti hún: „sæl 
erum vær, er þú komt híngat”, ok í því vaknaði hún4 5 *.' [>á 
spurði húsfrúin, við hvern hún mælti. „Við sælan [>orlák 
hiskup”, sagði hún, „því at hann kom hér”, [ok þegar kenndi hún 
sik algerfa lieilsu liafa tekit, upp rísandi or rekkjunni, ok lof- 
aði guð ok sælan þorlák hiskup ’.

[>ess er enn getið, at fátækr maðr fór [um vetrartíma® 
með iney sína linga at aldri [ok sjúka7, þó hafði hún fullt vit 
silt ok mál; síðan gerði'1 * á hríð mikla firir þeim, ok kom 
liann eigi meyjunni til liúsa; hann gerði at henni snæhús, ok 
var hún þar [vij nætr”, svá at engi maðr kom til hennar10. 
[En er at henni tók at þröngvahæði'1 kuldi ok matleysi, þá hét 
luin af öllum hug á hinn heilaga þorlák liiskup12. Eftir þat kom 
maðr at henni í kanoka húníngi, og gaf henni sætt brauð at 
eta. En síðau kenndi hún hvárki húngrs né kulda. Var hún 
síðan fundin13 ok heiin færð, lofandi guð ok liiun sæla þorlák 
biskup.

Menn fóru leiðar sinnar heiðarveg mikinn, ok lagði [iQr 
þoku mikla14; vissu þeir eigi hvar þeir fóru. j>á hétu þeir á 
sælan þorlák biskup, ok súngu flmm sinnum Pater noster. [>á

> j frá [ ok brotnof o bcin fyrir, ok lá hon í rckkjo illa hultlin, 383 2(Nr. 63j.
s) frá [ vantar í 3832. a) frá [ vantar í 383 2.
4) frá [ hana úmegins hðfgi , ok þóttist lioti sjá ftorlák biskttp i kant- 

arasloppi, ok mœlti hon meb fagnabi: uyel varb oss nú’’, segir hon, „er 
Jni komt híngat”, 383 2.

5) frá [ en fra þeim fundi kendi hon sér livcrgi meins, 383 2.
0) frá [ of vetrardag, 383 2 (Nr. 60). r) frá [ b. v. 383?.
r) lagbi, 383 2. u) viij daga, 3832. 10) at vitja, b. v. 3832.
n) frá r ok er hana tók hvárttveggja mjök at angra, 383 2.
12) til nokkverrar ásja, b. v. 383 2. 13) heil, b. v. 383 2.
14) frá [ á fyrir þeim myrkva mikinn 3832 (Nr. 09).
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[rauf þokuna', ok kom maðr móti þeim, sá er þeim vísaði 
þahn veg, sem þeir skildu fara.

Fátækr maðr einn tók augnaverk svá stríðan, at hann þótt- 
ist eigi bera mega óa:pandi. Hann hét á liinn sæla J>orlák 
biskup, ok bættist honum þegar. Hann fór í Skálholt ok sagði 
biskupi2 þessa jarlein, fáandi honum3 í hönd lakan penníng, er 
hann liafði heitiö.

Einn úngr sveinn [féli í fársótt, ok4 lauk því svá, at kviðr 
hans slitnaði, ok þótti mönnum vísa-ván, at hann myndi [við 
harmkvæli lifa alla sína æft5. J>á hétu þau faðir sveinsins ok 
móðir á þorlák biskup, ok varð sveinninn heill ok örkumlalauss.

Úngr® [maðr einn fátekr ok nakkvat skyldr hinum sæla 
þorláki biskupi, ok liafði liann oft verit lionum mikil stoð í 
tillögum; en eftir hans andlát aílaði liann sér atvinnu, sem hann 
mátti helzt, ok sat á ísi á vetrinn ok veiddi íiska. Ok eitt sinn er 
hann sat í köldu veðri, þá hét liann á hinn sæla þorlák biskup, at 
hann skihli gefa honum veiði nakkverja, ok söng fimtögum
sinna Patcr noster, ok veiddi hann fimtogu fiska* 1.............
.... «til minnis svá dásamligs tákn[s[. Allir heyrandi menn 
lofuðu guð ok heilagan þorlák biskup. En á þeirri sömu nólt, 
sem þessi ble/.aði biskup gaf heilsu fyrrsögðum manni, fóru 
tveir menn til þess bæjar, er liann lá í, var annarr Einarr prestr, 
en annarr hét Erlendr. þeim birtist eitt skærasta Ijós fagrliga 
skína ifir þann sama stað, en eigi vissu þeir, livaðan þat ljós 
skein; ok at hugleiddum fyrrgreindum hlutum ok samkæmd 
tímanna, kendust allir við, at sú var hin sama stund, er þeir 
sá ljós skína, ok heilagr þorlákr biskup hirtist hinum sjúka, 
gefandi honum licilsu. því sé guð lofaðr ok hans blezaði ástvin.

Af skríngjörð.
53. þá er menn höfðu ógrynni fjár gefit þorláki biskupi, 

þá keypti Páll biskup skríngjörð at þeim raanni er þorsteinn 
hét, er þá var gullhagastr maðr á öllu íslandi. En er þessi 
gullsmiðr fór í Skálholl af alþíngi, fór með honum sá maðr,

1) frá [ hratt af myrkvanum, 383 2.
2—3) leibrétt; í 382 standa orbin íifugt: lionum — biskupi. 
t) frá [ b. v. 383a (Nr. 07). 5) frá [ lifa vií) örkymli alla evi ok

óhagindi, 383 2. 0) hér vanta ‘1 blöti í 382.
r) frá [ fyllt eptir 383 2 (Nr. 68). e) byrjar aptr 382.

1. 15. 22
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er Björn hét, hann hafði steinsótt með miklum óhægindum; 
ok er þeir vóru skamt á veg komnir, tók firir um för hins 
sjúka manns. Prestr einn skýrr ok sköruglyndr, sá erBjörn hét, 
var í för þeirra. f»á hétu þeir með hans umráðum á sælan 
þoriák biskup, at gefa xij álnir vaðmáls, ok sýngja v togum 
sinna pater nosler. En þegar þeir höfðu heitið, þá beiddist 
liann þurftar, ok flaut þegar sá steinn [fram af hans getnað- 
arlim1, sem honum hafði lengi meinat; hann var harðr ok 
tindóttr, eigi lítill vexti; liann var síðan varðveittr, ok virðu 
[svá vitrir menn", at eigi myndi aukaverk skrínit at gera, sem 
sumir menn hafa átekit, cr þessi jartein skildi þá verða hit fyrsta 
sinn, er smiðriun fór lil [þeirrar skríngjörðar3.

Af flskimönnum. miraculum.
54. I Austfirðíngaijórðúngi á íslandi, þar er Álptafjörðr 

heitir, fóru menn út á tveimr íiskiskipum or einni höfn; vóru 
vij menn á öðru skipinu, enn tveir á hinu minna. þeir íisktu 
vel hvárirtveggju. En er á leið daginn, tók at vaxa vindr, ok 
gerðist hreggviðri mikit ok hinn mesli stormr. lleimtu þeir 
upp síðan veiðifæri sín, ok lögðu undir eyjar þær, er næstar 
vóru. þá bjuggust þeir við, er betr höfðú skipat, ok reru á 
síðan vaskliga til hafnar. þeir brutu skipit í spán, en týndu 
hvívetna. Menn urðu til at bjarga þeim, ok vóru teknir lifandi 
or sjófarháska, því at ijöldi var fólks á landi. En er þeir sá 
af hinu minna skipinu, hversu liáskaliga fór um liinna ráð, er 
betr liöfðu skipat, þá sló á þá ólta ok hræðslu. þeir hétu á 
hinn sæla þorlák biskup tit lífs ok farargreiða, ok súngu pater 
noster; fóru síðan inn á boðana. En þeir sem á landi vóru 
sá stundum at eins skipit, ok þótti öllum þeir ráðnir lil hana. 
En er at sótti landinu, sá þeir, er á landi vóru, liinn þriðja 
mann sitja við stýri í svartri kápu á skipi þeirra, og stýrði svá 
at landi, at aldri skeikaði, þó at iíir félli; kórnu þeir með heilu 
skipi at landi, ok héldu öllum iármi sínum ok öllu gagni því 
cr á skipinu var. Allir undruðust, er þeir tveir kómu lieilu 
skiþi lil lands. þá vóru þeir spurðir, livar sá var hinn þriði 
maðrinn, er landsmenn höfðu sét á skipi með þeim; en þeir

0 frá [ frá honum, 3832 (Nr. 0‘i).
•i) frá [ mcnn pat vitni til vera, 383 2. 3) frá [ smifcar, 383 2.
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sögðu sik engan mann þar sét hafa. þá gaf öllum at skilja, 
íil heilagr þorlákr biskup liafði stýrt skipi þeirra til lands; lof- 
uðu þá enn allir guð, þeir er heyrðu, ok sœlan þorlák biskup.

55. Annarr atburðr varð sá, at menn fóru á skipi byrleiði, 
ok sigldu þeir út or firöi. En þá mættu þeir öðru skipi, ok 
sigldi þat á mót þeim inn eftir firðimun. Ok er þeir fund- 
ust, þá spurðu þeir, er út sigldu, bverju gegndi um þeirra ferð, 
er þeir sigldu í mót veðri. En þeir sögðust nauðsyn eiga til 
íljótrar ferðar, ok höfðu heitið á sælan þorlák biskup. Skild- 
ust síðan, ok fóru bvárir leiðar sinnar.

Iíárr bét maðr kynstórr, er fór á ferju mikilli firir land 
fram með fullum farmi. þá gerði at þeim bvassan storm, ok 
máttu ekki firir sjá; sigldu síðan á sker, ok borfði bæði til 
manntjóns ok fjárskaða. þurfti þá skjótt at taka lil góðra ráða, 
ok svá gerðist, þvíat Kárr bét á heilagan þorlák biskup, at 
gefa C vaðmála í Skálholt. Ok þegar sem þeir liöfðu beitið, 
þá kendu þeir sik langt brotl borna frá skerjunum, ok bafa 
forðazt allanháska; béldu síðan öllu heilu til lands, lofandiguð.

Sá atburðr varð á einum bæ í Vestfirðínga fjórðúngi, at 
allir menn böföu farit frá liúsi belgan dag, nema úngmenni 
ein vóru beima, eu sólskin var sem bjartast. Um daginn, sem 
á leið, urðu börnin vör við, at eldr var kominn í bús þat, sem 
ván var at allr bærinn myndi brenna, ef því vyrði eigi borgit. 
]>á bét einn sveinninn, sá er ellz.tr var, á sælan þorlák biskup, 
at bann skildi lijálpa til í slíkri nauðsyn. Eftir þat dró ský 
á himin, ok hljóp ofan svá rnikit regn ok vatnfall, at al' þvi 
sloknaði allr sá eldr; en regnit kom bvergi víðara en þar um 

-bæinn, ok sá mcnn jarteinir bvárstveggja, er beim kómu: 
eldsgangsins ok vatnfallsins.

Af konum ij.
56. Konur tvær fóru á vetrartíma í frosti miklu ok bvössu 

veðri um fjarðarís. þá tók önnur . þeirra barnssótt, ok þótti 
þeim lítil ván líl's, bæði konunni ok barninu, í slíkum báska. 
þá bétu þær á sælan þorlák biskup til bjálpræða. Síðan fæddi 
konan meybarn, ok eftir þat kómu menn at þeim, ok fluttu 
þær til bæjar. Síðan var mærin skírð. líarnit var mjök sakat 
af frosti, augun mjök þrútin, ok lítil sýnin, en víða sár á, ok 
lók at knýta beinin, ok þar kom um síðir, at út sprakk augat

22*
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iinn.at á kinnina, en barnit œpti svú æsiliga, at cigi þótti vún 
at því myndi dnga svá lengi láta. Allir nærverandis menn kóm- 
ust við, ok hétu á sælan þorlák biskup, at liann árnaði þeim 
miskunnar við guð. Var þá tekin mold or leiði þorláks bisk- 
ups, ok lögð á milli augastaðarins ok kinnarinnar barnsins. 
Var þá niðr lagt barnit, ok sofnaði þegar, ok var þetta nær nóni 
dags. En um kveldit síð vaknaði barnit, ok var ])á .augat komit 
í sinn slað, albeilt ok fagrt, en annat var blútt ok illa litt, ok 
vóru þá lausir knútarnir, en gróin sárin öll, ok hafði barnit 
fengit fulla heilsu.

Mær ein úng, sú er Jórunn hét, lítil beinvöxtum en úheil 
í líkama: faðir hennar ok móðir vóru félítil ; en scm hún var 
þrettán vetra, lagðist lnin í rekkju, ok hafði verki mikla í öllum 
beinum, en þó lá mestr verkr í lcndum hennar, þar til er þær 
knýtti en hana krefli; mátti hún ekki ganga, ok varð liana at 
bera hvert sem fara skildi; gjörðist þá áhyggjumikit þeim er 
bana skildu varðveita meðr litlum fjárkosti en langæligri van- 
heilsu. Ilétu þau síðan á hinn heilagá þorlák biskup til lieilsu- 
bótar meyjunni söngum ok bindindi, ef hún mætti einbjarga 
verða til göngu. En viku síðarr tók mærin svá bráða lieilsu 
ok algjörva, at um nóttina var hún kvöld af vanmætti, en um 
daginn eftir [-svá]1 heil, at hún gekk einsaman staflaust. 
[En ann]an dag eftir var hún sýnd skynsömum [mönnum ok[ 
skýrum at fjölmennri kirkjusókn, en viku síðarr náðu menn at 
sjá liana í Skáholti lieila ok styrka, með vitnisburði réttorðra 
manna um hennar vanheilsu, ok var þar lýst þessi jartein.

57. Son eins prcsts góðs ok göfugs liafði fótarmein á 
únga aldri ; visnaði fótrinn ok ústyrktist. Sveinninn hétBjarni; 
bann var lilýðinn ok auðveldr sínum frændum, en fótarmeinit 
þröngði honum svá, at náliga lá liann í rekkju, en mátti með 
öllu ekki ganga. þetta fékk mikillar hrygðar föður hans ok 
móður, því at þau unnu mikit sveininum. Síðan lietu þau á 
binn heilaga ]>orlák biskup til beilsubótar honum, með söngum 
ok fégjöfum, en þó varð ei bráð skipan á, ok var þeim ])ó 
öllum hugléttara síðan lieilið var. Fám nóttum síðarr bar ílrir 
konu um nátt, at bún þóttist mann sjá ganga í rekkjugólfit, 
þar nær sem hún hvíldi, í svarlri kápu, ok mælti við hana:

i) skorií) hornib af bla'&iuu.
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„liversu ferr at fætinum sveinsins Bjarna”?—Hún þótlist svara, 
at lítt þælti batna. liann mælli: Jig-gja mnnu þar ráð til. 
Taki smyrsl1 þorláks biskups, ok mun þá batna sein þat er á 
borit”. Húnvaknaði, ok sagði firirburðiun; en prestr þ[ót]tist2 
sjá með sinni vizku, at smyrsl1 þau myndi v[cra viö]smjör þat, 
er vígt bafði hinn sæli þorlákr biskup; tók þat síð[anj ok reið 
því á fót sveininum nokkura aftna í . . . uti. En þaðan frá 
bættist lionum dag frá [degi], þar til er hann var alheill, ok 
fóru þau faðir lians ok móðir með sveininn í Skálholt, ok sýndu 
liann þar, segjandi ok víðfrægjandi þessa jartein, ok lofuðu 
guð ok sælan þorlák biskup.

Af gullhríng-
58. Alburðr sá gjörðist, sem mikils er verðr. Gullhríngr 

hvarf frá húsfreyju einni, or lokum þeim, er vandliga vóru læst 
iðuliga. Hans var leitað víðara en ván þótli, þvíat þat var sumra 
manna ætlan, at vanleitað myndi vera. En er menn þraut at 
leitinni, ok lienni þótli engi ván annars, en af. manna vöidum 
myndi vera, þá var heilið á liinn heilaga þorlák biskup, at 
hríngrinn skildi finnast; var liæði heitiö söngum ok íegjöfum. 
En aunan dag eftir fóru úngmenni ij at lirífa mosa lítinn, er 
hafa þurfli; gengu þau í eina gröf, þat hafði fyrr meir veril 
kolgröf, e.n þá var öll innan mosa vaxin. Ok er þau vildu mosann 
upp taka, þá sá þau meira saman í einum stað undir bakkanum, 
ok tóku þau þann mosa upp, en þar var hola undir; þá hraut 
þar or fram gullhríngrinn, en markstika stóö gagnvert; þá var 
at nýju sá borinn máli, er líkligastr þólli áðr til at liafa stolil 
hrínginum, ok gekk sá þá viö, ok sagði þat með , sem bæði 
var heimsligt ok illgjarnligt, al bann ællaði, ef tóm hefði lil 
geíizt, at kasta hrínginum í gjár eða vötn, þar er aldri mælli 
flnnast. En heilagr þorlákr biskup gjörði þá fegna, er sitt 
góðs nálguðust, cn lét hinn eigi ná at söðla glæp á úhapp, 
er íirir öndverðu hafði tekit hann.

ffliracula-
59. Maðr hét Guðlaugr, er lagðist niðr gálausiiga ok 

sofnaði fast; en er hann vaknaði, þá var hann verkóði ok tók 
hist undir rifln. En er lionum þótti nokkut af sér létla sóll-

0 lei%r. ; smyrls, 382. •) rifit) liorn af blahinu.
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inni, ok róara innan rifja, þá sótti nt þrotinn, ok var þá sem 
trogi væri hvell't á síðurnar. Ilann hét síðan á iiinn sæla þor- 
lák biskup til heilsubótar sér, ok varð litlu síðarr alheill; sótli 
hann síðan heilagan dóm þorláks biskups, ok sagði sjálfr þessa 
jarteign.

Einn úngr sveinn féll átálgukníf, ok skeindust iðrin mjök, 
svá at hann þótti banvænn. Faðir hans hét á þorlák biskup, 
bæði söngum ok at gefa vj álnir vaðmáls í Skálholt; varð 
sveinninn heill innan fárra nátta, ok sá þó á örit alla æfi. Um 
sumarit eftir fór faðir sveinsins til alþíngis, hann keypti ketil, 
ok tók til vaðmáls þorláks biskups, er hann skorti til ketils- 
verðsins elligar. En hann sagði þeim ekki til, er umsjó stað- 
arins höfðu. En er luinn fór heim áf þíngi, þá vóru margir 
katlar á einu hrossi; þá tók hrossit at æðast, ok féllu ofan katl- 
arnir allir, ok brotnaði allr í sundr sá ketillinn, er hann átti, 
en allir aðrir vóru heilir. En annat sumar eftir fór hann enn 
til alþíngis, ok sagði þar þessar jarteinir allar saman.

Menn fóru ok vildu henda skjarra sauði, ok kvíoðu á fluga- 
björgum, ok vildu þar höndla. En þar hrataði ofan ein ær 
íírir björgin, en sá var félítill er átti, ok hét á heilagan þor- 
lák biskup, at lionum verði ærin at nytjum. En er hann kom 
þar scm ærin hafði stokkit, þá fann hann hana heila; varð 
hann feginn, ok fór heim [með] hana, lofandi guð ok sælan 
þorlák biskup.

Af ferjumanni.
60. Maðr hét Steindórr, er varðveitti ferju i Skálholli 

á þeirri á er Hvítá heitir; hann flutti ifir ána prest, þann er 
sýngja skildi í þíng sín, en fátækir menn sátu við ána, ok vildu 
gjarna í Skálholt, þvíat þeir áttu þangat mest skjól at sækja; 
en veðr var mjök hvast ok kalt, en skipit frosit ok sollit, cn 
áin mikil ok breið ifir at róa, en ferjumaðr var í skinnbrók- 
um þéttum. Síðan fóru snauðir menn tíu á skipit, en Steiu- 
dórr hinn ellifti. í því kom til hinn tólfti maðr, ok sté þegar 
á skipit. þat bar skjólt frá landi ok á djúpit; en þegar veðr 
kom at, þá fylldi skipit, ok sökk niðr. þá skaut því enn upp 
um sinn, en þá fór i kaf allt saman, ok héldu hinir fátæku 
menn Steindóri svá fast i kafi, at hann komst eigi or höndum 
þeim, fyrr cn hann fór af klæði því, sem þeir héldu fleslir á. 
Eftir þat skaut Steindóri upp, ok liafði liann drukkit rnikit,
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°k var þjakaðr mjök af kulda. J>á var enn eftir mesta ár- 
djúpit; kómu þá upp hjá honum flcstir mennirnir, ok allir þó 
líflátnir; var hann þá hræddr um sitt líf, ok hét á liinn lieil- 
aga þorlák biskup), at hann skildi til þess lands koma, er nær 
var Skálholti, ok lík hans skildi finnast, þó at honutn vyrði eigi 
lífs auðit. Síðan í'ór hann lil grunna, ok var þá svá þúngr í 
vatninu, er fullar vóru skinnbrækrnar af vatni. Hann ætlaði at 
vaða í kafi meðan [liann] vissi nokkut til sín. J)á verðr und- 
arligr atburðr. [Hann þójttist sjá liönd manns í kaíinu, ok 
sópaði vatninu frá andliti haus; tók hann þá önd í kafi, svá 
at hann drakk eigi, ok fór svá þrysvar. Eftir þat tók áin at 
grynnast, ok gruílaði liann svá til lands, ok mátti hann livárki 
slanda né ganga, en menn fundu hann. En hann varð heill 
innan fárra nátta. i>etla gjörðist ártíðardag Klængs.

Hálfum' mánaði síðarr varð sá atburðr, at þessi sami maðr

1) Meís því aþ þetta er hin síhasta jartein i 382, þá setjum vór liér 
stutt yfirlit yfir jarteinir þxu'lák.s biskups. Fram til upptöku jporláks bisk- 
ups tkap. 40j er 382 (Ii) fyllst og bezt ailra bóka í jarteinunum, ok skiptir 
þcim i þætti eptir tímatali: 1) vitranir fyrir alþingi 1198 (kap. 33 — 35) 
alls 4, þær stamla og allar í A og C; 2) þær jarteinir, er urtm á alþíngi 
1198 (kap. 3GJ, alls 9, þær standa og allar í A og C; 3) þær jarteinir, 
sem urhu frá þínglokum Jiah ár tii upptekníngardags Jjorláks biskups 
(2 -20 Juli), alls 26, sem standa i B (kap. 37 —40j; ]>ar af standa 20 í 
A (kap. 24—25; bls. 119—122), en í C standa af> cins 12. Kap. 41 
sýnist afe vcra nihrlags-kapítuli (þar er eyþa í 382, en bann hefir eflaust 
stahií) þarásama stah), og ætlum vér, aí> liin clzta saga liafi endat) liérj 
i C stcndr þessi kap. litlu á eptir jartcininni tlá Breiíiabólstah” (kap. 43) 
sem varh 25. Juli, eha 5 dögum eptir upptekníngardaginn, en næst á undan 
jarteininni um lloltavatn (kap. 44), sem stendr fremst í G45; má þvi vel 
vera, aí> ekki vanti framan vií) jarteinirnar i G45 annah en uppliafilb á 
þessari jartcin; má og vcra, aþ elzta sagan kunni at> vera skrifuh um 
sumarih 1198, og hafi ekki náí> lengra fram (í .1 eru jarteinirnar víst brjál- 
aíiar frá því sem þær voru í öndverbu). En nú taka viþ (frá kap. 44 og 
út) jarteinabækr þær, sem Páll biskup lét um sina tnb losa upp á alþíngi. 
Hin el/.ta afþeim, og sú eina som nú er til, er 645 (sjá Vihbæti í liér næst 
á eptir), alls 4G jarteinir; þar af eru 15 ÍA (kap. 24—25; bls. 119—122). 
En nú skiptjr alveg um orhfæri i 382, því liéhan frá (frá kap. 44ogút)eru 
jarteinirnar þar ckki nema stutt ágrip, eflausteptir bókum Pálsbiskups; eru 
52 jarteinir teknar eptir G45 (hinar 14 munu hafa stahib í þvi sem vantari 382), 
en 20 eptir öhrum bókum, (þar af finnast 7 í A, kap. 24—25, bls. 120—122, 
en 5 í Vihb. u. kap. 2—5), en ekki í réttri rölb, oghverjar innanum ahra.
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var enn við ána, sem áðr var frá sagt; en hann var maðr öl- 
mosugóðr ok liarmvitugr við fátæka menn um þat allt, er liann 
mátti. En þá vóru fátækir menn margir við ána, ok máttu 
eigi ifir komast; var íss á ánni ok ei gengr; en skipinu mátli 
eigi iíir koma firir ísi. Tók fátækis fólkit at gráta, er þat 
mátti eigi ifir komast, né þat skjól sækja, er þat liaí'ði lengi 
til sparaxt. J»á kallaði Steindórr á hina fátæku menn ok mælti: 
„kosti þér, ok grátið eigi, heitum vér heldr á hinn sæla þorlák 
hiskup, ok sýngjum Y sinnum pater noster". þá tók fólkil at 
sýngja; en þegar eftir þat þá féll af issinn um þvera ána* 1. . .

Mcrkilegt er, ab siíjasta jartcinin sem nú stenilrí 382, er um Steindór, sem og 
er siímst í G4 5; kynni þvíaVvera, aí) ekki vantaíá annat) af Jjorlákssögu 
par, en cndann á þessari jartein, og liafi svo önnur saga stalbií) sííjast
i bókinni. I C skiptir og um blæ á sögunni vift kap. 41. Jjángaí) aí>e ru 
jarteinirnar miklu færri, og fldstar styttri og mior orbalbr en í 382, og ab 
eins ein jartcin umfram 382 (bls. 301); en úr þvi a?) 015 tekr vi?) , þá 
}n'æ?)ir C })á bók oríirétt ab mestu út i gegn, en tekr ekkcrt úr ðíirum 
bókum Páls biskups, því þegar 045 þrýtr, eba eptir jarteinina um Stein- 
dór (Uhálfum mánubi síbar”), tekr vi% annarr miklu ýngri jarteinakafli, 
(sjá Viljb. jii); fyrir þá skuld uríiu ekki fylltar cptir C eybm-nar i 382 
kapp. 47. 50. 52, því þær jarteinir , sem 382 hefir umfram 015, finnast 
ekki í C. — J»aí> sem A hefir umfram B og C eru aí) eins 2 jarteinir vií) 
upptckning Jjorláks biskups (kap. 27; bls. 123), og 0 litlar jai-teínir (kap. 
20; bls. 122). Vili menn nú hafa jarteinir Jjorláks biskups i réttri tima- 
tals röu, \erba. menn ab lesa 382 (B) fram ab kap. 44 , en sftan 045 
(Vibbæti i) , og hafa mcnn þá í réttri röí> allar jarteinir Jjorláks biskups 
frá jólum 1107 til 13ll» Marts 1200 (00 jarteinir alls); en úr þvi cr röífin 
óviss, nema hvaí) vitranir Guísmundar prests Arasonar, cr Gnnnlaugr múnkr 
componerabi, liljóta ab hafa gjörzt fyrir dauba Brands biskups 1201; og lik- 
lcga munu allar hinar, sem standa í Vihbæti ii, og þær scm A og B hafa 
umfram 045, hafa gjörzt um daga Páls biskups.

i) sjá áframhald þessarar jarteinar í 045 kap. 40. Hér þrýtr 382 (B) til 
fulls og vanta 5 siímstu hlöbin af örkinni, og ab siign Arna Magnússonar 
vanta þar ab auki 3 arkir aptan af bókinni, sem sjá máttt af götunum i 
kjölnum á bindinu, þegar hann fékk bókina.



VIÐBÆTIR.

i.

Jarteinabók þorláks biskups, sú er PáJl biskup lét lesa 
upp á alþíngi 1199'.

[(jrímr hét einn mikijs háltar hóndi ok vel fjáreigandi; hann 
bjó í IIolli undir Eyjafjöllum. J>ar varð sá atburðr, at vatn 
pat er Iloltávatn heitir stemdi upp, sem stundum er vant, en 
þar stóðu hey mikil at vatnsströndinni, ok horfði þat til mikils 
skaða mörgurn manni, ef ei næði heyjunum. Siðan reið fyrr- 
nefndr bóndi at sjá, hversu torsólt vera mundi at grafa út ósinn. 
En er hann kom þar, þá var eiðit fertugt föðmum at mæla; 
lá þá á hit mesta hafviðri, ok var þess von, at á hverri stuiidu 
mundi við aúka. Reið hann heim, ok sagði konu sinni ok 
öðrum mönnum, hversu torsótt mundi ósinn út at grafa. „ 
llétu þau hjón þá á hinn sæla þorlák biskup, at hann skyldi 
árna þeim við guð meiri miskunnar ok vægðar um siun skaða, 
en þá þótti til horfa. Annan dag eptir fór hann með lniskarla 
sína, ok einn nágranni hans með honum ok húskarlar hans; 
þeir höfðu allir graftól með sér] oca gtloþo at moca þaN dag 
aian sem þeir mg’re. En er þeir comv til oscns. þa var haN 
vtbrotcN. oc fel vt vatnit. oc sloþo heyen i friþe oc a þvro 
lande. En sa atbvrþr var sva mipc i gegn vaNþa þeim es þar 
er a. at þeinii þore travT. at a einom dege mynde verþa. vt 
nrokaþr oscn. þor fiolþi maNa væri at. Vrþo þeir fegner þesi 
iartegn. oc þoko]ro Gvþe almóttkóm oc sglom dyrlipe lians 
Thorlake biscope. oc sagþe Grimr þesa iartegn 1‘oli bisc- 
opi. oc virðo aler mikils þesa artegn þeir es fra héyrþo sagt.

1) Pi-entub stafrétt eptir A. M. 0-15 (4). Sú bók er ritub um 1200, en 
vantar framan vií) óvíst hvatj mikiu ; fyrsta jarteinin er fyllt eptir C (370), þar 
(i C) stendr þessi jarteinabjilkr rétt á eptir kap. 43 (sjá bls. 315) og' er615 
ellaust frumrit fyrir þessum kafla í C. J>ó vanta í C jartcinirnar : 2, 13— 
17, 19—20, og riibin á sumum hinna er nokkuí) tinnur en i 045.

j) hér byrjar 045.
a) þat) cr: sjálfv. Önnur latínslc orb sem koma fyrir cru; dixit fsag&ij,
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2. Sa atbvrþr varþ e\ i þeire sveit es i Floa lieiter. at 
maþr' galt oþrom ma\e o loþna oc lambaþa. oc cki- osyniliga. 
Jin er beim com gren. þa fvndosc þeim orþ vmb. es meþ ona 
hofþo farit. hve ila bon liafþe giyit. oc þó’re bon a hvert forat 
gaqa vilia es íirer lieNe varþ. en er at var hvgt vaNdliga. þa 
var gren blind meþ plo. oc aigon sva i at sia sem bloþsige 

være. þa licaþe þeim eki vel es gren var golden. oc þo're vgl 
at ser dregen. af þvi at þat var fesnaiþr maþr en drengr goþr. oc 
carlmaþr i scapi. oc aTe flarhlvt at gialda til staþareNS i Scala- 
liolti. oc var rnipc vanfan lil at gialda. Com honom siþan þat 
i hvg. at ín sgli þorlacr biscop liafþe [giort slica]* 1 2 3 iartein eþa 
meire en þa. þoT haN ggfi syn onc. etlaþe haN þat flrer ser. 
at firegefa þeim maNe fvlo er galt ona. ef hon yrþe heil. Cn 
lata haN ela aldrege hlvtlavsan fyn en haN hefþi sít. Fn 

aNan dag eflir var gren alheil oc scygn.
3. A bo þeim er at Ilofe heiter var kirkia vigþ þeta svmar. 

en þaN dag es Pol biscop scylde þar coma. var a rota mikil. 

svat stoc sam af iorþo. En sa er þar bio. ai’i von lil sin 
margra gesta oc vaNdamaNa. en þar var eki sva orvor hvsa 
costr. at elci þgtte þar beina spel moNdo verþa at liusa drop- 
oin oc lata meiþifl. cf clci Ictc vatviþri þvi eno mikla er a var. 
En at miþiom dege þes dax. for haN bvaNdeN lil kirkio oc 
kona hans. oc var þa rota a sem mest. oc þó're ovgnt til 
vplei’a. J>ai lieto siþan a cn sgla þorlak biscop. at veþrit scylde 
þorna. oc beto þvi ef þai mgTi raþa. at enoin sgla þorlaki 
biscopi scylde belga [þa]4 kirkio meþ Gvþe oc belgom moN- 
om. ef veþrit þornaþe at none dax oc cki siþan. En veþrit 
þornaþe iamt at aqveþiNe stvndo. oc var su kirkia vigþ fyrst 
lil glorie5 enom sgla Thorlaci biscopi. oc þo'rc hveriom maNc 
cynlegt þar sem stadr var. es þat var alt a eiNi stvNdo er rola 
var sem mest oc alt lopt alþioct. oc þat er scafheiþ var oc 
solscín. oc com eki regns drope ofan a þeim aftne. oc gaf

gloriœ (djjriTarJ, omnipoiens (almáttkrj , sanclus (lieilagrj, puer pueri 
puerum (sveinn sveins sveinj, colidic (daglegaJ.

1) í 045 cr avallt híif() rúnin Y fyrir umai>r", J>ar sein hórstendrsnarhönd.
2) }>ar sem smáor'&in: cki ( ekki, eigi), eftir, efa, nema, sem, hcldr, cn, 

standa meí> snarliönd, |>á eru latínsk bönd i 045: n, p’, \, n', siö, f’ (= 
non, post, vel, nisi, sicul, sed).

3) brunni& gat á bókfellib. 4) sést ekki. 5) Jiab er; dýriTar.
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sva veþr at þvi boþc elo. scm þeir moNdo ciosa cs þa veízlo 
veÍTo. þa þÓTe liýGiiom' moNom þeim es vte voro þaN dag 
þegar vist at iartegnom monde gegna. es sva brat scipaþesc. 
oc feldo aler meN sva miki\ astar hvg til cns sgla Thorlacs 
biscops , at aler vildo helga lata lionom með Gvþe kirkior eþa 
nonalms þeir es gera leto.

4. Sa atbvrþr varþ eN a einom bo. at kyr la i loc þeim. 
es a;Nor kvr hafþi litlo aþr i legit oc daet. en sia faNsc lif- 
axde. oc var vp dregen. oc þoTÍ ner eki at vera. oc þpcþo 
meN l'otvm. Siþan foro þeir heim oc óto dagverþ. oc heto 
siþan a eN spla þorlac hiscop. at kyren scylde viþ hiarna. eftir 
þat toco þeir hest. oc logþo vógor a.- oc gtloþo at aca lieim 
kvNi. En er þeir vico a leiþ. þa gek kyren at móti þeim lieil 
oc beliaNde. oc hafþi þa clgþi þa; a bace ser. es hon liafþc 
þakit verit meþ. for hon siþan til na;ta. en þeir gerþo þaker 
ovþe. er kvna ó'ro. oc enom sgla Thorlaci biscopi.

5. Iíona cin'2 for of morgvn snema at kaNa frnro. þviat 
bvaNde heNar var eki heirna. Ser hon siþan orkn mikit liGia 
a steini scamt fra ser |oc sva]f3. en hou hafþi eki i heNde 
ser. fek hon siþan lvrk necqvern cs la i fiorvNi. oc stilti at 
selnom. oc lavst i lmfvþ honom. en selreN reis vp a;rþeGr. oc 
var has ligre miklo en bon. þa óþaþesc lion. oc het a eN 
sgla Tborlac biscop. at hon scylde sigrat fa seleN. þa fel selr- 
ín at heNe. þa lavst bon haN aNat Iiog i svima. þa como 
nieN vt a bpnom i þvi bile. oc calaþe hon a þa siþan. at 
þeir scvldo veita heNc fvltin,. oc como þeir til. oc varþ þa 
sÓTr selriN. varþ hon fegen hvsfrcyian . því at þsu voro fatoc. 
en hol'þo omegþ mikla. var svmar faijlitet. En þa drosc fram 
svmarfag mioc viþ veiþe þesa. En hvþ selsc.vs. var ix. fóta 
Ioq. oc sia var iartein mioc i gegn oþle. at ostyrc kona scylde 
geig gera mega sva miclom sel. Eu þeser meN liofþo legi 
verit vnder vmbsio exs spla þorlacs biscops oc 1)ívgo a hans 
londom. oc var þeira raþ avalt siþan birgiligra es þai como 
vnder lians arabvrþ. en aþr bafþe verit. þokoþo þa; Gvþe þesa 
iartein. oc enom spla Thorlaci biscope.

G. Maþr tóc a;gna verc mikiN sa er aþr var vanheil mioc. 
IniN l'el i brot. oc vise þá eki lil sín logom. oc þoi’e þa

• ) kýGoií, skb. a) skb. hefirávallt ./. fyrir einn, ein. s) gat á skb.
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ngr. sern ha\ lggi i dae. Sia maþr het a es sgla forlak. at haN 
scylde lina argna verc lians. oc ingti Irax verc fgn verþa [því at 
þat' var mest til biargar honom oc bgrnom hans. es svmar verc 
lians mari verþa. En er haN hafþi heitiþ a cn sgla Thorlac 
biscop. þa varþ eiji scae a lians meini. heldr var vercreN at 
acafare i argonom. þa com at honom siþan at bargþake hrot- 
falit. En haN vise legi eki hipat. J>a bar þat flrer haN. al 
IniN þoTesc coma at hvse þvi. es fagrt var vtan en biart iNan. 
llaN þo'resc gaQa i hvset. þar sá haN sitia iNe eN lieilaga J>or- 
lac biscop biartan oc heilagligan. En sivci maþr þoresc eki 
þora viþ haN at mgla. En sgle biscop mglte viþ [haN]. Veit 
ec. qvaþ haN. at þv hever beitiþ á mic. en eld vil ec oc eki 
ma ec þer bót viNa at sva bvno. af þvi at a heNde þer ero 
liótar hefoþ syN’þer. osagþar oc obó'rar. oc hefer þv lan,a gfe 
leýnt. En ef þv vil heílso taca aNdar oc lieama. þá gacþv til 
scrifta vaNdliga. oc mvn Gvþ veíta þér margfalda miscvn. Efler 
þat vaenaþe viþ iN sívki maþr. oc mglti þegar. at efter presli 
scylde fara. En er prestr com. þa sagþe haN honom þeNa 
atburþ alan oc gek til scripla vaNdliga. Efter þat tóc ór verc 
alan ýr argom hans. oc var haN heil scams bragþs. oc com þa oc 
eki brotfai athonom. es haN liafþe áþr haft. Sa on same preslr. 
es til þesa manz2 3 com oc haN gek til scrifta viþ. sagþi Poli 
biscopi þesa iartein . er þvi meiri er en aþrar flestar’. sem her 
er bót \Nen boþi oNd oc licama af enorn sgla Thorlaci biscopi.

7. [þes atbvrþar mvn ec nv ngst géta. es miþr mvNdc 
vggt verþa frasogn. ef i oþrom londom lielþe orþit. cn ec 
mona nv. flri sacar doma þeira. es marger meN vilia cala a 
slicom blutom verþa:*. SveÍN cín vpr fei i syro ker. en kona 
ein var fram steö. oc lieýrþi at nacqvat fel i kerit. oc gtlaþi 
hon at vera moNde bvNdrc/ia cái’rr. oc for4 hon lil hvrþar. oc cal- 
aþi a meN þa er i stofvNi voro. oc segir at nacqvat var falil i 
keret. En þa saknaþe moþcren sveiNseNs. oc varþ ó’rafvi. 
En sa ér fyrst com til kereNs leitaþesc fyrer. oc kendi brat 
scyrtONar. es vindr hafþi hlaipit a mili oc svei.NseNs. en liaN 
var alr i cafe. Tóc haN þa siþan vp sveiNen. com þá oc iáþ- 
ereN sveiNseNs oc cvní ila vanhyGio siNe. 0n liflali svcínscns.

i) frá [ óvíst; ritat) fyrir ofan linnna: }>. at. 2) djacnsP, 379.
3) frá [ v. í C. 4) leífer.; fori, 045.
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es honom þó're þá víst vera. es liaN vní sem siolfom ser. 
boro þeir siþan sveiniN þangat es liost var. oe lþgþo vNder 
þófa. síþan hel haN a sglan Thorlac biscop. at haN scylde 
þeim. necqveria miscvn liycia framan en haN cyNe til mgla. 
Efter þat hrorþo þeir sveineN sinórn þeim. En er þeir hofþo 
þat mioc lciþ gert. þa lóc sveiniN at hróra fiijrna nacqvat. 
siþan hof haN vp áigo sín. cftir þat ga;s vp gratr. En háN 
spió siþan of noTena. oc hatnaþe. stvNd fra stvNd vn/. haN var heil. 
oc þo'rosc þa; son siN liafa ór helio lieimlan es ó’ro. [En ec 
caN eki meira taca af en sva sem ec nv hefi sagt1.

8. Eín vtlendr maþr es vt hafþi comet þera svmar. liafþi 
niikit meín. haN gek hloþe a liveriom holfom manaþe. oc 
varþ haN sivkr af mioc. oc var cki man/litr i honom. þóre 
fionom sva ilt meín sít oc osCapligt. al haN hafþi ngr alz i leitat. 
þes er lionom com i hvg. Sia maþr lét gera linda af lerefte 
scm lvco linde være. oc let leGÍa vmh kisto ens sglaþorlacs biskops 
oc het á haN plvþliga. at haN skylde honom lícn necqveria 
veita. En er lieim com lindeN. þa var haN lagþr vmb eN 
vanheila maN. En efter þat com þes cyNs meín cki at horiom 
cs haN hafþe áþr lepi liaft. varþ haN fegeN heilso sínc. oc 
sende vax i Scaíaholt. oc lét segia Poli hiscopi heilso sina. 
þvi at liaN hafþe einkaNliga vmb raþesc viþ haN. þa er Iuin hafþi 
vanheilsona ot' aheit sín oc meþferþ.

9. Sa atbvrþr varþ cn . es mioc es a mót þvi es meN 
megi at likeNdom raþa. OOeN fóro al viNa lieyverc i eyio þeirc 
es a scipi varþ Lil at fára. En er þái como þangat. þa fór kona 
sv ór fgtom þeim. es lion vilde eki viþ verc hafa. oc spre’re 
fra sér félillo niste. es pNor kona hafþe lét IieNe. Siþan vno 
þai ala[n] dag. En er þai skyldo heim fara siþla ol' aftaniN. 
þa faN konan eki nistet er hon hafþe fra sér sprét of morg- 
eniN. en áirjver meN hefþo farit i oyna ne þaþan s'iþan er þa; 
foro. J>a leitvþo þai nisteseNs. oc fvNdo elti. heNe þÓTe ila 
konoNe. es lion skylde tynt hafa þvi er pNvr kona áTi. het 
bon siþan a cn sgla Thorlac hiscop. al íixasc scyldi nistet. 
Siþán fóro þai heirn a lelþ. En áþr þai come at lande. þa só 
þai lioia a steíni þeim es ngstr var vprom knýte scóta es þai 
eomo at lande. þá lóco þai knyte scaitan oc, leysto. oc var

») fvá [ vantar í C.
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þar i nistet þat er tynzc hafþi. oc ma'ri þat eiji maþr vita. liverio 
faralde þangat moNde farit liafa.

10. Scip rac a hravt fra maNe of nÓT i vatna vexti 
miolom oc í isagap. En of inorgeneN. es sa vacnaþi es scipit 
a're at a\asc. þa sá haN scipit pþrom megin areNar. en liaN 
være stahr. oc var þat i isom oc sva hgxliga comet. at honom þóri 
þeygi vón at horgit mondi verþa. þór þar være meN staíier 
meþ scipino es þat var þa comet. þa het haNsiþan. a ex spla 
þorlac hiscop. at haN scilde scipet hreppa oc nolgasc omeíT. 
En aNan dag efter. þa var horíit scipit þaþan es aþr var. for 
haN þa at leita siþan . oc livgþi at vaNdliga meþ þvi lande es 
lionom var fm. en scipit hafþi npn verit þa er iiaN hafþi sét. 
ftf þvi at hvasviþri liafþi a verit mikit of no'rena. oc var vón 
at a þat land mpNde vp reca. sem haN hvgþi meiR at. ef at 
glikendom fóre. En er haN liafþi larjt farit at leita. oc faN elti. 
þa hvarf haN aftr. oc fór þá þeim megin areNar vp. sem haN 
áre heima. oc honom þó're siþr scipseNs vón. En erhaNvar 
comeN ngr heim at tvne. þa llavt þar scipit lieilt viþ haka oc 
osacat. oc þar i boþi arar oc avstker. oc alt þat es þar hafþi 
la/st i verit. oc hafþi þat iamt farit i gegn hvöso veþri. oc 
þÓTi sv iartein inicils verþ oloni sem viso. oc lofoþo ovþ oc 
e.v sgla Thorlac biscop.

11. En rac avat scip i vatna vexte a hravt. oc faxsc elti 
es leita var farit. I>a var cn lieitiþ a eN sgla Tliorlac hiscop. 
at scipit scyldi aftr corna. En aNans dags eftcr faNzc scipit 
ospilt oþrom megin areNar. oc hafþi þat farit boþi i gegn miclo 
veþri oc vivde oc stravme. oc varþ sa fegiv es á’ri. er faNzc. 
þeser albvrþer hvarer tvegio vrþo scamt fra Scalaholti.

12. Gizón góþr hpfþiiji oc gofvgr. fór laija ieiþ. oc mikiN 
heiþar veg meþ sít fa/ronóti. En er þeir voro sta'öer a heiþom 
liane byGþom. þá com sót a licst þaN es liaN reiþ. sva acof. at 
haN tóc eki i iprþ. oc reicaþe a fótom. var siþan at gert slict 
es i livg coin. oc scipaþesc eki viþ. þa het haN siþan a eN 
dyrliga Thorlac biscop scyNsamliga oc litclalliga. at liaN scyldi 
taca sot af hestinom. gtlaþe haN þat i hvg ser. at taca þat flrir 
márc. liveria tilsio liaN gTe of aheít. viþ eN sgla Thorlac liiscop. 
En haN het þvi. at han monde a olom dogoin líf[s] síNs synva 
memoriam Thorlacs biscops. COemoriam tuam queso domine. ef 
hestriN yrþe lieiT. En þegar es haN hafþi heitiþ. þa var sem
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hcNdi tóki flrer. oc veltesc heslriN. en beít siþan þegar es 
grase náþe. oc var siþan riþet liestinom eN sama dag laga 
leiþ. oc var þa alheil hestriN. oc dixil' Gi/.yn ipse- þesa iartein 
l'oli biscopi.

13. A lio þeim es at Rokiom heitir var mvrjat heiT a 
móti Poli biscopi. þei'a svmar sem viþa aNars staþar. oc qveyqv- 
°r voro lagþar vndir mvxjaz efni. ok alt vaNdlega til bvet. 
þa gerþc eki viþ taca. oc voro qveykornar onytar rónar3. varþ 
þa hversvetna i leitaþ siþan. þes er i hvg com. oc com þó 
e/ct gerþ i mvrját. oc scifti þat dogrom míoc nrorgonr. es sva 
l'vet stóþ. oc þóxe þa flestom n§r sýnt at alt mvNde onytasc. 
þa het hvsfreyian. es alt abyrgþesc í. á eN sgla Thorlac biscop. 
nt haN scylde a nocquern veg ÍeiþreTa þeira nral. En er hon 
hafþi heitiþ. þa com þegar gorþikeren. góþocgnóg. oc varþ 
þat it bézta nrvrját. oc þóTe sv irr fegrsta iartein vera þeim 
moNonr es kvNleícr var á.

lí. J»a er Pol biscop var i Arnarbéle. þa var béþi á 
hreG. oc rota oc sva osvást. at travt þó’ri vte vgrt. þa lret 
Magnvs bvaNde. a eN spla Tlrorlac biscop. at veþr scylde þorna. 
En þa er lraN lrafþe heitiþ þa þornaþe veþret. oc lrafþe áþr. 
alovgnt til þó’r. at sva brat mvnde rnega batna. sem nv reyndesc. 
þviat þat var alt a eíNi stvndo. er ségr eN nresti var. oc þat 
er þvrt var oclreiþ oc solscín. lrafþi haN til þes heitiþ eínconr. 
at Poli biscopi scyldi sva gefa veþr þaþarr. al haN vœre eki i 
váse. oc var þat veiT sem haN baþ . oc erji regs4 drope corn 
a lraN oc harrs forvnoti þaN dag. En lrvervetna gego scvrir 
viþ aNars staþar i nónd.

15. A/«/jrtóc sót micla. oc blés IraN alan oc gerþe sva 
éigratr sem rrárt. oc hafþe fár verke . Cn hvsfreyia lratts var nýfr 
kona. oc kvNi vel firir ser. hon het firir ltotrom a eN spla Tlror- 
lac biscop at lrononr scylde batna brái'. þviat lraN var hvscarl. 
ErrþeTavar ol' aNner. Ilorr lagþe vnrb haN cyndelnrál. oc hét 
kerti at gera til gloric* eNonr spla Tlrorlaci biscopi. En honom 
halnaþe þegar. es heiliþ var frrir lronom. oc lofaþe haN Gvþ oc 
eN s^la Thorlac biscop.

1G. En a enonr ngsta bé þvi es siá iarlein gerþesc. es

'—2) suydi sjúlfr. a) == raunar. *) = reyns. 5) = dýrðar.
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nv var fra sagt. var kona ein vg oc niólpg. lion tóc sceypiliga 
á ol' þeNa atbvrþ alan iamnsaman. oc talþe bon aíleiþes þoca 
of kyrteise carlaNa. es þa scylde sva heíta verþa firir þeiin sem 
ohrostom konom aþr þer yrþe le[tare oc] . . .’ mipc. En 
of aftaniN fór lion i rekio sina. oc somnaþe þegar. oc svaf 
scama stvnd. oc vacnaþi viþ þat. er hon hafþipþiverc í aigom. svat 
hon sprax vp þegar. oc gek of hvs iNan. Sendc hon þegar 
siþan maN eftir matrone þeire es aþr var frasagt. at hon scylde 
þegar coma. oc raþa vmb lieít meþ lieNe. En hon gerþc eki 
fara. oc cvNi hana mioc ramar of aleítni þá. es hon hafþi 
haft. of þa iartein. es í þeira hibýlom liafþi orþit. Var hon 
siþan vercóþa noi’ ala. en morgoniN cflir var lieitiþ firir heNe 
á eN sgla Thorlac biscop. oc tóc þá verc ór aigom lieNe. oc 
var lion heil scams bragþs.

17. Sá atbvrþr varþ a Reynivolom. at þar var veizla virþileg
ger a mót l’oli biscopi. En er þar var vnviját heít oc vnder
lagt. þa com cki gerþ i mvgát. en efne þó’re alvpn vera. oc
kvNi sá oc vel es gera scylde. En er margs var í lcitat. þa
com gorþ i kcren oselig oc ovinveÍT. oc gerþi siþan af dám 
eki góþan. oc þó’re halda viþ váþa at sciaþac mvnde i coina. 
þa var teceN stafr sá. er át hafþe eN spli Thorlacr. þioN Gvþs. 
oc se’rr i keret þat es mvpáz efne var í. En þegar es stafreN var 
se’rr i keret. þa tóc alan oþoka af mvgateno þaN es aþr hafþe 
á veret. oc com i gorþ góþ oc lialqvpm. oc varþ þat il bezta 
ol. oc stóþ þ.ar stafr. vnz drvket var oleþ.

18. MeN voro at. at tialda kirkio á cinhveriom bó. En er 
þeir tioldoþo soijhvset. þa tóc maþr vp knýte scaita af gólfeno 
hiá altera. oc lagþe viþ nasar sér. oc mglti siþan viþ prest es 
hia honom var. hvi varþveíte þer eki betr sva dyrlect reykelse. 
sem her er í. PrestreN svarar. Lát mic siá. llaN selde lionom 
scaitaN. Prestr mplte. eki es þe’ra reykelse. En þaþan af es 
þeTa eN oþra. oc eN dyrligra. þe’ra es mold ór leiþi cn[s] sgla 
Thorlacs lnscops. es ec hafþa a svmri ór Scalaholti. þá er 
sunclusi) 2 dómr lians var vp tckeN. Siþan leyslo þcir til scáitaNS. 
oc sá at þar var molden i sem prestreN dixit' oc hafþi svarf- 
azc af altera. es aþr hafþe legit scaiteN. var þa oc eki moldar

i) rifilb eitt ort) etia fleiri af netstu llnunni.
») Iteilayr. 3) sayifi.
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litr á hcldr var litr sem raíþrboca steíN. Cn ilmþe sem reykelse. 
°c keNde iamt of ala kirkio iNan.

19. Prestr cín sa er veret hafþi vnder hendi eNs sgla 
Gvþs iatera Thorlacs biscops varþ flrir vaNdrgþe miclo. haN 
bafþi meþ sér hvscarl i vist þvrjan oc þriotlyNdan. Var þar 
hvartki at sia lil vgrleica ne til vercnaþar. Cn ef haN gerþi
necqvern akeNiq preslreN. þa bóþ hvscarliN honom a mót óxe 
oc averc. lét prestriN firer viNasc of vmbroþona þaþan fra. 
en hvscarleN ehi of lieítoNa. En er prestinom þoxe sem þeTa 
vcNdreþi mende eki lpgiasc mega af maNa tilstile þeira es 
þar var viþ costr. þa fór hax til bonar siNar. oc het a eN sgla 
Thorlac biscop. ftt haN scyldi a þeira mál siá. svát vildra yrþe. 
en þa þó're ahorfasc. oc tóc ha\ þegar at syqva saltera lil gloric 
sglom þorlaki biscopi. En er haN com ín fra bon siNe prestriN. 
þa var haN hlióþr hvscarliN. oc castaþe haN þá orjom ilyrþ- 
om a prestcN. oc var þat mioc i gegn vaNþa. En þaþan fra 
mglte haN ehi liofvct orþ prestinom. oc virþe prestrin ipse1 
þesa iartein mesta oc fegrsta sér i hvg. ens sgla Thorlacs 
biscops.

20. Ilvsfreyja ein virþileg. oc vel fiareigaNde. fórheim scyndi- 
liga fra boþc. þa er hon scylde taca viþ Poli biscope. Cn er 
hon var comen nalega heirn. þa voro falner niþr hleker heNar 
ix marka2 ór saiþli heNar. oc var þat boþi slys oc fiarscaþe. oc 
var chi vgnt til fvNdareNs. af þvi at þat liofþo eftcr fioro riþit. 
En þa var atfalix sgr. er þaj satknoþo hlekiaNa. hét hon siþan 
a eN sgla Thorlac biscop. at fiNasc scylde hlekerner. oc seNde 
hon siþan maN at leita. En sá atbvrþr hafþi orþit a þesi stvNdo. 
at barn cir bafþi farit i fioro al leíca sér oc faN þat hlekina. 
oc vise cki hot:* var. oc léc sér át. oc hafþi heim. keNdo þá 
siþan roskner meN. oc sendo heim til haNda eigaNda. oc virbo 
meN þeta fagrliga iartein vera.

21. Sa atburþr gerþesc ex. at barn eiT vi]t fór ovarliga. 
oc fel i eld. oc stak liendeNe i el'deN alt til vlfliþar. oc braN 
mioc. oc blýs siþan hendena svá acafliga. at lipnd barnseNS 
var sva micil sýnom . sem roskeNs manz hendr vœre tvgr saman. 
Sló siþan ope a barnet. svát moþer barnseNs var hrobare vmb. 
þal. at þat mynde chi eíra barneno heldr e\ brvneN i broþ.

i) = sjúlfr. t 
I. B.

:) þannig: ix° m7, G45. a) /i°t = hot = hvat. 
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Var siþan bvndit vmb liendena. En barnet efþe1 sem áþr a 
leiþ fram. Siþan beto a cn sgla Tborlac biscop faþer oc moþer 
barnseNs. ðt haN scylde þeim viþ hialpa plorn saman. cftcr 
þat þacnaþc barnit. oc somnaþi brat. þa var siþan meþ eno 
sama vmbaNde. ij. netr cf>r iij. þviat meN þorþo eki til al leysa. 
oc vgþe at ope moNde sla a barnit þegar ef til' være leysl. 
En er leyst var. þa losnaþe af liendeNe barnseNs þroteN alr 
sem glofe være. Cn þa var a hende barnsens alre. vijl scín oc fagrt. 
oc var þa albeilt barnil fra þeiri stvNdo. oc lofoþo aler Gvþ oc 
sglan Thorlac biscop.

22. Eín fatokr maf>r [erj bio nfr sió bafjii beitiþ a eN 
sgla Thorlac ldscop. ftt baN scylde nacqvert hialpraþ honom 
leGia. þa fór haN siþan i fiorö. ílt vita ef nacqvat være rekit 
lil goþa oc íáN eki. En er haN pllaþe heim at gaga. þa sa 
haN sel ligia a steini scamt fra sér. en eki alnpr sionom. cec 
haN siþan til þangat. oc hétþáanýia leíc eN. a eN sgla Tborlac 
biscop. fit haN reþi i boNd honom þaN sel. es haN sa])á. Cn 
selreN vacþi oc sa haN es haN gek at bonom. oc vilde. forþ- 
asc oc fara af steininom. oc mái’e clci comasc. oc snerisc i 
brirj. a steininom. Cn er in fatóke maþr faN þat. oc scilþc. at 
sva motogr craftr var comeN til fvltins viþ baN. tlt selreN má’re 
cki pþli sino halda. þa lavst haN seleN i svima it fyrsta hýG 
oc gek haN siþan af dæþotn selnom. oc varþ2 hýski hans fegit 
þesi veiþi. oc gerþv þaker Gvþe oc sglom Tliorlaki biscopi.

23. 1 staþ þeim goþom oc dyrligom es í lleykiaholle 
heiter. varþ sa atbvrþr. ilt konor ij. scyldo bera heim ketil or 
hver. Cn er þér lmfþo vp tekit kcliliN oc liafit a axler ser 
stpnina. er ketileN hek á. þa slap æNor þeira i hveriN boþom 
fotom . Cn ketiliN var mipc þvrjr es hon scylde bera. eN bvereN 
var bóþi heítr oc divpr. má're bon cld fýR ýr hvernom comasc. 
en bon óþ ór þangat es legra var. oc gryþra. En þa er bon 
com ór. þa vildo meN iara hana ór sconom. En er sokonom var 
ofan steýpt at sconom. þa fylgþi þar boþi sciNit oc boldit. ]»a ba/þ 
ógn micla þeim es ifer stoþo. af þvi at plom þóte vón al myclo 
mein mynde brvNcr2 vera niþr fptrner. en vp of leGina. Iléto 
þál siþan. a eN sgla Thorlac biscop. at haN scylde þeim licn 
veíta oc miscvn meþ síno arnaþar orþi. at hon mo’rc lieil verþa.

—t œpti.i) 2) leiár.; h“þ, 045. i) misritab (hvKtt7), 045.
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Siþan var hon fgrþ ór sconom. oc var þar miþr brvnet es aþrer 
hvgþo tii meiRa brvna. Yarþ hon siþán heil a eiuom manaþe. 
þar er áþr vóto þéir hese travT lífs en þó're hon raþin til 
orcvmla þÓT hon ré're viþ. oc lofoþo Gvþ oc eN sgla Thorlac 
biseop.

24. A eno sama hoste efter þeta. varþ sa atbvrþr. <lt 
dó'rér þesar kono. es brvsit hafþe nér frvmvaxta. fel geigvgnliga. 
oc léstisk lgrlenreN. oc lavst í óþi verc i fotev. oc má're hon 
eki stiga a foteN oc nér eki sofa1. Yar hon fórþ i llokiaholt. 
oc var hon þar míoc lei]i. oc batnaþe eke. Var hon avalt boren 
fram oc iNar. þa var þat sact fra ofaptan. at meN hofþo lieitiþ. 
a eN sgla Thorlac biscop lil árs botar. oc at veþrá’ra batnaþe. 
oc vel þóTi viþ hafa scipazc. þa fek lieNe micils íneyioNe. oc 
hét hon. a eN sgla Thorlac biscop. ílt haN miscvNaþe heNe. En 
a eNi somo nol eftcr. SyNdesc heNe maþr i svartom clgþom. 
oc stravc vmb foteN. en of morgeneN es lion vacnar. þá gek 
hon meþ staf en var scams bragþs anieil. oc fór sv iartein 
brat of alt land. oc lofaþe hveR maþr Gvþ oc sglan jþorlak 
iiiscop.

25. Prestr eÍN sa er farit hafþi firer astar sacár at sokia 
helgan dom eNs sgia Tborlacs biscops. fel eN faf miciþ. es 
Iuin fór lieim a leiþ. oc varþ honom sva ilt viþ. dt haN þorr- 
esc naliga eki méga stíga a foteN. þaN er niþr hafþi comet. 
Varþ lionom na;þvliga til hvs comet. oc mári haN nér eki a 
mát taca. oc eki sofa eN fyna hlvt nétr. firer ofverciom þeim 
es i fotinom voro. þá het prestreN. af olom bvg. a eN sgla Thor- 
lac biscop. at haN léti honom batna síns meíNs. Cfter þat 
sofnaþi baN míoc brá'r. oc vacnaþe siþan of morgeNeN suema 
alheil. meþ olo. oc fór haN þegar in sama dag leiþar siNar. 
fagnaNde. oc lovaNde cvþ oc eN sgla Thorlac biscop.

2G. A þeim cnom sama bo. hafþi eN orþit sa atbvrþr. <tt 
verc iniclom lost i lioNd maNe. oc fylgþi siþan þrote sva mikil. 
at meN bajfþo cki sét iafn migc blása a iamlagri stvNdo hoNd 
ne cíns inauz. eþr iót. [Varþ haN hg.tr af. meþ olo2. Siþan 
var heitiþ firir lionom. <t eN sgla Thorlac biscop til heilso botar. 
Cn sva scipaþesc víþ þat alieit. fit a eiNi nót. tóc boþe ór

1) ok tók at kreppa fótinn, b. v. C.
2) frá [ ok hann þótti nær at bana komiun, C.
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hendeNe alan verc oc þrota. oc var haN hei4. vp fra þeire stvNdo. 
sem liaN hafþe aþr veril. eþr betr.

27. Maþr fór vestan or íiórþom þaN vetr eN sama. es aþr 
er frasagt. ílt sokia helgan dóm eN[s] sgla forlaks hiscops. sa 
maþr var folveif. haN liafþe falit af bake .iij. vetrom áþr. oc 
hafþi meizc þioleGreN. oc lá liaN i hvilo mikiN hlvt eNa fyrsto 
misera efter es at hafþe orþit. Cn siþan logo avalt verker í. 
oc leitaþe haN þo at vÍNa viþ. En er haN var a leiþiNe. oc 
fór smóm. þa er haN máTe svá. þa com haN of aftaniN íir 
cyndel CDeso. bó þaN er at Laigarvatni heiter. oc var þar of 
notena. þa var fotenom orþit erfrr af lagri górjo. es haN hafþi 
gigit áþr of dagen. oc var þá vercr mikil i fotenom. þ>a hét 

haN eincom. a eN sgla Thorlac biscop. Scylde haN lata ferþ siNe 
fram coma. oc haN mo're necqveria vmhót þioia síns meiNs. 
Siþan sofnaþe haN nacqvat. oc vacnaþi of morgeNiN alstirþr. 
oc hrvm'r. oc fór til kirkio oc baþsc firer. Cn haN varþ lieil 

of CDeso. oc cende haN gerla. flt sva var. sem hende toki firer. 
þa er vercreN fór ýr fotenom. oc gek haN siþan in sama dag 
ohaltr oc orþeN alheil þa. oc sýnde haN þá foteN I’oli biskopi 
oc olom þeim moNom es þar voro viþ staþer. oc var þat olom 
oþsýnt á at mioc monde vanmeta veret hafa. Var þá lýst 
þeire iartein i kirkio. oc syrjit re deum. oc hríjjt plom klvkom. 
oc lofoþo afer Gvþ sem kvNo framarst. oc cn sgla þ>orlak biskop.

28. I ailfose varþ sá atbvrþr. flt maþr mci'öesc i leíc oc 
gek hoNd hans ór liþe. oc þvrfti marga meN til áþr i liþeN 
qvgmesc. Siþan fór haN heim of aftaneN. en of morgeNeN 
eftcr lavst i oþe verc i hoNdena. svál haN ma're eki sofa. oc haN 
fek travT légró. héthaN1 siþan af plom hvg. a cn sgla Thor- 

lac biscop til hialpar ser oc heilso botar. efter þat raN a haN 
hofge. oc sa haN siþan i þeim hpfga eN sgla Thorlak hiscop. 
oc mplli haN viþ liaN oc tóc ehi a honom. TÍt gerese yþr nv. 
sagþehaN. fll lieita a leiþ fram. oc enda eki þat ér ér heiliþ. 
Siþan vacnar haN. oc var þa alheil. oc miNtesc á siþan i hvg 
sér. hvi eN spli þorlakr biscop monde þaN akenig gert hafa of 
heít lians. oc mvnþe þá siþan. at has hafþe heitiþ. fl eN sgla 
Thorlac biscop of svmaret áþr. firer aigom broþvr síns. en hafþc 
eki i hvg comet at enda. Sende haN siþan i Scalaholt hvar-

i) lion, 645 (misrita’f)).
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tveGía heít fe. oc vrþo aler fegner es þesa iartein heyrþo sagþa. 

oc gerþo Gvþe þaker. oc sglvm þorlaki biscopi.
29. A bo einom var griþvyr maNýGr. sa er travx ma’rv 

carlar reca naH flrer honom. En þa harsc svá at. flt egi carl- 
maþr var a hónom. En naiten þyrfii heim at reca. Yarþ siþan 
til kona ein vel tvilog en knó oc vel vizc1 at fara eftcr riíútom. 
oc hafþi staf i heNde. En er lio'n com i nónd viþ na;ten. þa 
gerþi griþvrjrcN a mót lieNe. Gn hon lavst liaN siþan þegar 
meþ stafnom. Cn griþvijreN gek eki vndan. oc vilde staija 
liana. Cn hon varþ a mile hornaNa griþvrjseNs. oc tóc siþan 
hoNdom of lials griþvngenoin oc hélt sér sva. En griþvqreN 
vilde liana ávalt ofan fora. Don tóc þá siþan. ilt moþasc mipc. 
oc var þá viþ sialft. at hon moNdc verþa lavst at láta. þóxesc 
lmn þa raþen til orkvmla. cþr til bana. þviat hon faN cki at 
griþvgreN meíiesc. IJét hon þa siþan a eN sgla Thorlac hiscop 
til hialpar sér. Efter þat bra hon cnífe oc leitaþe at scera 
a lialsiN . slíct es hon máTe. En er lieNe var miNzt vón. þa 
fel griþvgreN. oc ré’re fra sér ala fetr. oc Jivgþe lion þa fior- 
hrot a vera. Comsc hon siþan naiþvliga heim. En þa er cfter 
najtonom var farit. þa gek griþvrjren efter nájtonum. oc sva 
liógr oc hýn. at liaN gaf þá at pijgom maNe gajm. Cn á sa o( 
alt svmaret2 efter þat es atgarjriN hafþi veret.

30. Sa atbvrþr varþ eN. at maþr lét gelda hesl es liaN 
á’re vnan oc goþan . Cn at liestinom com blóþrós mikil. Cn 
cftcr þat svfr óseligr. oc svalafr qviþrcN a liestinom. svát clci 
má’re gana at mát sér of siþer. oc gerþosc at vagfol micel. oc. 
liol á sva stór. at maþr ma’re stirja í linefa sínom. oc þar 
com of siþer. at fvnaþe qviþreN. oc voro scornar afalarscoþ - 
ernar at' liestinom. oc þó’re cki vón. at lifa moNde lerje. 
Eftcr þat hét sa er áTe hestiN. ftt gefa halfan hestiN enom 
spla Thorlaci Jiiscopi ef framqvgm[e]sc. Siþan forþi haN a 
bravt liesliN. en hríþ á mikil. Cn in sgli Thorlakr hiscop gó're 
sva lil liesz síns. ÍU a einoin halfom manaþe varþ alheif hestriN. 
oc sva scarþernar á. sem oþrom geldom hestom. Cn sa leýsti 
siþan hestiN lil sín of várit es heitiþ liafþi. oc cnde vel heít 
sit eftcr raþe l’ols hiscops. oc þecoþo meN cvþe þesa iartein. 
oc enom sgla Thorlaci biscopi.

i) viti borin, 379. í) svmaer, (ritvilla), 645.
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31. Ma[>r fór |icn;i in sama vetr. efter vpteknig ens sgla 
Thorlacs biscops ovarliga meþ liest. oc brast niþr ís vnder olom 
samau þar er vátn fal var vnder oc divp. Cornsc rnaþreN brat 

vp yr vokixc. en hestriN comsc eki vp. for maþres siþau licim 
til boiareNs scyNdeliga. oc calaþe a meN. oc greip iarnsleGio 
i lioNd ser. oc raN firer. oc bravt iseN. en víbe vocna. oc er hononr 
var mÍNzt vón. þa slap sleGian ór hende honom i vokena. oc
i divpit. como þa meN at. oc comsc þá vp liestriN braT. En 
sleGian naþesc cki. oc mercþv þeir til. iivar sleGinNar var vón. 
sctv vp dragsteín a landeno gagnverl. oc eki afnér vatnfaiino. 

oc gego heim siþan. En þeim es sleGiona liafþi niþr felt. 
þóTi ii slysforsín. en fiarscaþe bvaNda. oc het siþan. aeNsgla 
Thorlac biscop. at sleGian scylde nasc. En fom notom siþan 
com haN tit þar. es sleGian hafþitynzc. oc Jia er haN vilde at 
hyGia. at elci feli margsteiNÍN. þa stoþ þar sleGian viþ steiniN. 
sem maþr hefþi nýse'i' niþr. Varþ haN siþan alzhugar fegÍN. oc 
tóc sleGÍona. oc hafþe hcim. oc dixit þesa ena fagrligo iartein 
plom moNom. þeim es viþ voro staber. oc lofoþo aler Gvþ oc 

cn sgla Thorlac biscop.
32. ÁNan atbvrþr varþ cn JieSom glikr i Scalaholte. þar 

brotnaþc þclahpo. es grof var grafen. En þa var fegen til ox 
mikil. at hfiGva þelaN. En er grofen var grafen til lox. þá 
glpmþesc pxen. oc var pnpm seld til varþveizlo. En eki var 
sacnat fyn. en ij. notom eþa þrimr si)i[an|. en verct hafþe 
ínart þeira maNa þar viþ stabr. es oveNa Jió’re lil fvNdareNS. 
Var heitiþ siþan vico siþan. e<n liorfit hafþe oxcn a eN sgla 
Thorlac biscop. Til Jies at aftr scylde coma oxen. iioþi saigom 
oc kertis gerþ. en at cínc not Iiþe.Ne. þa fanzk oxen i rekio 
þes manz er áþr liafþe varþveiT of vetreN.. oc var þá sem ny- 
IogJi være niþr. Cn þar bafþe áþr oftliga leitaþ veret sva. at 
vist var at ]ia var cki þar. þóTc plom sia atbvrþr micels verþr. 
þeim cs viþ voro staber. oc var Pol biscop i þéSo heiti meþ 
oþrom moNom. oc virbe þesa iartein þvimeira. en aþrer. sem 
haN kvNi gon siá en flester aþrer.

33. 1 Obþa varji sa atbvrþr. at najta hcler fel. oc vrþo 
þar vnder xij naít. Jiaj pl liofþo þegar bana. oc var nalega hvert 
bein þeira brotet. oc eiþ iþr osaicvþ i þeim. Cn omnipotens1

i) opc, G45 = almáttújr.
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Gvþ let 'fylgia miNiliga hvGan þesom flarscaþa. i iartein þeire. 
es luiN let verþa firer eN syla Thorlac biscop. þar varþ vnder 
biargeno meþ aþrom naitom óxe mikil oc goþr. Cn er mex 
como tii hélseNs. þa só me\ þat. at vndan biargeno lóc hofvt 

oxass þes eNs mikla. oc þat var qvíct. eN naliga var maNheþ 
at biarjgino; es á oxanom lá1. þa var til farit at hogva biargit af 
oxanom. oc veret at mikiN hlvt dags. |>a var heitiþ a cn sgla 
Thorlac biscop. fit oxeN scylde viþ ré’ra. oc liéto þeir al gera 
kerti lil glorie2 enom sgla Thorlaci biscopi. þat es toki vmb 
oxaN. Cn er bergil var f$rt af oxanom. þa var reistr vp oc 
stvbr. meþan haN fór vt or helinom. Cn þa gek haN þegar eiN- 
saman. til aNans helis. oc ál þegar mát siN e.v sama aftan. oc 
var eki bein brotit. ne knýi'. oc þÓTe þat af þvero fra glikend- 
om vera glom þeim moNom. es deili viso á. es eki var livert 
bein br.otet i honom sem oþrom nailom. þeim es vnder slicom 
þvnga hofþo3 verit. en kertit var .v, alna lapt. oc braN of 
helgom dome eNs sgla Thorlacs biscops hans mesodag. oc lof- 
oþo aler Gvþ oc eN sgla Thorlac biscop.

34. Halr4 Gizerarson. goþr prestr oc gofvgr. hafþe qverca 
meín. oc sóxe oft mióc. svát haN má’re náliga eki mgla. oc oi]om 
mat niþr coma. en sialdan meinlavst meþ olo. en er Iuin fór 

leiþar siNar of svmar svat haN kende þesa meiNs. oc var hon- 
om boþi meiNt niþr at svelga. o<T svá at dreka5. en meínst at 
hosta. þa com haN i Scalaholt of fareN veg. oc baþsc íirer. at 
lielgom dome. cns sgla Thorlacs biscops of stvNdar sacar. en 
áþr liaN geiji a bravt. þa tóc Iuin til trafaNa. es a clgþom þeim 
voro. es tildat0 var of kistona. oc reiþr" á querknar i cros8. 
oc saig þeta: Sancte Thorlace ora pro notíis. Siþan gec haN 
a bravt ór kirkione. en er haN com lil liesz síns. þá hrgcþi 
haN. oc varþ honom þá eki ilt viþ. efter því sem vavþe var á. 
þa treystesc haN eN framan Gvþs miscvn. oc iartein. þa er haN 
þói'esc fin,et hafa. oc tóc þá at hósta cfter því. sem þá es hon- 
oin var vant mest meín viþ. at verþa. FaN Iuin þá siþan. at 
Iuin var þá til lóx heil orþoN. oc dixit Iuin ipse þesa iartein

1) oc blés hann vii) miök ok monbilega, b. v. C. 2) = dýröar.
3) fyrst ritaí) hafþo en sftan skafib nt og scít 0 yfir.
4) = Hallr. s) lirækja, C. 0) = tjaldat.
7) = riitr. «) i -P , 645.
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Poli biscoiii. svát marger lieyrþo á. oc lofoþo alcr almatkan 
evþ. es slicar dyrþer lgtr verþa firer s^lan þion sín þorlak 
biscop.

35. Sa atbvrþr varþ a bo þeim. es i Grof heiter. scamt 
fra Scalabolte. mioc a ofanverþom dogom eNs s^la Thorlacs 
biscops [at misera tali því. es hav hafþe her i heime1. fttgvl- 
sylgia tyndesc. [sv er árri eigin kona þes manz es þar bió i Groí"-. 
var siþan leitá'r'1 * vaNdliga hvervetna. þar er i hvg com oc von 
þóTe vera. oc faN/.c elci sylgian. þa var siþan lieitiþ a helga 
meN boþe fostom. oc olmoso giofum. saipom. oc kerta giorþ. 
oc faNzc þo eki sylgia. [f>á var leíT at spvrnipom viþa. þvi 
at þat þo’re morgom moNom gliklegast. at stolit nmNde vera. 
oc spvrþesc hvergi tii. Dófnaþe þa ifer siþan. oc gat egi maþr 
sylgioNar4. En þas vetr cfter es hcilagr domr eNs sgla bisc- 
ops hafþi verit vp tekiN ór iprþo aþr [ofj svmarit. oc nvhever 
aþr verit. mioc mart fra sagt. þa sceót5 þvi i hvg heNe hvs- 
freyioNe. es gvlsylgioNar hal'þe mist. ftt heita a cn sgla Thorlac 
biscop. at sylgian fyNdesc eþr qverne aftr. het hon at gefa 
halvirþe sylgieNar til þaka hans. en litlo siþan en hon hafþe 
heitiþ. varþ sa atbvrþr a bo þeiin es nal^gr var þeim bnnom 
es sylgian hafþe týnzc firer aiNdverþo. fil maþr var at syslo. 
oc reiþe taþ. a acrland. Cn er ha\ com at goto þeire. es 
þioþ gata var þeira maNa es'riþo oc gego. þa sa haN nacqvat 
gloaviþ. a gotONe. En þar giqo þa stafcarlar cfter gotoNe. oc 
sté eiN þeira a þat ofan. es vercmaþr hafþi sét. Siþan gec 
haN til. oc tóc þa þar vp sylgiona þa ena spmo. es aþr var 
fra sagt. es tynzc hafþe a aþrom bonom. en nv faNzc. oc var 
sem nylpgþ vere niþr albiort oc olest. 6n þa voro liþen fra 
þvi xiiij. ODisere. es tynzc hafþe sylgian. oc þó're sia atbvrþr 
mikils verþr þeim es viso. oc gerþo Gvþe þaker oc sglom Thor- 
laci biscopi.

3G. Under Eyiafiolom varþ sa atbvrþr es facvNlegr er. 
þar var fylct hvsa a mile sveine einom vgorn vij. vetra gpml- 
om eþr viij. oc fylgþo honom mioc marger meN af bo þeim. 
es heiter i Arnarbole. til þes manz hibyla. es þat var margra 
maNa mal. at faþer være sveiNsens. en prezkona var moþer sveiNs-

2) frá [ v. í C. a) = leit átt(P).
s) = skaut.

1) frá [ v. í C. 
4) frá [ v. í V.
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ons. oc hafþe prestreN fórt fram sveiNiN þangat til. En has 
var þa boþe gainal. oc fesna/þr. en þa var vatna voxtr mikil. 
En þar voro vatn fol .ij37 amile þeira boiaNa. er sveininom var 
fylct. oc livartke gryþra. en1 toc i miþia siþo. hroSe. oc oóþ- 
oknóm3 moxom þót roscner vœre firer stragleix sgcom. En 
er þeir hofþo niþr se’ran sveiNÍN. þa foro þeir a bravt oc aftr 
i Arnarbole. En bvaNdeN var eki heima a þeim bonom es 
sveiNÍN var niþr se’rr. En hvsfreyia varþ viþ óþ. oc keyrþi 
sveÍNÍN hoGom a bravt þegar a hgla þeim. þa var framorþit, 
dags oc scvra veþr a. Cn svcínín. hafþi scín ifer ser. eN ev 
not var orþen. þa com heNe i hvg hvsfreyioNe. hverso ferliga 
hon hafþe sveixiN a bravt rekeN. oc baþ þa siþan. at meN 
scyldo fara at leita hans. Fóro .ij. me\’ at leita pveri4. oc fvNdo 
cki. oc fóro vnz þeir como i Arnarbole. oc reþosc meN þaþan 
i ferþ meþ þeim at leita pveri6. En prestr sa er vp hafþe 
foban pvervmfi. varþ lirycr viþ þeNa atbvrþ. oc fór til kirkio. 
oc sairj saltera. oc hét af plom hvg a e\ sgla Thorlac biscop. 
at Iuin leiþreTe nacqvat þeira mal. En stvNdo siþan. þa com 
pucr1 þar i Arnarbele þvn oc catr svat liaN var eki vatr stors 
of arkla vp. haN dixita Sva fra fcrþ siNe pver9. at haN fór 
grataNde or garþe þar er þeir lrnfþo viþ haN scilezc. oc vise 
haN eki hvert haN horf'þe. en veþret osvast. qvatsc haN þa heitiþ 
hafa a eN sgla Thorlac biscop ofvalt10 sem haN maxe. at haN 
scylde honom viþ hialpa. For Ikin vnz haN com at sa;þa sciole. 
oc sofnaþe þar. Cn er haN vacnaþe þa sa haN þegar boeN i 
Arnarbole. oc gek þa til hvs. oc hafþi eki vatnit fvNdit a leiþ- 
eNe. Cn hvergi ma’re sva fara þar a mile at ínéNzcri pllon. 
at eki være þaj ij'0 reNaNde votn fyrer es svcínín moNde ifir 
hvarlki comasc mega fararsciotalavst. Vrþo aler fegner þesi 
iartein. es viþ voro staber. oc lofvþo Gvþ almatkan es slicar 
dyrþer. oc iarteiner Iptr verþa i sifelo firer þion sín Thorlac 
biscop.

37. J>at barsc eN at þeNa vetr. at cín vgr maþr fatocr. 
sval haN hafþi ser oqa biorg. nema þa er goþer meN gofo honom

i) þo, b. v. 045, en púnktab nndir, til morkis iim, aí) þetta orV) eigi 
ekki ab lesa. i) = óvtc'b. a) = óknám.

4-5) sveinsins. o) ~ sveininn. r) = sveinnitin.
8) = sayiii. j) - sveinninn. 10) v. í C.
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firer Gvþs saear. eþa þat es has maTe veiþa iiacqvat til matar 
sér ýr fiske vgtnom. Sia muþr var frende. eNs s§la Thorlacs 
biscops. oc liafþc haN honom mart gefit. oc logom veí'i'. llaN 
gek siþ til valz ein hvern dag of scamdegi. oc sat a ise a\an 
dag i almiclom cvlþa. oc vei'be eki. oc eki veíöo aþrer oc þeir 
es a isinom sóto. En sveiNiN hafþi eki til na’rverþar «cma 
haN veibe nacqvat. Cn þa toc at liþa a dageN. svat comet 
var at solar fale. toc þa siþan at harþna i scape. pveri. var boþi. 
at haN col mioc oc hvijraþe. en veibe eki. Het haN siþan 
meþ grate a eN sfla Tborlac biscop. at liaN scylde honom þa 
eN nacqvat til natverþar gefa. sva margan rnals mat scm haN 
hafþe lionom fyii gefiN. oc liet haN at sygva V. tegom siNa 
Paler noster. tii yloric enom sfla Thorlaci Jiiscopi. En iN hclge 
«vþs þioN heyrþe bon hans oc aheít. oc veiTe þat er haN 
var beþeN. oc for sveiNÍN elii fyn heim af isenom of aftaNÍN. 
Cn liaN hafþi veíöa v. tego iisca. oc voro miclo betri lioldi en 
þa þó’re vón vera i þat mvnd vetrar. Eki col liaN þaþan fra. es 
haN hafþi lieitiþ. Cn aþrer veiöo eki þeir es liia lionom solo. 
a isenom. Fór haN siþan heim þangat. es haN var iNhystr þa. 
IlaN fck sér nacqvat til atvÍNo. oc viso þeir gloGliga þeNa atbvrþ. [oc 
sva þiijaner* þeira. oc lofoþo aler Gvþ oc eN sfla Thorlac biscop.

38. Sa atbvrþr varþ i Viþeyío. flt orn lagþesc i eyna. of 
varit efter vetr þaN es aþr er fra sact. i þat mvNd es vón var 
at ecver vœre sem mest. ef eki béri aNat til. En an’NÍN gerþi 
sva mikit bvrán. oc íiar scaþa. al fogleN varp ngr egi. Cn sá 
es varp. þa bar orNÍN vNdan iamsciot. Cn er prNeN ilo eN 
of dag i eyna. ngr nóne dags. þá fór Biarne prestr bvaNdc til 
kirkio. oc het a eN sfla Thorlac biscop til fvltírjs. ftt af mé’ri 
raþasc þe'ra vaNdreþe. Cn- vercmeN voro at arnirjo. oc 
viso eki til. at baN hefþe heitiþ prestreN. eii er otnín com i 
eýna. þá se’resc haN scaml fra þeim. þa liliop cín verc maþr 
til. oc vilde elta a bravt gr.NÍN. Cn haN beiþ lians isamastaþ. 
oc laist haN prNiN meþ vercforeno er haN liafþe i lieNde. 
drifo þeir þa lil íleire vercmeN. oc goto lilaþit erninom. 6n 
siþan samnaþesc fogl í eýna. oc varþ eGver boþi gor oc mikil- 
oc lofoþo ater Gvþ oc eN sfla þorlak biscop.

1) frú [ óljóst en verÖr þó varla ðöruvísi lesiÖ; þessi orÖ vanta í C. 
a) er I). v. G45, og ritar en7, en bandinu er ofaukiÖ.
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39. I Floa varþ sa atbvrþr. ftt kona sv er [f>orný heiter1
lióf ketil af elde. Cn þa varþ tre íirer Iiglom lieNe. oc fel hon 
a bac aftr. Gn keliliN velaNde slagnaþe a Iiana. oc braN hon 
mioc. svát moNom þoxe travt lífs vón. gerþi siþan í sviþa 
mikiN. svat hon má’re cki oopaNde bera. Cn siþan het hon 
meþ ologa2 miclom. a eN sgla Thorlac biscop. at haN scylde 
sva linasc lata sviþa. at hon mgTe bera. svát eþrom þgxe eki 
ilt hiá vistar. þeim es lieNe þvrfto þá at þióna. En nalega 
þegar es hon hafþe heitiþ. þa tóc ór alan sviþa. oc fél a 
hana svefn hofge. Cn er hon vacnaþe. þa þo'resc hon heil
vera orþeN til lox. oc var þa siþan til leitat. þar er hon hafþi
acaflegast brvNen verit. oc var þa scín á vrjt oc þvnt. oc 
reis hon vp þegar aNan dag eftcr alheil lofaNde Gvþ oc cn 
sgla Thorlac biscop.

40. Iíona het Haldora. vg at aldri. oc gift einom
g’rstonom maNe. hon tóc meinsemi micla. svat hon gerþisc 
carar maþr. oc varþ lieNe i rekio alt at viNa. hon maTe elci 
gaga. oc travT sitia. oc var naliga aflavs3 i olom liþom. oc 
varþ hana at bera ávalt fraCD cþa iNar. oc hvertki es hon scylde
fara. voro logom mikler verker at heNe. Fel' lieNe ngr alt
samau. oc var lieNe logom scapþvgt. voro oc lnngom i horþ- 
om hvgom astmeN heNar. es ifer heNe sóto. var heitiþ íirer 
heNe mioc drívct. oc féxk4 eki á. ncma smaroar einer. oc þo 
scaCDer. En er hon hafþi i cor legit nalega vj. misere. þa 
gerþesc mÖNom sem tiþast of aheít viþ cn sglaThorlac biscop. 
oc var þat robl i hvers manz hibylom coiulie^. at segia fra 
hans iartcinom. oc heilagleíc. þa tóc cin hverr maþr lil orþa. 
of aftan. er slíct var hialat. oc mglti sva. þá þó're mér nv. 
micils vmb vert of iartegna craft Thorlacs biscops. ef haN léti 
Maldoro verþa heila. es vj. CDisere hevcr i kor lcgil, En 
marger tóco vNder. at haN mvnde þat af Gvþe geta ef haN vilde. 
En sia atbvrþr var i VestmaNa eyiom. þa bar þat siþan flrer 
einhveria hvsfreyio. of naT. þar í eyionom rélorþa. ftt heNe 
þóTe sem maþr qvgme at sér í svartri copo. oc þo’resc hon

0 frá [ Oddný hót, C; oróatiltækilb „heitir” sýnir, aí) jartein Jiessi er 
ritu% samtfba.

2) = aloga = alhuga. 3) = afilaus.
4) = fékksk. 0 = daglega.
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vila. at eN sgli Thorlacr biscop var. HaN in^lle viþ liana fyne. 
þyker yþr ejti sýnt. hvart ec mon geta at Gvþe. at Ualdora 
verþi heil. hon svarar. 0lom þyker þat sýnt [herra miN. dixit 
hon1 * 3 . Cn sgli biscop mglti. Fás þyki mér i leitat. farþv. oc 
seg heNe þesa vitron. oc mgl viþ liana at hon fare i Scalaholt. 
ef hon vil heilso geta. En ec mvn fara flrer heNe. oc greiþa 

farleijþ lieNar. Siþan vacnaþi hon hvsfreyian-. oc fór at segia 
eNi sivco vitron þesa. Cn þa er leiþe gaf ór eyionom. þn 
fór hon vtan. oc var hon siþan. í borom borin í Scalaholt. 
oc fylgþi lieNe moþer heNar. oc bvaNde. En þegar es hon sú-' 
kirkiona i Scalaholti. þa þÓTi heNe sér þegar hvgleTara verþn 
en áþr hefþi orþit ne eino siNe i heNar meinsemi. llon com 
þar necqveriom noTom flrer kirkio dag. oc þóTe lieNe necqver 
scae a liverio dogri verþa a sinom mý're. alt til kirkio dagseNs. 
En þar var þa flolmeNe mikit. oc liafjie Pol hiscop i formgle 
sino. at meN scylde biþia ftrer heNe. 9.1 hon [arnaþe þat i siNe 
þangat como sem heNe var mest fyst at þiGia. En cnom spla 
hiscopi til dyrþar aica. en afri alþyþo til trv bótar4. En eN 
ngsta dag eftcr. þa gek hon til altaris. oc varþe figrgvle. oc 
reiþ siþan fom nóTom siþan til alþirjes. oc var þar sýnd plom 
þigheime alheil. oc lysti þösi iartein Karl abote. oc lofoþo 
aler Gvþ. es slíca hlvte veiter ílrer þión sín Thorlac hiscop.

41. A alþirje þeso eno sama. lét Pol biscop [raþa vp5 at 

bon maNa jarteiner cns sgla Thorlacs biscops. ]výr er her ero 
scrifaþar a þesi bóc. Cn þar var sa maþr viþ sta'br. es sva 
var dá/fr at haN lieyrþe eki nema ópt være at honom. En er 
iartegner voro vp sagþar. þa heyrþe haN iamgloct. scm aþrer 
ineN. oc var haN heil orþeN síns meiNs.

42. Sa var aNan viþ slabr viþ þeNa athvrþ. es sva var 
oscygn. at haN sa travx fiijra siNa scil. oc var cki verc fon ■ 
en naliga félavs. lionoin fek mikils es ha\ heyrþi iartegner 
cns sgla Thorlacs biscops. oc gek ín i kirkiona. oc lagþesc a 
knebeþ. oc baþ cn sfla Thorlac biscop meþ torom. ílt haN 
scylde honom necqveria lícn veita. ön er haN reis vp af

i) t'rá [ at pér ínunit Jiiggja af gubi pat scm þér vilit be%it hafa, C.
■i) livsfreyio | an, í (tveimr línum), C45.
3) á spázíu i G45, meí) tilvísunar mcrki.
4) frá [ fengi heilsu sína, C. s) frá | lesa, C.



t’orliíks sngn. BISKUPA SÖGUIl. 353

lj0NÍNe. þa var haN heil. oc var þesi jartein Iyst. oc lofoþo 
meN Gvþ. oc e\ sgla Thorlac biscop.

43. Eín kona hafþi vanheilo1 inicla. hon hafþi qviþ sul 
harþan. oc hýtligan. hon reis vp ór rekio lotom. oc va\ at noc- 
qveriom hlvt til reiþo ser. Cn var þó aiþscóþ. oc aiþcvmol i 
scape af sino meíne. Cn hon [!á ein vgn2 a hveriom holfom 
manaþe oc spió þá bloþe. nér fvlom mvnlogom. Cn er hon 
hafþe þera meín háft. naliga þriatego vetra. oc var lieNe sít 
meín þvi olipgra. es legr liafþi viþ lcikit. Cn er scamt var til 
ineso dags. eNs sgla Thorlacs hiscops. þes er of vetreN er3. 
þa lóc hon eN eua spnm meinseme. sein hon áxe vanþa til. 
oc liafþi hon alclregi orþit einvýNi en þa var hon. KeNi maþr 
slóþ ifer heNe. oc lagþi þat raþ til. al hon scyldc heíta a eN 
s^la Thorlac hiscop. oc gerþi hon svá. oc hét af glom hvg 
lil heilso bótar sér sogom. oc bona halde . Cn at CDeso deginom 
cNs sgla Thorlacs biscops. reís hon vp or rekio. oc hafþi þegar 
meiri heilso þegit af arnaþar orþe cns sgla Thorlacs biscops . 
en laija (jfi áþr. Cn þó var eN necqver svlr i qviþe heNar. 
hon hafþesc þa logom a bonom of iolen oc var al kirkio. 
Cn er hon var at kirkio síþ of aftaNeN firer cn á’ra dag i iólom. 
oc var mýrct í kirkioNe. þa bar fyrer liana lios mikit at siá í 
soijhvset. svát hön má're travT igegn siá. Cn þó þo’resc hou 
sia maN scryban i lioseno. Cn fra þeire stvNilo máTe cki keNa 
i qviþe lieNar þrota. Cn þó þo’resc hon keNa meinseme firer 
briosti nacqvat. oc miclo miþr en áþr. Cn of noTena firér [eN 
a’ra dag fra enom þretaNda4 . þa bar þat firer hana. ílt hon 
þotesc siá Thorlac biscop gaija i svefnhvset. ok at rekioNe þar 
er hon livilde í. Cn þá vacnaþe hon. oc var þa alheíl. oc 
sva aia daga siþan. meþan hon lifþe. oc sva hog i scaplmfn- 
om sinom. Ut hon mglti oijom maNC i meín. þakaþe hon 
alrnatkom G\þe lieilso sina. oc enom sgla Thorlaci hiscopi.

44. Sia var cn aiNor kona. es varþ firer miclo meine. a 
þeim enom sama vetri es aþr var fra sagt. sa var aNan vetr 
fra þvi er vp var tekiN sanctus5 domr eNs sgla Thorlacs biscops.

i) þannig 045 ; vnnheilsu, C. i) banvœn, C.
s) 1237 var lOgtekin fjorláks messa ol' suniar (20. Juli); cn af þessu

(,r aþ sjá, sein margir Iiafi áí)r lialdi'fe þann dag lielgan.
») frá [ geisladag, C. ■,) = heilagr.
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Siá kona gek ór stofo v. dag a miþlom imbrodaga of iolafosto. 
i eldhvs. ev er hon la)t níþr mi$c at sýslo þeire. es hon 
hafþi fram. þa fel ór réfri ovan tre mikit oe þvgt. oc com a 
bac heNe. oc lamþesc íirer boþi hryGreN. oc oNor beinin þar 
er á com. oc vise eki til tnaNa. es meN como at heNe. oc 
var hon hórin í vaþmále þaþan. hon vise loijom eki hiflat. oc 
var hgx meþ olo. oc hvergi hroraNde. oc colhlát bac heNar 
alt naliga oc híart sára. En er sva var comet mýTe heNar. 
þa var heitiþ firer heNe. á es sela Thorlac biscop meþ vinhraþe. 
goþra keNimaNa. es þar voro viþ staþer. ftt hon scylde sygva 
v. tegom siNa. Pater nostcr. Til dyrþar enom sgla þorlaki bisc- 
opi. oc hafa svijit alt aþr liþeN vœre ODesodagr eNs sgla Thor- 
lacs biscops. meþ fvltige bvaNda síns. oc sonar ef hon liefþe 
eki mÓT til. siolf. Cn drotens dageN efter imbrodagana var hon 
i stófo íní . þa er aþrer meN voro at tiþom vte. meþ sva 
litlom méTe sem aþr var fra sagt. oc var iNe hía heNe hvs- 
freyia heNar. oc dÓTer hvsfreyioNar. mgr litel. oc vg. oc var 
fostra eNar sivco kono. Cn er hon saig slíct es hon þoTesc 
mega af heit saig sinom. þa raN a hana omégiNs liófge. En 
þegar es heNe hofgaþe. þa þoTesc hon sia eN sgla Thorlac 
biscop gaga í stofona i canoca bvniqe. oc at þar er hon hvilde. 
þa melte hon en sivca kona. i þvi es lion þoTesc siá haN. 
Sel erom vér. qvat hon. erþv ert lier comeN. hon vacnaþe 
viþ þat. es hon liafþe mglt. oc þá spvr' hon hvsfreyian. viþ 
hvern hon þó’rcsc mgla. Viþ Thorlac biscop. qvat hon. haN 
þÓTe mér her comeN vera. El'ter þat reis hon vp i rekipNe 
konan. oc forþesc a golf fram. oc var þá orþeij alheil. oc 
lofoþo þeir aler Gvþ oc eN sgla Thorlac biscop.

45. Sa atbvrþr varþ i Scalaholli. es mikils er verþr. þar 
fóro meN a ferio scipe. ifer ó þa er Hvít ó lieiter. var sa 
majir at ferioNe es SteinþóR heiter1 2 . oc flvTi ifer óna prest 
þaN es syijva seylde i þig sín. En fatoker meN voro viþ óna. 
oc vildo giarnliga i Scalaholt fara. <af því at þar var þeim rneira 
sciol. en hvar aNaRs staþar. En veþr var á hvast oc mioc kalt.

1) pannig 645; = spyr.
2) sbr. kap. 39 : „er :f>órny heitir”. fietta sýnir augljóslega afe Stein- 

þórr hefir þá veri'b lifanili í Skálholti cr bókin var ritub. C liefir frá [: 
hét sá Steindórr, er vi% ána var.



oc var scipit solit oc frtírit. en óen var mikil. oc var breix ifer 
at róa. en íerioviaþr var i sciNbrócom miklom. oc þéi’orn. 
þeir foro a scip ener snarþo meN X. en ferioma/ireN xite. En 
þa com eN xij. rnaþr oc stó þegar a scipit. es sá com til. oc 
bar síþan scipil fra lande oc a divp. Cn þegar es viNdr com 
at. þa fylde scipit. en siþan soc niþr. Efter þat com scipit 
vp. oc sva meNener fíester lífs. oc comosc necqverer a kiol. 
Cn ílcster feijo a haN . oc bóþo haN tonaþar. ferio maNeN. oc fór 
þá i caf alt saman. oc heldo þeir lionom niþri. vnz Steinþór 
comsc ýr þvi fateno i kafe. es þeir heldo á flester. Cfter þal 
com Steinþón vp. oc liafþi haN þa drvkit mioc. oc var þrec- 
aþr mióc. af cvlþa. oc coinsc haN þa eN i scipil vp. oc fec 
prena1 * * . en fvlt- var scipit. oc marþe vpi of stvNdar sacar. en 
íirer vár divpit at mestom hlvt. komo þá vp liiá lionom meNener 
oc ilester aler orcNder. VgTe liaN þa oc eki sér lífs. En meþan 
scipit marþi vpi. liét Steinþón a Gvþ oc eN sgla Tliorlac hiscop 
til þes. at haN scylde coma til þes landz. es ngr var Scalaholte. 
oc líc hans scylde ÖNasc. þÓT lionom være eki lifs aiþet. 
Siþan fór haN niþr til grvNa. oc var sva þvijr i vatneno. sem 
steinar være viþ haNbvNdner. es scÍNbrocrnar voro fvlar vazt8. 
haN gtlaþe. at vaþa i cafeno meþan haN vise til sín. til þes 
landz es liaN vilde coma. oc lét ár stromiN fala á siþo sér. 
Cn sva var divpit mikit. at þat var iamscioT es haN com til 
grvNa. oc þa var þrotit preNde hans. J»a varþ facvNdlegr 
hlvtr. liaN þo'resc siá sem lioNd manz i cafe. oc sopaþe vatn- 
ino fra aNdlite lians. oc lóc haN oxd i cafe. svát haN drac 
eki. oc fór sva þrysvar. Taca vilde haN | hpNdom þat4 es liaN 
þo'resc s[i]a. oc má're haN cki. Cfter þat tóc óen at gryNasc 
þar er haN var comeN. oc grvflaþe haN til landz. oc mai’e 
hvartki staNda ne gaija þa er haN hí’re ineN. en þó varþ haN 
heil fára na’ra. Ct sama qveld var farit efter Steinþore. oc a 
leít lica. þa fvNdosc líc tveuia moþgna. oc i fotom þeira silfr- 
sylgia sv er þgr hofþo sagt aþr. at þgr scyldo fora Thorlaci 
hiscopi. Sía atbvrþr gerþisc a degi artiþar C.lpgs hiscops.
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1) þat er = árina; ár eina, C.
*) sýlt, C. 3) = vatz = vatns.
«) frá f höndina þá, C.
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46. Holfom manaþe siþau' varþ sá atbvrþr þar at eNi 
s^mo ferio. [oc þar er ferian er vgn. á oNe at vera1 2 *. þa var 
eN same maþr at ferioNi sem fyR var nefndr es Steinþón hét. 
ön liaN var glmoso góþr oc armvitegr viþ fatokia me\ at þvi 
9II0 es haN hafþe fóre á. En voro marger fatoker ineN viþ 
óna. oc móTo eki ifer comasc af þvi at ÍS var á óNe. oc eki 
gegr. en scipeno maTe oc elá viþ coma. Tóc þa at gráta 
fátókis liþit es þat má'ri eki sokia til þes sciols. es þat hafþi 
lépi til spara/.C'. Honom gecsc þá hvgr viþ ferio maNenom. 
oc calaþe haN oc mjjlte. Costit ér oc gratit cki. qvat haN. 
heitom vér lxcldr a eN sgla Thorlac biscop. oc syn,om v. sínoiti 
Paler noster. til (jloric honom. oc má haN yþr þegar láta ifer 
comasc. es haN vil. Siþan syQO:i þai. Cn efter þat. þa.felniþr 
íseN of þvera óna. oc litlo breiþare voken. en scipino máTe 
roa. oc la íse,N siþan nocqver dógr ogejjr. boþi vp oc niþr fra. 
tíI vitnes þesar iartegnar. 8,t aler mgTe sia þeir es til como. 
For4 þa liverr siþan leiþar siNar lovaxde oc dyrkaNde ovþ al- 
CDatkan. oc cn sgla Thollac biscop.

1) = 13. Marts 1200. Jietta er sftasta jarteinin; mun því þessi bók 
vera rítuí) á ofanverlbum vetri á.ri¥> 1200, og bætt vib j>ví sem gjörzt liafí i 
frá alþingi og til jjess þá var komií) vctrar (kap. 11—1G).

2) frá [ v. í C. — þessi orí> ,,er vgn” sýna aí> bókin er í Skálholti
rituo, e'fca jiar í nántl.

«) = súngo. 4) === fór; fór, C.
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II*.

(jnnur jarteinabók þorláks biskups.
1 Kynn á Englandi lét maðr nokkurr, sá er Áuðunn liét, 

gjöra'2 likneskju til dýrðar hinum sœla forláki biskupi, og er 
líkneskil var gjört ok settí kirkju, þá gekk at klerkr einn enskr, 
ok spurði, livers líkneskja þat va:ri; honum var sagt, at þat 
var líkneskja þorláks biskups af Islandi; þá hljóp liann með 
hlátri miklum ok spotti í soðhús eitt, ok tók mörbjúga, ok 
kom síðan aptr fyrir líkneskit, ok rétti bjúgat fram hinni hægri 
hendi, ok mælti svá með spotti lil líkneskjunnar: „viltu, mör- 
landi! þú ert mörbiskup”? — Eptir þat vildi hann á burt ganga, 
ok mátti hvergi hrærast or þeim sporum, sem hann stóð, ok 
var höndin krept at bjúganu, ok mátti ekki hræra. Dreif þá 
síðan til fjöldi manna, at sjá þessi fádæmi, ok spurðu liann 
síðan sjálfan, hverju þessi undr sætti; en hann játaði þá glæp 
sínum fyrir öllum þeim, er við vóru staddir ok þat sá, en 
hann sýndi með viðrkenníngu sanna iðran, ok bað þá, er við 
vóru, at þeir skyldi styðja liann með sínum bænum; en hann 
hét því, at hann skyldi aldri þesskyns glæp gjöra síðan. Báðu 
þeir honum af öllum hug heilsubótar, en almáttugr guð heyrði 
bæn þeirra, ok hinn sæli þorlákr biskup, ok réttist þá höndin, 
ok fór liann þá hvert er hann vildi, ok lofuðu allir guð ok 
enn sæla þorlák biskup.

2. Sonr prests eins, góðs ok göfugs manns, hafði fótar- 
mein mikit á únga aldri, tóku fætrnir at visna, ok at mínka 
aflit. Sveinninn hét Bjarni; hann var úngr at aldri, auðveldr 
ok auðráðr sínum frændum, ok af þessu meini tók honum 
mjök at þýngja, svá at hann lá náliga í rekkju ok mátti ekki 
ganga, ok var þat mikil hrygð föður ok móður. jþau höfðu 
mikinn ástarhug á enum sæla þorláki biskupi, ok hétu þau 
einkum á hann til heilsubótar sveininum, ok styrktu sitt áheit

i) þessi jarteinaltafli stendr aptast i 379, bls. 131—151, cn finnst í engu 
ð%ru liandriti af C, ncma 381 (Ito), sem er liklega afskript eptir 379; mun 
því þessi kafli vera nihrlag einliverrar annarar Jjorláks stigu og settr aptan 
vií> af þeim sem ritat) heíir bókina 379. Vel flcstar þessar jarteinir munu 
hafa gjörzt um og rétt eptir 1200 (sjá kap. 6. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 
'8. 20.). r) lcihr.; hann gjör&i, 379.

I. 11. 24
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meö söngvom ok fégjöfum, ok j)ó varð þar eigi allbráð skipan, 
en þó varð þeim ölluih hughægra síðan heilið var. Fám nótt- 
um síðarr bar þat fyrir konu eina, at luin þóttist mann sjá 
ganga í' rekkjugólflt, þar nær sem hún hvíldi, í svartri kápu, 
ok mælli við hana: „hversu fer at um fótinn eða um sóttina 
sveinsins Bjarna?” Ilún þóttist segja, at lítið þælti um batna. 
ITann mælti: Jiggja mun þar ráð til; sækit smyrsl þoiiáks 
biskups ok ríöil á, ok mun þá bætast.” Ilún vaknaði, ok sagði 
hvat fyrir hana liafði borit; en prestr þóttist sjá af sinni vizku 
ok ráðleitni, at smyrsl þau myndi vera smjör þat, er hinn 
sæli þorlákr biskup hafði vígt. Tók hann þau síðan, ok reiö 
á fótinn nokkurn aptan. En þaðan í frá bættist dag frá degi, 
þar til er liann var heill, ok fóru þeir feðgar báðir í Skála- 
holt, ok sýndu þar ok sögðu þessa jarteikn, lofandi guð ok 
hinn sæla þorlák biskup.

3. Mær hét Jórunn, úng at aldri en lítil beinvöxtum, 
vanheil mjök, en félítill faðir ok móðir; ok er hún var komin 
á þrettánda vetr aldrs síns, þá lagðist hún í rekkju ok tók 
þá at hafa verki mikla í öllum beinum, ok lá þó mest verkr í 
lendunum, þar til þær knýttu, ok krepti hana. Mátti hún þá 
ekki ganga, ok varð liana at bera, hvert er lnin skykli fara; 
gjörðist þeim þá mikill ábyggjukostr, er hana skyldu annast í 
langri vanheilsu með lítinn fjárkost. Hétu þau síðan á binn 
sæla þorlák biskup til heilsubótar meynni söngvom ok bæna- 
haldi óallátanliga, ef mærin mætti einbjarga verða til göngu. 
En viku síðarr tók mæriu beilsu sína svá bráða ok algjörliga, 
at hún var um nóttina nær at þrotum komin, en um morg- 
uninn ok um daginn eptir var hún heil, svá at hún gekk ein- 
sömun stoðarlaust, en annan dag eptir var hún sýnd [skyn]- 
sömu[m] mönnum, presti ok íjölmentri kirkjusókn. En vilui 
síðarr sá menn hana í Skálaholti heila, með vitnisburðum rétt- 
orðra manna um hennar ýanheilsu, ok lýstu þeirri jarteikn.

4. Sá atburör varð, er mikils var verðr, at fákunnligr 
gúllhríngr hvarf 'núsfreyju einni virðuligri or lokum þeim, er 
vandliga var varðveitt optliga. Ilans var víðarr leitað en von 
þótti, því at svá reis sumra manna orð á, at vanleitað mundi 
vera, ok eru menn þeirrar ætlanar, ok lienni þótti sjálfri engi 
von annars, en af manna völdum mundi vcra. þá var heitið

1) á, 070.
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á hinn sœla Jjorlák biskup, með umráði dýrligs kennimanns, 
þess er opt var reynt, at guð ok lielgir menn vildu í helzta lagi 
lians heit þiggja; var til þess lieitið , at hríngrinn skyldi aptr 
koma, ok menn skyldi vísir verða, livat grandat liefði, og var 
hæði heitið söngvom ok fégjöfum. En annan dag eptir fóru 
úngmenni eptir litlum mosa, er hafa þurfti; gengu þau síðan 
í gröf þá, er verit hafði kolgröf en þá var öll innan mosa 
vaxin; ok er þau vildu mosann upptaka, þá sá þau í einum stað 
meira mosann fram undir bakkanum, ok tóku þau upp, en þar 
var liolt undir, ok rendi þar fram or gullhríngrinn, en mark- 
stika stóð gagnvart. Var sá at nýju borinn málinu, sem lik- 
astr þótti at stolit hefði hríngnum, ok gekk sá við, ok sagði 
þat mönnum, at bæði var heimskligt ok illgjaruligt, at hann 
heföi ætlat, ef menn hefði eigi til grafit, at kasta honum á vatn, 
eða gjöra þat eitthvat af, er aldri var von at fyndist. En 
hinn sæli þorlákr hiskup gjörði þá fegna, er sitt nálguðust, 
en lél hinn eigi slíkan* glaip unnit geta, er í öndverðu liafði 
stolit hríngnum.

Maðr hét Guðlaugr, er lagðist niðr úti ok sofnaði fast; 
ok þá er hann vaknaði, var hann verkóðr, ok tók fast í síðuna 
ok undir rifln; en hann lók óðara innan rifja. þá hljóp upp 
þroti, ok var sem trogi væri hvolft á síðuna. Hann hét þá á 
hinn sæla þorlák biskup til heilsubótar sér, ok varð hann 
skjótt heill, ok sótti síðan lielgan dóm hins sæla þorláks bisk- 
ups, ok sagði sjálfr þessa jarteikn.

5. Einn úngr sveinn féll á tálgukníf ok særðist mjök 
mikit, ok þótti hann banvænn vera. Faðir hans sat yfir honum 
áhyggjufullr ok hét á hinn sæla þorlák biskup, til lífs sveininum, 
söngvom ok fégjöfum: vj. álnum vaðmáls í Skálaholt. Heitið 
var þegit innan fárra nátta, ok sá þó örit alla æfi. Um sum- 
arit eptir fór faðir sveinsins til þíngs ok keypli ketil, ok tók 
til vaðmáls þorláks biskups, er hann skorti kelilverðit, en sagði 
þeim ekki frá, er umsjá staðarins höfðu. Ok er hann fór 
heim af þíngi, þá vóru margir katlar á einu hrossi; þá tók 
skipit2 at berjast, ok féllu ofan klyfjarnar, ok brotnaði ketill 
bónda allr i sundr, en aðrir vóru heilir allir. En annat sumar 
eptir færði liann heit sitt til þíngs, og sagði þar þessa jarteikn.

■i) pann. skb.; lirossit at œtiast, li.
24*

) soddan, 379.
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6. Ormr hét maðr, er fór um vetr ok húsfreyja hans 
í frosti mildu ok köldu veðri. J>á bar svá at, er þau riðu, at 
fararskjótr lians drap fœti, ok féll hann af baki vofeifliga ok 
skemdist miök í andliti af því vopni er hann liafði í hendi, 
svá at í sundr hlupu háðar varrirnar, ok fylgði þar með ein 
tönnin, ok var þat voði mikill, er æsifrost var at. Var hús- 
freyja þá iljótfanga ráðs þess, er helzt lá til: lók þá nál, ok 
saumaði saman varra-sárit með silkiþræði, ok síðan batt hún 
um, sem henni þótti vænligast; en þau vóru fjarribæjum. llét 
hann þá á liinn sæla þorlák biskup, at gefa vj aura vaðmáls 
í Skálaholt, at hann veitti honum miskunn. Fóru þau síðan 
leiðar sinnar sem þau höfðu ætlat, ok þrem nóttum síðarr 
vóru leyst bönd af andliti Orms, ok var svá gróit, at trautt 
mátti á sjá, at sárt hefði verit. Ilann færði lieit sitt Páli biskupi 
ok sagði greinilega þenna atburð, en liann lét rita síðan.

7. Maðr hét Ólafr, er bjó skamt frá sæ, ok var þar brattlendi 
mikit, sem víöa er vant í fjörðum; honum livörfu naut, ok var 
víða leitað, ok fundust eigi, ok er menn vissu eigi hvárt leita 
skyldi, þá liét Ólafr, at gefa hinum sæla þorláki eilt nautið, 
ef hann fyndi öll; var þá enn leitað nautanna á nýtt, ok fund- 
ust öll, nema uxi einn. J>á mælti bóndinn: (lsé ek nú”, sagði 
hann, „at þorlákr biskup vill nú eiga uxann, sem ófundinn er, 
ok skal svá vera, ef hann hittist. En íjall var liátt skamt frá 
bænum, ok gnípur stórar í fjallinu, ok fuglberg við sjóinn. Eu 
þrem vikum síðarr fannst uxi þorláks biskups í tó einni lílilli, 
ok þóttist engi vita mega, hversu hann hafði þangat komizt, 
ok hví liann mátti þar svá lengi lifat liafa; ok er menn kómu 
í tóna, þá sá þeir hana hvergi bitna né troðna, en uxinn var 
feitr ok vakr, ok varð hann í festum þaðan at færa, ok var 
síðan færðr í Skálaholt.

8. Sá atburðr varð, at tveir menn réru til flski, góðir 
fiskimenn. En annarr þeira iiskaði ekki um daginn, ok liét sá 
Sverlíngr, ok enn bezti fiskimaðr, ok þótti iionum undarligt, 
ok litlu fyrir nón kendi hann fiski, ok dró þann at borði, ok 
sá, at heilagr fiskr var; þá brast vaðrinn á liorði, ok rendi 
fiskrinn á burt með færit, ok þá tók hann annan öngul, ok 
koin síðan fiskr á, ok kom hann um stundar sakir ok slapp 
sá af, en hann tók til sín færit, ok var þá réttr öngullinn, er 
upp kom. llonuin þótti þá allt fara at einu. Síöan hétu þeir
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á enn sæla þorlák bisknp, at þeim skyldi aptr koma þat er 
týnt var ok súngu XV sinnum Pater noster, ok liétu þeir at 
gefa fátækum mönnum af veiði sinni, þorláki biskupi til þakka. 
Tekr liann þá enn iij. öngul, ok lét þann fyrir borð, ok beit 
flskr á, þegar er þess mætti fyrst von vera, ok þurfti þá báða 
til, áðr sá yrði dreginn; ok þá er sá kom at borði, er bitið 
liafði, þá loddi þar ok við annarr íiskr lieilagr, ok liaföi sá með 
sér veiðarfæri Svertíngs, ok hafði vaðrinn brugðizt um þann 
vaðinn, er síðarr kom fyrir borð; drógu þeir þá innanborðs 
báða íiskana, ok þökkuðu þenna enn fagra atburð almáttkum 
guði ok binum sæla þorláki biskupi; létu síðan at landi með 
góðri veiði, ok sögðu þessa jarteikn vel ok greiniliga öllum þeim 
er á vildu hlýða.

9. Mær var sú vanheil, er krept var þá er bún var fædd, 
ok mátti bún ekki ganga þá er hún óx upp, ok til einskis taka, 
en fátækr var bæði faðir ok móðir meyjarinnar; þaubáru liana 
sjálf eptir sér um stundar sakir. Eptir þat bljóp hann frá þeim 
mæðgum, en móðirin lét hana litlu síðarr, ok tók sér þá annan 
mann, en meyna tókst á hendr frændi bennar ok gjörðist benni 
góðr faðir, ok fór með hana í Skálabolt at upptekníngardegi 
bins sæla þoriáks biskups, ok vöktu þau þar bæði um nótlina, 
ok báðust fyrir undir kistu hins sæla þorláks biskups. En 
um morguninn snemma tók hún alheilsu sína, ok fóru heim, 
fegin sínum erfiðisbótum.

10. þorsteinn hét maðr er fór einn vetr í Skálaholt, ok 
áttu at fara yíir á þá er þjórsá heitir. Hann liafði með at 
fara iiest til reiðar, ok fylgðu honum ij menn, en ill var áin 
þar þeir fóru yflr. þeir gengu ísinn en leiddu eptir sér hest- 
inn, ok er þeir áttu mjök langt ófarit árinnar, brast niðr íss- 
inn undir, ok síðan vildu þeir upp draga hestinn, ok máttu eigi; 
þá liétu þeir á hinn sæla þorlák biskup til fulltíngis, ok máttu 
þeir ekki at vinna heldr en áðr; tóku þeir þar af söðulinn ok 
söðulreiðit, ok báru þat sjálflr lil þeirrar gistíngar, sem þeir 
höfðu. Fóru þeir at Skálaholti, en báðu bónda at láta ílá 
hestinn ok nýta sér húöina. Lét liann til fara um morguninn, 
ok ætlar al láta flá hestinn, ok fundu hann eigi; vökin var 
opin, ok meintu þeir hestrinn mundi sokkinn, en fám nóttum 
síðarr fannst hestrinn lieill ok ósakaör, ok var þá á biti með 
öðrum hrossum; sýndist þá bvárttveggja í þessum atburð, at
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liann vildi þiggja lieit þeirra, en vildi ei vera samvinnandi at 
með þeim er með fóru. Páll hisknp let rita þessa jarteikn.

11. Menn fóru herskipum or Norcgi lil Iljaltlands með 
höfðíngja ráði1, ok fóru herskildi yíir landit; rændu menn fé, 
en tóku suma af lífi. Maðr hét Hávarðr; liann var lögsögu- 
maðr þar, vinsæll ok ríkr at fé; hann flýði fyrir þessum ófriði 
frá búi sínu ok eign, en gróf niðr kistu þá, er lausafé hans 
var í, gull ok silfr. Ok er þeir fundu ekki silfr eða annat fé, 
er þeim var mikit sagt, þá létu þeir haldit verða eplir honum, 
en liann hafði fíngrgull mjök mörg í féhirzlu, en ekki annat 
fé; ok er þeir vóru náliga eptir honum komnir, þá var þar 
sandr, er hann var staddr; hann lætr þar falla gullin niðr í 
sandinn, ok gengr síðan á ofan, ok hét þá því, at hann mundi 
gefa hinurn sæla þorláki biskupi eitt gullit, efhonum yrði auðit 
at finna þau aptr; ok litlu síðarr gátu þeir handtekit hann, ok 
fundu féhirzluna tóma, ok grunuðu , at liann myndi í sandinn 
kastað hafa. Fóru þeir síðan þangat til ok leituðu vandliga, 
ok fundu ekki. Riðu þeir þá eptir lionum annat sinn, ok leysti 
hann þá af með nokkru fé, ok keypti sik svá í frið við þá ok 
ie sitt, ok er þeir vóru í burtu, þá fór Hávarðr at leita gulla 
sinna, ok fann þegar öll, ok sendi eitt í Skálaholt, sem haun 
hafði heitið.

12. Litlu síðarr tók Hávarðr augnaverk ákafan, ok kómu 
læknar til, ok gjörðu at slíkt [er] þeir kunnu, ok var þat at 
verr. þá kom honum í hug, hverja miskunn hann hafði þegit 
af árnaðarorði ens sæla þorláks hiskups, ok hét á hann enn 
til heilsubótar sér, ok náliga þegar hann liafði heitið féll hlindi

i) þetta er eflaust herferí) sú, er getií) cr í sögu ínga Bár'fearsonar árih 
1209. þar segir svo: „var þat þá (á sœttafuncli þeirra konúnganna Inga 
og Philippus 1208) rátis tekit, at þeir (Baglar og Birkibcinar) [skyldu] 
um sumarit cptir fara vestr um liaf til Subrevja í víkingu ok afla sór fjár,
bjuggu jieir þá hvárirtvcggju skip til þeirrar ferbar.”...........„ok um várit
cplir fóru bæþi Birkibeinar ogBaglar met) tólf skipum í vcstrvikíng. Jjcir 
herjuím í Subreyjar ok önnur lönd, er þar liggja í nánd, því at konúngar 
J>ar í eyjunum áttu ófrií) sín á mcbal; Jieir rændu eyna lielgu, cr Norb- 
menn höfbu jafnan látií) friþhelga vera; síban gerímst þeir ósáttir ok 
skildust at; váru Jieir drepnir víba. En þeir er aptr kómu til Noregs 
sættu hörbum skriptum af biskuþum fyrir rán þeirra ok hernaþ”. (Fornms. 
’x. bls. 187 -191 eptir þýþíng Svb. Egilssonar).
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af augum hans, með þeim liætti sem Saul forðum, svá sem 
hreistr væri, ok var hann þá jáfnskygn sem áðr, eðr skygnari. 
Jlávarðr lét þíngs kveðja eptir þetta, ok lýsti þessari jarteikn, 
er hann hafði fengit, ok hað mcnn til at styrkja heitið með 
honum, ok fá enum sæla þorláki hönd fulla mjöls, hverr 
maðr, er nokkut sæði hafði. þar gengu menn glaðliga undir 
þat heit, ok koin þat mjöl út hit sama sumar, ok svá gerðu 
þeir lengi síðan.

13. Sá atburðr varð í Noregi, at einn norrænn maðr vel 
fjáreigandi, sá er verit hafði á vist með hinum sæla þorláki 
hiskupi, fór með kaupeyri sinn fyrir land fram, en þá var illa 
fritt: þá lögðu at þeim illgjöröamenn ok ræntu þá, ok áðr 
þeir koma at þá het sá maðr á enn sæla þorlák biskup, er 
fyrr hafði með honum verit, at hann skyldi halda nokkurri 
sinni eigu. Síðan hlupu hermennirnir á skipit, ok hjuggu 
upp lokin, ok tóku mikit fé, er þeir fundu laust, ok fóru síðan 
áburt; þeir könnuðu hvat þeir höfðu fémætt eptir; þá fundust 
þar kistur hans heilar ok fjárhlutr hans allr óskertr, ok höl'ðu 
þeir lians fjárhlut engan fundit, ok urðu þeir allir fegnir 
þessari jarteikn, at þeir gleymdu sínum ijárskaða svá, at þessi 
fögnuðr brast yfir. Hann færði síðan heit sitt í Skálaholt, lof- 
andi guð ok liiun sæla þorlák biskup.

14. Eigi miklu síðarr, en upp kom helgi hins sæla þorláks 
biskups, var Philippus1 af Flæmingjalandi valdr til konúngs í 
Miklagarði. þá drifu þangat af Noregi Norðmenn til Væríngja- 
setu, ok kunnu þeir al segja þessi fagnaðartíðindi þeim er þar 
vóru fyrir, um heilagleik ok jarteiknakrapt hins heilaga þorláks 
biskups, ok síðan fóru þeir til kirkju, ok gerðu þakkir guði fyrir 
sína dýrð ; ok er menn urðu varir við þessa nýlundu, þá sögðu þeir 
konúnginum, en liann seudi eptir Væríngjum nokkrum, ok spurði 
hvat þat væri cr lionum var sagt. Sá sagði liit ljósasta af, er 
kunnast var um, af æfi ok háttum ens sæla þorláks biskups, ok 
hvar hann var fæddr, ok hver forlög hans höföu verit, ok hversu 
helgi lians hafði upp komit ok jarteiknir þær, er hann vissi satt at' 
at segja. Kouúngr tók því öllu vel ok likliga, ok litlu síðarr skyldu 
Væríngjar ráðast á mót heiðíngjuin, er á ríkit géngu, ok er liðinu

0 Hér er annaíihvort meiutr Baldvini af Flandr, sem kosinn var til 
keisara 1204, eíia Heinrekr brófcir hans, sem var keisari 1200—1216.
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laust saman, Jjú var mikit mannfall, ok miklu meir af Væríngja- 
liði, ok þar kom um síðir, at þeir flýðu í kastala einn, ok var 
þat lítið skjól, en Iiinir seltu herbúðir sínar umhverfis, ok 
ætluðu þegar at þeim at ganga um morguninn; vóru Væríngjar 
með mikilli úhyggju þá nótt, þóttust við bana búast eiga með 
skðminu tómi. f>á mælti einn af Væríngjum : ltvér megum enn 
fagran sigr vega í trausli ens sælaþorláks biskups, þó at liðsmunr 
sé ofvægr, ef bann vill oss styrkja ok fylgja ; heitum vér á hann 
af öllum liuga, ok mun nokkut um batna vor efni”. þeir hétu 
at láta gjöra kirkju enum sæla þorláki biskupi, ef þeim yrði 
auðit aptr at koma. Ok þegar er þeir höfðu heitið, þá tók allan 
ótta or bug þeirra, ok langaði til móts við heiðíngja; ok þá 
trautt var vígljóst bjuggust þeir til ofangöngu, ok báðust fyrir 
rækiliga áðr, ok signdu sik vandliga. Hlaupa þeir þá á liendr 
þeim með þeyttum lúðrum ok báreysti miklu, ok mæltu svá: 
„göngum nú fram þrekmannliga í trausti hins sæla þorláks bisk- 
ups, ok sigrumst snarpliga, eða deyjum allir drengiliga”. Ok er 
heiðíngjar heyra nefndan hinn sæla þorlák biskup, þá sló á 
þá hræðslu, ok vissu ei hvat þeir gjörðu, hjuggust sjálfir, en 
fiýðu llestir, cn margir urðu handteknir ok bundnar bendr á 
bak aptr, ok öll vopn þeirra ok kiæði, ok fóru með herfangi 
beim lil Miklagarðs, ok sögðu sjálfir þenna atburð konúnginum 
ok lians mönnum, en bandíngjarnir sögöu þat er til þeirra 
kom. Konúngrinn varð feginn, ok tók sjálfr enn fyrsta stein ok 
bar lil þeirrar kirkju, er þorláki biskupi var gjör, ok fékk sjálfr 
smiði ok öll efni, ok lét síðan vígja hinum sæla þorláki biskupi 
kirkjuna þá er gjör var, ok segja þeir, er þaðan koma, at þar 
verði íjöldi jarteikna.

151. í Papisfirði í Austfjörðum var kona sú ein fátæk, 
er vanheilir vóru fíngrnir, þeir vóru kreptir í lófann á hægri 
liendi. Hún átti börn tvö úng fyrir at sjá. |>au léku sér úti 
undir húsvegg; þá féll inikit rekatré af veggnum á börnin, ok 
höfðu bæði bana; ok er börnin vóru fundin örend, þá var hún 
illgrunut um, at nokkut mundi af hennar völdum orðit hafa, 
en luin synjaði þess, ok grét náliga svá at hún flóði öll í tár- 
um, ok bauð hún ailar undanfærslur, slíkar sem Jóni ábóta"

1) „ltfgul&ust börn ij.” fyrirsögn i 379 meí) rauíui letri. 
a) Jón Ljótsson, ábóti í Yeri, 1197—1224.
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sýnist hún til fallin; ok er Jón ábóti kom þangat í sveit, þá 
tók hún þat ráö, at hún vann þann eið, sem frekastan mátti 
stafa, flmtardóms eið, ok lagði hún hðnd sína yfir þann um- 
búníng, er var hár ens sæla þorláks biskups. En er eiðnum 
var lokit, þá lieldr lnin upp hendinni, ok vóru þá réttir fíngrnir, 
er áðr vóru kreptir; ok lofuðu allir, er við vóru, almáttigan 
guð ok enn sæla þorlák biskup.

16. þessar jarteiknir hafa orðit í öðru biskupsríki á íslandi:
þorfinnr hét maðr fátækr, er reri til fiski; hann hét á enn 

sæla þorlák biskup, at hann skyldi helgau íisk draga fyrstan, 
en hann mundi láta gjöra kerti til hans þakka, jafnlangt fiskiu- 
um; ok fyrr en öngullinn hafði grunn, kendi hann fisks, ok 
dró hann þegar mikinn lielgan fisk, ok hafði öngullinn krækt 
granbeini fisksins, ok varð hann feginn þessum atburð, [ok] lofaði 
guð ok hinn sæla þorlák biskup.

IVlaðr hét þórarinn, er tók ákafa sótt ok varð banvænn 
með öllu. Prestr sá er yfir honum stóð lagði þat til, at heitið 
var á enn sæla þorlák biskup kerti því, er tæki um brjóst 
honum í kross. Ilann skyldi ok sýngja fimtigi sinnum Patcr 
noster mcssudag hans. Ok er hann liafði heitið, sefaðist sóttin 
ok höfgaði liann, ok vaknaði síðan heill, lofa[n]di guð ok enn 
sæla þorlák bisknp.

Iíolþerna hét kona, móðir Bjarnar einsetumanns at þíng- 
eyrum; hún skemdi sik mjök á hendi, er hún skyldi skera 
skarpan fisk. þá hét hún til dýrðar hinurn sæla þorláki bisk- 
upi litlú kerti ok nokkru bænahaldi, en annan dag eptir var 
hönd hennar heil.

IMaör at þíngeyrum, er þormóðr hét, hjó á hönd sér er 
hann smíðaði, en síðan hét hann á hinn sæla þorlák biskup, 
ok söng iij. sinnum Paler noster, ok eptir iij. nætr var til leyst, 
ok var þá höndin alheil.

Ólafr hét maðr, cr tók óhægliga sótt um .aptaninn fyrir 
Maríumessudag enn fyrra. Hann blés allan, ok fylgdu æsi- 
ligir verkir, svá at hann vissi varla hvert hann skyldi hafa 
sik. þá hétu fyrir honum faðir hans ok inóðir, á enn sæla 
þorlák biskup, ok súngu V. sinnum Patcr noster með Maríu 
versi, ok varð hann alheill;

Ungr maðr, sá er Sveinn hét, tók vanheilsu mikla, liafði 
litla svefna en matleysi mikit, svá hann gjörði allvana mjök;
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en þau vóm félítil. J>á tók móðir lians kerti tvö, ok liét á 
hinn sæla þoriák biskup til heilsu honum; ok litlu síðarr 
kvaddi liann matar, ok eptir þat svefns, ok svaf alla nóttina 
ok vaknaði alheill.

þorsteinn hét einn úngr maðr, er fór óvarliga hjá eldi, 
þar er ketill var uppi; ok er liann lá við eldinn, þá féil ofan 
ketillinn, ok slagnaði á sveininn or katlinum, ok brann liann 
ákafliga, svá honum þótti náliga engin von lífs; fór af honum 
hárit, ok fylgði húðin ok holdit klæðunum. þá var heitið á 
enn sæla þorlák biskup, ok varð hann á einni nóttu heill.

Ein kona átti úngan son, þann er náliga gjörði líkþrán, 
ok bættist nokkul við atgjörð, nema fætrnir, þeir vóru allir 
veikir. Biðu þau fyrir þat hvárki nótt né dag ró. Eptir þat 
liét hún á hinn sæla þorlák biskup, ok gjörði kerti til hans 
þakka, ok vafði dúki um fætrna. Uún leysti til tveim nóttum 
síðarr, ok var sveinninn alheill.

Sú var önnur kona, þessu nálæg, er tók fólarverk mikinn, 
gjörði á sár stór, ok féll út vogr; hafði lítinn mat en náliga 
öngvan svefn alla viku í samt. þá iiét hún á hinn sæla þor- 
Iák biskup til heilsubótar sér, ok dró síðan leist á fótinn ok 
sofnaði svá; en cr hún vaknaði, þá vár verkr or fætinum ok 
kom á kláði í staðinn, ok vj. nóttum síðarr var af tekinn leistr- 
inn, ok var þá alheill fótrinn.

Sá atburðr varð þar er Elatey heitir, at þangat kom heil- 
agr dómr af klæðum ens sæla þoríáks hiskups, en þar var 
haltr maðr, er Knútr hét, liann mátti aldri stallaust gánga, 
ok er hann heyrði ok sá ferð íjölda manna lil kirkjunnar, þá 
vildi hann fylgja öðrum mönnum, ok haltraði eptir þeim; en er 
hann kom til kirkjunnar, þá var hann óhaltr, ok svá ávalt síðan.

17. þorbjörg hét kona, er skyld var þorsteini, er síðarr* 
varð áhóti; hún tók vanheilsu mikla, svá at hún var ávalt með 
miklum vanmætti, en stundum hætt með öllu. Hún hafði ok 
hugarvolað mikit, en var snauð at áuðæfum. Hún hað í si- 
l'ellu þorlák hiskup ásjá, til leiðréttu síns meins. þá har svá 
at í svefni, at liinn lielgi þorlákr biskup sýndisl henni ok mæiti: 
„ek em þorlákr biskup, er þú hefir lengi á lieitið, ok heíi ek

1) liklega Jporsteinn Tumason, annar ábóti i Saurbæ i Eyjafir&i, amlab- 
ist 1224.
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nú þegit lieilsu af guði þör til lianda, ok nýtr þú þess mest at, 
er þú dugðir barni þínu, er elligar mundi fyrir háði verða; nú 
launar guð þat tvöfaldliga: tók barnit til sín, en gaf þér heilsu; 
lít þú á líf þitt, ok hirt luigi þína, lát al' kirkjumælgi, ok kenn 
þat öðrum, því at ófallit er at auka þar afgerðir, er auðveld- 
ast er at mýkja; verða skaltu fyrir freistni, ok mun þér allt 
leiðréttast; segðu þorsteini þat er fyrir þik ber.” Síðan fór 
hann höndum um hana, ok gjörði kross yflr lienni, ok mælti: 
„nú muntu lieil verða, ok laka eigi slíka sótt síðan.” Eptir 
þat vaknaði liún, ok gekk allt eptir bans fyrirsögn, ok sagði 
hún síðan þorsteini frænda sínum. Hún var þá heil sóttar, 
en óstyrk í huganum. þorlákr biskup sýndist benni í annat 
sinn með ihn miklum, ok styrkti biskup hana þá með öllu; 
ok er liún vaknaði, þá var hún heil, ok þá gekk at henni kona 
ein ok mælti: „sæl ertu, syslir! ek kenda aldri slíkan ilm, 
sem af þér er.”

Á bæ þeim, erYörum' lieitir, fórbóndi at aka heyi páska- 
dag eptir náttverð, en sveinn hans úngr sat á garðinum, ok 
hafði kníf í hendi ok skarpan fisk. þá steyptist sveinninn af 
garðinum, ok i’éll á kníflnn, ok vórú þegar úti iðrin; var hann 
síðan lieim færðr ok í dúk lagðr ok vafðr. Faðir bans og 
móöir bétu á hinn sæla þorlák biskup, en á einni nóttu greri 
svá sárit, al örit var sem bíklsspor væri.

Ein kona liafði keypt mörk vax viij. álnum, kerti at gjöra 
hinum sæla þorláki biskupi; lnin var fátæk at fé; en er vefr 
hennar féll, þá var vaðmálit iiij. álnum lengra, en hún átti 
von á, ok vissu þat skilríkir rnenn.

l’restr hét þórðr, ok féll á ísi ok lestist vinbein- hans, ok 
varö bann trautt tíðafærr, nema liann léti heija höndina frá 
síðunni. En jóladag í miðmessu, þá nam staðar messan, er 
at lágasöngvom kom, ok stóð prestrinn upp, ok sá menn 
hann tiðum tárfella; þá snerist hann til manna ok mælti: uek 
þóttumst eigi tíðafærr”, sagði liann, uok féll mér tár, þá hét 
ek á enn sæla þorlák biskup til heilsu mér, ok cm ek nú lieill” ; 
hélt hann þá upp höndum sínum yflr höfut sér, en allir lol'- 
uðu guð ok sælan þorlák biskup.

18. Ulfrúif1 bét hin siðlátasta kona at þíngeyrum, ok var

1) liklega VarastaW eí>a Varir vii) Mývatn. 2) = vftbein.
0) Ulfrún nunna og Björn einsetumaibr (kap. 1G) lif'feu bæíli um 1200.
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lengi þar í einsetn; hún tók meinsemi mikla ok matleysi, ok 
hugarvolað ok svefnleysi, ok var þal milli Ambrosíusmessu 
ok Agnesarmessu er fastast tók, ok hét hún á hinn sæla 
þorlák biskup ok sofnaði eptir þat. llún þótlist vera í húsi 
einu, ok margt ókunnra manna, ok sá hún inn ganga ógur- 
ligan mann ok illiligan, ok at rekkju sinni, ok varð hún hrædd 
mjök. þá sá hún inn koma hinn sæia þorlák biskup í kanoka 
búnaði, okmælti: „heríiliga dragist þér út allir!” ok þeir flýðu 
allir; uhvar er sá nú”, sagði hann, (ier síðast kom inn?” hún 
þóttist svara, at liann mundi þar leynast. þá tók liann þann, 
ok dró út nauðugan; en lnin vaknaði heil síðan, ok lofaði guð 
ok liinn sæla þorlák biskup.

Á búi prests þess, er Skapti hét, varð sá atburðr, at grið- 
úngr manneygr stangaði svein einn frumvaxta hættliga, svá at 
rauf varð á lifæðr þeirri, er gæta skyldi getnaðarlima lians, í 
sífellu, ok var þat þá bert er hulit skyldi vera; þá var heitið á 
hinn sæla þorlák biskup, ok varð hann heill á fám nóttum.

Prestsdóttir ein vij vetra gömul mataðist, ok snerist fisk- 
bein í hálsi liennar, ok mátti ekki at gjöra; þá var heitið á hinn 
sæla þorlák biskup, ok uin lágasöng hinn lengsta, messudag 
lians, liraut heinit or liálsi henni, ok var hún þegar lieil.

Ilúsfreyja ein hrasaði mjök, er luin vildi skunda, fimta 
dag jóla, ok stakk hendinni í vellanda ketil ok brann ákalliga. 
þá hét Inin á enn sæla þorlák biskup, ok var höndin heil 
eptir iiij. daga.

Iíýr fór í haga með nautum um vetr, ok er lieim kómu, 
þá hafði kýrin borit, en kálfrinn fannst eigi. þeir heita, er áttu, 
at gefa kálfinn þorláki biskupi, ef liittist, en þá lagði á vatn- 
liríð þá, er trautt þótti úti vært, ok eptir þat gengu nautin út; 
ok er þau kómu lieim, þá fylgði þeim kvígukálfr svartr, kátr 
ok lífligr, en enginn þóttist vita, hvar liann hafði verit, eða 
við hvat liann liaföi liiát. Var þá fædd upp kvígan sú hin sama, 
þar tii er kýr var.

19. Á þeim bæ, er í Enni lieitir, varð húsfreyja léttari, 
ok þótti öllum barnit dautt fætt vera. Prestr var við staddr, 
ok þá er lengi liafði beðit verit, ef lil'na vildi, þá hafði prestr- 
inn þat með höndum, ok hlés í hviríilinn ok milli herðanna, 
en barnit í höndum þeim. þeir sýttu mjök, er áttu, ok liétu 
á enn sæla þorlák biskup með ráði prestsins til lífs sveininum,
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kertum tvennum ok jafnvægi hans matar at gefa fátækum mönn- 
um; ok litlu síðárr lifnaði sveiiminn, ok var skírðr fullri skírn.

Bóndi hét Auðunn1.... sonr frá f>íngeyrum; hann átti úngan 
svein, þann er gæta þurfti; hann var niðr lagðr ok svæf[ð]r, 
ok fóru menn síðan lil vinnu; ok er heim var komit, þá var 
sveinninn horflnn, ok fannst eigi brátt; var þá sagt föðurnum, 
en hann varð hryggr, ok leitaði hvervetna er honum kom í 
hug, ok fannst um síðir i hlandgröf, ok hafði lengi þar í legit, 
ok var allt hlátt ok blásit; en faðirinn vissi ekki lengi, svá 
þötti honum mikit. |>á var heitið á hinn sæla |>orlák biskup 
til lífs sveininum, bæði kertum ok söngum, ok var þat um 
síðir, at sveinninn skaut upp öndinni, ok lifnaði síðan, ok var 
lengi sjúkr.

Sá atburör varð, á bæ þeim er á Egga licitir, at börn léku 
sér, en beizl héngu uppi, ok vöfðu þau þar i höfut sín, ok 
þar kom um síðir, at mær ein misti fótanna, ok rann beizlit 
at kverkum lienni, en þá hlupu börnin í burt ok urðu 
hrædd, ok sögðu til öðrum mönnum; ok er til var komit, þá 
þótti mærin öllum mönnum örend. Faðir meyjarinnar hét á 
liinn sæla þorlák biskup til lífs henni, söngum ok fégjöfum, ok 
eptir mjök langar stundir lifnaði mærin, ok þökkuðu allir guði 
ok sælum þorláki biskupi.

20. Vitranir þær, er Guðmundr prestr, er síðan var 
biskup, sendi Gunnlaugi múk, at liann skyldi dikta, mun ek 
skyndiliga yfir fara:

Iíona hét Valgerðr, frumvaxta, vanstillt í skapi ok óhlýðin í 
æsku, orðstór ok óráðin. Hún tók sótt hættliga, var fyrst á ómegin 
ok öngvit, eptir þat óp ok öngvit. Prestr var við staddr, er Jón 
hét, ok bað at menn skyldu sýngja v sinnum Pater noster þorláki 
biskupi til þakka, at hún mætti taka corpns domini fyrir vits sakir; 
en hún skyldi sýngja flmtigi sinnum f>orláksdag, meðan hún lifði 
ok hún mætti mæla. |>á tók hún þegar vit sitt, ok síðan cor- 
pus domini, lofandi guð ok hinn sæla þorlák biskup, ok efndi 
vel heit sitt, ok vakti þá stund fyrir messudaginn, ok um messu- 
daginn sjálfan kcndi hún sýnt óhæginda, ok höfgaði hana. 
I>á þóttist hún sjá þorlák biskup í svartri kápu, hafa handlín

1) föímr nafnih vantar. ■j) ligg i Hegranesi, i Skagafiríii.
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á hendi, ok signdi liana ok inœlti: unú muntu heil verða; efn 
þú vel heit þín, ok seg þessa vitran Jóni presti”, ok þá vakn- 
aði hún. Jóladag var hún í kirkju okhöfgaði henni; hún þótt- 
ist þá sjá enn helga þorlák biskup, skrýddan ok córónaðan, 
ok blezaði lýðinn ok mælti: Jieim skal ck nú skunda í Skála- 
holt”, sagði liann, „til hámessu, ok styrkja þar guðs emhætti, 
en ek mun verða þér ásjármaðr ef þú varðveitir vel þilt ráð”. 
Hinn þriðja dag í jólum at kveldi var hún at krossi, ok liöfg- 
aði henni. þá þóttist hún sjá liinn sæla þorlák biskup, ok 
spurði, hvílíkt þess manns ráð væri, er þórðr hét, er andazt 
hafði í Fljótum. „Sætt er ráð hans”, kvað hann. Ilún mælti: 
Jivat má mest fyrir guði”? — Ilann svarar: „bæn ok ölmusu- 
gjafir". Ilún mælti: „hversu lengi mun ek lifa?” — llann svarar: 
„mjök lengi, í ennu þriðju sótt muntu andast”. þá hvarf hann 
henni at sýn. þá er menn vóru farnir lil messu hinn níunda 
dag í jólum, en hún lá ok svaf, þá sýndist henni hinn sæli 
þorlákr biskup ok mælti: „hví liggr þú ok sefr, en ferr ekki 
til messu? segðu Sigvalda, veiðimanni yðrum, at hann mun 
engan dag veiða á þeirri tíð, nema hann hlýði messu áðr”; 
ok svá gekk jafnt eptir, sem hann hafði sagt. Ok et fimta 
sinn sýndist henni i svefni hinn sæli þorlákr biskup, ok mælti: 
Jiví sefr þú á leið fram”? Hún svarar: „vaki ek” kvað hún. 
ltMaðr lieitir þorvarðr”, segir hann, „er mik hefir fulltingis 
beðit, en ek mun hægja honum, ok bið þú hann sýngja fimm 
sinnum Pater noster hvern fimta dag, en hinn þrettánda dag jóla 
íimm tuga með Mariuversi.

21. Ilestr liljóp í keldu, ok náliga allr í vatni, nema höf- 
uðit , en feikna veðr á úti ok fjúk mikit, framorðit dags, ok 
fékk ekki at gjört. Ilét hann [eigandinnj á enn sæla þorlák 
biskup, at hestrinn skyldi eigi deyja, ok gekk þá eptir öðrum 
mönnum, ok varð þó eigi fyrr upp dreginn, en um morgun- 
inn, ok var ekki sakaðr.

þat var í öðrum stað, at uxi manns var horfinn frá naut- 
um, ok er hann sá uxann, þá var hlaupinn ofan bógrinn ok 
slitin þýnan, fýstu llestir at drepa skyldi; en sá er átti hét á 
enn sæla þorlák biskup, at uxinn skyldi lifa, ok varð á fám 
nóttum alheill.

Prestr hét þórðr, er féll um vetr ok meiddist, svá at hann 
var eigi tíðafærr; ok er dró at messudegi hins sæla þorláks
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biskups, þá liet hann ú hann af öllum hug til hcilsubótar sér, 
ok um nóttina sýndist honum þorlákr biskup í draumi, ok 
mœlti: i(hvat áttu til at telja viö mik um heilsugjöf”? — 1(J>at 
lielzt”, sagði liann, (1at [ek] minntumst þín, meðan ek ætlaði 
at þú þyrftir þess”. — (1Svá er sem þú segir”, kvað biskup, 
1(ok er þat ærit til at telja, ok muntu fá heilsu þína”. Prestr 
þóttist mæla: 1(allsælir erum vér þess, at þú gefr mönnum 
heilsu fyrir þinn heilagleik”. Hann svarar: (löll erum vér þess 
sæl”. Eplir þat livarf hann honum at sýn, en prestr vaknaði heill.

22. J>á nótt er menn veittu heimsókn Guðmundi hinum 
dýra', er síðan var múkr at J>íngeyrum, varð sá atburðr, at 
kona lá í fótar verk, ok var sár mikit á, ok vesnaði ávall[tj um. 
Hún hét til heilsubótar sér á hinn sæla J>orlák biskup, ok þá 
ena sömu nótt sýndist henni í svefni Jmrlákr biskup, ok fór 
höndum um fótinn ok mælti: (1héðan af mun þér batna, en 
ek verð at fara at veita lið Guðmundi enum dýra, sem ek nú 
h.eyri bundinn”, ok gekk hún svá eptir þat heil.

Maðr hét Eyjólfr, er bjó skaml frá biskupsstóli á Hólum. 
Hann tók villirríng, ok lauk svá, at jólanóttina fyrstu, er menn 
vóru til líða farnir, lagði hann knífi fyrir brjóst sér, ok var 
þat mikit sár. Var liann vitlauss ok dauðvona, er heim var 
komit. J>á stóðu menn yfir lionum hryggvir, ok vissu eigi 
glöggt, hvat til ráðs skyldi taka; sýndist þeim öllum maðrinn 
skammæligr, en viðrbúníngrinn varla allskapfelligr, ok varð þat 
ráð þeirra, at heita á enn sæla J>orlák biskup, til þe§s at liann 
gæfi lionum mátt ok vilja til viðrkenníngar ok íþróttar vitsins, 
ok lil svá langs líf[s], sem hann sæi honum bezt gegna; ok er 
eigi liðu langar stundir, þá raknaði hann við ok setlist upp, 
ok signdi sik, ok var þá auðséð, at hann hafði þegar vit sitt, 
ok vildi gott bæði sér ok öðrum; iðraðist nú afgjörða sinna, 
ok bað guð miskunnar ok lielga menn. Sárit greri á lám 
nóttum, ok varhann þá alheill. Lofuðu allir guö ok hinn sæla 
I>orlák biskup.

23. ]>Æit eru margar jarteiknir hins sæla J>orláks biskups, 
íagrligar ok stórar, cr fyrir fáfræðis sakir ok óminnis eru eigi 
ritaðar; hcfir allt í skilit, sem líklegt er, at almáttkum guði 
hefir glöggligar enzt mildi ok miskunsemi til at gefa oss ótallig

>) sjá Sturl. s. 3. 30.
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tákn ok [jarteina gjörðir1, fyrir verðleik ok dýrð liins sœla for- 
láks biskups, en oss geð ok geymíng at gjöra eptir ok varð- 
veita, svá sem oss hæí'ði. Yar fyrst, er upp kom sú en há- 
leita nýjúng dýrðar verðleiks hins sæla I>orláks biskups, tekin 
í minni með ást við almáttugan guð ok enn sæla{>orlák biskup, 
svá sem menn kunnu framast: ritaðar þá fyrst hans jarteiknir 
ok upplesnar, ok teknar bær allar frásagnir með frekligum 
fagnaði, er frá hans jarteiknum vóru optliga sagðar. Ok er þat 
var, at svá mikill fjöldi gjörðist at um jarteiknir hins sæla þor- 
láks biskups, at mönnum varð um afl í minni at hafa, en þær 
vóru margar, at hver var annari lík, þá dofnaði liugr manna, 
ok mæddust málgögnin til uppburðarins, en eyddist málit eplir 
at rita: þá sýndi guð svá sína jafnlyndi til hins sæla þorláks 
biskups, at því víðara nrðu menn gladdir með lians jarteiknum, 
sem þeim fyrndist meir, er nærri vóru heims vistum. Tók þá 
á nýjan leik þat at æsa ást manna til liins sæla þorláks bisk- 
ups, ok hvetja vanbrýnda liugi manna til hvatleiks liollustu 
þeirrar allrar, er menn mega til hans gjöra, at kom af öðrum 
löndum ógrynni auðæfa, með íjarlægri frásögn margra merki- 
ligra atburða lians jarteikna. Heflr almáttigr guð í lífi ok kenn- 
íngum, dýrligum dæmum, ok ílarligu andláti, en ótalligum jar- 
teiknum ens sæla þorláks biskups, sett fyrir oss margfalliga 
miskunnar gildrur með aðgengiligum ögnum ok teygiligum til- 
lögum, at heimta oss með ást ok elsku í sinn einangr, þann 
er hvervetna er hirt ok haldit er í þann kemr. Gildran er 
gjör af grjóti, þröng ok torsóttlig í burt at komast því sem í 
hana kemr, ok af hurð, er hleypr fyrir liana, þá er allt í þess 
valdi, er gjöra lét, þat er þar er komit. Gildra sú teiknar 
þessa heims líf, er þröngt er af sútum ok sorgum, ok mörg- 
um mæðíngum ok miklum mannraunum; en at teygja til þess- 
arar gildru erfu] þessi ögn : röng ást óskaplig ok ágirni, metnaðr 
ok mannráð, reiði ok ranglæti, ok allar rangar fýsnir; cn þeir 
menn, sem í þessa ófarnaðar gildru ganga, eptir teygíngu þess- 
ara ódáða ok agna-, ok megu eigi til snúast or henni at ganga, 
þá eru svá hörmuliga staddir, ok þá hleypr fyrir hana hurð, 
þat er dauðinn, endir þessa heims lífs, ok þá eru gefnir í vald 
þess, er egndi gildruna, fjandans sjálfs, segi ek, er þá dregr

1) getg.; giörtie, 370. :) ögna, 379.
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til eilífs dauða ok óendanligra kvala, at þeim hætti', sem gjört 
er hér við skaðasöm dýr ok meinsöm, at þá eru deydd, er þau 
koma or gildrunni. Sú er önnur gildra, er gjör er til þess at 
veiða dýr þau, er höfðíngjar liafa fyrir liinar mestu gersemar 
þessa iieims, ok láta hvervetna gott með ser hafa, þat er þeir 
hal'a föng á, cn þeir hafa margar góðar menjar eptir þau; sú 
teiluiar miskuuar gildru almáttigs guðs, er upp er hlaðin með 
stjórn ok stillíngu, ok innan húin með líkn ok lítilæti, en 
auðsýn ávítan, rækt ok ráðvendi; þangat liggr ok löng hónar 
braut, lýst með helgum ritníngum, þeim sem sýna mörg ágæt- 
lig gögn margra mannkosta, þau er hafa feugit guðs helgir 
menn, svá sem nú heflrverit frá sagt hinum sæla þorláki hisk- 
upi, eða aðrir lionum líkir; ok síðan, er þeir hafa gengit i 
þessa miskunav gildru, þá ifellr cnn fyrir hin sama hurð, 
dauði þeim dýrligr ok heilagr, ok koma þeir þá á þess vald, 
er þá gildru heflr egnda, almáttigs guðs, er þá laðar til sín, 
með sér at vera ok neyta eylífra krása í fullum fagnaði. En 
þá er þeir eru héðan liðnir, þá hafa inenn eptir þeirra minn- 
um líf þeirra ágætligt, dæmi þeirra dýrlig, andlát þeirra unað- 
ligl, mót formerkilig en jarteiknir ótalligar eplir þessa heims 
líf. Nú er hæði, at guð liefir oss tignat um þat fram nú, 
sem fyrr hefir verit , í uppkomu helgi hins sæla jþorláks hisk- 
ups, ok margföldum jarteiknum, þeim er nú sýna hans dýrð, 
enda er oss ok þat von, at guð mun nú vera miklu vandari 
oss í hendr at voru lífi, er hann liefir oss svá stóra hluti nú 
þá veitla, cr hann hefir aldrei fyrr á voru landi. En til þess 
er al segja líf ok jarteiknir liins sæla þorláks hiskups, eða ann- 
arra lieilagra manna, sem þér megit sjá, at heimta hugi manna 
frá hættligri hégómadýrð heims þessa, cn semja þá til sæmi- 
ligs siðlætis í guös augiiti. Eru þær sögur margar sagðar frá 
helgum mönnum, ])ostulum guðs ok píníngarvottum, at trautt 
verðr hitalaust huggóðum mönnum at hcyra illsku ok ódáðir, 
geysínga grimmleik greifa ok höfðíngja, ok hverskyns kvalir ok 
luirmkvæli gjörðu þeir guðs vinum, ok létu þá deyja eptir alls- 
kyns píslir, þær er þeim kom áðr í hug þeim á hendr færa. 
Nú þó at öllum góðum mönnum sé stórligr fögnuðr í þeim 
fagnaði, er nú hafa helgir menn at ömhun sinna meinlæta, þá

1) lieiti, 379. 
1. B. 25
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fylgja þar þó mikil, atkvæði, er þeir enir grimmu menn skuli 
eigi snúizt liafa til guðs frá sinum illverkum ok vonzku. En 
þessi frásögn, sem hér er nú sögð frá hinum sæla þorláki 
hiskupi, er öll full fagnaðar ok farsælu, ok fylgir hvergi þó 
hrygð né hörmúng; lííit sjálft alll eptirlits ólíkt annarra manna 
lífi: bernskan bráðvæn lil þrifa ok þroska, en æskan enclisl til 
athuga ok atgjörva, en íulltíða aldrinn framdr með allskonar 
mannkostum, þeim er góðs manns líf má göfga, ok er þat í 
skammri umræðu ekki annal skyldara ok merkiligra eptir at. 
muna, en þat er áðr er ritað, ok enn vitrasti maðr, Gizurr 
Hallsson, mælti yflr greptri hans. Nú veit ck, at þessi um- 
ræða má hrátt fulllöng þikkja, er hér er, um líf ok jarteiknir 
hins sæla þorláks biskups: þá gengr mér þat til, at ek vilda 
al öll vær hefðiin lengr nytjar þeirra frásagna, en þá eina 
stund, er vær heyrðum frá sagt. Eu vér eigum þat ok mjök 
undir oss sjálfum, með guðs miskunn ok umsjá ok árnaðarorði 
ens sæla þorláks biskups. Nú megu vér þat algjöra, at sýna 
oss nú á þessari liátíð með siðlætis yflrbragði, ok biðja þess 
almáttugan guð, þann hiun sama, er þá krapta gefr hinum sæla 
þorláki biskupi, at gefa sjón blindum mönnum en heyrn dauf- 
um, göngu liöltum, en lireinsa líkþrá, ok reka djöfla frá óðum 
mönnum, lífga þá er áðr cru dauðir, stöðva vötn ok vinda: al 
liann gefl oss réttsýni meiri um vort ráð héðan frá en híngat 
til heíir verit, ok meiri hlýöni til guðs boðorða en áðr, göngu 
ok gæfu til góðra verka, hraust hugskot vort frá illri óvcnju 
ok ónýtri munnshöfn, verk vor veraldlig frá allri þeirri iðni, 
sem gagnstaðlig er lians vilja, ok leysi guð oss frá allri fjanda 
freistni, ok öllum vélum lians ok svikum, ok styrki oss ok efli 
í mót hans vilja, cn stöðvi oss at ofstopa ok ójafnaði; gcfi 
hann oss af ást heilags anda: hjálpsamliga hreinsan hættligra 
anmarka, iðran með yflrbót unninna afgjörða, gæfu grandlausa 
góðrar atferðar, viðrbúníng vandvirkiligan vorrar framfarar, olean 
ok yfirstöðu ítra kennimanna, andlát unaðligt at liðnum lífs- 
stundum, hvíld hægliga, unz lieimi er brugðit, dýrliga upprisu 
til dóms at sækja, umdæmi æskiligt öllum trúföstum, líkn lang- 
gæða at loknum dómi, eilífa unaðs vist með öllum helgum, 
hirðir ok haldnir í himnaríki, gæddir hvervetna af guði sjálfum, 
án enda amen.
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III.

Jarteinir íir sögu þorláks biskups iiinni ýngstu.
I1. Kona hét Jódís, or liinn heilagi forlákr biskup hafði 

lagt á þjónustu bann um stundar sakir; eptir þat sættist hún 
við hann, ok skildist við sitt mein, er hann hafði um vandat. 
Mjök litlu síðarr þýddist hana annarr maðr, ok varð luin van- 
heil af þeim; ok er henni var létta von um sitt mein, þá af- 
ræktist hann luana, fór liún þá yflr volaðliga ok var mörgum 
sinnum banvæn af sinni vanheilsu. Hún kom um síðir til 
einnar mikilsbáttar húsfrúr, er Guðný bét, ok lagðist þá í rekkju; 
vænti hún sér þá livorki heilsu né langlifis. En þorlákr bisk- 
up vitraðist lienni i svefni ok styrkti hana, lézt optarr mundu 
vitja hennar; ok þá er vika leið þaðan, þá sýndist hann henni 
í annat sinn, ok gaf henni þat ráð, at hún skyldi vaka í kirkju 
fyrir messudag hans, ok kveðst þá enn mundu koma til hennar. 
En er at þeirri nótt kom, þá var hún borin í kirkju, ok lögð 
niðr fyrir sönghús palla, ok skinn undir hana; mær ein var 
bjá henni til þjónustu lienni, flmtán vetra gömul. Ok nær miðri 
nótt, þá höfgaði lienni; hún sá hinn sæla þorlák biskup ganga 
inn í kirkjuna, ok til altaris, ok tók ofan púng þann, er í var 
mold or leiði hans; gekk hann síðan at henni ok dreyfði 
yflr hana moldinni, ok mælti ekki, svá at hún heyrði, ok hvarf 
í liurt síöan at sýn. En er hún vaknaði, þá var hún alheil, ok 
sá þar engin merki, at liún liefði þar hvílzt, héldr en þar 
hefði hvílzt heill maðr. Hún var ok svá mögr orðin ok mjó, 
at hún þurfti eigi meira um sik en liálfa aðra alin, en áðr 
hálfa flmlu alin, ok var þessi jartein opinberlig öllum mönnum.

2. þann sama vetr, er systir Katrín, er síðan var fyrst, 
ok þö langa tíma síðan, abbadís at Stað í IVeynisnesi, var at 
þverá, ok hún hafði tekit hreinlífls búm'ng, fékk hún svá mikinn 
augna krankleika, at hún mátli sér ekki við heilagra bóka leslr 
skemta, ok eigi þóttist liún heldr psaltara á bók mega lesa, ok

i) Prentaí) eptir C (379 JtOj bls. 109—131). Jjessi kafli stendr þar næst 
á cptir kafla peim, sem tekinn er eptir hinni l'ornu jarteinabók þorliks 
hiskups (Vihbætir i). Flestar þessar jarteinir munu hafa gjörzt um og 
eptir 1300 (sjá kapp. 2. 19. 23—26), og hefir sá, sem C setti saman, 
hnytt þessum kafla aptan vih gömlu söguna.

25
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fyrir því liét hún til íilmáttigs guðs ok hins sæla f>orláks bisk- 
ups, sér til þvílíkrar heilsuhótar, sem henni mætti bezt gegna, 
hæði [í] hráð ok iengd; ok eptir því sem hún hafði til ætlat, hyrj- 
aði hún ferð sína fyrir sagða nauðsyn um vorit eptir páska 
suðr um land, og leiddi Ljótr ábóti1 hana til liests, svá at hún 
hafði bundit fyrir hæði augun, ok svá fór hún allt vestr til 
Miðfjarðarár, at liestr sá, er liún reið, var í togi liafðr. Sem 
liún þóttist þat eigi lengr mega þola, þá sagðisl hún treystast 
sjálfum guði ok hinum sæla þorláki biskupi, at nokkur bót 
mundi verða á hennar máli; tók hún þá í tauma hestsins, ok 
reið síðan sem heilhrygðir menn, þar til er hún kom í Skála- 
liolt, ok batnaði svá dag frá degi, at næsta dag eptir messu 
varð lnin heileygð l)áðum augum.

3. Sá atburðr varð á Hofstöðum í Itcykjadal, at sveinn 
nokkurr tók þessliáttar fótarmein, at verk sló í kálfann svá 
at hoidit fúnaði, ok stóð sárit með stórum holum, svá at ckki 
málti atgjörðum við koma, því at sveinninn æpti, þegar menn 
höfðu hendr at meininu. Lék þat svá lengi við, at um síðir 
tók or sveininum annan legginu, þann sem í fælinum stóð, 
nær hálfan, var sá þremr þverum fíngrum minni en spannar 
at lengd, scm hann tók burt, en nær þverrar handar hold á; 
sjá mátti í leggjar hol þess er eptir var nær ökla í fætinum, 
ok svá viðr kné á þeim lilutunum sem eptir stóðu. Frændr 
sveinsins örvæntu lionum mannligs fulltíngs, ok fyrir því hétu 
þeir á hinn sæla þorlák biskup, at hann árnaði honum heilsu- 
gjafar af guði. Síðan þvoðu þeir sárit með því vatni, sem 
áðr vóru í þvegin bein iiins sæla þorláks biskups. Iíom þar 
svá skjót hót á, at fótrinn varð heill, bæði at holdi ok beini; ok 
síðan, til sanns prófs um þessa jarleikn, gekk sveinninn heim[an| 
tveim nóttum fyrir þorláksmessu, ok kom í Skálaholt at messu- 
deginum; sá þá margir hinir beztu menn aptr komit í kálfann 
bæði hold ok bein, en þó var sem nokkut þrep kendist2 á leggn- 
um, þar sem mætlist hit nýja beinit ok liit fornara, þat sem 
áðr var í fætinum; skinnit var ok nokkut rauðara þar sem sárit 
hafði verit. Margir hínir heztu menn ok skynsömustu sá ok 
þat beinit, sem tekit var or fætinum, ok hafði þat stöð3 sársius

i) Ljótr Hallsson var ábóti aí> þjverá 1293—1290; systir Katrín varí)
abbadís á Reynistab 1330. i) knóið (kemlit), 379. stoís, 379.
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at lengd; sóru ok þrír vottar, at þat sama bein væri or hans 
fæti; síðan var þat upp i'est við skríni þorláks biskups, til vitn- 
isburðar þessarar jarteiknar.

4. Itræðr tveir vóru í Eyjafirði; hét annarr Böðvarr en 
annurr Björn. Á þann sama Björn sló svá mikilli kvíðu ok 
liugarvolaði, at hann vildi gjarna tapa lííi sínu, ok drekkja sör 
í á þeirri, er skamt var frá húsi, en bróðir hans geymdi hans 
með svá fullkominni áslúð, at hann gat ij sinnum stöðvat fyrir 
honum þetta óráð; ok einhvern tíma leyndist þessi Björn ein- 
saman út í liaga, ok særði barka sinn, svá at fram skar or; 
mátti hann þá eigi draga öndina, fyrr en hann lukti undina 
ineð sjálfs síns höndum. Blóð féll æsiliga or sárinu, ok sem 
hann sá opinn dauða sinn ok helvítis kvalir fyrir liendi, lók 
hann at iðrast síns óráðs, ok rendi huganum til almáttigs 
guðs. ltróðir hans saknaði hans af bænum ok leitaði hans 
þegar, ok fann hann liggjanda í sjálfs síns blóði með litlu 
megni. Ilann spurði, hversu at iliefði borit um sár þat, er 
hann hafði fengit. Ilann svarar: tlekki má ek völd af mér 
bera um þat, en þó iðrumst ek nú minnar glæpsku, eða hvat 
er til ráðs, bróðir?” — Hann mælti: „vit skulum heita, bróðir! 
á hinn sæla j>orlák biskup, at hann árni þér miskunnar ok 
lifs umbótar: ferð okkarri í Skálaholt, at votta þar, ef liann 
hjálpar okkr í þessarri okkar nauðsyn.” Ok sem þeir höfðu 
lest heitið, tók Böðvarr skónál ok seimis þveng or púngi sín- 
urn, ok með því saumaði hann saman barka bróður síns; 
eptir þat bar hann [hannj heim á herðum sér til bæjarins, ok 
lagði hann niðr í rekkju. En svá mikla miskunn veitli guð 
þeim, at eptir liðnar fyrstu þrjár nætr át bann skarpa skreið, 
ok var hann skjótt alheili. jrnssir lrræðr fóru í Skálaholt at 
upplökudegi hins sæla j>orláks biskups, ok heyrðu á sögu 
þeirra liinir beztu menn margir, ok sá örit, sem vitnit bar um 
sársins víðleika, ok hrukkur á skinninu, þær sem orðit höfðu 
af saumuum á hálsi þessa sama Björns.

5. Sá atburðr varð á Gnúpi í Gnúpverjahrepp, at sú 
koria, sem Oddný hét, lók hugarvolað, fyrst með mælgi, en 
síðan með þögn; vóx meinit til þess á langafðstu; vildi hún 
tapa sér með einshverju móti; gjarna vildi hún sveltasik í hel, 
en sakir ótta, ok áeggjunar j>orvalds prests l'áissonar, neytti 
tiún nokkurrar lítillar í'æðu. En mánud[ag]s kveldit in yassionc
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Domini varð liún einsaman eptir kvöldsöng, ok þegar lagði hún 
knífl í bavka ser. þórðr bóndi Egilsson varð skjótt varr við, 
ok kallar prest með sér; sá þeir livar hún iá, ok horfði í lopl 
upp, drjúgum sem dauð væri, ok í óviti af blóðrás, en knífrinn 
stóð í sárinu. Jafnskjótt, at tilkölluðum tveimr nábúum sín- 
um, gengu þeir til kirkju, ok liétu á hinn sæla þorlák biskup 
til lífs ok lieilsu fyrrnefndri konu, at hún skyldi vatnfasta 
æfmliga fyrir báðar þorláksmessur, ok sýngja þar með flmtigir 
sinnum Palcr noster ok versit Avc Maria, ok ganga iij sumur 
í Skálaholt, ok gefa, ef hún ætli til, álnar virði staðnum. At 
festu lieitinu gengu þeir aptr til hennar, kippti þá prestr kníl'- 
inum burt or sárinu, var þá niðri öndin, þar til er hann dró í 
sárit lérepts kera, ok batt um síðan; var þá sem hún vaknaði 
af því ómeginnjij, sem á henni hafði verit; mælti hún þánokkur 
orð ser lil lijálpar. þriðja daginn leysa þeir til, ok mátti prestr 
þá slínga minnsta fíngri í sárit, er kerinn var úr dreginn; lá 
henni þá svá nær, at hún hneig aptr; þá tók prestr smjör 
hins heilaga þorláks biskups, ok fylldi sárit og batt um. Síðan 
skaut hún upp öndinni, ok var hraust í máli. Fimta dag, sem 
bændr kómu til samkomu, tók prestr bönd af sárinu, var hún 
þá alheil, svá at í tveim stöðum sá, sem hrofnat væri lýrir 
nagli; urðu þeir, sem sét höfðu, eigi ásáttir í hvcrjum stað 
sárit hafði verit.

6. Á Vesttjörðum féll þrévetr sveinn á kníf, sá er Ólafr 
hét, ok kom í milli nafla hans ok flagbrjóska, knífrinn hljóp 
á hol; hann var mjök breiðr ok vel þriggja fíngra langr. En 
sem sveinninn kippti honum or sárinu, kom at rnóðirin, þor- 
gerðr G[rJímsdóttir ai'Stað; var þá hold langfíngrslangt af hans 
innhlutum komit út or sárinu. Hún hél þá sveininum til lífs 
á hinn sæla þorlák biskup, vaxkerti því sem tæki um sveiniun. 
Yar þá sóttr Thomas prestr, föðurbróðir sveinsins, ok fyrir því 
at hann vissi eigi, al móðirin hafði heitið fyrir sveininum, 
þá höt liann at gefa skyldi xij álnar í Skálaholt, svá at faðirinn 
færði á staðinn hit sama sumar, ok at sveinninn skyldi ganga 
þangat, þá er hann hefði afl til ok þroska. Einni nátt síðarr 
vóru af tekin blóðböndin; stóð þá út or fyrrsögðu sári hold 
fíngrsþykkt ok þriggja breitt, ok varla spannar langt. Faðirinn 
eggjaði þetta sama bold af at sníða, vakti hann þá blóð áþví; 
hljóp þá or með miklum æsíngi, svá at sveinninn lá nær í
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óviti iiij dægr þaðan af; var hann ok mallauss áðr iij dægr, 
ok þar með þessi fjögr; en eptir þat létli honum, en fyrr- 
greint liold livarf á burtu. Varð liann svá heill, at á þetta sár 
kómu engi smyrsl, nema beinavatn þorláks biskups.

7. Sá atburðr varö ú þorkötlustöðum í Grundavík, at sá 
maðr, sem þorbjörn höt, hrendi þann mann, sem með sama 
liætti var lil lækníngar, meö þcss liáttar atferð, at liann lagði 
á kviðinn þat járn, er bora var á; en af því at ekki viðrnám 
var á knappjárninu, þá hljóp þal svá djúpt, at þeim, er hrendr 
var, þótti á hol ldaupa; votlaöi þessa lians meiníng nhkill hrestr 
sá sem þá varð, er hin minni himnan brast í sundr, sú sein 
lá í ístruna, en sá, sem brendi, kippti skjótliga i burtu járninu, 
þá er hann kendi, at ekki nam við því. Ilann vildi þá þrýsta 
dílanum, ok féll feili út í móti, sú sem þeir trúðu at ístran 
væri; ok er hann stóð upp, kendi liann á sér svá mikinn sár- 
leik, at honum þótti sik taka náliga aptr í hrygginn; gekk h'ann 
þá til krosshúss, ok þótti þeim mönnum, sem hann sá, hon- 
um öllum brug[ð]it. Hann hét þá á liinn sæla þorlák biskup, 
at fæða íimm fátæka menn, ok sýngja V sinnum Davíðs psaltara, 
ok lesa orationem: Deus qui populo tuo honurn til dýrðar, ok 
fasta vj dægr fyrir dag hans, ok vatnfasta þar fyrir hina síð- 
ustu nált, ok gefa hálfa mörk í Skálaholt ok ganga þangat. 
Eptir þat drakk hann vatn þat, er í var lagðr steinn sá, er 
lagðr hafði verit á kistu hins sæla þorláks hiskups; bæltist 
honum svá þá, at hann gat á hesli selið heim á Ilvalsnes, 
var hann þá svá hraustr, at hann vatnfastaði næstu nótt eptir 
Maríumessu, ok þó með því móti, at liann var slórliga krankr 
ok neytli nær ekki matar tveim nóttum eptir vatnföstuna; laust 
í dílann hinum sama verk, svá at lionum, ok þeim sem hann 
sá, þótti honum lítil lífsvon. þá tók Hallr prestr beinavaln 
þorláks hiskups, ok steypti iij sinnum í sárit, ok rann jafnan 
inn til, þó at öndverðu væri fullt. Sá allir þeir, sem hjá vóru, 
istruna inn í kviðinn. Yiðr þetta sýndist þeim draga saman 
opit á sárinu, þat sem inn vissi til liolsins, svá at þaðan af 
varð honum ekki mein at, ok var síðan betr heill en áðr. 
Báru þeir vitni: Hallr prestr, þorsleinn klerkr, ok sá sem 
lækningina skyldi veitt lnifa í fyrstu, ok margir aðrir góðir 
menn.

8. Á þeirn bæ, er at Brjánslæk heitir á Barðaströnd, fóru
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tveir rnenn á skipi úr eyju einnifrá heyverki; liét karlmaðrinn 
Ilallr. Ok svá sem þau kómu at lanili, ok sú kona, sem með honum 
var, stö hann upp af skipinu, ok tók í stafninn skipsins ok 
vildi brýna upp, þvíat þat flaut illa at landi; hafði liann sett 
fram i stafninn ljá í langorfl; ok sem hann leit upp við, er 
hann tók til skipsins, þá kom Ijárinn á nef honum nokkru 
fyrir neðan augun, ok skar allt niðr at kinnunum, ok mjök 
svá fram or, svá at lílið eina hélt. Eptir þat tók hann þar 
til, ok lagði neíit við upp, þar sem þat liafði verit, ok hélt at, 
ok gekk svá heim til bæjarins, ok sem liann kom lieim, hétu 
þeir Andrés bóndi báðir, ok Hallr, á almáttigan guð at upp- 
haíi, ok hinn sælaþorlák biskup, til árnaðarorðs, atgefahálfan 
eyri til Skálaholts, til þess at hann mætti heill verða, lýtalaust 
af sárinu, ok at honum stæði þat ekki lengi fyrir vinnu. Eptir 
þat hundu þeir um sárit og fóru til svefns; vóru þessi umbönd 
við iij nætr; síðan leystu þeir lil, var þá svá gróit sárit, at 
allr þroti var í burtu or andlitinu, ok svá lýtalaust, sem liann 
hefði aldrei sárr orðit, utan örit mátti sjá, svá sem allmjór 
hvítr þráðr lægi um nefit; var honum ok engan tíma svá mikill 
vcrkr eða sviði í sárinu síðan heitið var, at eigi mætti hann 
sofa fyrir. Lofaði bann, ok allir aðrir, þeir er sá svá liáleita 
jarteikn, guð ok hinn sæla |>orlák biskup; vóru ok nóg vitni lil 
skilrík at sanna þessa jarteikn með eiði.

9. Sá atburðr gjörðist at Hítarnesi, at sveinn xij velra 
gamall, sá er Örnúlfr hét, féll niðr með æsiligu brotfalli, ok 
fór meinit hinn fyrsta vetr svá vaxandi, at þá er langafasta 
kom, féll þessi sjúkleiki nær hvern dag á liann. IJm vorit ok 
um sumarit sólti liann nokkul minnr. Um haustið var honum 
1 þýngra Ingi, en nokkuru léttara um vetrinn. Um langaföstu 
kom hann svá hart niðr, at þá er meinit hvarf frá honum lá 
hann langar stundir með litlum lífs merkjum. Á langa frjádag féll 
[hann] í þat sama mein, ok lá i dái um nóntíðir allar. Hét þá 
Nichulaus prestr, móðurbróðir sveinsins, fyrir honum, at láta 
hann fara í Skálaliolt, ef hann þætti ilytjandi vera. Litlu síð- 
arr en fest var heitið gekk hann heill í stofuna innar, ok spuröi: 
„hvort lieflr nokkurr yðar komittil míu ok vakit mik”? — Nichu- 
las svarar: uek trúi engan þann hér vera, er þik mælti uf 
svefni vekja”. Sveinninn mælti: „sannliga þótti mér maðr ganga 
al mér ok vekja mik”. þaðan frá var liann svá heill, at engi
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minníng þessa íneins kom at honum upp frá þeim degi. Jíauö 
þessi hinn sami Nicliulaus prestr ok fjöldi annarra manna eið 
sinn, at sá vitnisburðr var fullkomliga sanur.

10. þat bar til í Túngu í Steingrímsflrði um vetrinn fyrir 
júlaföstu, at þafian fór kona sú fátæk, er Guðfinna hét; var 
lnín svá fáklædd, at hún var í cinum slitnum tölri, ok hafði 
ekki vælt|a] á höfði né áhöndum, ok ekki skúklæði á öðrum fæti; 
ok sem hún var í burtu, kastaði á vindi mcð krapadrífu ok 
áköfu snjófalli. Nærri miðri nótt kom á grimdar frost meö 
stormi ok snjófalli; en þessi kona hafði hvergi til bæja komit 
um nótlina. Um morguninn eptir, á mánadaginn, því at hitt 
var á sunnudaginn, fóru menn or Túngu, og fengu eigi lundit 
hana, því at snjófallit var. l’rosliö hél/.t, svá at þeir kómust 
erviðislega til bæjar ok vúru mjök kalnir; hélzt þetta veðr fratnan 
til miðvikudags kveldsins, en hún fúr á drottinsdaginn or 
Túngu; máttu menn eigibjarga fé sínu á þessum dögum öllum, 
ætluðu menn ok fullkomliga at hún mundi sáluð vera. Á flmta 
dag var frost ok mikill vindr; varð hún þó ekki fundin. Föstu- 
dagskveldit lúk at regna, ok svá laugardaginn. En á sunnu- 
daginn fann sauðamaðr at Túngu.þessa sömu konu Guðfinnu, 
svá at luin var hraust í máli, ok færði hana heiin í Túngu. 
Var lnin hvergi kalin svá al hana sakaði, ok eigi sagðist luin 
nokkul dregin af húngri. Sagðist hún heitið lnil'a á þorlák 
biskup, at hann hjálpaði henni, ef liann væri svá niikils verð- 
leiks, sem lnin hefði heyrt sagt; hét hún at gefa hálfa mörk 
lýsis; ok síðan kallaðist bún hvorki hafa kent húngrs né kulda, 
svá at henni væri mikil meiulæti í, ok kveðst optast úkyr verit 
hafa, ok gengit þegar hún hefði mátt, á þessari stundu; ætlaði 
hún, al þá mundi laugardagr er hún var fundin. þótti öllum, 
þeim er þetta var kunnigt, hin fegrsta jarteikn.

11. Svá bar lil á Ferjubakka, at son Júns Erlendssonar, 
er Flosi hét, x vetra gamall, lúk á þann hátt krankleika á fyrsta 
miðvikudag í föstu, al þrútnuðu kverkarnar, ok varð liann liás 
mjök, eri málit gjörðist úskýrt. lin á næsla droltinsdag skild- 
ist ekki livat liann talaði, utan já ok nei, ef nær honum var 
lolið; en þriöjadag næsla eptir iinbrudaga viku, ok þaðau af, 
mátti hann engi orð mæla, ok engi rödd mátti heyrast af hans 
munni; túk þá at mínka þrotann í kverkunum; var liauu 
at leikum með öðrum mönmun þá er upp leiö á föstuna. Eptir
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páskir lók at heyra nokkut til, er liann lióstaði eða hló. Móðir 
hans het fyrir honum, svá sem hann hafði mist málsins, á 
guð allsvaldanda ok á hinn sæla J>orlák biskup til árnaðarorðs, 
at sveinninn fengi lieilsu sína: at þau bæði skyldi ganga í 
Skálaholt, ok gefa mðrk vax at [mrláksmessu al næsta sumri. 
En sveinninn skyldi vatnfasta æfinliga fyrirdaginn. Gengu þau 
þá í kirkju um aptansöng, ok kómu um hymna fyrir Magnifical 
undir skrín [>orláks biskups. Ok sem þau höfðu þar litla 
stund verit, ])á þótti móður lians sem liijfgi rynni á sveininn,
ok fyrir því vakti hún hann ok mælli: Jieit þú son minn! á
[>orlák biskup, af því \iti sem þú hefir lil, at hann gefi þér 
heilsu þína”; ok þegar í stað svarar hann, svá mælandi: usæll 
sé Jiorlákr biskup ! sæll sé þorlákr biskupl” — Varð þetla þegar í 
slað scm aptansöngrinn var súnginn; síðan las liann Maríuvers, 
Tc deutn ok aptansöng sinn, ok talaði þá svá skýrt sem hann
vildi. Vóru þá margir menn þar, þeir er þetta var alkunnugt,
ok buðu at sanna þetta með eiði.

12. Svá bar til á Mýrum í Iíorgarfirði, á bæ þeim er i 
Stangarholti heitir, at sá maðr sem |>orkell hét lagðist niðr til 
svefns í stofupalli drottinsdag í fardögum, ok son hans, er 
þórálfr hét, xiiij vetra gamall; ok sem sveinninn stóð upp, 
mátti hann ekki mæla. J>ótti föður hans ok móður, ok þeim 
öllum er hann sá, sem barkakýlit væri dregit niðr fyrir hóstinn, 
ok var þar allt þrútið undir kverkinni, ok svá hart, at hvergi 
mátti sveigja. Drottinsdaginn al kvekli heitr J>orkell, faðir 
hans, fyrir sveininmn, at þeir báðir skyldi fara í Skálaholt al 
Jmrláksmessu um sumarit, at sýngja psaltara, ok gefa málsverð 
fátækum manni á messudaginn, ok tvá aura vax í Skálaholt. 
Enn þriðja dag nær dagmálum fékk fyrrnefndr sveirin J>órálfr 
mál sitt. Lofuðu allir guð ok liinn sæla Jmrlák biskup.

13. Sá atburðr varð á Yzta-Heyðarvatni, at son bónda, 
er Glúmr hét, gleypti hestskós nagla, svá at á var höfuðit. 
Faðir iians ok inóðir hétu fyrir honum á almáttugan guð at 
upphafi, ok hinn sæla J>orlák biskup, til árnaðarorðs, at þetla 
tilfelli grandaði sveininum eigi; en viku síðarr flaut naglinn frá 
honum í vallgangi.

i41. Kona sú er Halla hét tók ineinseini svá mikla á

») „líona cin niisti mál ok sjón”, fyrirsögn i 379.



BISlíUPA SÖQUK. 3«3I’orliíKs sa»a.

laugardag infra, octavas bcatœ virginis, al Jiúu misti sinnar 
sýnar báöum augum; en um daginn eptir misti ln'in málsins. 
Jlét hún þá mcð hugrenníngu, ok þó meö fortölum þeirra sem 
lijá stóðu, á almáltugan guð sér til lieilsubótar, ok hinn lieil- 
aga þorlák hiskup lil árnaðarorðs: at ganga í Skálaholt ok 
vatnfasla fyrir þorláksmessu, ok enn þar með bænahaldi nokk- 
uru. Á þriðja degi var kertisrak látið uni höfijt hcnni, ok þá 
lók hún sýn sína öðru auga, en mátti þó háðum upp ljúka. A 
drottinsdag tók lnin mál sitt, en á Michaelismessu dag tók hún 
um upphald sýn á því auga, setn áðr haföi blint verit.

15. Svá bar til á hæ þeim á Akranesi, er á Klafastöðum 
heitir, at Arnbjörn Jónsson, er þar hjó, tók krankleika rnikinn, 
á þann hátt, at hann gat torvelliga ok með miklum sárleik 
gengit hinnar þynnri þurftarinnar; lá hann vj vikur í rekkju, ok 
um síðir kom svá, at þat var hálft þriðja dægr, at liann gal 
með engu móti fyrrnefndrar þurftar gengit; hél hann þá lil 
allsvaldanda guðs, ok lil árnaðarorð[s] hins sæla þorláks biskups, 
sér til heilsuhótar, at ganga í Skálaholt ok fæða fátækan manu 
í ij mál, ok hét at gefa æfinliga hvert sumar mörk vax í Skála- 
holt. Ok nokkuru síðarr, en hann hafði heitið fest, heiddi hann 
al ganga þurftarinnar; gekk liann þá hlóði ok blóðlifrum í eina 
slóra munnlaug, utan allan sárleik, ok sem skammt leiö þaðan, 
þá gekk liann með sama hætti hlóði ok blóðlifrum enn í stóra 
munnlaug, ok þegar sem honum batnaði hafði hann sik mjök 
við; þýngði honum þá enn á sama liátt; hét hann þá enn at 
gefa eyri vaðmáls hinum sæla þorláki hiskupi; batnaði honum 
þá dag lrá degi, þar til liann var heill, ok sannaði með eiði 
þenna atburð.

16’. Sá atburðr varð í Svartárdal, er gengr upp af Langa- 
dal, viku fyrir jól, at sá maðr, er Eirekr hirkileggr hét, ok tveir 
menn aðrir, hét annarr Illugi en annarr Oddr2, þá reið lllugi 
fyrir, ok svá sem hann kom fram á árísinn, þá hrast hann niðr 
uudir honum ok heslriun í kaf, ok í þessu hljóp Eirekr af 
haki ok liafði á hendi fíngrgull, ok sem Illugi komst upp á 
ísinn, þá brast haun niðr undir honum; þá sprellu þeir söðli 
af heslinum; ílaul þá liestrinn, þvíat þar var hylr mikill sem

i) „Tjndist fingrgull”, fyrirsögn í 370. 
i) hér mun vanta nukkfir orr.
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hann liafði í riðit, ok þessu næst þreifaði Eirekr lil taglsins á 
liesliuum ofan í ísinn, eu illugi liélt beizlinu; fengust þeir þar 
lengi við, áðr þcir kómu upp hestinum; ok scm þeirriðu hurt, 
þá saknaði Eirekr gullsins, ok sá at þat var burt af hendi 
hans; riðu þeir þá aptr, ok leituðu við vökina, ok fundu eigi. 
Síðan riðu þeir veg sinn, þótti Eireki þetta illa liafa til lekizt, er 
týnt var gullit, þvíat annarr maðr átti þat, ok fyrir því liét liann 
fyrst at upphafi á guð ok liinn sæla þorlák biskup, at finnafst] 
skyldi giillit, ok gefa eyri vax í Skálaholt, ok fæða iij fátæka menn 
þorláksinessu, ok þetta heit festu þeir allir félagar, ok riðu heim 
síðan, ok varð ekki leilað gullsins um vetrinn. En um vorit ætlaði 
þessi sami Eirekr at fara með Gcir þorsteinssyni suðr um Iíjöl. 
Kómu þeir á þann hæ, er lieitir á Gilhaga, næsta sunnudag fyrir 
gagndaga, ok um morguninn árla dreymdi Eirek, at maðr kom al 
lionum ok mælti: Ustattu upp, því at þú mátt ekki þann veg 
fara, sem þit hafit ætlað , ok skaltu fara þá leið, sem þú fórt 
norðan í vetr”. Ok er hann vaknaði, var svá mikil þoka, at lionum 
þótti eigi fært á líjölinn ; fóru þeir þá vestr Yatnsskarð. Ok sem 
þeir riðu vestr nær þeim stað, sem Eirekr týndi gullinu, vildi 
hann vita hversu þar væri til fallit. Kallar hann þá enn til guðs 
ok liins sæla þorláks biskups, al hann láti linnast gullit með 
sinni mildi; ok sem liann liafði þetta mælt, sér hann gullit, ok 
kallar á Geir, at hann skyldi gangaoksjá; liann gekk til at sjá; 
lá þá gullit í framanverðum bakkanum , ok gekk áin undir þal 
þá er meir bærði, en þess í milli lá á þurru ; tóku þeir þat upp 
ok höfðu með sér, lofandi guð ok hinn heilaga þorlák hiskup. 
Var gullit heilt ok ósakat utan handsalit var nokkut lest.

17. A næslu viku fyrir jólaföstu fóru þrír menn á einu 
skipi austr í Uerufirði, ok ætluðu at sækja skrcið; ok sem þeir 
kórnu á sjóinn, hljóp á æsistormr með drifi ok íoki; har þá 
skjótt at skeri ok fengu þar ineð mikit áfall ok þegar aunat, 
svá mönnunum ij kastaði út or skipinu, svá al sá sem eptir 
var í skipinu, ok Einnbogi hét, sá þá aldrei síðan; ok eptir 
þelta stafnkastaði skipinu, ok komst hann í hvorttveggja sinn 
á kjölinn. Eptir þat sá hann vísan baua sinn, ef hit þriðja 
sinn kastaði, því at skipil var mjþk svá komit at boðanuin. 
Ilét hann þá á allsvaldanda guð al upphafi, ok hinn sæla þor- 
lák biskup til árnaðarorös, al hann skyldi komasl lífs á land 
ok heill; var þat heit hans, at ganga í Skálaholt ok gefa mörk
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vax; ok eptir fest lieitið1, þá var sem snúit væri skipinu frá 
boðanum ok inn á eina vik; var þá fullt skipit, ok í burtu or 
allt þat er laust var; kallaði hann þá til lijálpar sér á þann 
mann, sem hann sá á landi, ok eptir þat vissi hann ekki til sín, eðr 
hvat um leið, þar til at [hann] var borinn inn i baðstofuna á 
Iírossi; ætla þeir menn, sem kunnugt. var um, at þat mundi 
verit liafa meir en hálf eikt, er liann vissi ekki til sín. Lá 
höfut hans út á öxl á hástokkinum, er menn kómu til lians; 
hefði liann ok þar drukkit, ef hann hefði öðruvís í óvil fallit 
í skipinu. Var Finnbogi á næsta sumri at jþorláksmessu at 
Skálaholti, ok vildi gjarna sanna þessa jarteik[n] með eiði.

18. Sá atburðr varð í þrándheimi, í garði þeim er Grá- 
baksgarðr heitir, at kona sú er Gunnhildr hét ætlaði at ganga 
til óttusöngs um morguninn, ok scm hún gekk eptir einu 
loptriði, spratt henni fótr ok íéll hún, ok í því sama falli brotn- 
aði bæði hönd hennar ok fótr. Síðan hét hún á hinn heilaga 
þorlák biskup, at láta gjöra hönd ok fót af vaxi. þar með hét 
hún vj2 * mörkum vax til hins heilaga þorláks biskups. þessari 
konu bættist svá skjóll, at hún varð heil innan mánaðar; var 
hún þá svá gömul, at hún var á sétta tigi.

19. Sáatburðr varð á llollastöðum í Blöndudal, at ij dætr 
liúsfreyju þeirrar, er þar bjó, ok Guðlaug hét, gengu út um 
kveldit fyrir nokkura nauðsyn, báðar úngar at aldri, ok hin 
ýngri féll á svelli, ok kallaði á systur sína, ok sagðist ætla, 
at sá knífr, sem hún hafði [upþá sér:i i vándum skeiðum, stæði 
á henni; hin ellri tók til þegar, ok vildi kippa burt knífmum, 
ok gekk þegar af heptið4, en blaðit stóð eptir. Eptir þat reisti 
hin ellri upp systur sína, ok íluttust svá inn; ok sem móðir- 
in sá, gckk hún al ineð ljósi, ok sá at járnit stóð í lærinu 
ofarliga, ok svá nær kviðnum, at holit mundi liafa. þá biðr 
hún karlmaun, þann sem hjá var, at kippa burt járninu, en 
hann kveðst varla þora, sagðist liyggja, at þar mundi lif 
meyjarinnar með fylgja; þá lók liann tanganú ok fékk eigi burt 
kippt, því at lioldit var lilaupit upp yíir knífsaxlirnar; síðan lagði 
hann klæði um tangann ok togaði til mcð tönnunum, ok losnaði

1) ,,fest” (tvívegis), misritaí) i 379.
2) Hér byrjar aptr 219, 2 blöí) (sjá bls. 304) og nær söguna út.
s) frá [ sér á linda, 219.
4) pann. 219; skaptib, 379.

sny.i.
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þó eigi járnit. J>á vur leitað at töng, ef svá mætti járninu í 
burt koma. iMóðurinni fékk mikils ok gekk fram til kross, 
ok bað [atj guð ok binn lieilagi J>orlákr biskup skjóti henni 
því i lmg, at heita því til lieilsubótar meyjunni, scm bezt gegndi 
ok guði væri þægiligast. Uenni liugsaðist svá skjótt, með öðrum 
blutum, at láta sýngja sálumessu fyrir sál Árna biskups, ok 
bún söng Pater nostcr, festandi svá beilið ; ok í þcssu bili kom 
maðr fram ok sagði, at þá var járnit í burtu losnat. Síðan 
gckk móðirin til ok sá at lítl blæddi sárit, ok bar á vatn 
bins sæla J>orláks biskups, ok innan iij nátta var mærin al- 
lieil; var járnit svá mikit, at leggja málti á þrjá fíngr fram 
bjá tanganum.

20. lióndi sá er Teitr bét lijó á llvaleyri [fyrir neðan lieiði1 ; 
bann sigldi á næsta dag fyrir- Pétrsmessn um sumarit, ok ij bræðr 
bans með honum, af Rosmlivalanesi, ok ætlaði inn í IJvalfjörð ; ok 
sem þeir kómu varla miðleiðis, fengu þeir svá mikinn storm ok 
sterkt veðr í móti sér, at þá rak liálfa aðra viku í baf út; rnarði3 þá 
undir þeim skipit, svá at þeir fengu eigi upp ausit; þá bvölfðu þcir 
því sjálfir, þótli þeim þá líkara at þeir mundi komast á kjölinn, 
ok þal varð eptir því; ok síðan kastaði um v sinnum, ok í 
því druknuðu þeir ij. Teitr var þá einn eptir, ok rak lengi 
undan landi; síðan kom á mótviðri með óðastraumi ok rak 
þá aptr sömu Jeið; þá liét hann á guð ok binn heilaga J>or- 
lák [biskupj til fulltíngis, at hann kæmist at landi með öllu beilu, 
ok ómciddr; bann hét at ganga í Skálaliolt ok gefa liálfa mörk 
vax, ok þegar eptir beitið rak miklu fljótara en áðr, ok æ á 
stafninn, svá sem stýrt væri bjá hverjum boða; kom hann á 
land bjá Ytra-Hólmi á Akranesi; mundi þvínær liálfri annari 
viku er hann rak síðan liann hét. Hvolfðu þeir síð á flmtu- 
daginn, en bann komst á land föstukvöldit eplir sólarfall; bauð 
liann at sanna þessa jarteikn með eiði ári síðarr, sem hann 
kom í Skálabolt, ef þurfa þætti.

21. I’átæk kona, sú sem Alfeiðr bét, tók fótar mein á 
þann bált, at fótrinn þrútnaði, ok selti svá blán sem drep væri 
í lilaupit, ok varð hún af þessu ekki verkfær; fór hún þá um 
nokkura stund hús or liúsi mæðiliga; cn við vos ok vaðla

i) frá [ b. v. 219. j) eptii', 219. «) kaf%i, 219.
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spiltist mjök meinit, ok jirútnaði meir ok meir, ok opnaðist 
fyrir neðan knö nær utan ú miðju beini; um síðir varð þat 
eigi fjarri hinnar minni spannar langt, ok lieldr minna á breidd; 
féll þá or blóð ok holdfúi; at lyklum lagðist liún fyrir á bæ 
þeim, er heitir á þorvarðsslöðum, ok þótlisl varla lífvæn af 
sulti ok sárleik fótarins, ok, brjóstleysi, því at hún skreið 
stynjandi ok grátandi lengi áðr bæja í millum. En þat var 
l'orláksmessudag um vetrinu, er hún iagöist niðr; vildu menn 
henni lítinn dugnað veita; var þá ok mikit mannfall af fátæku 
fólki fyrir sunnan land, því at þá var mikil hallæri. Nú 
sem þessi fátæka koua var þröngd', þrolin ok fyrirlátin af 
inannligu fulltíngi, þá rendi hún hug sínum til guðs ok lii 
árnaðarorðs liins sæla þorláks biskups, hét hún þá nokkurum 
söngvum oki) 2 Skálalioltsferð sinni, ef liún l'engi bót sinna sjúk- 
leika, ok þólti henni þýngja at eins. Leið svá þorláksmessa ok 
atfangadagr jóla, jóladagr fyrsti ok annarr dagr jóia; bað þessi 
kona sér hjálpar, bæði nætr ok daga, með mikilli viðrkomn- 
íngu, ok vænti sér hvorki lífs né líkamligrar heilsu. Ok um 
nóttina fyrir Jóns postula messu rann á haua úmegins höfgi, 
ok þótlist liún sjá þorlák biskup með björtu ljósi, svá at lienni 
varð um megn í móti at sjá; þótti lienni liann ganga at sér 
ok mæla: „hér liggr þú, lúin ok lamin eru bein þín, ok bót 
muntu fá”; síðan þótti lienni hann strjúka fótinn niðr frá kné, 
svá at hún kendi sárt við, ok síðan livarf liann henni at sýn, 
þá vaknaði hún ok lofaði [guð ok3 liinn sæla þorlák biskup, 
ok spratt þegar or rúmi sinu ok gekk burt staílaust þegar um 
daginn eplir, en áðr fékk hún varla einsömun þal skemsta 
sem hún mætti sinnar þurftar ganga, ok síðan bætlist henni 
dag frá degi, svá at hún varð alheil, ok lil miklan[arj guðs 
dýrðar sá menn þann liennar legg mjórra ok skinnhvítara ok 
óþrymlóttara, eptir vaðal í frosti, Thomas ínessu biskups, en 
liinn, sem fullkomliga var ósaluiðr jafnan, þvi at hinn græddi 
var lílt sárr, ok þvílíkr at sjá sem úngmennis hold, cn liinn 
var dökkr, breyskr af blóði ok mjök .skaddr, sem von var á 
hnignandi konu, aföllu saman, mæði, göngu ok verkjum; vóru 
hér ok nóg vitni til at sverja ok sanna þenna atburð.

i) b. v. 2i9. j) þann. 219; í, 379.
») frá [ várn lávarb Jesum Kristum ok lians ástvin, 219.
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22. Svá bar til á Drepstokki mn vetrinn fyrir Símons- 
inessu, at þat var stormr ok sjóargangr sem þá er óöast verðr, 
at ferærðan bát tók í burt með flæði, vóru þar í sela nætr 
vel fertugar, árar, austker ok þiljur; höfðu þeir lagt nætrnar 
upp á saxit, ok sumar út í móti veðri, til festíngar við bátinu: 
var veðrit austrkennt, ok þvíþóttivon á veðrstöðuuni, at þegar 
liafði kevrt undir brim; ok þegar sem Jörundr, er bátsins 
skyldi geymt liafa, vaknaði, ok vissi at bátrinn, með öllu því 
sem í var, var í hurtu, klæddist hann þegar ok reið út til Oss, 
var þá eigi fullt flóð; ok sem hann faun eigi bátinn, né þat 
sem í var, þá hél liann, sem hann kom heim, á allsvaldanda 
guð, ok til árnaðarorðs á hinn sæla þorlák biskup, tii þess at, 
bátrinn, með öllu því sem í var, fyndist: at Ijá hest upp i Skála- 
liolt undir klyljar staðarins, ok gefa rapt til kirkjunnar á Jlá- 
evri, ok þann sel, sem fyrstr veiddist í nótunum, skyldi skipta’ 
með fátækurn mönnum. Eptir þat reið hann út til Ölfus, föstu- 
daginn, til lljalla; sagði Ormr bóndi honum, at bálr, með 
öllu því sem í var, væri upp settr á þá hæð, sem hæst var í 
Nauteyrum-, ok stóð við eina l'uglþúfu, sem skorðaðr væri, ok 
eigi meiri austr í, en lítið um eina austskotu. Sýndist þorkcli, 
syni Orins, [þann tímaj sem bátrinn fór sunnan, sem dökk- 
klæddr maðr væri í stafni ok stýrði svá, at stafninn var í 
veðrit, ok sagði til þeim manni sein fór með honum, er Árni 
hét, Jónsson, en sakir þess gat Árni eigi sét, at hann var mjök 
úskygn; vildi þessi sami þorkell sverja gjarna eptir þessi sögu 
sinni, ok svá Árni, at liann vísaði lionum til, þó liann gæti 
[fyrir sakir síns óskygnleiks11 eigi sét.

23. þat bar til á Höföaströnd í Skagaíirði, á þeim bæ er 
í Garðshorni heitir, at bóndi sá sem þar bjó, ok Karl hét, hjó 
á hönd sér rneð tálguöxi yflr úlfliðnum afsniðis* um hand- 
legginn, svá mikit sár, at menn þóttust sjá at í heini stóð ; vóru 
margar sinar í sundr í handlegg[ijnum, en sumar mjök skaddar; 
blóðrás var svá mikil af sárinu, at hann féil iij sinnum í úvit, ok 
varð eigi stöðvat; tók hann þá at heila á hinn heilaga þorlák 
biskup, með ráði Eyjólfs prests Ásgeirssonar, er þar var við 
staddr, at fara í Skálaholt at þorláksmessu at næsta sumri, ok

i) skiptast, 379.
») frá [ b. v. 219.

2) þ. 219; naustcyrunnin, 379. 
4) af snibu, 219.
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gefa hálfa mörk vax, ok láta þar sýngja iij sálumessur fyrir 
sál Árna biskups ok öðrum kristnum sálum. Eptir fest lieitið 
mínkaði blóðrásina ok létti skjótt af með öllu; var þá sárit svá djúpt 
ok mikit, at setja mátti í [niðr handar jaðar* 1 manns; síðan 
var um bundit ok eptir iij nœtr liðnar var sárit þrotalaust, ok 
batnaði svá síðan dag frá degi, at með öllu var heilt innan 
hálfs mánaðar, ok kom hvorki í verkr né þroti; var ok ekki 
öðruvís um bundit, en vafit um dúki, ok borit á smjör hins 
heilaga þorláks biskups. Kom þessi sami Iíarl á næsta sumri 
alheill í Skáluholt, ok buðu þcir Eyjúlfr prestr báðir at sanna 
með eiði þessa jarteikn2.

24. þá [cr] liðit var frá híngatburði vors herra Jesú Kristi
[þúshundrað þrjú hundruð tuttugu og þrjú3 ár, varð þessi at- 
burðr um haustið, at Kjarni [bóndij á Utskálum sendi menn 
með v. liesla norðr4 á Eyrar eptir varníngi; þeir létu hest- 
ana eptir í Óseyri, ok at ij. dögum liðnum kómu þeir aptr 
til hesta sinna; ok er þeir skyldu [lénur á þá leggja4, vildi 
ekki upp standa hinn sterkasti hestrinn, er þeir höfðu með farit, 
brúnn at lit; ok sem þeir höfðu hann lengi barit með fótum 
ok lurkum, komst hann nauðuliga á fætr, ok sem þeir skyldi 
reka hann, [kanna þeir þat af6, at á hestinn sé hlaupit dauða- 
slig, ok við þær vændir flytjast þeir heim með hann; var 
hann hrakmagr, er hann kom heim, [en rifblautr er hann fór
heiman1; ijögr dægr lá hann þar á vellinum, ok öllum þeim
er hann sá þótti hann jafngóðr sem dauðr. Síðan hét Bjarni, 
at gefa mörk vax hinum heilaga þorláki biskupi, ef hestinum 
batnaði, ok síðan gaf hann at honum engan gaum, ok nær 
hálfum mánaði síðarr var honum tvímennt, ok þarnæst bar 
hann bjórtunnu fulla öðrum megin langa ieið, eðr annat eigi 
léttara, optliga.

25. Á sama ári varð annarr atburðr at Utskálum. Um
vetrinn næsta dag eptir Nicholausmessu drukknuðu iiij menn 
á sexæríngi, er Bjarni bóndi átti, í stóru brimi, ok er hann 
frétti at skipinu hafði kastað, skundaði hann lil strandar, ok
grípr þat skip er fyrr um daginn hafði lent, ok þeir iiij

i) Jiannig 219; frá [ til mitirar handar, 379.
s) ef þurfa þœtti, b. v. 219. a) frá [ 1323, 379. 4) sufcr, 219.
*) þann. 219 ; frá [ á leggja, 379. 0) þann. 219; frá [ könnubu þeir, 379.
7) þann. 219; frá [ gekk hann lauss, hœbi heim ok heiman, 379.

I. B. 26
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saman, ok róa út at briminu, ok freista at nokkuru mœtti hjálpa; 
ok sem þeir hyggja at, sá þeir livar skipit marði fullt uppi, þar 
sem mest var brimit, en menn allir sokknir, [ok] þat annars, at 
vaðr hélt skipinu, er fastr var undir kné skipsins, en annarr 
endir í grunni; ok1 þvíat ofrefli brimsins gekk jafnan yflr flalt 
skipit, hugðu þeir atvaðrinnmundi slitna, mundi okþáskipitlosna, 
ok varð þat eigi; ok því at út féll sjórinn, ok [víst var'2, at sker 
[þau] er undir vóru mundi lemja skipit í spón, [þegar grynnti3, 
[þá hét4 Bjarni til liins heilaga þorláks biskups, al gefa inörk 
vax, ef hann næði skipinu lieilu; ok jafnskjótt sem hann hafði 
þetta lalat iiátt, hvolfir skipinu, ok þegar með öðru falli réttist 
skipit upp, ok horfði stafn móti brimi, ok annarr at landi; [fór 
skipil með hægri ferð inn móti straumi at landi5 sem því væri 
allvel slýrt; gekk þá aldri svá stórt at á gengi, ok eigi var meiri 
sjór í, er þat korn inn at Bjarna ok lians skipverjum, en í 
mitt knjárn, ok eigi meir brotið en hástokkrinn, ok af saumförin 
með af riminni, en annarr hálfr.

26. J>á er liðit var frá híngatburði vors herra Jesu Christi 
[OD. ccc. xx. ok vfi ár, gjörðist þessi jartein á bæ þeim er 
á Bútsstöðum lieitir, at einn dag, sem smalamaðr Snæbjarnar 
bónda kom lieim frá íé, ok liann hafði talað eitt orð, svá at 
menn lieyrðu, íékk liann stórt öngvit, ok er hann vilkaðist 
misti hann málsins ok svá var iij1 dægr, þar ti! er Snæbjörn 
bóndi hét á Blasium biskup, at [smalamaðr hans þessi sami, 
er Ilallr hétö, skyldi ganga í Breiðholt, ok gefa þangat nokkut 
af lýsi, ok er Snæbirni þótti eigi hér við skipast eptir þörf, þá 
kallaði hann enn á guð at upphafi, ok hinn heilaga þorlák 
biskup, heilandi, at sveinn[inn[ skyldi ganga í Skálaholt at 
þorláksmessu, eðr sjálfr hann, ok vatnfasta fyrir messudaginn 
ok gefa eyri vax, at guð gefi lionum heilsu sína. Ok litlu 
síðarr sofnaði Hallr. Honum sýndist koma inn maðr í svartri 
kápu, ok litlu síðarr annarr með sama búníngi, ok [því sveif9 
honum í hug, at sá veri IMasius biskup er fyrri kom, en 
þorlákr biskup sá er siðarr kom. Sá tók til orða er fyrri 
kom: ,,þú ert lítt haldinn, sveinnl”. Ilallr þóltist svara, at svá

1) b. v. 219. 2) varvíst, 379. d) frá [ b. v. 219. 4) frá [ liét þá, 379.
») frá [ v. í 219} mec) hœgrí ferí) fór inn m. str. i., 379.
0 frá [ 1325, 379. 7) vij, 219. .) þann. 219j frá [ sveinninn, 379.
») þann. 219; frá [ þat sneri, 379.
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væri. |>á mælti sá er síðarr kom: „viljum vit gefa honum 
lieilsu sína, þá hefir hann á okkr kallat”. — „Gjörum vit svá, 
hróðir minn!” sagði sá, sem lionum sýndist Blasius vera, tlí 
guðs nafni ok heilagrar Marie”. Síðan gekk at honum sá, er 
hann hugði þorlák vera, ok signdi1 hann. Eptir þetta vaknaði 
hann allieill, lofandi guð ok [hinn heilaga J>orlák biskup2.

IV.
Brot af þorláks sögu hinni elztu1.

..........  fvnd eysteins erkibyscvps. J>a toc han við hanvm for-
kvíiar vel oc let þa bratt vitat vera. at han villdi þat allt blið- 
lega tilleggia af siíii hendi er han þottisc scylldr til. En han 
villdi þo eigi geva honvm byscvps vigslv nema samþycki kon- 
vngs væri til. J>eir hofþv þa riki yvir noregi feðgar. CDagnvs 
konvngr oc ærlingr iarl faþir hans. oc tokv þeir þvngliga allv 
thorlacs mali oc qvomo þaðan hót firir hðgendi at livartgi 
mvnde uhætt fe ne monnvm. En thorlacr let ser þat 
ecki nær falla oc syndi þar sih aloga vera allan. sem 
davið kennir i (psaltara at belra se gvði) at treystasc en hofþ- 
ingiom. oc let han (af þvi þetta hia ser liða). En ærkibyscvp 
þottisc silia i miclvm (vanda er han villdi hvár)tveggio trvlega 
geta oc vel (. . . . er Pall postvli segir) i sinom pistola. Ottizc 
þer gvð (segir lian en vegjsamiþ konvnginn. Matti þat a allv 
sia (at hann villdi her hvars)tveggia vandlega geta i þeirra 
mali. Bar (erkibyscvp þa boð a millvm þeirra oc) aðrir goð- 
giarnir men oc com þar . . . . at convngrin oc iarllin lðgþv 
samþycki sitt lil þess (at thorlacr) tðki byscvps vigslo oc gerþisc 
þa vingan(ar svipr þeirra í) millim. oc gavosc þeir þa giovvm. 
aðr þeir scilþvsc. Oc hafþi (sverrir konvngr þat) opt vppi. 
ær bæði var merkr i mali. oc spacr at manvili. fil þeim feðg- 
om hefþi þa allir lvtir lettast gengit ær þeirra vingan var. oc tlior-

1) signáíii, 219.
2) frá [ liina blezatiu biskupa, Thorlacum okBlasiura, 219. — A þessari 

jartein endar C í 219 og öllum hinum, en 379 settr aptanvife þah sem 
hör er í Vibbœti 11. (bls. 357-374).

s) Eptir AM. 383, 1. (4to) 2 blöí) ritu% um 1250; þaí) sem er milli 
sviga () er mjög dauft og mix't, og er þaí> sumpart sett eptir A.

26*
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lacr var þar ilandi. bæþi i sócnvm. oc nalega velílest anat. þa var 
thorlacr vígþr til byscvps. af eysteíne ærkibyskvpi adagvm íllex- 
andre pava. þrimr nottvm eptir piningar dag Petrs postvla. Við 
þa vigslv var Eirecr stafangrs byscvp. er siþan var ærkibyscvp 
i þrondheimi eftir eysteín. Ch þriði var við vígslv thorlacs 
byscvps. Pall biorgyniar byscvp mikill scorvngr. oc vin hans 
alla ævi siþan. Thorlacr byscvp var scaíha stvnd með erkibysc- 
opi. siðan ær ban hafþi vígslv þegit. af þvi at han vissi gerst. 
hve títt vera matti hans qvamv. til síns stols oc stiornar yvir 
sinv folki. En ær thorlacr byscvp var scilðr at samvistvm við ærki- 
byscvp. en þeir varo eftir aðrir með erkibyscvpi. þa spvrðv 
þeir byscvparnir hversv lianom hefþi þockaz thorlacr byscvp. 
Hah sagþi sva at han þotlisc engi byscvp þah vigþan hava ær 
hanom þótti iafngerla með ser hava alla þa mancosti ær bysc- 
vpinum ær scylt at hava. sem Pall postole segir í pistvla sín- 
vm þeim ær han sendi Tito. Byscvp hðvir at se sagþi han. 
lastvaR oc lærðr vel. dramblavss oc dryckio maðr lítill. orr oc 
orðfórr. scyrr oc scapgoðr. goðgiarn oc gestrisin. rettlalr oc 
raðvanðr. hreinlífr oc hagraðr. tryggr oc trvfastr. milldr oc 
maldiarfr. astsamr við alþyðv. en avitsamr við vrócna. Oc ma 
sia at þat er heilags manz at vera með þeim hætti. ODa ec 
yðr sva nocqve hellzt segia. segir ærkibyscvp. hversv mer liava 
virzt hans hættir. at æk mynda þvilicl kiosa mítt lífs dógr et 
ðfsta sem æk sa lians hvert. Oc ma nv þal sia live vitr maðr 
oc glógsyn han hevir verit vm rað ens sæla thorlacs byscvps. 
Byscvp thorlacr reðz þa til scips með sitt foroneyti. oc þa ær 
þeir varo nalega bvnir. þa hloðv styrimen skipit til vfórs af 
lavsa viðvm. oc tveim scipvm þeim er þeir tengþv vtan við vigin. 
þa geck byscvp a land vpp af skipino oc sagþi styre mahvm at 
hanom þotti of mioc hlaþit vera. þa svaraþi ein1 þeirra sa het 
makan. þv att ecki vetta i scipinv sagþi han enda scallt þv 
eigi raða hversv hlaða scal. biscvp svaraði: Ec ferbyð yðr i 
gvðs nafni sagþi ban. ftt hlaþa til vfórs. en ek fel yðr ahendi 
allra rnana abyrgð. þeirra er með yðr fara. Steig þa siþan 
byscvp a scip. oc letv þeir þa við svabvit ihaf. oc er
þeir2..........................................manan'd. rett oc blezat ær hafvð
synd ær ælligar. ef þat var hervilega neist oc ranglega rascat.

) tvíi'itaU. ;) hér vanta 4 blöfc, sjá bls. 101.
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En þav fe er men gvlldv flrir vanhagi sina. let han alldregi 
við ahvr fe. helldr lagþi han þav til þess. at þav hiv er vel 
forv saman. oc varv fclavs mætli þa helldr saman vera en aðr. 
oc yrþi þeim þatþa nocqvottil sciols. oc yvirbóta sina vráþa. 
ær fein liofþv latit. Thorlacr byscvp ravf þav rað oll asínvm dag- 
vm at logvm. ær liaíí vissi at vlogvm raðin vera. hvart sem 
hlvt attv i stðrri men eða smæri. Eigi varð han við svma 
hofþingia með allv samhvga. þvi at han samþycþi þat eitt við 
þa ær vel samþi. þotti honom þat miclv meira niðrfall gvðs 
cristni ef gofgvm mohvm gafvsc storir lilvtir yvir. Virðdi han 
oc við þa eigi meiri varkvn. ftt hepta sic eigi at vleyfþvm 
Idvtvm ær aðr hofþv bæþi mikit lan af gvði i avðræþvm oc 
manvirþingvm.

Nv ær at segia fra livers dags hattvm ens sæla thorlacs 
byscops. hve iafnlyndr han var at goþv ær han mælti alldregi 
þat orð ær eigi kðmi til nacqverrar nytsemþar ef han var at 
þvi sottr. hah var oc sva varr i sinvm orþvm. at han lastaði 
alldregi veðr sem margir gera oc enga þa hlvti er eigi ero 
lastandi. oc han sa at eptir gvðs vilia foro. hah langaþi til 
ðngra dðgra. han qviddi oc engv vilgi1 mioc nema imbrodogvm 
oc alþingi. af þvi alþingi at hanom þotli þar margr maðr 
verþa villr vega vm sín malaferli sa ær mikils var verðr. oc 
hanom mikit við liggia. En af þvi imbrodagvm. at lianvm þotti 
þat abyrgþar rað mikit. at vigia þa men ær til þess sottv langa 
leið. oc han sa allmioc vanfæra til. bæþi firir lærdoms sakir 
lilils. oc aharra hatta ser vscapfelldra. en hau nenli þó varlega at 
varna bæþi firir sakir fatókis þeirra sialfra. (þa) efi firir sakir þeirra 
maha ær þeim hofþv kefit. eþa sínar iartcinir hofþv til seht. 
En sagþi hah hveriom þeirra greinilega hvat hverri vigslv fylgþi 
til vanda. oc fal þeim þa sialfvm abyrgð ahendi oc þeim ær 
þa sendo. Thorlacr hyscvp let opt kcna keningar. af þvi at 
hah sa þat þo at eigi yrþi opt hlytt sva scynsamlega scm 
scylldi hocsagvm. at þo dvalþi þat þa vnytar iðnir firir morgvm 
monvm. hah var oc sva iafnlyndr i fostvm sinvm þa ær hah 
var heima. en i vokvin oc i bðna halldi livart sem han var heima 
eþa eigi. at sva var sem til ens sama væri iaí'nan at ætla.

1) vilgi, áher'feaiidi = haríila, sbr. Harb. ljóo 25. og Húsdrápu; annars 
ávallt neitandi: jjórsdr. 1., getsp. Heibr. 49. og víbar.
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han neytti sva litt fózlv at eigi matti anat liclegra þyckia en 
han mynói þa optast við sciliaz ær hanvm þotti mesl firir. 
Sva var lianvm vm dryck farit. at alldregi matti þat fina at a 
han fengi þo at han hefþi þesskyns dryck en han var sva 
drycksæll. þa ær han veitti vinvm sinvm at þat ol brasc all- 
dregi nalega ær han blezaði sia[l]fr sine hendi þa ær gerþar 
beiddi. Han [var] oc sva vvandblötr oc vinveittr at þeim 
veizlvm ær dryckior varo. at han sðmþi við þat allt ær söm- 
anda var oc eigi samþi illa. En ær thorlacr byscvp drack vatn 
eþa vafengin dryck. þa fór han sva stillelega með. oc með 
sva mikille bindendi at han savp a þria sopa. eþafiin. eþasiav. 
en nalega alldregi framarr. han drack oc nalega alldregi matmala 
i mille usivcr ef eigi varv alþyðv dryckivr. Thorlacr byscvp. . .

V.

Latínsk lesbókabrot um þorlák biskup. 
l.

......... 'carnem suam castigare et servituti subicere indefessus
diuine legis executor sine intermissione satagebat. Tandem senio 
et longa egritudine fatigatus. sic ut supra dictum est. sui sacer- 
dotii sanctum thorlacum successorem elegit dignissimum. Igitur 
kloingus episcopus sue etatis anno septuagesimo primo. cum 
iam scalotensi ecclesie prefuisset annis uiginti quatuor. die 
tercia kalendarum martii mensis. ab incarnatione domini mille- 
simo centesimo sexagesimo nonoi) 2 migrauit a seculo.

De sancto Thorlaco episcopo et aliis episcopis nostris3.
Sed qualiter beatus thorlacus ad summi sacerdotii gradum 

promotus sit. suílicienter in superiore huius operis libro ex- 
pressimus. His igitur presulibus et eximiis plehis sibi com- 
misse rectoribus scalotensis ecclesia uiguit? et usque ad sancti 
thorlaci tempora sicut modo comprobatur magis ac magis 
in suo statu amplificata et dignanter confirmata convaluit.

i) eptir AM. 380 (4to), 3 blöfe mjög gömul (um 1200;. jjetta sögu- 
brot hcfir verib í 2 bókum: 1. Um hina fyrri biskupa; 2. Um jarteinir
jjorláks biskups. j) 1109, þ. e. eptir Ilúngrvöku timatali.

.) fyrirsögnin meb raubu letri. jbetta mun vera upphaf 2. bókar.
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Jsti sunt precipui gregis dominici pastores et uerissimi patres 
patrie qui sue et suorum subditorum utilitati bene proui- 
dentes. suos sequaees crebris ammonitionibus et bonorum
operum ex* 1............ ex intimis precordiis cum uoto sanctum
cepit exorare thorlacum ? ut per ipsius interuentum de lecto 
surgere. et perfectam sanitatem consequi mereretur. Post uo- 
tum repeute doloribus cessantibus se sensil conualescere. et 
paucis interpositis diebus pristine sospitati restitutus ? ea que 
circa se gesta eranl cum magno gaudio paulo episcopo et 
multis aliis qui tunc aderant retulit2.

de mercatoribus3.
Mercatores quidam cum per exitum aque, que arnar- 

beles oss dicitur. nauim suam ualde difficulter in altum mare 
perduxissent. et aptum uentum non liaberent ad uelificandum 
cum uoto sanctum ceperunt inuocare thorlacum. ut ipso opi- 
tulante secundum suam uoluntatem cursum sui nauigii pos- 
sent dirigere. Nec mora qui producit uentos de thesauris 
suis uentum eis prosperum prestitit ? sed tamen hoc eis ad 
uelificandum moram fecit. quod magnam anchoram quam de 
naui iniscrant nulla arte de profundo extrahere poterant. Jterum 
uaute sufi'ragium a sancto presule expetere ceperunt? et subito
eodem conamine quo prius non ualebant cum4.....................
............................olescens nauim cuius gubernator cum suis
sociis ad locum qui eyrar dicitur lendebat. Sed illis nauigan- 
tibus cum ad exitum thiorsaici fluminis appropinquassent ? su- 
bilo uentus ualidus mare turbauit. fluctusque maris intume- 
scentes nauim illam operuerunt. ac pene mergere ceperunt. Jain 
nautas illos de sua salute desperantes adolescens5 ille de 
quo ante dictum est admonuit. ut in tam exitioso periculo pro 
sua iiberatione sanetum inuocarent thorlacum. Quo illi audito 
omnes unanimi uoce beati thorlaci ceperunt inplorare sul'- 
fragium. CDox uento cessante et maris iam magna tranquilli- 
tate facta. naute prospero cursu quantocius optatiun subierunt 
portum6.

i) vanta óvíst hvaí) niörg blö'fe. a) Jiaí) er óvíst hver þessi jartein er.
i) meh rau%u letri. <) vantar á ah gizka eitt blaíi.
») adolescentus, 386. ») pessar tvær jarteinir sjá kap. 38, bls. 308—309.
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de thorlaco sanato1.
Eo tempore quo sancli thorlaci corpus de sepulcro leua- 

tum est uir probabilis thorlacus pauli episcopi affinis acri 
oculorum dolore toriiuebatur. Qui ilico cum uoto sanctum in- 
uocans thorlacum. melius cepit habere. et iam de sua sanitate 
confisus balneum intrauit. ibique secundum suam consuetudi- 
nem ex2 * 4...........................................................................................

2\

De sancto Thorlaco-
Interea kloingus episcopus senio et graui infirmitate fati- 

gatus. prioribus cleri qui et ipsi principes patrie esse uide- 
bantur. notificauit se iam inualidum esse ad sacerdotale officium 
dignanter peragendum. et ideo necessarium esse astruxit. ut alius 
suo loco subrogaretur episcopus. Jllis uero affirmantibus pontifi- 
cem non nisi omnibus consencientibus in generali concilio posse 
eligi. episcopus licet nimium lassus ad concilium uenit. ibique de 
episcopo eligendo cum his qui sibi consenciebant cepit tractare. 
Protulit quoque episcopus litteras quas sibi et omnibus huius pa- 
trie principibus dompnus augustinus nidrosiensis ecclesie archi- 
episcopus et sancte sedis apostolice legatus miserat. in quibus 
scriptum erat datam esse nostratibus ab eodem archiepiscopo 
licentiam. ut alium uiuente kloingo episcopo in eius loco elige- 
rent et subrogarent episcopum. Hic commemorandum arbitror. 
quod legentes prouocet ad considerandum *. quam certa diuine 
pietatis dispensatione dei amicus thorlacus ad pontificii culmen 
sit promotus. Qui prius quam sacre religionis habitum induit. 
hoc sibi proposuit ut rarissime de claustro monasterii foras 
exiret. et ut nullis secularium conuentibus uel conuiuiis inter- 
esset. et ad generaie concilium nunquam nisi magna necessi- 
tate coactus ueniret. llis omnibus nisi caute abstineret per- 
fectissimus mundi contemptor. suam castissimam conuersationem

1) fyrirsögnin met raufcu letri fde th’ san).
2) sjá kap. 39, bls. 309. — hér þrýtr latínubrot petta.
a) eptir 4 blöíium úr fornu I.egendario fráVallanesi (AM. 38G. 4to), cru 

þessi í stærra broti og mct ýngri hendi en hin fyrri (hérumbil 1230—50).
4) considerandam, 386.
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aliquatenus commaculari1 posse putabat. Jllouero tempore quo in 
generali2 concilio de eligendo episcopo traclandum erat. quasi 
a deo uocatus thorlacus propter quandam ut sibi uidebatur 
necessariam causam ad concilium3 uenit. ibique quid sibi 
iminineret penitus ignorans manere cepit. Ad exbortalionem 
igitur kloingi episcopi diu de electione presulis tractatum est. 
nec tamen inde aliquid certi difl'iniri potuit.

Ii4. Tandem tres uiri nominati sunt .ex quibus unum eligendi 
sepe dicto episcopo optio data est. ut quem ille nomiue tenus 
proderet. liuius electioni omnes consentirent. Vnus ex bis tribus 
abbas thorlacus erat. Eius electioni propter bonestam uite illius 
conuersationem omnes bene assenciebant. obiciebatur tamen 
ei ab aliquibus. quodhomo ualde tacitus esset. et ideo non satis 
notam esse aliis illius prudentiam uel eloquentiam affirmabant. 
Ad hec turkilus uir prudentissimus eleganter respondit. 
dicens. „Verum est quod dicitis. magis iste hoc satagit. ut 
quam plurima bona opera operetur. quam ul plurima uerba 
loquatur”. Bene huic testimonio ad thorlaci5 conuenire po- 
test. quod olim de quodam probo homine dictum est: uesse 
quam uideri bonus malebat”. Jpse uero thorlacus sue ele- 
ctioni mullum renitens. et se episcopalu indignum clamitans. 
hac intentione omnium peticioni uictus succubuil. et ut ipse 
cum aliis duobus eligendis tercius nominaretur consensit. quia 
certissime alium magis quam se eligendum fore putabatB. Tunc 
uenerabilis episcopus kloingus omnem rerum circumstanciam 
considerans. et quid sibi uel sancte ecclesie utilitati maxime 
conuenire posset diligenter perspectans . thorlacum abbatem 
sui sacerdocii successorem elegit. Huic elcctioni omnes qui 
aderant applaudebant [et magnas1 deo gratias referebant. pro 
eo quod talem uirum. tam sanctum. tamque pudicum. ecclesie 
sue pastorem prefieere dignatus est. Jpse quoque thorlacus. 
uidens se iam dei uoluntati non posse resistere. si hoc diuini- 
lus predestinatum esset. ut ipse ad episcopatus ordincm pro- 
moueretur. assensum prebuit. Bogabat igitur kloingum epi- 
scopuin ut eodem anno ipse solito more sacerdotale ofi'iciiun

1) cum maculari, 38«. 2) gcncrale, 386. 0) concilicium, 386.
4) talan (11.) met rauím letri, og á liklcga at> }iý<5a; „Lectio secunda".
») eitt orb sýnist afo vera fallií) út.
o) putabant, 386. r) getg.; frá [ et nas, 386.
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celebraret. et omnia ad cathedralis ecclesie ius pertinentia 
secundum suum placitum dispensaret. quod ille secundum suam 
possibilitatem se facturum spopondit. Rediit autem electus do- 
inini ad monasterium suum. ibique nouem mensibus commo- 
ratus. quanto liberius tanto attencius ad promerendum supre- 
mum sacerdolium sese parare* studebat.

iiii) 2. Eodem anno ipse thorlacus comitante secum preclaris- 
simo huius patrie principe Johanne ad sedis episcopalis locum per- 
uenit. et duobus ante pascha ebdomatibus illuc ueniens gratanter 
a kloiugo episcopo susceptus est. Tunc cum consilio iohannis. 
et aliorum illustrium uirorum kloingus episcopus ius et regimen 
omniuin rerum ad sedem pontiflcalem pertinentiuin in electi 
antistitis manus3 resignauit. Exinde electus pontifex omnia 
que ad suum ius pertinebant. cum discreto moderamine ualde 
diligenter dispensare ac procurare sludebat. ftnno secundo ex 
quo thorlacus in episcopum4 electus est. kloingus episcopus 
grauissima cepit inQrmitate languescere. quique omnibus que 
ad se pertinebant. bene compositis. in sabbatho .xii. lectionum. 
iii. kal. COarcii defunctus senex et plenus dierum de hoc 
mundo migrauit ad domimun. Post morlem kloingi. thorlacus 
adhuc apud sedeni episcopalem uno anno commoratus. plurima 
sue religionis et sanctitatis palam cunctis indicia monstrauit. 
Propter quasdam enim dissensiones. que eo tcmpore inter 
Norwegienses et nostros compatriotas uersabantiir. cum pecunia. 
quam eum secum ferre oportebat. ad eos aliquandiu ire for- 
midabat. Depulsá tamen quantö'cius formidine. et resumpta 
homines non timendi constancia deo se ipsum el omnes sue 
peregrinacionis causas commendans mare transiliit. et augu- 
stinum nidoniensis ecclesie archipresulem ab eo episcopus 
ordinandus adiit. Auditis causis itineris eum benigne sus- 
ceptum. ad se commorandum quam diu ipse uellet. [etj quam diu 
illi conueniret honorifice inuitauit. Diligenter igitur explorata 
et bene cognita eius conuersacione . consenciente rege magno 
et patre duce erlingo qui tunc in norwegia ius regium optine- 
bant. idern archiepiscopus eum cum magno lionore die sexta 
nonas iulii consecrauit cpiscopum. et magnis muneribus dita-

i) parate, 386. 2) á spázíunni, liklega = Uectio tertia.
a) bæt.t, vib eptir getgátu. «) — til biskups.
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tum ad propria remisit. Qui curru prospero inare transiens* 
saluis suis omnibus in uigilia sancti laurentii ad sedem sui 
episcopatus peruenit. ibique gaudentibus cunctis. cum magno 
íauóre ab bis qui tunc adesse poterant susceptus est.

Quoniam1 2 inoderno tempore. quam perfecta et quam bene 
deo placila sancli thorlaci conuersatio extilerit. plurimis inira- 
culorum signis diuina clementia illustrare dignatur. bene con- 
uenit. ut aliquid quod ad laudem dei et ad huius sancti sacerdo- 
lis bonorein proficiat. sicut deus donauerit disseramus. Beatus 
igitur thorlacus. toto quo in hoc mortali corpore uixit tempore 
ita conuersatus fuisse dinoscitur. ul semper de inferiore gradu 
ad alciora prouehi diuino iudicio promeruerit. Jn3 puericia 
namque spontaneus sacras litteras didicit. in adolescentia bonis 
moribus ornatus. el in4 litterali sciencia dignanler eruditus, 
ad5 presbiteratus ordinem promotus est. factus uero presbiter. 
quatinus adhuc ampliore diuine legis doctrina erudiretur. 
parisius(l) venit. nec inde nisi omnibus bonis artibus sufficienter 
doctus discessit. Jn propriam patriam reuersus cum iam per- 
fecte esset etatis canonicorum6 se regule subdidit. et qualis 
diu in diuinis conspeclibus fuerat. cunclis secum commoranlibus 
palam exinde innotuit. Jn monastcrio canonicorum prior primo 
appellatus. ac deinde abbas ordinatus. omnes secum commo- 
rantes et sibi obedientes in regularis discipline obseruantia 
uerbo et exemplo diligenter instruxit. Nec multo post iam sancti- 
tatis eius opinione per omnes huius patrie prouincias longe 
lateque dilfusa uenerabilis senex kloingus episcopus. senciens 
sibi sui obitus appropinquare. omni clero et populo consen- 
ciente ipsuin sui sacerdocii successorem elegit. cui suas uices 
et. omnium ecclesiasticaruin rerum dispensacioncm procuran- 
dain commisit.

1) hór er því frúsögnin sem í A, bls. 101.
») upphafsstafr blár; eyba fyrir sem svarar fjórum orbum scin fyrirsögn.
3) hör er ritub á spázíu talan ,(v.” meb fornu hendinni, og á þab 

likloga ab þýíia „Lectio v.” (Talan iv söst livergi, enila er límt bréf eptir 
allri spáziunni á blabsíbu þar sem þessi tala ætti ab standa).

«) lenörétt; ad, 386.
s) hér er ritaí) á spáziu me% miklu nýjari hendi: ,,Lcto scf a” (= lectio 

secunda), og kann vera a'b þessi Lectio hafi átt ab byrja yíb kapítulaskiptin.
*) cononicorum, 386.
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Non‘ silencio pretereundum. sed magis meinoriter est 
dicendum. quod cum uir dei tliorlacus suo monasterio prefuit. 
uel cum sibi uices ponliíicis commissas diligenter exequebatur. 
multas per eum dominus uirtutes operari uidebalur. quibus 
uite ipsius sanctitas declararii) 2 * et indubitanter approbari putabatur. 
I’lurimi namque ualde egrotantes per inposicionem2 manuum 
eius benedictione ab eo percepta. de suis infirmitatibus con- 
ualuerunt. multi uariis morbofum incomoditalibus afflicti. 
aqua benedicta potati pristinam sanitatcm se recepisse gaude- 
bant. Preterea aqua ab eo benedicta et super oues iactata. 
eas et a morbo pestifero. et a morsu ferarum sepe saluificare 
solebat. Per omnes quippe prouincias ipsa aqua ferebatur, pro 
eo quod cuncti aliqua aduersa ualitudine uexati. remedium sibi 
salubre ab ea posse prouenire credebanl. Sed liec diuitia 
beneficia per eum sibi prestita prudenciores qui(l) propter 
incertos liumane mutabilitatis eventus. eo uiuente non sicut 
desiderabant publicare audebant. memores sentencie que dicit. 
„Ne laudaueris hominem in uita sua”. Dupplici4 enim ex causa. 
ut sacra scriptura testatur. utilius est hominum magis mem- 
orie laudem dare quam uite. ut illo potissimum tempore merita 
sanctitatis extollantur. qum nec laudantcm adulacio nocet nec 
laudatum temptat elacio.

Sed5 nos iam beati patris nostri thorlaci merita a deo 
clarificata. publice predicare et dignis condecet laudum pre- 
coniis attollere. Jpse namque sumpto episcopatu ita ptenus 
auctoritatis et gratie pontificis preferebat dignitatem ut non 
tamen propositum canonici uirtutesque desereret. Cepit interea 
fainiliam suam que utique magna erat, cum inagno modera- 
mine regere6 omnesque sibi cohabitantes honeslc vite for- 
mula diligenter instruere. Sacerdotes presbiteros sue partis. 
quos bene religiosos esse cognouit decenter honorabat. et pa-

i) upptiafsstaí'r rau%r; cy^a sem svarar tvcim orímrn fyrir fyrirsögn. 
A spázíu cr ritaíi meí) hinni sifcari hcndi „Icco 3«” ( = lectio tcrtia).

j) deelarare, 380.
a) inpisicionem, 380, en púnktah undir t og skrifafe o fyrir ofan.
t) hér er rituí) talan uvi” á spázíu meh fornu hcndinni, og á líklega 

a% pýha: „Lectio vi".
s) upphafsstafr grscnn; eyha fyrir stuttri fyrirsögn.
«) hér byrjar nehst á blahinu önnur afe útliti lángtum ýngri hönd.
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terno affectu diligebat. quos autem negligencius uiuentes. et suo 
oi'dini contraria agentes reperit. piis ammonicionibus et tem- 
perantissimis increpationibus. ad meliorem sui gradus obser- 
uantiam. reuocare nitebatur1.

32 *.

• . . sanitatis per sanctum Tborlacum præstitum, in ecclesia 
Paulo episcopo et multis, qui tunc aderanl, clericis et sacer- 
dotibus ostensum et publice prædicalum innotuit. Unde epi- 
scopus cum clero, resonantibus campanis, ad laudem dei: Te 
deum laudamus alta voce insonuit. Viri quoque venerabilis 
Johannis abbatis cum tan:1. . .
. . . populi. Audierant enim eo tempore loculum sancti Thor- 
laci, dispositionc Pauli cpiscopi, de loco sepulcri elevandum, 
et infra ecclesiam in loco alto fore coilocandum. Nocte ergo 
præcedente diem, quo sanctum corpus de sepulcro erat suble- 
vandum, in ecclesia sancti Petri plurimi vigilantes conlinuis
orationibus vacabant. Inter quos4...........
. . . erant retulit. Porro adolescens lapillum, qvi á se ef- 
fluxerat, in manus Pauli Episcopi contradidit. Erat autem lapil- 
lus ille valde durus, forma globosus, magnitudine fabam gran- 
dem adæquans, colore rubicundus.

Lectio viij. Jpso die ad horani tertiam multitudo populi,
qvæ convenerat, in Ecclesiam congrega5............
. . . serunt. Cum omni ergo facilitate inde loculo, in qvo 
sacrum corpus reconditum erat, sublato, et super feretrum 
imposito, præcedentibus Sanctorum reliquiis et crucibus et 
cereis et tliuribulis, honoratissimi sacerdotes et clerici feretrum

1) liér endav petta brot ofantil á blaíisitu og liefir aldri lengra kom- 
izt aí> rita, á nœstu bls. byrjar aí) segja frá Játmundi helga.

2) Eptir tvennum brotum í A. M. 070. E. 4to( meí) bcndi Arna Magn-
ássonar; bií) fyrra brotib (A) ritaíii Arni cptir gömlu skinnblabi í folio í 
tveim dálkum, og var skorinn burtu efri helmíngrinn, en hií) sf&ara QjBj 
eptir legendario gömlu á skinni; par á var og les um Olafkonúng. A byrjar 
á ab gizka i vij. lectiu; vj liinar fyrstu vanta þvi algjörlega.

») liér vantar þa% sem befir verií) ofantil á ö’&rum dálki.
i) bér vantar þab sem liefir verit) ofantil á annari blat)síí)unni.
») liér vantar þat) sem hefir stabií) ofantil á síbara dálki annarar blat)-

síþu. Jjat sem vantar hér, má sjá í brotinu tí rótt fyrir aptan.
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cum loculo in nltum elevantes Ecclesiæ intulerunt. Ad sepul- 
crum accedentes pon[tiílces]1. . . .
. . . 2rant desperarent vita. Ilic in ipsa nocte ad locum 
necessarium venit, ibique lapillus, qui ei diu nocuerat, cum 
urina ab eo defluxit. llico se sanatum sentiens exclamavit et 
dixit: gratias deo et sancto Thorlaco ago; ecce, jam sanus 
sum; tu autem domine I —

Lectio viij. Postera die ipse pontificibus el omni populo, 
[quæ] circa se gesta erant retulit. Porro adolescens lapillum, qui 
a se efiluxit, in manus Pauli episcopi tradidit. Erat autem valde 
durus lapillus iste, forma globosus, magnitudine fabam grandem 
adæquans, colore rubicundus. Ipso die ad horam tertiam 
multitudo populi, qui convenerat, in ecclesiam congregari cæ- 
pit. Tunc dompnus episcopus ita infra ecclesiam sese turbas 
considerans comprimere, ut vix quiquam de ecclesia egredi vel 
in eam ingredi posset, jussit omnes laicos foras exire, et solos 
sacerdotes et clericos in ecclesia remanere præcopit. —

Lectio ix. IIoc facto omnes presbyteri, qui plus quam qua- 
draginta tunc aderant unacum pontificibus et cuncto clero, cappis 
festivis vel albis induti, ad sepulcrum sancti Thorlaci, quod non 
longe ad australem plagam a foribus ecclesiæ aberat, accesserunt. 
Cum omni ergo facilitate inde loculo, in quo sacrum corpus 
reconditum erat, sublato, et super feretrum imposito, præce- 
dentibus sanctorum reliquiis, et crucibus et cereis et tlniribulis, 
honoratissimi sacerdotes et clerici, feretrum cum loculo in 
altum elevantes ecclesiæ intulerunt. Ad sepulcrum accedentes 
pontifices, cum clero cantaverunt hymnum: Vcni crealor spiri- 
lus, ac loculum ecclesiæ inl'crentes antiphonas resonabant. 
Introeuntibus vero ecclesiam, jubente episcopo, liii qui porta- 
banl loculum cum feretro in medio ecclesiæ pavimento depo- 
suerunt, dantes utique locum hiis qui aderant iníirmis vel debili- 
bus, ut, si vellent, sancti loculum sive operimentum loculi pos- 
sent conlingere. Interim omnis chorus sacerdolum et clericorum 
circumstans feretrum, sollempnes cæpit letanias agere. lnter 
alios quidam accessit claudus, qui perfectam consequi meruit 
sanilatem. Dictis quoque letaniis, sacerdotes et ministri, sacri 
corporis loculum levanles, ad locum præparatum detulerunt.

0 bér cndar brotife J. 2) liér byrjar brotib It.
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llæc translatio corporis sancti Thorlaci anno quinto ab obitu 
ipsius facta est, feria secunda, sub die tertio decimo kalendas 
Augusti1.

4*

In festo sancti Torlaci episcopi et confessoris.
Omnia de communi.

Ad tMagnificai". Confessor Domini Torlace astantem ple- 
bem corrobora sancta intercessione. vt qui viciorum pondere 
premimur beatitudinis tue gloria subleuemur; et le duce eterna 
premia consequamur.

Oratio. Deus qui populo tuo eterne salutis beatum Torlacum 
confessorem tuum alque pontiíicem ministrum tribuisti: presta 
quesumus, ut, quem doctorein vite babuimus in terris: inter- 
cessorem semper habere mereanmr in celis. Per dominum. —

Lectio prima: Deatus Torlacus, toto quo in boc mortali cor- 
pore vixit tempore ita conversalus est, ut semper de inferiori 
gradu ad altiora provebi divino judicio promeruerit. ln pue- 
ritia namque spontaneus sacras litteras didicit; in adolescentia 
bonis moribus ornatus et literali scientia crudilus dignanter 
ad presbiteralus ordinem est promotus. l’ostea parisius venit, 
nec inde nisi omnibus legis divine artibus sufl'icienter edoctus 
discessit. —

Lectio ij. In propriam patriam reversus, in perfecta etate 
canonicorum se regule subdidit, et qualis diu in divinis con- 
spectibus fuerat cunctis innotuit: primo prior, inde abbas per- 
flcitur, suos in regulari observantia diligenter instruxit. —

Lectio iij. Fama sanclilatis ejus divulgata est. Venera- 
bilis senex Cloingus* episcopus sensit sibi ultimum diem ap- 
propinquare: clero et populo consentiente ipsum sui sacer- 
dotii successorem elegit, cui suas vices et omnium rerum ec- 
elesie dispensationem procurandam coinmisit. Cum monasterio

i) J)vi næst kemr um Mariu Magdalenu einúngis uppliaf, og endar þar 
brotife.

a) úr Breviario nidrosiensi (1519. 8vo) blaí) ff v. þessi lectio var lesiu 
í Noregi á hátft Jiorláks biskups, og er hún aiÆsjáanlega ágrip af brotinu 
Nr. 2, líklega cptir sjálfu handritinu, 386, því bœbi hafa ritYilluna: pari- 
sitis venit. ») íeidr. elouingus.
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prefuit, et cum vices pontiflcis exequebatur, multas virtutes ad 
ostendendam ejus sanctitatem dominus per eum operatus est. —

Lectio iiij. Omnibus rite ordinatis venerabilis senex in 
provincia, que civitatis sinus1 nuncupatur, incidit in infirmi- 
tatem, qua ex hac instabili luce substractus est. Ideo quan- 
tocius ad sedem propriam remeare non distulit: lecto tandem 
decubuit, continuis tribus mensibus graviter infirmalus; tandem 
sui obitus diein imminere intrepidus cognovit. —

Lcctio v. Ante septimum sui transitus diem de suis facul- 
tatibus disposuit: vestimenta sua sacerdotibus ct clericis dari 
precepit. Anulum aureum, quem in digito dextre manus pro 
reverentia sacerdotalis dignitatis gestaverat, nepoli suo Paulo dia- 
cono transmisit, quod quasi futurorum presagio eum fecisse 
multi arbitrati sunt, et quia vir per omnia probabilis, post mor- 
tem ejus a clero et populo ad ordinem episcopatus successor 
electus cst dignissimus. —

Lcctio vj. Valefecit tandem omnibus congregatis jam 
iturus ad dominum, oleo infirmorum perunctus exitum suuin 
corporis et sanguinis perceptione munivit. Postea non nisi 
necessaria loquebatur, ab oratione non cessabat. Anno do- 
mini millesimo centesimo octogesimo sexto2, etatis sue vero 
anno sexagesimo: feria quinta, decimo die kalendarum Janu- 
arii advesperascente, qui est proximus dies ante vigiliam na- 
tivitatis domini, de seculo migravit ad dominum, cum sanctis 
confessoribus in perpetuum coronandus. llexit ecclesiam an- 
nis quindecim, mensibus quinque, diebus viginti duobus: reg- 
nante deo omnipotente in secula seculorum. Amen3.

1) civitatis sinus == Borgarfíöríir. 2) ár 1180, eptir Húngrv. tima- 
tali; 1193 eptir almennu tímatali.

0) þar eptir fylgja i bókinni fyrirskipanir um abra lestra og söngva á 
Jrorláksmessu, er vér sleppum hér. — I messubók Nitiaróss kirkju (Missale 
ecclesiæ Nidrosiensis. 1519. Fol. á blaíi. h xxj. er sagt fyrir messu- 
gjörbinni á Jporláksmessu fyrir jól (Jjorláksmessa á sumar liefir líklega 
livergi verit; lialdin nema á Islandi).
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IIÉIt HEFR SÖGU GUÐMUNDAR BISKllPS ARASONAR'.

DöQUM fnga konúngs Haraldssonar, er þá rúð Norege, en 
biskupar vóru á íslande IÍIóngr í Skúlaholte en Björn atHólum: 
bjó sá maðr undir Hvassafelle í Eyjafirðe, er þorgeirr hét, hann 
var Hallason1 2; hann átle llallbero Einarsdóttur af lleykjanese,

1) þessi saga cr prentu?) eptir Resensbók AM. 399, 4to, og er hér merkt 
A ■ ágæt bók og ritub lieldr fyrir en eptir 1300 ; AM. 394 á skinni er afskript 
frá 16. old af 399, og eru eyburnar i iienni fylltar eptir 394. í AM. 057 C. 
(ritu% um 1350) er önnur ýngri Gubmundarsaga, liér merkt B, erliúnhöfh 
til samanburbar, en peir kaflar, sem hún liefir framyfir A, settir í Vibbæti. 
I AM. 204 folio, á pappir, er enn saga Gubmundar; aptr aí> daul&a hans 
e>' hún alveg samhljóíia þeirri sem stendr í Sturlúngu i Vallnabók, 
en sífean liefir hún jarteina þátt aptr a.'b 1319, alveg aí> kalla sem B., 
sjá Viíibæti. AM. 395, 4to, á pappir, er alveg ólik A og B aí> orhfæri 
°g efnisfærri, og endar i mihjmn Selkolluþætti 1211, og er lítils 
Viroi og liklega úng; liennar er þvi ab eins getih þar sem hún segir 
eitthvaí) nýtt a.'b efni til. Sturlúnga (St.) er stundum höfh til saman- 
burþar , annablivort útgáfan, scm at> mestu (frá 2. 12) er prentuí) eptir 
Vallnabók, e'ba skinnbókin gamla, AM. 122. A. folio. Allar fyrirsagnir í A 
Cl'u meb rauím letri, A hefir mjög smáa kapítula, sem ógjöranda var ah 
'áta lialdast, er því víba fleirum kapp. steypt saman, en fyrirsagnirnar 
settar ncbanmáls meí) skáletri, og kapitulatalan eptir A aptan vit> i svigum.

2) 204 byrjar þannig: jjorgcir Hallason bjó undir Hvassafelli í Eyjafirbi 
bann átti Hallb. 0. s. frv. 395 byrjar svo: þá er ágætir höftnngjar héldu stjórn 
béilagrar kristni álslándi, Klængrbiskup i Skálaliolti, enBjörn biskup Gilsson 
átHólum í Hjaltadal, crþrÆi sat í því sæti eptir lieilagan Jón, liinn fyrsta 
Hólabiskup, vóru margir merkilegir menn ok vel vitrir undir þeirra bisk- 
úpsligu valdi; þcirra fremstr var jiorlákr, cr síban varb ábóti í Veri, er 
irábær birtist þá þegar kristninni í sinni heilagri umferí) ok sibsemd; 
bonum samtíba var kostuligr höfbíngi Nicholaus Bergþórsson, er fyrstr 
bélt joverá í Eyjafirbi, hverr margar ástgjafir haffei þegit af gubi. Margt 
stórmenni var á þeim tíma, eptir venju at veraldar virbíngu, bæhi fyrir 
sunnan land ok norban, at fé ok metorímm, mebal hverra sá mabr nefn- 
andi, er jiorgeirr hét Hallason, aubigr at fé ok spakr at viti, heilráíir ok 
v>nsæll, ok höfbíngi sinnar ættar. Hann bjó á þessum tima undir Hvassa-

27»
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Arasonar1, þorgilssonar, Arasonar, Márssonar; þau þorgeirr 
ok Hallbera átlo X börn, þau er or barnösko kvómost: sono V, 
ok dötr V; þeirra son var Einarr, hann átte ekke barn, bann 
fékk líflát á Grénalande í óbygðum, ok ero þar ij frásagnir 
um atburð lífháts hans. Sú var sögn Styrkárs Sigmundarsonar, 
er af Grénalande kom ok var sagnamaðr rnikill ok sannfróðr, 
at skip þeirra fyndist í óbygðum heilt, en lið þeirra liefðe 
gengit í tvá staðe, [ok börðust um þat, er fyrr þraut aðra 
[vistirj en aðra2, ok komst Einarr í brott við iij. mann ok vilde 
leita bygðar, ok gengu á jökla upp, ok lötu lífe er dagleiö var 
lil bygðar, ok fundust vetre síðarr eðr ij. Lík Einars var beilt 
ok ósakat ok hviíir bann:i á Llerjólfsnese. Annarr son J>or- 
geirs var forvarðr, hann fór utan xviij vetra gamall, ok þegar 
hann sté fótum á land í Björgyn, þá laust liann hirðmann ínga 
konúngs, er Jón bét, svá, at hann varð aldri heill síþan, ok 
dó um vctrinn eptir, en þat var fire þá sök, at hann siglðe 
undan honum í Eyjaflrðe, en |>orvarþr rézt þegar til annars 
skips, ok kom þat iij nóttum síðarr til Björgynear en Jóns 
skip; þá sótte þorvarðr á fund líetils Kálfssonar ok hafðe í 
sinne hende hvárt, eyxina ok skaptið, er brotnat hafðe þá er 
liann laust Jón; en því lauk svá, at þorvarðr gerðist birðmaðr 
ínga konúngs ok varð liann honum allkérr.

4Nú béttum vér at segja frá alliöfnum þorvarðs meðan 
hann var í Norege, því at þar ero miklo meire efne í en vér 
fáim í þesse sögo sagt. Ilann kvángaðist, þá er hann lét af 
ferðum, ok fékk Herdísar Sighvatsdóttur; hann átte X. détr, þær 
or barnésko kvómust: Guðný var ein, er átle þorgeirr, son 
Brands biskups, en síðan átte hana Eiríkr Ilákonarson or Orkn- 
eyjom, dótturson Sigurðar slembidjákns; önnur Gyríðr5, er átte 
Kolbeinn Tumason; þriðea Guðrún, er átte Iíléngr Kleppjárns- 
son; iiij. Hallbera, er átte þórðr Önundarson; v. íngibjörg, er 
átte Brandr Knakansson. En áðr þorvarðr kvángaðist, áttc 
hann dóttur við Yngvilde, dóltur þorgils Oddasonar, þá er Sigríðr

felli, er stendr iEyjafirííi, liann var kvæntr ok átti mörg börn. Jborvarbr 
hét son lians, annarr Ingimundr, en þrf&i Ari, allir vel mentaftir uppá 
sinn hátt. 1) þannig St. viba; Atlasonar, A.

») leibrétt eptir St., 201; frá fyrra [: um þat, er fyrr þraut a%ra en 
ttbra, ok börbust, A.

») hér, 201. i) frá porvarái, A (2). s) panuig St.; Gubrí&r, J-
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hét, hon var gipt Hjálme Ásbjarnarsyne; aðra dóttnr átte hann 
við Herdise Kléngsdóttur, ok hét sú Ilelga, hon var gipt Teite 
Oddssvne í Austfjörðum. J>orvarðr átte son, þann er Ögmundr 
hét, við konu þeirre, er Helga hét. Ögmundr jþorvarðsson fékk 
Sigríðar Eldjárnsdóttur af Espehóle, en í elle sinne átte þorvarðr 
dóttur, þá er llorgildr hét, við Björgu1 Brandsdóttur; hon var 
gipt Eldjárne í Fljótsdalshéraðe. Son þorgeirs Ilallasonar hét 
þórir4; hann var múnkr atþverá, ok andaþist þar, ok átte liann 
ekke barn. Fjórðe hét íngimundr, liann átte ekke barn; hanu 
átte Sigríðe Tumadóttur, ok var hann prestr ok mikit göfug- 
inenne. Are höt hinn flmte son þorgeirs, hann var mikill maðr 
ok efniligr, ok ókvángaðr. Jóra* var cllzt détra þorgeirs; hana 
álte Iléþinn Ólafsson4, er bjó at Hólum uppe í Eyjafirðe, en 
síþan álte hana Eyjóllr, son Einars Jacobssonar. Önnur dóttir 
þorgeirs hét íngibjörg; hana átte fyrst llelge Eiríksson or 
Langahlíð, en síþan Sturla þórðarson í Ilvamme; iij. dótlir 
þorgeirs hét Guðný, hana átte Grímr Snorrason at llofe í 
Skagafirðe á llöfðaströnd; fjórða dóttir þorgeirs hét Gríma, 
hana álte Brandr Tjörvason af Víðevöllum’ í Ilnjóskadal; V. 
dóttir þorgeirs hét Oddný, hana átte þórir þorvarðsson.

Féddr Guðmundr Arason.
2. Gunnarr liét maðr, hann var kallaðr Sleggju-Gunnarr, 

hanu var llelgason, þórðarsonar, þórissonar, Arngeirssonar, 
Spak-Böðvarssonar. Gunnarr átte llannveigu Ulfhéðinsdóttur, 
Kollasonar, þormóðarsonar, líollasonar, þorlákssonar, bróður 
Steinþórs á Eyre, er Eyrbyggvar ero frá komnir. þormóðr 
Kollason átte þórörno Aradóttur af lleykjanese. þau Gunn- 
<irr ok IVannveig átto dóttur, þá er Ulfeiðr hét, hon var gipt 
nauðig; en síþan lagðe þokka á lian'a Are þorgeirsson, ok 
álte með lienne iiij. börn. Iíléngr hét son þeirra, er dó 
úngr; þau átto annan son, er Guðmundr hét6, hann var féddr 
at bö þeim er heitir at Grjótá í Hörgárdal, þar bjó þá Steinunn

>J Birnu, 201. =Jaórí>r, 204. s) Jpóra, 204.
■í) Eylífsson, 204. s) þann. 201; Viiiemýre my Ilnjóskadal, A.
<>) Hér byrjar B. þannig, ab fyrst er prologus, sjá Vit>b. kap. 1., cn þar 

nœstbyijar suguna sjálfa þannig: Íl'er hefr upp sögu G\ii)-inundar biskupjsj 
■Arasonur. Ari Jjorgeirsson ok Úlfeibr Gunnarsdóttir áttu iiij.börn: Klemet 
bét sonr þeirra, annarr Gubmundr.
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forsteinsdóttir ok dóttir Sigríðar Úlfhéðinsdóttur, hon var systr- 
únga Úlfeiðar, [ok var ástúðikt með þeim í fréndseme1. j>at 
var iij. nóttum eptir2 Michalsmesso, er sveinninn var fciddr. 
þar var á búe vitr maðr ok margfróðr3, er hét Guðmundr 
karlhöfðe4, ok er sagt frá orða tiltekjo lians, þá er sveinninn 
kvað við nýféddr, þat er eptir gekk síðan, at liann lézt engis 
barns rödd slíka heyrt liafa, ok kvaðst hann víst vita, at þat 
barn munde verða afbragð annarra manna, ef lífe hélde, ok 
kallaðe sér bjóða ótta mikinn er hann heyrðe til. þriðea barn 
átto þau, dóttur er Guðrún hét; fjórða, son er Gunnarr liét, 
ok andaðist úngr. En þá er [til tók lag þeirra Ara ok Úlfeiðar5, 
þá lét Úlfeiðr koma í hendr lionum xv. hundrut þriggja álna 
aura, lil forráða ok meðferðar, ok hafðe hon þó eptir gullhríng 
sinn, ok þó mikla ok góða aðra gripe; en fire því, at Are var 
maðr stórlyndr, þá lagðist flárlutrinn seábrátt i lóg fire honum, 
því at hann hafðe áðr lítið fé með höndum.

Útkváma þorvarðs.
3. Nú tökum vér þar til, er þorvarðr forgeirsson kom 

út eptir fall ínga konúngs, ok lýste því, at liann vilde engum 
konúnge þjóna jarðneskum eptir ínga konúng, því at honom 
þótte, sem enge munde verða lians make; ok þess bað liann 
Ara bróþur sinn, ef hann til Noregs kéme, at hann skylde eige 
við þann flokk bindast, er fellt hafðe ínga konúng, ok kallaðe 
ván, at flokkr munde hefeast í Vík austr ok leita til heí'nda, 
ok bað hann ráðast í þann flokk, ok seteast í rúm sitt ok 
hefna ínga konúngs, ef þess yrðe auðit. [þá kvað þorvarðr 
vísu at skilnaðe þeirra:

Berit hildínge hölda, 
harðgeðr Are, kveðju, 
þeiin er létr í böð bíta 
brynþíng0, ok Erlínge: 
at langviðris ienge 
life þeir, ok sé meire 
allre þjóð, í öllum 
óttlaust friðe dróttins'1.

i) [ v. i B. 2) fyiir, B, St. 3) forspár, II. 4) Karhöfiji, V, St.
5) [ þau Ari ok Ulfei'fer kvomu ásamt, B. c) getg.; brynpíngs, A. 
r) [ v. i fí.
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'Nú ferr Are utan en Úlfeiðr sitr eptir með son sinn 
Guðmund. Are kemr til Noregs ok sékir á fnnd Erlíngs ok 
liitte liann í Vík [austr um várit eptir, ok átlo þeir þegar2 

þardaga í Túnsberge, þeir Ilákon lierðebreiðr ok Erlíngr, ok 
llýðe Ilákon. En litlo síðarr börðust þeir fire Hrafnanesjom3, 
ok lagðe Hákon þá enn á ílótta. Enn þriðea bardaga álto þeir 
it sama sumar undir Sekk [í llanmsdal4, ok féll þar Hácon 
konúngr ok mart göfugra manna með honum. En af fylgð þeirre, 
er Are veitte Erlínge jarle, þá lagðe jarl á hann virðíngar 
miklar, ok var hann með jarle um vetrinn. En eptir jól um 
vetrinn fór Alagnús konúngr ok Erlíngr jarl áUpplönd, ok fylgðe 
Are þeim ok hirð þeirra öll, ok átto þeir þá bardaga á lle5; 
þat var skamt frá Ilamarkaupange, ok börðust við Sigurþ jarl, 
ok féll hann þar, ok mart manna með honum. En er þesse 
tíþende spurðust út híngat til íslands, Iiverja virþíng ok frégð 
Are fékk með konúnge ok jarle af framgöngu sinne ok fylgð, 
þá er þat sagt, at Jmrvarðe bróður hans yrðe vísa á nnmne, 
er hann spurðe:

[Gramr hefir suðr6 á sumre 
snarfíngr með Erlínge 
bróðir minn und breiðar 
brundels staðit7 randa[r]: 
víggarðs hefir varðat 
veðreggjande8 beggja 
okkat9 rúm þar er ámir, 
úngr, böðkollar sprúngo.

1 °En um várit eptir fýstist Are út híngat, ok gaf jarl honum 
knör með rá ok reiðe, [ok mátte maðr ekke meire virðíng fá 
fire eige lengre fylgð, heldr en Are fékk. Fór hann þá út 
híngat, ok varþI) 11 vel reiðfara, ok kom skipe síno at Gásum í

I) Are fór ulan porgcirsson, A (5).
i) [ austr. Um v. c. áttu þeir, B. s) Ilramnabjfirgum, B.
*) [ fyrir Raumsdali, B. s) þann. leitir.; Mýre, A\ Heyni, B. 
o) frá [ þann. 220 (folio); gramr lót sýnt, A, B ; cndr lét sunnr, 122. 
r) þann. B; staíiir, A. o) þann. St. og B; vörftr eggjandi, .4. 
o) þann. B, 122; okkart, A. io) Arc fór til Islands, A [6).
II) [ ok liafa fáir islenzkir menn farit meire sœmdarferb til Noregs en 

Ari fór; varb hann, B.
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Eyjafjörð; skipit átte liálft með honum Ámunde Iíoðransson'. 
J>at sumar var kallat grjótflaugarsumar; þá var bardage á alþínge 
í lögréttu, ok varð mart manna sárt, ok þar fékk líflát Halldórr 
prestr Snorrason, Kálfssonar2, ok þar varþ sárr þorvarðr j>or- 
geirsson ok mart annarra manna. En er þesse líðende vóro 
orðin, þá þótte höfðíngjum nauðsyn at auka þíngit, ok vére 
mál þesse þá þegar sótt, bæðe of víg og áverk3 ok annan vansa4, 
þann er menn höfðu beðit af grjótflaug ok vápnagang, því 
at þat varð með svá miklum ósóma ok ólíkendum, grjótkast 
þat er þar varð, því at sannfróðir menn sögðu svá, þeir er 
þar vóru, at eptir Lardagann fenge menn eige þeim steinum 
lypt af jörðu trautt, er kastað var í bardaganum. Eu er þella 
mál var mjök kníat5, at þíngit vére aukit, þá varð til svara 
þorgeirr IJallason, ok segir svá: (lþal er víst, at þessu málc 
em ek eige samþykkr, at gjöra öllum mönnum svá mikit mein 
ok vanhag, at auka þíngit, ok ugge ek, at við þat vaxe vandræðe 
manna ok ófriðr, en þverre eige. Nú hafa þat kennt hinir 
göfgustu menn, at leggja6 skylde vandréðe öll en auka1 eige. 
Nú hefir minn son orðit flre áverkum ok gildr maðr flre sér, 
ok þikke mér hann fullrar sémdar, ok mun ek eige þann lut 
sjá til handa mér eða honum, at gjöra öllum mönnum óhægende 
ok vandróðe, heldr mun ek bíða ok leita mér ráðs, ok fara 
heim at sinni”. En er hann hafðe þetta upp kveðit, þá tóku 
allir þetta ráð höfðíngjar, ok var slitið þínginu, því at þá sá 
allir, at þetta var vitrligra ok góðgjarnligra. En-um haustið, 
þá fór Are til vistar tii Ilvassafells, til föður síns, ok þangat fór 
með honum Úlfeiðr, ok vóru þau þar ij vetr, [en þangat hafðe 
komit vetre áðr8 Guðmundr son þeirra9. En er Are hafðe 
verit ij vetr [á íslande10, þá fýstist hann utan ok með honum 
íngimundr bróðir hans, ok mart annarra manna, vina hans, en 
eptir var Úlfeiðr ok börn þeirraAra11. Skipe þeirra ferst vel,

1) pctta sumar fór Brandr biskupscfni til Noregs , ok var vígiir af Ky- 
steini crkibiskupi hinn fjórbi biskup til Hóla, b. v. 395.

2) v. i II. 0) v° ( = vóP), b. v. A.
4) hér vanta 2 blö?> í 399 og er tekib eptir 394. 5) rábit, U.
0) lægja, U. 7} æsa, U. e) [ ok þar var mcb þeim, U.
0) vóru þeir frændr þann vetr allir samt, er hinn þribi var aldrs Guh- 

mundar Arasonar, b. v. 395. 10) [ b. v. U.
11) var GuWundr, son [eirra þá fjögra vetra, er bann skildi vft föbur 

sinn, b. v. 395.
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ok kom um lmf, ok ferr Are til hirðvistar með Erlínge jarle, 
ok er með honum um vetrinn'.

4. Ólafr Guðbrandsson hóf tlokk um vetrinn; liann var 
dótturson Haraids gilla* 2 3; þeir hófu á Upplöndum llokkinn. Um 
várit bjoggu þeir Are skip sitl lil íslands út, ok vóru búnir til 
hafs, en þeir er hel/.t vóru öfundarinenn Ara með hirðinne, 
þá lögðu þeir honum til ámölis, er hann [skylde svá leggja 
fylgðina viö Erlíng jarl, at fara þá frá honum, er jarl* þurfte 
lielzt manna við, ok ófriðar var4 ván. En er Are varð varr 
þessarrar umréðu, lét hann bera föng5 sín af skipe, ok vill 
eige sitja frýjuorð, ok réðsl þegar til hirðar mcð konúnge ok jarle; 
en íngimundr ok aðrir vinir Ara héldu út híngat, ok urðu vel 
reiðfara6 *. þat sumar fylgðe Are hirðinne, ok ferr með jarle í 
Vík austr, ok mikit fjölmenne annat, ok géttu þar lands við 
áhlaupum Ólafs Guðbrandssonar ok llokks lians. En um nóttina 
eptir á allraheilagramessu"1 var jarl staddr á bé þeim, er heitir 
á Ryðjökle, með lið sitt, ok reis upp um nóttina at venju sinne 
til óttusöngs, ok vildarmenn hans með honum8, ok gekk til 
kirkju; en er lokit var óttusöng, þá sat jarl ok söng psalma 
at venju sinne; þá geta þeir at heyra lúðragang, ok þóttust 
vila, at ófriðr munde fylgja, ok segja jarle livat títt var. Jarl 
lýkr psalme sínum ok gengr út eplir þat, ok verða þeir þcss 
varir, at herr er kominn at bénum, svá at bérinn er fullr af 
mönnum, ok vilde jarl leita heim lil stofu sínnar, ok til liðs [sér, 
ok vápna sik'-'. f>á tók til orða Björn bukkr' °, ok segir, at jarle 
vére einsétl undan at léita, því at þeir hefðe enge vápn ok 
ínáttu ekke verja sik [okjarl, sem þeir vilde11, en Are svarar: 
4lhér erum vér þó, ok fylgjum því betr jarle, at enge sé vápnin”. 
þá taka þeir undan, en ófriðarmenn liéldu eplir. þessir menn 
fylgðu jarle: lljörn bukkr, ívarr galle lendr inaðr, Ujörn stallare 
ok Are þorgeirsson; ok er þeir koma at skíðgarðe nokkurum,

il Á næsta ávi á%r liafti Mafrnús verit vígtir til konúngs, b. v. 395.
i) liysteins konúngs Magnússonar, segja Noregs konúnga sögur.
3) [ vildi þá skiljast vit) jarl, er hann, B.
4) at, b. v. B. i) föt, B. s) hraibfara, .4.
7) kyndilmessu, Nor. konúnga ss.
s) þcir er honum vóru kærastir, b. v. B. 0) [ ok vopna, li.
10) bokkr, B. 11) [ Y. í B.
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þá stikla þeir Björn yflr skíðgarðinn ok ívarr, en jarl fér eige 
yfir laupit, því at hann \ar þúngr á sér, ok taka þeir Björn 
ok ívarr á mót lionum, en Are hljóp á mille hersins ok jarls 
svá sem hann sette sik skjöld flre jarl, ok snerist á mót 
herinum, ok gaf hann svá jarle líf, at hann fann sik íire, því 
at Are var ekki sárr áðr; en þá var hann skotinn1 í óslinn ok 
nístr við garðinn, ok lét hann svá líf sitt, en jarl komst undan, 
ok var skotinn í lérit áðr hann kémist yfir garðinn. En í 
áhlaupe því féllu xij2 menn aðrir en Are [þorgeirsson: Einarr 
opinsjóðr, Björn enn sterke, Jóann, Gunnarr tjörströnd, þórðr 
jórsalafare3; ok er jarl kom yflr garðinn í nokkut hlé, þá spurðe 
hann hvar Are vére Íslendíngr, en þeir segja, at hann dveldist 
þar eptir við garðinn líflátinn. þá mélte jarl: ,jþat er víst, at 
þar fór sá, er oss liefir bezt fylgt, ok vér höfum engan jafn- 
hvatan reyndan, ok varð hann einn búinn til af yðr öllum, at 
gefa sjálfviljande sitt líf flre mitt líf. Nú man ek eige hans 
fréndum launat fá þann skaða, er þeir hafa beðit íire mínar 
sakir.” þá kemr jarl til liðs síns ok safnar saman ílokke sín- 
um, ok létr síðan grepta menn sína, þá er láti/.t höfðu á 
Ityðjökle. En er tíðende þesse kómu út híngat til íslands um 
sumarit eptir: fallAra, ok frégð sú öll, er hann hafðe hlotið í 
burtferð sinne ok líflále, þá tekr þorvarðr bróðir hans at yrkja 
erfeflokk um Ara. [þóttist liann svá hcl/t mundu af hyggja lífláte 
lians, at4 láta koma frégð hans í kvœðe, þat erborit vére allvíða.

5. Nú tökum vér þar til máls, er Guðmundr var föddr 
at Grjótá, sem fyrr var sagt, þat var allt á einum misserum 
ok fall ínga konúngs, ok þat er brendr var bérinn Sturlu í 
Hvamme. þá var Björn biskup at llólum, en liléngr biskup at 
Skálaholte, vígðr Eysteinn erkibiskup eihum vetre áðr; þá var 
liðit frá híngatburð Iírists þúsund vetra ok C. ok L. ok iiij5

i) gaflake, b. v. U. 2) x, U. 3) [ v. í U.
3) [ b. v. U; v. i A.
3) þanriig A eptir Húngrvöku tímatali, sem hér er eignat) Beda presti.

U hefir: lx ok iiij ár, sem aut)sjáanlega er ritvilla fyrir Liiij; Sturlúnga, 
i skinnbókinni giimlu A. M. 122 folio, hefir og 1. iiij; 305 hefir mclxi. 
Hér er jiess at) gœta, ati prestssaga Gutnnundar er ritu% skömmu eptir
1200, samtfta hinum biskupasögunum , og síban sctt inn í Sturlúngu, sjá 
kap. 28, og Viíibæti kap. 5; liafa jiví allar hinar elztu biskupasögur, sem 
allar eru ritabar um 1200 til 1220, ásamt latínubrotunum, Húngrvöku tírna-
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vetr, at tale lleda prests. [Annat sumar eptir' fór Björn biskup 
norðr til þverár, at vígja til ábóta Björn bróður sinn, ok í 
þeirre l'erð biskupaðe hann Guðmund Arason á Möðruvöllum, 
ok var þat um váril eptir páska. j>at sumar étlaðe Björn bisk- 
up at ríða til þings, en í þíngförinne lók hann sótt, svá at 
hann mátte eige komast til þíngsins; hann stefnir þá at sér 
fréndum sínum ok vinum, ok skipar þeim lutum, er honum 
þótte mest nauðsyn þurfa, svá at þat fannst á, er síðan kom 
fram, sem hann visse at hann skylde við bana sínum búast. 
ílann gefr C. lnmdraða af staðnum lil Múnka-þverár, ok sýnde 
hann þar ij lilute í því, at hann þóttist verit hafa [of óveitull* i) 2 * 

af staðarfjánum, en liitt annat, at liann trúðe þat mesta styrk- 
íng kristninnar at efla múnklífe. ]>ann fjárhlut handsalaðe hann 
til heimtu Brande [preste Sémundarsyne2, at þeim biskupe, er 
néstr vére eptir hann, en þat varð svá forsjálegt, at hann handsal- 
aðe þeim, er sjálfr hlaut at gjalda, ok biskup varð eptir hann. 
En siðan ferr hann heim lil Hóla ok liggr allt sumarit, ok 
andaðist um haustið inn nésta dag flre Kolnis meyja messo4.

þetta vár bauð þorgeirr Ilallason heim til fóstrs Guðmunde 
Arasyne, [ok var sá annarr vetr aldrs hans5 er Björn biskup 
andaðist6 *. Á þessu missere féll Ilákon konúngr herðibreiðr 
við Sekk, en hófst Magnús konúngr. J>au missere andaðist 
Ásgrímr ábóte, ok þorvaldr inn auðge, ok þau missere börð- 
ust þeir at réttinum" suðr í Flóa, ok þá [var] vígðr Ilróe8 bisk- 
up til Féreyja. Hin þriðju missere kom út Are þorgeirsson,

t.al. Merldlegt er, aí> Sverrissaga, sem Karl ábóti ritabi um sama leyti, 
hefir sama tímatal (Sverr. s. í Fornm. s. vhi. B. kap. 182. athgr. 8).

i) | A sama ári (11G1) var kosinn sæmilegr mahr til ábóta yfir Jjverár- 
klaustr síra Björn Gilsson, bróhir Bjarnar biskups at Hólum, j>vi at Nicho- 
laus ábóti hafbi andazt einum vetri fyrr en Gubmundr Arason var fæddr. 
Beih þessi vetr svo, at Guhmundr var hjá móbur sinni. A næsta ári um
vorit eptir páska, 395.

v) l offastr vib fátæka menn, D. 3) [ frænda sinum, Zí.
4) á xvj. ári sins biskupsdóms, var eptir hann kosinn Brandr prestr 

Sæmundarson til biskups at beztu manna rá&i; fór liann utan næsta sumar 
cptir, b. v. 395.

5) [ var liann þá vetrgamall, 395.
c) Bjtirn biskup andafeist 20. Okt. 1162, en Gubmundr var fæddr 2.

Okt. Á þessu sóst, aí> hann er fæddr 1161, en ekki 1160.
r) réttum, D. s) þannig D; Hallr, A.
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ok þat sumar var lögréttu bardage, sem fyrr var sagt1 ; þann 
velr vóru þeir báðir beima með þorgeire undir2 * Hvassafelle, 
þeir þorvarðr ok Are. J>at sumar var kosinn til biskups Brandr 
Sémundarson ok fór utan til vígslu.

:iHin fjórðu missere (jölmennto þeir mjök til þíngs f>or- 
geirr ok synir lians; hafðe Are marga Austmenn með sér, nér 
XXX manna, í flokke sínum, ok var þat sumar kallat skjalda- 
sumar, af því at þá méllu þeir þorgeirr eptir áverkum f>or- v 
varðs við Vazflrðínga, ok fylgðe hann því mále svá fast, at 
sá varþ sekr er á vann, en Vazfirðíngar, Páll ok Snorre, seido 
sjálfdéme á ofan þorvarðe. En þorkell Elosason, er sekr var 
gjörr um áverka, férðe þorvarðe böfut sitt skírdags aptan ok 
lagðe á borðit flre hann, en liann gaf honum liöfut sitt, ok 
bað liann fara í friðe, livert er liann vilde, ok gafhonum hest 
eptir páskavikona, ok kvað hann þess njóta, er hann kom á 
þeim tíðum, ok lét hann óhrakligan í brot fara.

Frá tíðendum.
6. Hin v. missere fór Are utan á fund Erlíngs jarls, ok 

íngimundr bróðir hans; þat sumar kom Brandr biskup út. f>au 
missere urðo landskjálptar í Grímsnese ok fórust í xviij menn, 
ok þá varð Kárshrið4 Gregorius messo. En séttu missere féll 
Arc þorgeirsson, þá kom hlóð Krists í Niðarós, ok þann vetr 
andaðist Jóu Sigmundarson inn fyrre, en llreinn ábóte var vígðr.
Á hinu viij. áre kómo tíðende út híngat um fall Ara; en flre 
því at feárlutr sá, er átt hafðe Are, bar undan Guðmunde syne 
lians, þá þótte fröndum hans þat ráðligast íire honum at seá 
til langéligra þurfta, at setea hann lil békr, ok tekr íngemundr 
föðurbróðir hans við honum, at kenna honum ok fóstra liann, 
[ok tekr liann þat fyrst í föðurbétr, at hanu var barðr tilbékr5; 
hann var ólatr mjök, ok þótte þat þegar auðsétt, at honum 
munde í kyn kippa um athöfn hans ok údöllcika, því al liann 
vildo ráða at sínum luta, ef liann mötte, við hvern er hann 
átte, en íire þat var fóstre hans harðr við liann ok réð hon- 
um mjök. Sá vetr var kallaðr kyneavetr, af því at þá urðo

i) ok áverki vú> Jiorvav'f), b. v. It. 2) hér byrjar aptr 399.
a) þorgeirr mélte eplir áverkunn Jtorvards, A (10).
4) Kallshrií), 11. 5) [ vantar í 11.
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margir undarligir lutir, þá vóru sénar sólir tvér senn; þá vóro 
sénir álfar eör aðrir kynea menn ríða margir saman í flokke 
í Skagaflröe, ok sá [Án Bjarnarson1 * * * ; en þat var til tíþenda í 
Ilegranese, at þar ljóp gyltr ein or húse eino ok braut upp 
hurðina, ok hljóp at rekkjo einne, er kona lá í, ok með barne; 
gyltrin greip harnil ok heit til hana, ok hljóp út síþan, cn 
barnit lá eptir dautt, en gylta ljóp í hús silt.

2Önnur missere eptir [tekr þorgeirr þat ráð:’ at llvassafelle, 
[at hann* réðst til múnklífis til þverár5, en þorvarðr tekr þau 
missere við húinu eptir ok Ingimundr hróðir hans. þau mis- 
scre hrann kirkjan i Laufáse. En þá [var Guðmundr] viij vetra 
gamall. [>á lóro þeir Ingimundr ok Guðmundr fóstre hans 
norðr á lláls til Brands Tjörvasonar, ok vóru með honum ávist 
þau missere; en þá fór þoryarðr þau missere til Ljósavats6 ok 
var Guðmundr þá IXT vetra; þá álte lngimundr hú við Brand 
mág sinn. En á því áre vá þorvarðr Höskölld Ilérason8 [ok þá 
urðu víg þeirra Iíarls Koðranssonar9, ok þá var Iíarl vígðr til 
áhóta at þíngeyrum. Nú er Guðmundr x1" vetra; þá fór íngi- 
mundr fóstre hans at húa á Vöglum, en þá fór þorvarðr á 
Háls at húa; en er þeir bröör [hjöggu svá í stoðrenne11, þá 
átlust þeir Ögmundr þorvarþsson harnleika saman ok Guðmundr, 
ok mart aunat úngmenne með þeim; en til eins atferlis kom 
ávallt um leika þeirra, at nést lokum, hvat sem til var tekit, at 
Guðmunde var gjör mítra ok bagall ok messoföt, kirkja ok altere, 
ok skylde hann vera biskup þeirra ávallt í leikum þeirra, en 
Ögmunde var gjör eyx ok skjöldr ok vápn, ok skylde hann vera 
hermaðr. Nú þótte mönnum þat vera flrespá mikil, þat sem 
síðarr kom fram um livárn þeirra, sem étlat var síþan. þau 
missere fórust nér átta tigir manna í snéskriðum, ok var. hann 
af því kallaðr býsuavetr.

íngimundr prestr kvángaðist.
7. þau missere féll hinn heilage Thomas ercliibiskup á

i) [ Ari Biffevarsson, B. s) Frá tíjiendum, A (12).
a) [ selr þorgeirr laud, B. t) [ ok, B.
s) ok þjónatti þar gut)i metian hann lifbi, b. v. 395.
o) búnabi, b. v. II. ?) viij, 395j um timataliT) sbr. ísl.Ann.
») þann. JB, 204; Brandsson, A. o) [ b. v. B. 10) þann. B; ix, A.
n) [ bjoggust svá nœr, B.
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línglande, ok þá andaöist þorgeirr Hallason' ok íngimundr 
prestr Einarsson; þat sumar börðust þeir Einarr llelgason ok 
[þeir Gunnarr ok- Vilmundr Snorrafsynir Kálfssonar* 3 í Saurbé, 
ok féllo þar viij menn af liðe Vilmundar, en Einarr varð sárr 
ok borinn á skjöldum í bröt, [ok] enn nokkorir menn aðrir; en 
um várit eptir, þá fóro þeir Ingimundr búe síno á Möðrovöllo, 
ok leigðe land x. hundroþum. [>au missere kvángaðist Ingi- 
mundr, ok gekk at eiga Sigríðe Tumadóttur, ok þat baust 
börðust þeir Sturla þórþarson ok Einarr þorgilsson á Sélíngs- 
daisbeiðe, um þat er Einarr bafðe réntan íngjald Snorrason, 
mág Sturlo, ok rekit4 á brot fé bans öll, en Sturla sótte eptir, 
þar féll Ingjaldr ok ij menn aðrir af Einare, Ólafr Iílukkoson 
ok Árne llassason, en Einarr fékk sár á síðu ok varþ úvígr; 
þar urðo margir menn sárir aðrir. En þá [er Guþmundr var5 

xij vetra gamall, þá brá íngimundr búe síno ok réðst vestr í 
Ás í Skagafjörð til Tuma mágs síns með Sigríðe konu sína, 
því at þeirra samfarar urðo ekke at ynde, en þá fór Guðmundr 
á Háls til þorvarðs föþurbróður síns. J>at vár andaðist líjörn 
bekkan ok Grundar-Ketill, en um haustið þá fór íngimundr á 
brott orÁse, því at þau Sigríðr kómu ekke ásamt með sér, ok 
buðu margir menn göfgir benne heim, en hann fór á Grenj- 
aþarstaðe til llalls llafnssonar, þá ré/. þangat Guðmundr 
frénde hans um langaföstu um várit. Sá var kallaðr inn góðe 
vetr. [>á brann6 bérinn í Björgyn; þá var hin heilaga Sunnefa 
férð í Björgin or eyjunne Seljo áðr um várit, ok stöðvaðe 
þat eldsganginn, er skrín hennar var í móte borit. Annat vár 
áðr var veginn Einarr þorgeirsson7, ok þá var brendr bérinn 
Helga Skaptasonar í Saurbö á Kjalarnese, ok tók þá lögsögn 
Styrkárr Oddason. [Upp frá vetre þessoin þá vóru8 þeir íngi- 
mundr ok Guðmundr [fóstre hans iiij vetr'J á Grenjaþarstöðum; 
þá tók Guðmundr vígslur af Brande biskupe, er hann var xij 
vetra gamall, krúnovígslo, ok unz hann var akolitus, en sub- 
djákns vígslo þá er liann var xiij vetra* °, en messodjákns vígslo

i) múkr, fötmrfaí>ir Gníimundar Arasonar; var hanu nú ix. vetra, b.
v. 395. 2) [ Skógúngar, Vilmundr, B. 3) [ -son Karlssonar, B.

4) þann. B; tekit, A. t) þann. leiíir. eptir B; [ var Gubmundr, A.
0) um vetrinn, b. v. B. r) Grímsson, B, 204, St.
s) [ sem, B. 0) [ vóru, B.
10) á þessum misserum var blezaíír Jborlákr ábóti kosinn til biskups i
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þá er hann var xiiij vetra. [En hin fyrsto missere er þeir vóro 
þar* 1 var þat til tíðenda, al þá var veginn íngimnndr Jónsson, 
bróðir Karls ábóta, ok þau missere fór Páll þórðarson2 * or 
VazBrðe, ok Sveinn Sturloson með honum, til Helgafells með 
fjölmenne, [at rðna:i Ilallgerðe Rúnólfsdóttur, ok Valgerðe dóttur 
hennar, en önnur missere eptir var veginn llelge Skaptason á 
alþínge, fire þal er hann hafðe brennt skip flre Pále austmanne 
er síþan var kallaðr Brennu-Páll; en eptir vígit4 mölte þorvarðr 
þorgeirsson, ok fékk sjálfdéme af Austmönnum, því at hann 
munde [ella láta drepa þá5, ok fékk hann af því virðíng mikla; 
ok þau missere andaðist Snorre Kálfsson á Mel; cn in þriðju 
missere andaðist Kléngr biskup, ok þá féll Eysteinn konúngr 
á lle ok Nicholas Sigurðarson, ok þau missere vóru skérur 
þeirra Arnórs Iíolbeinssonar ok Sveins Sturlosonar. Sveinn 
haföe riþit at linna konu þá er Arnórr meinaðe, ok reið Arnórr 
eptir honum við vij. mann, ok barðist við liann Maríumessodag 
enn síðarra heá Svínavatne, en þeir Sveinn vóru ij íire, ok var 
föronautr Sveins tekinn ok haldinn, en Sveinn ljóp at Arnóre 
ok hjó á hönd honum, svá at liann varð þegar úvígr6; en þá 
sóttu hann eptir vj., ok þóttust ganga af honum dauðum, en 
Sveinn varþ heill sárafarsins þessa, en Arnórr lifðe við ör- 
kymle5 jafnan síþan; en af þessum atburð rná skilea, atlíolbeine 
Tumasyne var éttgengt, at slilla eige [ákefð sína eðr éðe8 flre 
hátíþar sakir Mario drottníngar9. þá hófst Sverrir konúngr ok 
fekk sigr í þrándheime, í Skriksvík ok á Jamtalande, ok við 
Gaularás.

Frá lale Austmanna.
8. [þá er Guðmundr var xvij vetra10, var Thorlakr inn 

hölge vígðr til biskups [ok kom út. . Orrosta við Gaularás ok 
víð Hirtubrú. Lögrétta í Ilaukadal. þá liófust Deildartúngumál.

Skálaliolt at bæn Klœngs bisknps ok allra beztu manna rábi, því at fyr- 
oefndr Klængr gjörbist mjök vanfærr, sakir elli ok krankdóms, b. v. 395.

i) [ Et næsta var eptir, B. a) pann. B; þórarinsson, A.
») L ok fluttu brot meí) sér, B. 4) vígi pvi, B. s) drepa pá láta, .4.
") orvigr, B. r) örkymlls, B. b) [ æí)i sina e'fcr reit)i, B.
«) petta litr til Yftinesbardaga, sem stó'b 9. September.
10) [ Enu iiij. missere, B (optast enu fyrir en i plur. neutr.).
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Andlát Kristínar drotníngar1. |>á tók Sverrir konúngsnafn. [En 
þá er Guðnnmdr var xvij vetra gamall2, þá róðst lngimundr 
prestr á brot af Greneaðarstöðum, ok iör íngimundr til Staðar 
í Iíaldakinn at búa við þórarinn skinnfaxa3, ok bjó bann þar 
ij vetr, en Guðmundr fór í Saurbé inn í Eyjafjörð til Ólafs 
þorsteinssonar, ok var hann þar ij velr, [en íngimundr fóstre 
lians var at Stað; en þá inn fyrra velrinn fékk Guðmundr 
karlböfðe vitron af guðe ok Agnete meyjo4. þann vetr sat 
fyrstan at stóle binn heilage Tborlakr biskup, ok þá féll Erlíngr 
[jarl, ok Hlöðver Frakkakonúngr5; ok var'í lög tekit® um sumarit 
[eptir af vitron Guðmundar, er flre hann bar’ , Ambrosius- 
messa ok Cecilioinessa ok Agnesarmessa, en af teknir ij dagar 
í hvítadögum. ]>au missere andaðist Ilallbera Einarsdóttir; 
þá var ok gipl Guðný þorgeirsdóttir þorgeire biskupssyne8, ok 
var boð þat á llálse, ok vóro þar v. c. bóðsmanna. }>au mis- 
sere var bardage á íluvöllum með þeim Sverre ok Magnúse. 
[]>á féll fjall í Sogne9. En um várit, er Guðmundr var XIX 
vetra, þá bregðr Ingimundr búino, ok varðe fjárlut sínum til 
vöro ok étlar til utanferðar, ok Guðmundr fóstre hans ineð 
bonum. J>eir réðust til skips at Gásum með Ilallsteinc kúlobak, 
ok létu út enn nésta dag flre Michalsmesso; þat var drottins- 
dag10, ok leidde þat veðr þá norðr flre Gnúpa til Melrakkasléttu, 
ok þá kom andviðre ok leggja þeir í rétt, ok velkir þá svá 
lenge, ok rekr þá vestr at Hornströndum. [En þváttaptaniun*4, 
er þeir vóru yfir náttverðe, þá sprettir sá maðr tjaldskörum, 
er Ásmundr bét, bann var Austmaðr, ok verðr þetta at munne: 
[„hvis, þvis12! af tjöldin! upp menn, hart ok títt! boðar ero 
allt flre, [brinde borðunum! birðe eige um matinn19!” — }>á 
spretta menn upp allir ok kasta af sér tjöldunum. }>á kallaðe 
Ilávarðr stýre[maðr[, hvar skipprestr vére. „Skamt er hans 
at leita,” kvað íngimundr, „hvat vili þér honum?”. — „Vör

i) [ v. i B. s) [ v. í B. 3) þann. B; sc'para (skinnfaraP), A; 
skrifara, 394. <) [ v. í B. s) [ um vorit cptir, B.

0) af báÍJum biskupum meb samþykki vitrustu manna hvárstveggja bisk- 
upsdæmis, b. v. 395. 7) [ v. í B.

e) pann. B; Bersasyni, A. ») [ v. i B.
10) árib 1180 var Mikaelsmessa á mánudag.
11) [ Eiun aptan, B. 12) [liiss! [>is, B. >>) [ v. í B.
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viljom ganga lil skripta.” Hann segir: „ekke er nú betra til 
skriptar al ganga en í liaust, er ek hefe beðit yðr til hvern 
drollins dag fire guðs sakir, ok vildu þér ekke því blýða; nú 
varþar eige þótt guð skripte yðr, því at ekke er mér sér nórr 
en yðr; verit nú hraustir ok úhréddir”. þeir svöroðo: tlþá 
mantu, prestr, vilea beina' með oss suðrgöngu, eðr öðrum 
stórheitum, því at nú man ekke annat stoða”. Ilann svarar: 
uVÍst eige; ek man heita, ef ek skal ráða hverjo heita skal, 
eða elligar man ek mále taka fire alla íslenzka menn þá er á 
skipe ero, at alls enge skal í heitum vera með yðr at míno 
ráðe, þvíat ek vil eige [yðra forseá flre mér, heldr2 en þér haflt 
hlíta vileat minne l'orseá í haust”. þeir spurðo: „hverjo viltu 
heita láta, prestr?” — Hannsvarar: tlek vil heita láta á allsvald- 
anda guö ok liinn heilaga kross, ok söla sancta Maria, ok alla 
heilaga menn, at gefa it tíunda hvert hundrað af öllo því er á land 
kemr til kirkna ok fátékum mönnum, eptir ráðe [biskups3” — uþá 
skaltu ráða, preslr, því at eige megum vér missa þinnar for- 
seá”. þá ferr handfestr um allt skipit þeirra á millum at þesso 
heite; þá ero þeir komnir at boðunum mjök svá allt, ok er 
þá þréta mikil með þeim hvat til ráða skal taka, ok vill sitt 
hverr; sumir vilea láta segl upp vinda, ok er til þess laupit. 
þá rédde Ilávarðr stýremaðr um við Ingimund prest, ef liann 
kynne nafn guðs it hösta. Hann segir: ukann ek nokkurt 
nafn guðs, ok trúe ek því er segir Páll postule, at eige sé 
annat nafn guðs liéra en Jesús nafn eða helgara, en liitt 
veit ek eige, hvert þú kallar hést”. llann svarar: uekke kalla 
ek svá, ok þikke mér slíkt ekke prestar, er eige kunna it hésta 
nafn guðs”. þá kallar hann á lJallstein stýremann ok spyrr: 
„kantu nafnit”? — ..Veit guþ, at ek étla mik nú eige muna 
þegar, ok er þat þó allilla, ok man þórðr kráka muna". þá 
[spurði Hávarðr þórð4: Ukantu nafnit”? — þórðr segir: uþví 
er verr félage! at mör er or minne munat3, en því er betr, 
at ek veit þann mann er kunna man, þar er þorbjörn humle”. — 
„Já, já! vel, vel, [þorbjörn humla6, nefn þú þá, ef þú kant”. 
llann segir: Uguð veit, at ek vilda gjarna kunna, en ek étla

0 lieita, II. %) [ framfeA eiga undir y’fcvarii forsjó, li.
>) [ biskupa Jjeirra sem rofca skulu, II.
•i) í þann. H; s. þór%, Á. 3) Jiann. A og II. u

I. B.
1) [ b. v. II. 
28
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mik aldri heyrl hafa þat nai'n, en ek man vísa til þess manns, 
er ek étla kunna, en þar er Einarr nefja”. þá var rétt við hann, 
ok nefnir hann nafnit. En í því er þeir höfðo lypt segle af [búlka 
uþp, varla1 II) mannhátt2, þá kemr áfall mikit fire framan búlka 
ok aptan, [ok dreif yfir búlkann3; þá hélt maðr á hverjo reipe. 
í>é þreif íngimundr hefils skapt ok vilde kippa ofan, en Guð- 
mundr frénde hans átte bygð í háte, ok stóð hann á mille 
bátsins ok seglsins, ok skylde hann greiða seglit. En í því kemr 
áfall annat svá mikit, at yfir gekk þegar skipit, ok ofan drap 
fiaugina ok af vfgin béðe, ok utanborðs seglit ok allt þat er 
laust var á búlkanum, nema menn, ok lestist mjök skipit ok 
svá bátr þeirra; þá hrindr þeim af fram hoðanum, ok fá þeir 
áfall it þriþja, ok var þat minnst; þá var laupit til austrar 
héðe fram ok aptr, en seglit var undit upp. þá seá þeir iand 
ok réða um liVar þeir ero at komnir, kvóðust sumir komnir at 
Málmeyjo, en4 þórarinn rostc, íslenzkr maðr, [kvað þá rekit 
hafa seint5. þá segir Már Eyjólfsson, ok lé/.t kenna, at þeir 
vóro komnir vestr at llornströndum, at Skjalda-Bjarnarvík, ok 
kvaðst þar hafa verit áðr um sumarit. [[>á báðo þeir at hann 
munde segja þeim leið til hafnar, ok vildo6 norðr fire til 
þaralátrsfjarðar, þvf1 al þar var örogg höfn8; var þá leitað, 
hvat til skaða haföe orðit, ok kemr íngimundr at Guðmunde 
fóstra sínum; en áfallit liafðe drepit hann inn í bátinn, en 
fótrinn hégre hékk út af horðino, ok var hann fastr í seglinu. 
Jngimundr spur, hví hann stöðe eige upp, en hann kvað svá 
þúngt á sér, at hann mátte [eige upp standa9. [>á var lypt10 

af honum1', ok málte hann eige at heldr upp standa. [>á rödde 
íngimundr um, [hvi hann stéðe eige upp12, en hann segir, 
kvað sér þúngt um fótinn, at hann mátte [sik eige hréra,s. 
„Man eige brotinn?” kvað íngimundr. Hann sagði: (l[eige] 
veit ek, ekke kenne ek til.” [>á var athugat, ok var brotenn

I) [ búnka svá at varla var, B. 2) undir rá, b. v. B.
») [ svá at féll um pyert skipit, H. i) pá svarar, B.
5) [ seinna heíir oss þá rekit, en ek mynda ætla, B.
0) [ þá baí) hann, at þeir skyldu beita, B. 7) saghi, B.
») en þeir bábu hann segja þeim leib þagat, b. v. B. 
s) [ horgast elba upp komast, B. 10) rutt, B.
II) seglinu, b. v. B. ia) [ hvat honum vteri, B.
ia) [ hvergi horga, B.
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fótrinn á borðe bátsins, svá smátt, sem skeleamole, ok horfðn 
þangat tér er liéll skylde; þá lögðo þeir [liann] í bátinn ok 
bjöggu um hann; þá saknaðe íngimundri bókakistu sinnar, 
ok var hon drepin1 flre borð; þá þólte honum hart um höggv- 
asl, því at [þá var farit2 ynöe hans er békurnar vóro farnar3, 
en maðrenn sá meiddr, er hann unne mest; þá þakkaðe hann 
þat allt guðe, ok þótte mjök skjótt rézt hafa draum þann, er 
hann liafðe dreymt áðr um nóttena: at liann þóttist koma til 
Eysteins erkibiskups, ok þótte lionum hann fagna sér vel, 
uen þó þikke mér ekke iljóllikt um ferðina þína, ok segir mér 
eige létt hugr um,” segir hann. En Guðmundr fóstre hans 
réð dreyminn, ok sagðe, at þar munde koma erkibýsn yfir þá. 
En um daginn áðr þeir siglðe í boðann, þá tekr lil orða 
Magnús Ámundason ok spurðe, hvar þeir boðar vére, [er þúfo- 
boðar heila, en þeir4 segja þá vera íire Ströndum5. uSvá 
hefir mik dreymt til”, segir Magnús6, „at þaðra nér munde vér 
koina”. En síþan er þeir höfðo þetta talat, þá urðo þeir varir 
við boðana. IS’ú hefr þá norðr fire Reykjarfell1 *, en þá gengr 
eige lengra, ok fclla þeir þá seglit ok kasta akkerum, ok [hrífa 
þau við» um síþir, ok liggja þeir þar um nóttina, cn at morne 
flyteast ínenn lil lands með viöum, ok höggva tré sitt ok streng 
[á borðe9, en skipit rekr upp. I»á var rétt um, hversu fara 
skylde með Guðmund. |>á tekr til orða sá maðr er Berse 
hét, ok var kallaðr valbrá1", því at kinn lians önnur var kolblá, 
hann mélte: „flre hví mundu vér fara með fólbrotenn mann, 
þar er vér megum eige seálfum oss bjarga, ok skjólum11 hon- 
um fire borð.” En þórarinn roste segir: „mélþu allra manna 
armastr! ok skylde þér flre borð skjóla, ef vel vére, en hér 
muno vér leita aunars ráðs,” ok hleypr þegar fire borþ ok 
Einarr nefja'2, [en þá var skipit rekit upp, svá18 at þeir stóðo 
grunn á landborða, ok léto Guðmund síga ofan fire borðit í 
vaðmále, en þeir þórarinn ok Einarr taka við honum, ok hélt

i) lostin, B. v) [ þar var, B. .1) v. i B.
4) þann. B ; frá [ en þeir kvóíio þá lieita þúfobotia ok, A.
») eíia hví fréttir pú at þeim, b. v. 395. 0) þann. B; íngimundr, A.
7) Iteykjafjörb, B. e) [ hrifr vib línu akkere eitt, B.
») [ fyrir borí), B. 10) þann. leihr. ; valbrát), A, B, 201, 395.
11) skjóti, B. n) næpa, B liér á þessum stab.
»•) |_ var þa svá skipinu ekit upp, B.
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um sitt lér hvárr þeirra, en hann hélt sinne hende um liáls 
hvárum þeirra. J>á gengo sumir eplir at hlífa við áföllum, 
ok burgust1 þeir svá til lands, at þá dró ut al útsogum, en á 
skreið, þá er [hrimit hratt at-, ok kómust á land með hann; 
þá liallar skipino frá lande, ok skolar til hafs allt or skipinu, 
en skipit brýtr í spán , en lítið kemr á land af fearlut. þá 
bjó þar tire maðr sá er Snorre liét, og var Arngeirssoiv', hann 
var léknir góðr; hann tekr við Guðmunde, ok férir liann heim 
til sín, ok gerir við hann [sem liann] kunne bezt, en hann var 
þó félítill ok góðviljaðr. Margir kómu þangat or néstum bygð- 
um, ok vildo duga þeim ok fé þeirra. J>á heitr íngimundr 
prestr, at bókakista hans skylde á land koma ok békr; en v* 4 

nóttum síþarr spurðist, at kistan var á land komin at Dröng- 
um lieil, ok þar í allt þat er ván var, ok hélt hespa ein, en 
tvér vóru af brolnar; cn allar kistuv aðrar, þér er á land vóru 
komnar, þá vóru brotnar, ok allt or þat er í hafðe verit. J>á 
ferr íngimundr þangat at þurka békr sínar, ok var þar allt til 
Marteinsmesso; þá fór hann aptr norðr at tinna fóstra sinn, 
ok vita [hvat títt vére uin fót hans5, ok var þá fótr hans festr. 
Eptir þat réðst íngimundr norðan, til Ureiðabólstaðar6 í Stein- 
grímsflrðe, þar bjó þá Jón Brandsson, hann átte þá Steinunne 
Sturlodóttur ok1 Ingibjargar J>orgeirsdóttur, systurdóttur íngi- 
mundar, ok taka þau við Ingimunde báðum höndum, ok er 
hann þar um vetrinn; ok er tvérH vikur vóru til páska, þá 
kom Guðmundr norðan við þat er útc stóðo leggjabrotin, ok 
gekk hann við Jiat norðan, ok kom á Breiðabólstað at9 in pas- 
sionc domini, ok varð Ingimundr fóstre hans lionum feginn. 
J>ar er hann unz líðr paschavikuna, en þá mátte eige vera 
lengr svá gert um fót hans, því at úte stóð beinil, ok varþ 
því eige á brot komit, ok eige yflr grött; þá fór liann suðr á 
Beykjahóla á Beykjanes til Helga Skeljúngssonar prests; liann 
var ágétr maðr ok hiun meste léknir; hann átte J>orgerðe 
dóltur Halldórs slakka10 J>óroddssonar ok dóttur Guðrúnar 
J>orgilsdótlur Oddasonar. Helge tekr við honum, ok er [hann]

1) syndu, B. ») [ atsogin voru, B. ») Arngrímsson, 395.
4) fám, B. 5) [ hversu lionum færi at í fætinum, B.
e) þann. B ■, StaW, A. 7) dóttir, b. v. A, B, 204.
«) iij, B. 9) þann. A, B; sbr. bls. 15435. 10) skakkafóts, B.
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þar til lckníngar unz líðr fardaga; en brátt er hann kom þangat 
bakaðe Helge fótinn mjök, ok toguðu ij karlar beinit með töng 
áðr hrot genge, en þá grðdde liann eptir, ok varþ hann heill 
nér fardögum; en eptir fardaga ferr hann norðr á Breiðaból- 
stað. Sá vetr var kallaðr sóttarvetr, er hann var á Strönduin; 
þá öuduðust margir menn þeir er mikili skaðe var at: Björn 
ábóte at þverá, ok Styrkárr lögsögumaðr, ok Oddr prestr 
Gizurarson, ok Arnórr Iíolbeinsson. þá tók Gizurr Hallsson 
lögsögo. [Orrosta við Norðncs, þar féll Guthormr sindre. 
Kirkjubrune at Ilelgafelle'. þá vóro Deildarlúugumál. Nú er 
Guðmundr x.\. [vetra].

Frá Guðmunde Arasyne.
9. Um sumarit eptir þá ferr Jón Brandsson til gildis norðr 

til þíngeyra, ok ferr Guðmundr Arason með honum, því at 
Ingimundr fóstre hans vilde, at hann fére á Háls til þorvarðs, 
ok var hann þar um vetrinn. En um várit, þá fýstist hann vestr 
aptr til fóstra síns, ok ferr hann norþan til alþíngis með þor- 
varðe. þat sumar var kallat grasleysis sumar. þá um vetrinn 
áðr andaðist Yaldemarr konúngr í Danmerk, sonr Knúts kon- 
úngs, ok þann vetr urðo landskjálptar, ok týndust xj. menn af 
því. [Sion halit. Alexander papa andaðist. þá féll Kolr Isaks- 
son ok Viðkunnr Erlendsson4. þá hafðe Guðmundr vetr ok 
xx, er hann fór til þíngs; en af þínge um sumarit fylgir hann 
Jóne Brandssyne vestr í Stcingrímsfjörð lil Staþar.

3þat sumar fór liinn heilage þorlákr biskup fyrsta sinne 
um Vestfjörðu; en er hann kemr í Steingrímsfjörð, þá heíir 
hann gistíngarstað í Kálfanese, því at þá var [ú)vígð þar kirkja 
ok nýger; þar kemr mart goll mannval: þar var Ögmundr ábóte, 
[ok Ormr prestr Eyjólfsson4, er fylgðe biskupe, ok þar var5 
þorsteinn Tumason, er síþan var ábóte, [ok þar var þorflnnr 
þorgeirsson0, ok þar var Brandr Bergðórsson ok Jón son lians; 
þar var ok íngimundr prestr þorgcirsson ok Guðmundr fóstre 
hans, ok þótte honum skemtiligra at eiga tal við klerka bisk- 
ups, heldr en at vera at tíðum eða kirkjuvígslu. þá gengr 
Ingimundr prestr eptir Guðmunde fóstra sínum, ok mölte við

i) [ v. i B. a) [ v. í B. •) Spá íngimundar, Á (16).
«) leiíir.; Eilifsson, A. ») [ v. í B. ») [ v. í B.
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liann : „farðu til tíða ok kirkjuvígslu, ok hygg at vandliga, því at 
eige veit hverr til þarí' at taka, en ek hygg sá er nema þárf, 
[at hann mune eige at betra manne nema’ ok skynsamara, 
en þeim sem nú skal þetta embétte fremea hér”. þetta var 
tvefaldr spáleikr, því at hvártveggja kom fram síþan þat er í 
hans orðum bjó: at Thorlákr hiskup var sannheilagr maðr, en 
Guðmundr þurfte þessa þjónosto at fremja. En um haustið 
eptir fór íngimundr til skips í Hvítá, at kaupa varníng til sölu 
ok ágerðari) 2, því at hann bjóst jafnan til utanferðar, sem 
síþan kom fram, þegar liann þóltist fére á hafa, ok skildust 
þeir fréndr í Dölum, ok fékk Sturla föroneyte Guðmunde norðr 
á Háls, því at íngimundr sende hann þangat, en Guðmundr 
unðe þar þá eige lengr en hálfan mánoð, ok ferr þá þegar 
vestr aptr, unz liann kom á lireiðabólstað, ok er hann þar um 
vetrinn.

Guðmundr sékir Toll-Odd3 til sektar.
10. þenna vetr var veginn Guðmundr Knattarson4 at 

Kleifum í Gilsíirðe, hann var aldavinr Jóns Brandssonar, ok 
fér hann til at méla eptir vígit5 Guðmund Arason, ok sékir 
hann þann mann lil sektar fullrar, er Oddr liét, ok varkallaðr 
Toll-Oddr. En [er] hann var sekr orðinn, þá tekr við honum Jón 
Húnraðarson. Guðmundr ferr af þínge vestr í Saurbé at lieyja 
féránsdóm á Staðarlióle eptir Odd, ok þaðan fór hann áBreiða- 
bólstað at finna Ingimund fóstra sinn, ok er þar at kynnisvist, 
en þegar eptir þat étlar hann norðr á fund vina sinna ok frénda 
lil Skagafjarðar. liann ferr þá, unz hann kemr í llvamm at liitta 
Sturlu mág sinn, ok vilde vita, ef hann vill veila honum þat 
fulltíng, at leita at skógarmanne hans. En þá var þat tíðenda þar, 
at Sturla lá þá í banasótt, ok lifðe ij einar nötr þaðan frá, er 
hann kom þangat, ok bíðr iiann þar, unz hann dó, ok var 
greptr. ]>á var farit þat traust, er þar var áðr ván, en kapp 
hans var eige farit. Nú hugsar liann um, livert hann skylde 
sér trausts leita, til þess at þat genge fram, er hann viide, 
ok eige yrðe at svívirþíng, þat er haun hafðe manninn sóttan,

i) [ mun eigi færi á gefa at nema at betra manni, li.
») ávaxtar, B. i) þann. A; Ii, 204, 395 og St. nefna liann Kollodd.
«) Bjarnarson, 11, 204, 395, 220. s) víginu, B.
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ok lianu legðe eige þá ábyrgð á sik, at hann íirefére vígslum 
sínum ok kennemannsskap; [ok snýr honum því í skap1 2 *, at 
heita á guð almáttkan til fulltíngs sér, ok heitr því, at gefa 
guðe þat fé, er hann tekr á sekt Odds, ok lcggja ekke sér 
i sjóð af, ok yrðe sézt á málit, svá at honum yrðe eige at 
sáluháska.

2[>esse missere vóru Béjar-Högna mál, þau er hann gipte 
Snélaugu dóttur sína þórðe Böðvarssyne nteð tvöföldum mein- 
um; en þann ráðahag banuaðe hinn lieilage Thorlákr biskup 
með svá miklo guðs trauste, at hann gekk til lögbergs með 
klerka sína, ok lét vinna eiða, at sá ráðahagr var í móte guðs 
lögum, ok þá nefnir hann sér vátta, ok segir í sundr ráða- 
hagenum, cn forboðaðe þá alla, er þesso höfðo ráðit.

■’þetta sumar týndust [v. c. manna af hafskipum4, ok var 
þat af því kallat ófara sumar. þesse missere lók Sverrir kon- 
úngr Björgin ok átte bardaga á íluvöllum5. [Andlát Ámunda 
biskups. Fall Hallvarðs mardráps ok enn fleire manna6. Nú 
hefir Guðmundr ij. vetr ok xx.

Guðmundr fór til liestaþíngs.
11. Eptir andlát Sturlu fór Guðmundr unz hann kom til 

þíngeyra; þar var fire þorgrímr alikarl, vinr hans ok fóstbróðir; 
hann biðr at Guðmundr skylde fara með honum vestr til Vaz- 
enda í Vestrhóp til hestaþíngs, en hann svarar: ltek veit eige 
hve vel þat man duga, því at þar munu koma þeir menn, 
er mér er lítið um, Oddr skógarmaðr rniun ok þeir er liann 
halda; nú er mér þat skapraun at seá þá, en þó skal ek fara 
með þér, el' þú vill, ok man guð til géla”. Nú fara þeir, ok 
ero á mannamótinu. þar kemr Jón IJúnraðarson með rö[n)íngja- 
sveil mikla ok |gys mikinn1, þar var ok Toll-Oddr enn seke; 
þar kom ok þórðr ívarsson frá þorkelshvále, ok menn með 
honum. þar kom Bjarne Hallsson ok margir Miðfiröíngar0

1) frá [ b. v. St.; — en sá guí), er hann haffei valit sér til þjónustumanns, 
anclaíii honum þvt i brjóst, tí.

2) capitulum, A [18). 3) ófara sumar, A (19).
4) [ v hafskip, tí. t) sjá Sverriss. kap. 72; Illivöllum, A.
0) [ v. i B. r) [ vóru þerr gemsmiklir, li.
t>) þann. R -, Misfir'&ingar, A.
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með honum. I>ar skilr á Toll-Odd ok Húnröð, syslurson Jóns, 
ok laupast þeir í móte, ok höggr Húnröðr til Odds, ok verðr 
liann sárr á hende; [þá verðr Jón óðr við, ok viil vinna á 
Ilúnröðc frenda sínum'. |>á verðr þröng mikil, ok [)á höggr 
Húnröðr í annat sinn til Odds, ok verðr at mishöggum son 
Jóns, er Eyjólfr hét, ok fékk þar bana, ok þar vann Ilúnröðr6 
á húskarle þórðar ívarssonar, er þórðr’ hét. Mart manna 
varð þar sárt. Nú skipte þar svá um, at Guðmundr fór við þat 
af mannamótinu, at guð hefnde óvinum hans svá mjök, at Jón 
lét son sinn þar fire sakir Odds, en Oddr varð sárr mjök, ok 
lutust þesse vandreðe öll af Odde; en guð götte svá Guðmundar, 
al hann lagðe til þessa harks hvárke orð né verk. Hann ferr 
síþan norðr til Staþar til þorgeirs biskupssonar, ok er með 
honum um vetrinn í svá góðu yfiiTete, at hann sagðe þat 
síðan, at honum hefðe enge óskyldr maðr jalngóðr verit sem 
þorgeirr.

4Gm várit eptir vóro mál tilbúin á hendr Jóne Húnraðar- 
syne um áverka, af þórðe ívarssyne, ok varþ Jón sekr um 
várit. En al málum veiltu þeir þórðe: Brandr biskup ok þor- 
geirr son hans, ok fréndr þeirra ok vinir, ok fjölmenna þeir 
norðan um sumarit til féránsdóms, ok urðu inál þau lagit í 
dóm Ifrands biskups ok þorgeirs sonar hans. En þorgeirr 
sagðe biskupe, at hann kvað skyldu þat nema við séttum , ef 
eige fylgðe þar mál Guðmundar um sekt Odds ok um bjargir, 
ok sýnde hann svá mikla ást við hann í þesso mále, at enge 
kostr var elligar sétta, ok var með því móte sézt á þat mál, 
ok gerðo þeir Brandr biskup ok þorgeirr.

Á þessom misserom varþ þat til tíðenda, at þá féll Magnús 
konúngr Erlíngsson, ok þá andaþist þorgrímr Iínútsson, Tume 
Kolbeinsson. [Fért kanoka selr til Helgafells or Flateyr’. þá 
brann bér á Möðruvölluin ok á Bakka í Miðíirðe. þá hafðe 
Guðmundr iij vetr ok xx.

Guðmundr prcstr fór at heimboðum suðr á Nes.
12. þelta sumar fór Guðmundr Arason til atþíngis ok af 

þínge suðr á nes til Magnús Ámundasonar ok þorílnns, er

1) [ Jón vlldi hcfna sín á Oddi, II. 2) li'i, .4; Jón, U.
s) þóroddr, 395, 220. 4) sœzl á mal Jóns, A (21). 5) [ v. í II-
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síþan var ábóte; fór hann þá at heimboðum, ok með honum 
Gellir prestr Haustkullzson, ok var hann því ekke staddr við 
sáttarfundinn at Ásgeirsá. En er hann liafðe verit at kynnis- 
vist suðr þar, þá ferr hann norðr til Staðar til þorgeirs, ok er 
þar þau missere, ok svá íngimundr fóstre hans; en um várit 
eptir brcgðr þorgeirr búe síno ok snýr til ulanferðar; hann 
réðst lil skips í Eyjafirðe, þat skip átte Ögmundr rafakollr, 
hann var faþir Ilelga er síþan var biskup á Grénalande; þar 
réðst til ferðar með honum þórálfr prestr Snorrason ok þor- 
steinn, þorkell Eireksson, ok mart annat íslenzkra manna. þat 
sumar ferr utan á öðro skipe Iíarl ábóte ok íngimundr prestr 
þorgeirsson, ok Ögmundr þorvarðsson, ok mart anuat íslenzkra 
manna. þá átte bú at Stað sá maðr er Hestböfðe hét, [ok 
var Gunnarsson ok Guðrúnar Sémundardóttur, systur Hrands 
biskups. [þenna vetr áðr andaðist Páll Sölvason, Einarr þor- 
gilsson ok Skegge Markússon. Fórst Grénalandsfar, okl þesse 
missere liófst Jón kuflúngr, ok þá týndist skip Einars kata2, 
ok mart annat góðra manna með honum, allra heilagra messo- 
dag, ok þenna vetr hljóp skriþa'' austr í Geitdal, ok fórust í 
xviij menn. Nú hefir Guðmundr iiij vetr ok xx.

Guðmundr vígðr til prests.
13. [þetta vár um langaföstu* 4 þá var Guðmundr vígðr til 

prests af Brande biskupc iiij nóttum eptir Gregoriusmesso. íngi- 
mundr fóstre hans gal' honum békr þcr allar, er hann átte beztar 
ok fróþastar, ok messoföt at skilnaðe þeirra, ok skilðist hann 
svá við hann, at hann var preslr ok fullkominn í lérdóme ok góðum 
siðum, ok fóro þá á brot þeir ij. menn, er hann unne mest: 
Ingimundr ok þorgeirr; en þó liugðo þeir, at eige munde verða 
svá langr skilnaðrenn sem varð. [Nú -fara skip þesse bcðe or 
Eyjalirðe ok taka Noreg, ok koma at norðr, ok ero béðe í þránd- 
heime um vetrinn5. þorgeirr biskupsson var með erkibiskupe um

i) [ v. i B. 2) kakta, B. s) snæskriba, V.
4) [ pann. lcilrétt; petta vav um langaföstu, A i enda kap. 12.
s) [ þessi skip bælii kvomust tíl f>ran[d]heims, ö; 395 b. v. : þá 

var Sverrir konúngr yfir Norcgi, haf"&i einu ári ábr fallit Magnús konúugr 
Erlíngsson; stói) þá góh sætt mebal konúngs ok Eysteins erkibiskups, sat 
hann heima at stóli sínum.



430 liISKUPA SÖGUIi. Guðmundar sag«-

vetrinn, en Ingimundr prestr hafðe bearsetu, ok var lionum 
gefm Jónsstúka at Iíristskirkju til söngs, en var hátíþir allar, 
jól ok pascha, ineð erkibiskupe, ok hafðe af honum virðíng, 
sem þeir er mesta höfðo.

’.'En um várit eptir pasclia þá ferr þorgeirr út liíngat til 
Islands ok félagar hans allir, en Ingimundr prestr er eptir í 
Norege ok tekr kirkjo til söngs [áStaðe, Mario kirkjo2 *, ok var 
þar ij vetr, ok var þat til marks, liversu erkibiskupe reyndist 
hans lérdómr, at þá er Jón biskup enn fyrre, er Knútr var 
kallaðr, andaðist á Grcnalande, þá vilde Eysteinn erkibiskup 
vígja Ingimund þangal til biskups. [En í því inátte seá inetnot 
hans, al hann vilde þat eige:*. þenna vetr, er íngimundr var 
ulan fyrstan, þá var Guðmundr at llofe með Gríine máge 
sínum, þíngaprestr. þenna vetr andaðist Böðvarr þórðarson 
ok þorvarðr inn auðge. [Runólfr biskupsson4. [þá var Guð- 
mundr hálfþrítugr5.

Andlát þorgeirs, sonar Brands biskups.
14. Um sumarit í hafe tók sóttþorgeirr biskupsson, ok liggr 

unz þeir taka land á Eyrom, ok þá lckr at nýjo at vaxa sóttin, er 
hann kemr á land. Haun andaðist ij. nóttum eptir6 Mariu- 
inesso ena furre'1. En vinir lians ok fréndr taka þat ráð, at 
föra lík hans norðr til llóla, ok spyrr Brandr biskup eige and- 
lát hans fyrr en þeir koma norðr til Ilóla með líkinu. þesse 
tíðende þóttu allmikil fréndum hans ok vinum, en biskupe þó 
mest, því at hann var allvinséll. þat váttaðe ok síðarr Guð- 
inundr Arason, at hann liel'ðe engis manns þess mist, at hon- 
um þétte jafnmikit at missa, ok þat féll honum svá nér, at 
náliga mátte kalla at hann skiptist í annan mann at mörgu 
eðle síþan. Jlann var þá vistum at Ilofe þau missere. Ilann 
görðest þá rnikill trúmaðr í bénahalde ok tíðagerð ok harð- 
rétte ok örléte, at surnum mönnum þótte halda við vanstille, 
ok étloðo, at hann munde eige bera mega alll sainari, harþlífe

1) Frá Intjimunde preste, A (24).
2) [ Mariukirkju á Staíii, B (á staíinum, 204).
a) En Ingimunclr prestr vildi þat víst eigi, at taka svá mikinn vanda

á sig, Ii. «) [ v. í B. ») [ b. v. B.
«) fyrir, 204, 395. 1) síbari, B.



(Juíimmdnr sagn. BISKUPA SÖGUR. 43í

sitt ok óynðe af andláte forgeirs. Hann tók ok til kenslu 
prestlínga, ok var þat athöfn lians liversdagsliga tíða á mill- 
um, at kenna ok rita. Ilann var ok at kirkju mikinn luta 
nálta, bððe öndverþar nðtr ok ofanverþar, ok gekk til skripta 
ávallt, er liann náðe kennimönnum; en þá er þat varþ eige 
svá þjokkliga1 sem hann vilde, þá tók hann þat ráð, at [hann] 
reit eptir hvern misgerníng[, svá sem hann gerðe, ok sende 
Hrande biskupe á laun-. Hann skoðaðe ok rannzsakaðe békr 
manna þar sem hann kom, ok hende3 af livers hókum þat er 
hann hafðe eige áðr. Öllum mönnum þótte mikils vert um 
trú hans, ok þeim öllum mest, er vitrastir vóru. Marga lute 
lók hann þá upp lil trú sér, er enge maðr visse áðr, at né 
einn maðr liafe gert áðr hér á lande; en í annat sinn þóttust 
menn mestan mun á hafa fundit, at skiptist skap hans: vetr 
þann, er hann lá á fótbrotum á Ströndum, því at þá unðe liann 
sér hvárki nótt né dag, þar til er hann hitte fóstra sinn, ok 
kom þaðan af nokkut við á hverjum misserum til siðbótar 
honum ok skilníngar*, at náliga þótte liann allr maðr annarr 
i atferð sinne, en fyrst þótte áhorfast, er hann var úngr. þat 
fylgðe ok þesso, at mörg merke urðo at vazvígslum hans ok 
yflrsöngum þá þegar, þau er mönnum þólte mikils um vert, 
ok honum var til styrkíngar ok vinum hans ok fréndum, ok 
þat mátte á flnnast, at guðe líkaðe vel atferð lians. En alþýða 
inanna sýnde þat í því, hver5 efne í þótto um alferð hans, 
al honum var þat kenníngar [nafn] geflt, at hann var kallaðr 
Guðmundr inn góþe. En þat varð, sem hvörvetna er vant, 
at eige lagðe jafnt í þökk við alla, þótt góðo vére til varit. 
Sumir þökluiðo guðe, þeir er þurfendr vóro, ok béðe höfðo 
gagn af andlikl ok líkamlekt, en sumir öfundoðo þat, er 
þeir vóro minne nyteamenn af meirum éttum6, heldr en 
hann var. En bitt skilðe þó myklo meira, er þeir skyldo af 
sealfum sér taka í trú ok meinlétum ok ást við guð, því at þeir 
sá sik hvern dag úlíka hans atferðum, því at hvert vár fór

j) jafnliga, II.
=) [ til minnis, svá at hann mætti því greiuiligar játa, þá er liann 

fyndi siun skriptaföfeur, Jl.
») skrifaíii sér, II. «) [ ok þar kom, b. v. II.
s) hvers, B. s) efnum, B.
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því fram, at eytt var kaupe því öllo, er hann tók, ok gaf þat 
til matar ok kléða fátékum mönnum ok fréndum sínum, ok 
vóro þat vij. úmagar, er liann iedde rneð þesso. Nú var béðe 
þess í leitað, al lionum vére úliégra, ok inétte hann minna at 
hafasl til þurftar öðrum, af þeim er hann öfundöðo1, ok skipt 
var þíngunum við hann, ok skylde liann þau liafa, er leminnst 
vóro; en þá kallaðe Brandr biskup til bóka ok messofata í 
hendr lionum, ok kallaðe staðinn eiga at Hólum arf eptir íngi- 
muud prest. En þeir fengo hvárke hnekt örléte hans né mein- 
létum, ok fannst þat á, at guð var honum fulltíngjande, því 
at nakkvat bar þat til ávallt, af góðra inanna fulltínge ok guð- 
hréddra, at liann fékk þyí haldit2, sem hann hafðe upp tekit.

:'þesse missere varð mart til tíðenda: þá var Jórsalaborg 
unnin af Serkjum, svá at allir kristnir menn, þeir er þar vóro 
áðr, [þá var annathvárt, at þeir urðo at ílýja, eðr vóro drepnir 
ella* 4, ok allr kristinn dómr niðr brotenn. j>á dró myrkr flre sól- 
ena um daginn, svá at margir menn úvitrir ætluðo at heimslit 
mundo verþa. [f>á andaðist þorkell Geirason. Deild á Vöðla 
þínge5. Sá var kallaðr felleye.tr, ok kom grasleyse mikit eptir
um sumarit ok óáran, ok kom ekke skip til íslands af Norege.
þá hal'ðe Guðmundr Arason vj. vetr ok xx.

Guðmundr prestr ferr á Miklabé.
15. Um várit eptir ferr Guðmundr á Miklabé at vistafare 

til Auðbjarnar, ok var Jiar ij. vctr, ok bélt hann hinum söm- 
um háttum öllum, sem bann hafðe upp tekit, ok vér höfum
áðr sagða. En hin fyrre missere6, er hann var á iMiklabð,
þá andaðist Eysteinn erkibiskup; [þá bafðe hann vígðan Jón 
til biskups, Sverris fóstra, til Grénalands. Eall Jóns kullúngs7 *. 
þá hafðe Guðmundr vij. vetr ok xx. En hin síðarre missere, 
er bann var á Miklabé, þá andaðist lleinrekr konúngr á Eng- 
lande. þann vetr var Jón Grénlendínga biskup á íslande í 
Austfjörðum. þá druknaðe [Ögmundr]" ábóte um várit, ok þá 
andaðist Karl9 ábóte.

i) öfundu, B. i) valdit, li. s) Tlkr segir frá li[)inilum, Á (26).
4) [ vóru annattveggja drepnir eta urírn at flýja, II.
s) [ v. í li. 0) B missari (nœstum œtíb). r) [ v. í B.
») b. v. B. u) Jiann. A og Skálh. ann.; Kári, 204, Sl. og

Konúngs ann. og inun Jiab réttara. B licíir „Ka” síbast i linu, og hefir
gleymzt ab lykja nafnib i næstu línu.
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Kuflúngar tóku fé íngimundar prests.
16. I>esse missere var íngimundr prestr í Norege, með 

konu þeirre, er Brynhildr hét, ok svá reyndist öllum enum 
vitrostum mönnum, ok hinum göfgustum mönnum, livar sem 
hann kom, at þess at merkri var hans atferð, sem hann var 
kunnare, ok lékk hann þar góþar virðíngar af Jóne kufhinge 
ok hirðmönnum lians. [>at bar þá ok vel til, at þar var þá í 
hirðvist Ögmundr þorvarðsson, ok liafðe hann mikla virðíng; 
hann tekr báðum liöndum við lngimunde, l'öðurbróður sínum, 
ok bauð honum allt sitt fulltíng, þat sem hann mátte. En um 
várit áðr þá hafðe íngimundr prestr farit vestr til Englands 
kaupfcrð, ok kom vestan at liauste, ok fór þá lil Björgynear. 
En er þeir koma af Englande með mikille gézku víns ok hunangs 
ok hveitis, ok margs annars, þá vilea hirðmenn konúngs upp taka 
lire þeim ok rena þá. Ögmundr gengr þá flre konúng ok segir 
honum svá: i(þat munde satl vera, ef lnge konúngr lifðe, þá 
munde hann víge láta verea hróður þorvarþs, föður míns, el' 
hann kéme á vald þeirra, ok svá' Magnús konúngr, fire sakir 
Ara. Nú véntum vér þess, herra, at þér munut svá gera fire 
þeirra [sakir ok várar-, at láta fé hans frið hafa”. Konúngr 
segir lionum: (lvel segir þú, Ögmundr, skal ok svá vera, at 
hverr peníngr skal sá frið hafa, er hann á, ok gakk seálfr til 
með frénda þínum, ok skal hann [hér vera vel kominn með3 
oss”. En við þesse orð konúngs gekk Ögmundr til skips með 
hirðmönnum, ok segir umméle konúngs. Ganga þá hirðmenn 
at víntunnom stórum, erkaupmenn átto, ok spurðo hverir étte, 
en íngimundr kende sér iiij. eða v, ok svá annat þat er þeir 
spurðo eptir, þar til er þágrunaðe, at hann munde eige svá auðigr 
maðr vera, sem hann segir, ok mélto við hann : „nú seám vér 
prett þinn, at þú munt kenna þér þal er aðrir menn eigo, ok nenno 
vér eige at missa alls”. Síþan tóko þeir tunno eina, ok hlutaðist 
svá til, atþá átte íngimundr; þeir tóko xvj. álnir kléðis, þat var 
brúnat at lit, er átte íngimundr prestr. En þá vilde hann eige 
segea, ok vilde hcldrmissa, en þá skilðe á. En kléðit var gersime. 
Eptir þat leitaðe íngimundr sér herbergis, ok er hann þar nú 
um vetrinn; ok er á leið nokkut á vetriun, þá berr þat við, at

>) it sama, b. v. U.
[ gucbi velkominn ok, B.

) [ skyll ok mína, B,
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hann kennir kléöe þau í kyrtlum hirðmanna, er hann haföe 
réntr verit um haustið. J>eir höfðo kyrtla hálflita, hálfa rauða 
en hálfa brúnaða. Ilann (bað þá' þó láta kyrt vera ltok vil 
ek ekkc hark láta af verða”, segir liann; kvað sik eige mundo 
fé skorta meðan liann lifðe.

Dráp Bjarna[r] ok hans sveitúnga.
17. Björn- er maðr nefndr, ok var kallaðr bríkarnef, 

hann var gestahöfðínge; hann hafðe verit íire ráninu við Ingi- 
mund prest, þá er hirðmenninir vildu up]> gefa. þat berr við 
um dag einnhvern, at Ögmunde bar fire augo þá menn, er 
gengo í kyrtlonum, þeim er af kléðe Ingimundar vóro. llann 
segir frá vinum sínum, Bárðe salo ok l’élre glufso ok Eind- 
riða, okméltevið þá: „eige ero góð efne í. Mér bar þat [ílrej1 2 3 
augo, at Björn bríkarnef ok sveitúngar hans [gengo í hjálflit- 
um] kyrtlum, hálfir brúnaðir en hálfir rauðir, af skþarlate, ok] 
kenne ek þar kyrtla-kléðe þau4, er íngimundr prestr f[öður- 
Dróðir minn var] réntr á hauste”. [Eindriðe segir: ..íire 
hverja sök lætr þú þá kyrt vera ok kallar eige til”? — Ögmundr 
svarar: „eige vill hann sjálfr heimta láta, því at hann vill, at 
ekke illt gerist af3. Eindriðe segir: (lþat skal aldri vera”, 
s[egir hann, „at svá vándir mennf,[ skyle ganga yfir oss, ok gera 
oss slíka sk[apraun ok vinum várum1 *], ok skulum vér at víso 
eptir leita, [þótt hann vili eige um hirða. Spretta upp þe]garö 
ok ganga út ok taka eyxjar í hönd sér] . . . ok Ögmundr með 
þeim; ganga til drykkjastofu þeirrar, er Björn bríkarnef drakk 
inne ok gestasveit með honum, [nér XL9 manna, en þeir vóro 
iiij einir, ok vilde Eindriðe þegar at þeim, en Pétr10 kvað þat 
eige héfa, þar er fire vóro xl. manna, en þeir vóro iiij einir, 
ok bað þá heldr bíða unz þeir genge út. J>á berr svá til, at 
þeir gengo út með Birne or drykkjostolunne iiij, sem valdir 
vére til, er [kleðin þesse báru11. Eindriðe höggr Björn bana-

1) [ talar vií) Ögmund bróc)ur sinn, en baí) liann, /i.
2) þann. II, 201, Sl.; A hefir ýmist Bjiirn cba Bjarni.
a) rifib af horninu af blabinu ; þafe sem stendr milli [ J er sett af getgátu.
i) [ gengu í hálfskallaz ldæbum þeim, er hálf eru skoren or klæbi því, B.
s) [ eptir Bj en hlaupit) yfir í A til: „Eindrifei svarar” á seinna stabnum.
•) eptir Sl. 3, 7. r-») eptir 11, 204. ») [ var mjíig l., B.
w) Bárfcr, B. n) [ klæuit báru Ingimundarnaut, 11.
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högg; en þeir lJárðr ok Pétr ok Ögmundr vágu liina iij, svá 
at ekke varð viþrnám. J>á kveðr við gestalúðr, ok sanniast þeir 
saman núr cccc manna. þá koma tíðenden íire konúng, ok 
kveðr þá við lnrðmannalúðr. |>á segja hvárirtveggjo konúnge 
sögo sína; en þeir Bárðr ok Pölr vóru náfréndr Eysteins erki- 
biskups, ok virðe konúngr þá svá mikils í þesso mále, at hann 
gerir á lirot sveit þá alla, er at ránino haföe verit með Birne, 
frá fylgð við sik, en þeir Ögnnmdr tóko kléðin' til sín, ok var 
þetta mál kyrt héðan frá, svá at engar vóro deilur um þetta. 
En um várit eptir þá ré/. íngi'mundr prestr til skips þess, er 
kallaðr var Stangarfolinn, ok bjóst til lslands or Björgyn. þar 
var á skipe Bergðórr, son þórþar Ivarssonar2 ok mart íslenzjkra] 
manna ok norrénna, góðra drengja. En skip þat kom í óbygðir 
á [Grénalande], ok lýkr þar svá um ferð þeirra, at þar týnast 
allir menn. En [þat varð svá v]íst, at xviij3 vetroni síðarr 
þá fannst skip þeirra í ó[bygðum, ok þá fjundust menn vij. i 
einum heliisskúta. þar var íngimundr [prestr; liann var heill 
ok ófjúinn, ok svá kléðe lians, en vj. manna bein vóro [þar 
hjá honum, ok vax, ok rjúnar, þör er sögðu alburð lífláts þeirra. 
[En þetta þótte mikit merke] hverjum [manne], live guðe hafðe 
líkat [hans atfcrðe, er hann skylde svá len]ge hal'a legit úle 
með heilum líkama ok ósköddum. þat sumar, er týndist Stang- 
arfoli, þá kom utan af Grénalandi Ásmundr kastanraze. þá 
hafðe Guðmundr viij vetr ok XX.

Fireburðr.
18. þá er Guðmundr prestr var vistum á Miklabé, þá 

álte hann brotsöng á þann be er á Marbéle lieitir; þangat 
söng hann einn hátíþardag. ]>ar bjó vitr kona ok skynsöm, 
er Ilallfríðr hét, ok var Ófeigsdóttir; hon var stödd hjá inesso 
Guðmundar prests, ok hugðe at sér vel um messuna, sem 
jafnan var hon vön. Ok cr lokit var guðspjalle, ok hann snerist 
utar, ok sagðe: Dominus vobiscum, þá sá hon eld fara or munne 
honum í lopt upp, miklo bjartara en hon hefðe sét slíkan furr, 
ok þóttist hon vita, ok allir þeir er hon sagðe frá, at þat var 
heilags anda eldr, er hon ein hafðe sét.

0 íngimundai’nauta, b. v. B.
») þann. A, 220; Márssonar, B, 204. ») fjórtán, B.
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'Eptir þetta ferr hann af IVliklabé ok í Viðvík, ok er þar 
um vetrinn með Máfe Finnssyne. þat var eitt sinn um vetrinn 
at Márs, al Guðmundr prestr var í kirkju úte at bén sinne, 
ok kcmr Már bónde gangande til kírkju. En er hann kom í 
kirkju, þá sá hann, at fugl lítill iló upp af öxl Guðmunde 
preste í lopt, ok hvarf honum þá. Hann þóttist cige vita, 
livat fugla þat var, því at liann var óvanr at seá [heilagan 
anda". þessom atburð varð hann svá feginn, at liann virðe 
hans athéfe þaðan frá ólíkt annarra manna athöfnum sem vóro, 
ok var þaðan af iniklo betr við hann en áðr hafðe iiann verit.

3þuu missere týndist skip Ásnuindar kastanraza* * * 4, ok fóro 
þar margir íslenzkir menn, þeir er mikill skaðe var at, ok þá 
andaðist Karl ábóte5 ok Eiríkr jarl. [Fall Simunar Iíárasonar. 
þá andaðist Ilallr ábóte ok lielge biskup. Iialldóra lirandsdóttir. 
Druknun þorsteins Gyðusonar5, ok þá var bardage mikill í Vík 
austr. Nú er Guðmundr prestr vetri miðr en þrítogr1.

Guðnnindr prestr fór í Svarfaðardal.
19. Um várit eptir sende honum orð kona sú er Arn-

i) Hnn fireburi.tr, A (31).
i) [ þessháttar fugla, sem inenn trúa, at þessi muni verit hafa, II.
3) Týndist skip /ismundar, A (32).
4) ok allir þeir menn cr á skipi höfíiu verit meí) honum, b. v. II.
b) þarrn. A, II, liklega af ógáti, þvi tveim vctriun fyrr er getife um andlát 

Karls (KáraP) ábóta. 0) [ v. i B.
t') liér skýtr St. inn sögu Gubmundar dýra. Ilíngafe a% er 204 alvcg 

sem St. 2, 39.—3, 8.; en liéíian frá sem St. 3, 32—33 og 35—3G, en 
sleppir þó greininni i kap. 32: „son Guímundar griss — systir íKirkjubæ”; 
þásem3Zt.,7—19 (1, 208—223) aí) oríiunum : ,,aí> ganganda fé”j þásem
4, 1—3 og 5—8, ab oríium : „til sætta vi% biskup” ; ]>á sein 4, 11 og 23 — 
24; þá uppliaf 2G. kap. : uþenna vctr”— „á Helgastöfcum” ; þá niíirlag 27. 
kap. frá: „Arnór Tumason skipabi”; þá nilfcrlag 28. kap. frá: ítþenna saina 
vctr”; þákap. 29—32; þá41.kap.; þáúrkap. 44, oríiin: tlþá kom skip — 
til stóls sins”. jjá uppliaf á kap. 47: ItSumar þetta — íannatsinn”.—þá
5, 8. kap.; þá upphaf á 5, 13: „Guðmundr biskup kom nortian — met) 
mikla sveit”. j)á úr kap. 14: „en af þingi fór liann vestr um sumarib ok 
[Gutnnundr bisk. fór 0. s. frv., Sí.jútum sveit—ok svo í sýslu sina”; þá 
5, 19: l(þetta haust kvámu — um vetrinn”; þá 5, 23: „FórSturla þá sufcr 
— í Nortirlönd”; þá 5, 49. jiví næstr kemr jarteinakafli fram aí> 1319, 
sem ekki finnst i Sturlúngu, og sílfcast, sem vitbætir, sagan um hrút Kol- 
bcins, um Einar fork, og ltannveigarleiíisla síhast, og endar sagan á orV 
unum : ltHákon og Ilildibrandr”.
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þrúðr* liél, cr bjó á Vðllum í Svarfaðarjdal, at bann skylde 
ráðast til vistar þangat ok umseár með henne; hon var Forna- 
dóttir, ok fréndkona hans; hon var ekkja ok átte sono únga. 
liónde bennar hét Eyjólfr, sá er hana átte síþarr, ok átto þau 
ij suno; liét annarr Rrandr en annarr Klóngr. Annarr maðr 
hafðe átt hana fyrr, sá hét Snorre, þau átto ok ij suno, þor- 
steinn ok Snoríe. Nú rézt liann þangat til vistar með henne. 
-Snorre bónde hennar enn fyrre, hann var veginn af aust- 
manne þeim er Ólafr hét, en þat var'til saka, at austmaðrenn 
átte fé at húskarle Snorra, þeim er Skegge3 hét; en húskarlinn 
átte ekke lil at gjalda iire sik, en Snorre vilde eige gjalda 
lire lianu. ]>á vegr austmaðrenn Snorra fire þessa sök, um 
várit þann dag er hann fór á brot afvistsinne. ]>á ferr aust- 
maðrenn á fund Önundar4 þorkelssonar5 á Laugaland0 ok 
sékir hann at áseá. Hann tekr við honum ok kemr honutn 
utan, (en semr svá málit eptir1, al þau fá fire þetta enga 
sómð, ok var þetta upphaf til saka þeirra, er Arnþrúðarsynir 
vóro at brenno Önundar. ]>á var Arnþrúðr ólétt er Snorre 
bónde hennar var veginn, ok fór hon þá með svein þann, er 
hon lét heita eptir föþur sínum, ok var kallaðr Snorre. En 
er Guðmundr rézt þangat, þá átte hann bú hjá á einum bé, 
ok er þar lið lians þau missere. En fursto missere, er Guð- 
mundr prestr var á Völlum, þá andaöist Ormr [Jónsson múnkr”. 
[Tveir flokkar hófust, annarr í Orkneyjom en annarr í Vík 
austr. Breiðskcggr drepinn9.

10Önnur missere eplir varð sá atburðr út í Flateyjo, al 
þar érðist kona ok varþ í bönd at féra. ]>á var- heitið fire 
henne mörgo, ok batnaðe ekke við þat. 1‘restar vígðo lienne 
vatn, ok margs var í leitað, ef henne métte batna, ok varþ þat 
ekke11. ]>á dreymðc konu eina um nótt, þá er yfir henne

1) þann. B (sjá sugu Gu()m. dýra); Arnfrí'&r, A hér og vföar.
2) Vig Snorra, A (34). 3) þann. B; Snorre, A.
I) þann. B; Ögmundar, A. >) fíorgrímssonar, B rangt.
0) þann. bœhi A og B; sbr. St.
>) [ ok lamdi svá nifcr eptinnálit, B.
e) [ Svínfellingr Jónsson, fabir SigurDar ok Sigmundar, B.
0) [ v. i B. 10) Frá valui Guifmundar prests, A (3.3).
II) vifc ekki, hvárki vit) vatnvigslur presta né annat, B.

I. B. 29
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sat, at lienne þótte [sél María drottníng1 koma at ser ok möla 
við sik: uh\í sétir þal, at þér erut svá óráðleitin [í atgerðurn 
við konu þá ena óðu, er hér ers , ef henne métte batna”? — 
Ilon þóttist svara: umargs þikkjumst vér í leita, en liver ertu, 
er þú tekrsváá, at þú þikkist vita, hvat til liggr”? — Honsegir: 
„hér er Maria, guðs móðir, er þér liafit á heitið; nú man ek 
kenna yðr ráð til, þat er lýða skal: láte þér sékja vatn Guð- 
mundar prests ins góða, vinar míns, því at mér [þikkir hann 
hezt vígja vatnit:t, ok man við þat batna”. Eptir þat vaknaðe 
hon, ok segir hvat fire hana hafðe borit, ok er þá farit at 
sékja vatnið; en er því var liellt á hana ok stókkl, þá varþ 
hon þegar heii.

4Sá atburðr er enn sagðr, er þar varð. lleiina á Völl- 
um var kerlíng ein gömul, hon var trúkona mikil; lion var 
því vön, at sitea í lijá altere kvenna megin um tíþir, en Guð- 
mundr prestr var vandlátr um siðferðe manna, ok allra helzt 
I kirkjunne, ok var honum at því angr, er kerlíngin sat svá 
nér allarino, en hann var góðr við börn ok gamalmenne, ok 
alla þá er hans þurfto, ok varþ hann af því ástséll af guðe 
ok góðum mönnum. Nú nente hann eige at amast við kerl- 
íngu, [ok vilde eige hrella hana, því at hon unne honum mikit, ok 
svá hann henne* 3 * 5. [>á var þat einn dag eptir messo, at kerlíng 
stumrar utar at sönghússdurum, ok vilde hitta Guðmund prest, er 
hann fór or messo kléþum; en liann tekr í móte henne ok fagnar 
henne vel, ok spurðe hvat hon vilde. En hon spurr, hverr þar vére 
nú. Hannsvarar: Jiér er Guðmundr prestr, vinr þinn”. — J>ó 
em ek þá sél”, kvað kerlíng, ltnú þikke mér lielzt hafa or leyst, 
ok eige veit ek hví séta mun. Mér höfgaðe nésla um mess- 
ona, þá er þú tókt til prœfatio; þá þótte mér maðr koma at 
mér ok méla þetta: ,upp hjörtun’; þá spratt ek upp, ok heyrða 
ek, at þú söngt sursum corda: ok veit ek eige hví séta mun”. — 
„Ekke skaltu undrast þetta, systir, guð vakte þik, systir, ok 
vilde eige at þú svöfir um messona svá nér aitare”. — þetta 
haust var veginn5 Sumarliðe Ásmundarson.

1) [ kona, Ji. i) [ b. v. B.
3) [ líkar hans vatnvígsla bezt af jieim monnum, »em hör eru nú fyra'

norban, Ji. 4) Fireburðr kerlingar, A (36). 5) [ v. í B.
o) at tjöldum, b. v. B. — ab Völlum, b. v. 395.
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1 [þetta sumar um haustið kom Grímr út til Tjarnar í Svarfaþ- 
ardal, ok var veginn at sauðarétti) 2. En völd vígs þess vóro kend 
Snorra Grímssyne, bréðrúnge Guðmundar prests Arasonar. En 
U1 eptirmáls um víg þetta snerist Brandr biskup til liðveizlu, 
ok vilde bann láta bera ákviðu á Snorra á alþínge um sum- 
arit. En ai' orðum ok frásögnum Guðmundar prests Arasonar, 
ok annarra merkra manna, þeirra er Snorra veittu liö, þá lél 
binn heilage þorlákr liiskup bera kviðinn af Snorra3 4, ok varð 
svá eytt því mále.

[þenna vetr var manndauðr mikill á íslande af sótt. þá 
andaðist Iíetill biskupsson1; [Jón prestr Ketilsson, er kallaðr 
var Fljótabiskup5, ok þorsteinn Jónsson, er kallaðr var súðar- 
steinn6, [ok margir aðrir. þá var margrétt úm helge Ilögn- 
valds jarls í örkneyjum7. Nú heflr Guðmundr prestr vetr ok 
Xxx. vetra.

Kirkja laukst upp seálf flre Guðmunde preste.
20. [þá bar þat enn við, at Guðmundr prestr bafðe riþit 

til skips0 at bitta vine sína, þá er þar vóro út komnir, ok 
varþ bonum dvalsamt, því at alþýða manna tók at sékja at 
bonum lieilréðe ok yfirsöngva, béðe útlendir ok hérlendir, livar 
sem hannkom. Ilann kemr síð heim um kveldit flre Mat[h]ius- 
messo1 *'. En er mönnum þótte seinkast heimkváma lians, þá 
var súnginn aptansöngr ok löst kirkju, ok fóro menn í rekkjur 
sinar. En er Guðmundr prestr kom at kirkjugarðe, þá byggr 
bann at, hvárt hann skal [starfaá mönnum10, ok kveðea kirkju- 
lykils, eða [skal hann eige koma í kirkju, ok þikkir bonum 
bvárlveggja þúngt11; [gengr til kirkjuduranna, ok þurfte þá 
eige at leita kirkjulykils, því at þá stóð12-kirkjan opin; en þat

i) Mœlt cptir vig Grims, A (37).
a) [ v. í II, 204, Sl., 395, og verbr þat) eptir því vígsmál Sumarl&a,

sem sótt var. ;i) um fjörráí), b. v. II.
4) [ v. í 11. s) [ þá andabist Fljóta-Kctill prestr, 11.
«) stabarsteinn, 11. 7) [ v. í 11.
») [ pat sumar fór Gufomundr til Gáseyrar, 11.
») þann, 11 (— 21. Sept.); Marteinsmesso .4 (= 11. Novbr.).
>°) [ veltja menn, H. n) [ sýngja utan kirkju, /í.
**) [ Gekk liann þa um (umbcrgis, 395) kirkjuna, ok svá sem liann

k°m aptr til kirkjuduranna, var, II.
29'
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visse enge maðr, hverr upp hafðe lokii; en enge hafðe rnaðr- 
enn upp lokit sá er þar var. En þótt slíkir lutir sé ritnir, þá 
urðo þó ínargir aðrir, þeir er |þat birto, hver elska guðe var 
á lians atferð ok þjónostogerð*. Hann tók þá at samna at 
sér helgum dómum, livar sem hann fór, ok hann gat fengit, 
ok hafðe þá með sér, hvar sem hann fór, ok bar yíir sjúka 
menn, ok sýnde þat, at hann treystist meirr af þeirra heilag- 
leik, en af sínum verðleik2 *; en þó þóttust allir vita af slíkum 
lutum ok mörgum öðrum, at guð [elskaðe meirr hans atferð 
en annarra manna. þá fóro þeir lutir um allt land ok margir 
aðrir þessum líkir', ok tekr alþýða manna at leggja til lians 
ástarhug mikinn í átrúnaðe, ok bjóða inargir menn lionum 
heim, al láta vígja sér vötn4 eða skripta mönnum. Brandr 
biskup valde liann sér til skriptaföður ok margir aðrir góðir 
menn.

Spralt láss frá kistu.
21. þá er Guðmundr prestr iiafðe xij vetr ok xx, þá er 

þess atburðar getið, at þat var cinn dag heima á Völlum, at 
liann söng messo, [en klerkar skyldo búa til fórn í messunne5, 
þá ero oflétr léstar í kisto, en lykillenn fannst eige. þá réddo 
rnenri um, at brjóla skylde upp kistuna, en hann bað þat eige 
gera. Ilann söng messo [óhrapalliga6 *, ok létr sem hann visse 
eige þetta, er oflétrnar vóro léstar. En er guðspjalle var lokit, 
ok komit at lágasöngum, þá blezar Jiann lil kistunnar, er of- 
létrnar vóro í. þá leypr lássinn frá kistunne, svá at enge 
maðr tók á, ok datt á gólfit niðr, ok náðust svá oflétrnar. þat 
var enn of dag, at bann söng rnesso beinran til Hofsár, at þar var 
enge sacrarium hjá allaregerr1, ok varþ at þvá sér á gólf niðr. 
En þar lágu pálmar iiij8 bundnir saman, er hafðir höfðu verit

i) [ stórum merkilegir vóru, um tians hagi, ok skynsiimum mönnum
virftist gu% birta þá þegar lians atferDi, hversu honum likaíii, ii.

•i) en þótt hann elskahi vel marga heilaga menn, var optast hans ákaú
til gutis móíiur Mariam ok hins heilaga Ambrosiuin, í sínum nauíisynjuiii) 
h. v. 395.

») [' var lionuni samvinnandi um marga gótia liluti, framari til opin-
berra tákna, en flestum ötlrum, U.

1) b. v. II. s) [ v. í II. ii) ■[ seint ok skynsamliga, tí.
r) v. i II. ») fornir, b.
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Iiin í'yrre missere ok komit þar við altarit. [En hann þó sér 
eptir þjóuostolökjuna ofan á pálmana. En þá vóro þeir upp 
teknir, er hann mélte at þá skylde’ annarsstaðar varðveita. En 
þá var liumle sproltinn á pálmunum ok lauf, ok þótte béðe lion- 
um ok öðrum mikils verl um þenna atburð. f>enná velr and- 
uðisl hinn heilage þorlákr biskup í Skálaholte ij nóttum fire 
jól, ok þá andaðist Snorre þórðarson í Vazfirðe ltemigius- 
messo, [ok Hruna-Gunnarr. Solveig Jónsdóttir. Myrkr mikit 
fire gagndag enn eina".

Guðmuudr prestr bjóst til ferðar.
22. þal var [annan velr:i eptir jól Brettifu messo, at 

Guðmundr Arason bjósl heimau at fara vestr um heiöe lil 
llóla, at hitta Brand biskup ok aðra vine sína, ok slóst í för 
með honum marl manna, sem jafnan var vant. þau urðo 
saman xvj menn, ok fór[u] um aptaninn upp á Skeið, ok vóro 
þar um nóttina. En um morgininn eptir þá bjöggjust þau til 
heiðarinnar, ok skyldo þau fara Ileleardals heiþe, ok kalla 
menn at Guðmunde preste, at hann skylde skunda at tíþum; 
en [þat varþ ckke svá, ok urðo tíþirnar seinne en aðrir vildu, 
en skjótare en hann vilde, ok segiri) * 3 4, al þeiin nmnde hverge 
ut belr farast, [þótt hann5 * hrapaðe at líðunum. Ok nú búast 
þau til fararinnar, ok verþa síðbúen. þar var í för Helge 
bónde af Skeiöe, ok Erlendr prestr Brandsson, er múnkr var 
síþan, ok Bjarne® Jónsson, er Söng-Bjarne var kallaðr, ok 
Sigmundr hét inaðr, ok Kléngr þorsteinsson7. þar vóro ok 
[íj för fóstrar hans ok léresveiuar. Gestr hét sveinn, son 
Snorra Assabana, hann var subdjákn at vigslo; anuarr hét Ver- 
mundr, son þorgrnns" af Brattavelle; [unne hann þeiin,J svá 
mikit, sem þeir vére lians synir. þar var ok í för með hon- 
um fóstra huns, er Jódís liét, lion var Bersadóttir. llelga hét 
kona, [er bjó it nésta Völlum, í Gröf10; hon var þar ok son 
hennar, er íngjaldr hét, ok enn mcr, er hét Dýrhildr, ok enn

i) [ ok sem hann var afklneddr messoskrúbanum, bab hann brott
laka pálmana ok, B. j) [ v. í B.

3) þann. B (= 11. Jan. 1105); frá [ um vetrinn, A.
<) [ hann sagbi at, B. ») [ at peir, B. e) Björn, B.
i) Hunólfssonar, b. v. B. s) þorgeirs, 395. *) [ þeim unne hann þeim, A.
’o) [ er þar bjó vib heifeina, á þeim bæ, er i Gröf heitir, B.
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hét kona Una, hon var llerleifsdóUir'. llrafnkell hét maðr, 
ok var Skeggjason, ok kona hans Hallbera, þau vóro þar í för. 
[En er þau koma á leið, þá var þannig veðre lárit, at veðr 
var þjökt ok við1 2 vátadrífa ok vindlítið, ok þólte öllum mönn- 
um óteygilikt3, en honum sjálfum óteygiligast4 *.

r,En er þau sókja upp á heiðina, þá tekr [veðril al vaxa 
ok6 kólna, þar til er íjúk gerir. Veðrit var í móte þeim, 
vestan veðr, ok tók þá at kólna liðe þeirra, ok seinkaðist 
fören, því at mart var lið þeirra, horn ok konur, kléðfátt ok 
ófrátl. Veðrit gerir ok hvast ok svá illt, at varla máttu karlar 
ganga í mót. |>á gerir ok svá myrkl fjúk, at ekke sá af tám 
frarn, ok þá tekr at nátta. En er liann vár kominn á heiðe 
upp seálfr, þá sezt hann niðr, ok bíðr þess liðsins, er ófrára 
var. En er saman kom lið þeirra, þá lézt hann vilea, at þau 
snúe1 aptr forviðris ok forbrekkis, því at þávisse enge'* þeirra, 
hvar þau vóro komin, ok lézt honum þikkja vénna, at nokkut 
munde til liúsa komast af liðe þeirra, ef þau héide eige fram 
förinne, ok var þat ráðs tekit; en Hrafnkell ok þau Hallbera 
höfðo fyrst verit á leiðinne, ok bar þau vestr af heiðinne, ok 
kemst haun til bygðar til Ileleardalsár, en hon lá úte við 
garðinn seálfan ok hafðe þó líf sitt.

Dasaðist lið Guðmundar prests.
23. Nú er þar til máls at taka, at þau Guþmundr prestr 

snúa aptr ferð sinne, ok flézt hann or kyrtlinum áðr ok steypir 
yfir meyna Uno , er þá kól áðr mjök; þá tekr liann í hönd 
Jódíse, fóstro sinne, ok leiðir hana9, en Erlendr prestr leiðir 
Vermund, en Gestr gekk með þeim einn saman. |>á tekr at skile- 
ast lið þeirra, ok saknar sveinninn íngjaldr móður sinnar, ok 
hafa þau Sigmundr skilizt frá liðino ok hon Helga, móðir 
sveinsins. þau hrata í gil nokkul ofan, en þá þóllist hon 
eige ganga mega lengra, ok grefr hann hana í fönn, ok þar 
gengr hann frá henne, ok hleypr þar yfir skriþa; lion ferst

1) Hjörleifsdúttir, B.
i) [ vcfcri var svá háttaí), er þau fóru or bygtuim, at vib var, B- 
3-4) þanri. A (ótryggiligt — ótryggiligastP); ótrúlikt — ótrúligast, B.
3) Frá ferf GuiYmundar prests ok liiYs hans, A (41).
s) [ vindrinn at vaxa, cn vetbrit at, /i. 7) snori, B.
«) ckki, B. 9) hór vanta 2 b!0% í U.
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þar, ok fannst eige fyrr en nm sumarit Columbamesso, en 
Sigmundr kom til bygðar á Skeið. þá hvarf ok sveinninn 
Ingjaldr, er liann vilde leita inóður sinnar, ok fannst lík hans 
Antoniusmesso , ok hríngðist klukka seálf í inóte líke hans á 
Völlum, er hann var til kirkju férðr. Ku Helge bónd'e fór 
með meyna Uno ok ftjörn, unz liana þraut; þá bjöggu þeir 
um hana, ok grófo hana í fönn, ok vöfðo liana í kyrtle Guð- 
mundar prests, ok gengu svá frá henne, ok kómust þeir heim 
loksins um nóttina.

1 Kn [iat lið, er fylgðe Guðmunde preste, tekr at dasast 
mjök, ok hörklar af heiðinne ofan; þá var sveinninn Vermundr 
ógengr, ok vilde Guðmundr prestr eige ganga frá honum. þá 
lekr Krlendr prestr at grafa þau í fönn; ok meðan hann grefr 
fönnina, þá andaðist sveinninn í faðme fóstra sínum, undir 
kápu lians, ok settist hann í fönnina, ok hjá honum Jódís, 
lóstra lians, ok lík sveinsins Vermundar lá á honum ofan. 
|>á gengr Erlendr prestr á brot, ok með houum Gestr ok Helge. 
þá leypr sveinninn Gestr i á, ok rná hann þá eige ganga 
lengra; þá gróf Erlendr prestr hann í fönn; hann andaðist 
áðr þeir gengo frá. þá fara þau, unz þau koma til bygða 
loksins um nóttena, ok kunno at segja þann skilnat, hvesso 
þau höfðo skilit við sitt föroneyte, sumt líflátið, en sumt litlu 
betr. þá vóro þegar sendir menn ofan á Völlo, at segja hvarf 
Guþmundar prests ok margra manna með honum, ok samnar 
Itrandr Afnþrúþarson mönnum þegar, at leita Guðmundar prests, 
ok verða þeir saman nér xl. manna. En er þau Guðmundr 
prestr liggja í fönninne, þá réðir Jódís um, at hana kale á 
hálsinn, er berr var við snjóinn. En þá var ekke annat til 
atgerða, en þá rétte hann hönd sína undir háls henne, ok lá 
bon þar á ofan um nóttina. Hann horfðe í lopt upp; en 
sveinninn lá á honum ofan, ok gerir hann svá stirðan undir 
þeim báðurn, at liann mátte nér ekke víkja sér. En er lýsa 
tekr um morgininn, þá leita þau or fönninne, og er þá nér 
allétt Ijúkinu. Hann málte þá ekke ganga, ok verðr þá lítt at' 
förenne, en þó leita þau við at fara. þá kemr fyrst í móte 
þeim Helge bónde af Skeiðe með eyk ok sleða, ok ekr liann 
beim til béjar þess er néstr er heiðinne, ok er þar um nótt-

ar sa£a.

) Anda&isl liit Guihnundar prests, A (43),
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ina ok um daginn eptir ok hvílast. J>á sendir hann þegar 
eptir líkunum sveinanna, Gests ok Vermundar, ok vóro þau 
férð ofan á Skeið. ]>á var geisladagr á föstodege', en þvátt- 
daginn eptir þá var farit upp á heiðina af nýjo at leita lik- 
anna-, ok fannst þá eige lleira en lík Dvrhildar, af því at veðr 
var svá illt, at ekke inálte leit við koma; komast þeir aptr á 
Skeið um kveldit ineð Guðmund prest ok með lík Dýrhildar. 
En drottinsdaginn þá var farit ofan með líkin á Yöllo, ok 
vóro ekin í sleða; en í öðrum sleða var ekinn Guðinundr 
prestr ok Jódís fóstra hans. En þá sendir hann enn llelga 
hónda ok menn með lionum upp á heiðina, al ieita, el' ileira 
fyndist af liöe þeirra, ok koma at þar er húit var uin meyna 
Uno, ok var hon alls hvergi kalin váðakulþa, nema á tá eina; 
en þat eitt hafðe tekit undan kyrtlinuin Guðmundar prests, er 
kalil var á, ok cr þá hött leitinne þaðan af. Annan dag eptir 
þá ero líkin niðr sett, ok kemr fjölðe manna áYöllo um dag- 
inn, ok fannst þat á því, hverso ínikit Svarfdélar unno Guð- 
inunde preste, at þeir þóttust liann hafa or heljo heimtan. En 
Guðmundr prestr söng yfir líkonum, en aðrir menu saumoðo 
um þau. j»á klappaðe hann í höfut sveinonum ok kyste, ok 
grét við ok mélte: tlguð lífge þik ok ykkr nieð seálfum sér í 
ríke síno!” — En erlokil var greptinum, þá laupast athuudar, 
er fylgt höfðo mönnum þangat, ok hitusl svá ákaft, at ínenn 
mátto eige skilea þá, ok var hellt vatne á þá, ok togaþir í 
sundr ok barðir, ok létu eige laust at heldr. þá gengr Guð- 
mundr prestr at hundunum, ok hle/.ar þá, ok mélte við þá, at 
þeir láte laust ok þege, í nafne föþur ok sonar ok anda heil- 
ags. þá láta hundarnir laust þegar ok þagna, ok gengr síns 
vegar hvárr.

'JEn eptii’ um nóttena þá dreyinðe Jódíse fóstro lians, al 
hon þóttist koma at jiar er sveinarnir glírnðo rnjök margir; 
þar kennde hon Gest ok mélte viö hann: Jire hví sétir, at þu 
glímir, enda varlu andaðr.” Ilann segir: tlandaðr var ek, en 
life ek nú, því at fóstre minn steypto yíir mik kyrlle sinum, 
þegar ek var andaðr, ok í gör, er liann klappaðe í höfut mér, 
þá veitte guð þat er hann hað, at ek skylde lifa með guðe, 
ok nú Iife ek sannlega, ok skaltu þat segja fóstra mínum, at

>) Jietta kemr lieiin vií) árii) 1195. 2) Draumr Jódísar, A (44).
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ek má nú miklo meira en úðr ek öndöjjumst, ok rná hann nú 
senda mik, ef liann vill, til eins eðr annars, því at ek skal nú 
túlka með honum, ef hann þarf, þat er liann vill, en þó er 
Vermundr meira ráðande en ek, því at liann er nú aðaltúlkr 
lians.” En eptir þetta valuiar hon, ok segir fóstra sínum 
drauminn, ok verðr hann allfeginn drauminum.

1 En áðr þesse atburðr varþ, þá dreymde Guðnnind prest, 
at hann þóttist véra at rnessosöng, ok sýngja, unz hann hefr 
upp: Tc igitur, en sat yflr honum Arnþrúðr1 2 liúsfreyja, ok 
heyrðe gerla allt þat er hann inélte í svefninum.

Maðr er nefndr Kálfr, hann var bónde ok vinr góðr Guþ- 
mundar prests; liann tekr kverkamein svá mikit, at liann mátte 
ekke méla, ok eige mat niðr koma. þá ferr Guðmundr prestr til 
fundar við hann ok sýngr yflr honum, ok dreypte vatne á varrar 
honum af he[i]logum dómum, ok gekk þat svá tregt niðr, al hann 
sveittist mjök við, ok þegar eptir mðlte hann lágtþat, ok þá stóð 
[hann] upp ok var heill, ok fór þegar í Ijós út at vinna at nautum 
sínum, ok varþ hann alheill. þesse missere var kosinn Páll til 
hiskups í Skálaholl, ok þá andaðist Kleppjárn prestr ok Páll biskup 
] lljörgyn, ok þá var bardage í Flóruvágum pálmsunnodag, ok 
fékk Sverrir konúngr sigr, en Eyjarskeggjar iéllo. Vígðr Sverrir 
konúngr undir kóróno. þá fannst ok Svalbarðr. þá liafðe Guð- 
mundr Arason xiij3 vetr ok xx.

Slökktr eldr með vatne Guðmundar prests4.
2í. Aunan vetr eptir varð sá atburðr at Hólurn í Iljalta- 

dal, al þar koin eldr í bús um nóttina lire Leonardusmesso, 
ok völuioðo menn við þat, at logaðe allt húsit, ok ljópo menn til, 
ok vildo slökkva eldinn, en svá mikill gangr var orðinn at eldinum 
áðr, at hann éstist við vázburðinn. þá var sagt tiIBrande bisk- 
upe, ok reis bann upp ok allir heimamenn, ok ferr hann til kirkju, 
ok skrýddist, ok tók bagal sinn ok vígt vatn, ok gekk til eldsins 
með heilaga dóma ok guðs trauste, ok þar til, er eldrinn gekk

1) Druumr GuiTmtindar presla, A (45).
2) þaimig A á þessiun stab vétt.
a) Ijeitir.; xiiij, A. Hér Iiefiv A fipazt á ivatöiunni, og telr, frá 1104—

^201, Gutimund einum vetri eldvi en á ut) vera, og er þati hér leiíirétt 
jafnó'fcum. 4) biskups, .4.
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lengst fram; en þeyge légðist annars staðar. þá var rétt um, 
ef nokkul vére vatn Guðmundar prests Arasonar. þá svarar 
Brandr prestr Dálksson, at þat munde vera til, ef vilde. f>á 
bað biskup taka þat, ok freista at stökkva því í eldinn; en þá 
sloknaðe þegar allr eldrinn, ok urðo allir því fegnir. En Brandr 
biskup þá svá þessa skapraun, at hann þakkaðe guðe skaða 
sinn, ok kennde því um, at hann hefðe oflítið af veitt fátökum 
mönnum, ok þétte guðe ofmart fornt vera. þaðan af lagðe 
hann meira ástarliuga á Guðmund prest Arason, ok vatn lians 
ok yfirsöngva, ok allar athafnir hans, ok var þó áðr vel.

'Sá atburðr varð, at austmenn ij vóro á Grund í Svarf- 
aðardal, hét annarr Guthormr, en annarr Ilermundr1 2 ; þeir lögðo 
mikla ást á Guðmund prest. þeir fóro um dag á fund hans, 
at ganga til skriptar, ok kalla liann út til kirkju; en höfut lians 
var vátt ok nýþvegit, en frost mikit, ok lýstr kulþa í höfut 
honum, ok þaðan af fló á hann mein þat, er hafðe móðir lians, 
ok kom opt at henne, áðr hann söng yfir henne; eptir þat 
tók af henne meinit algerliga; ok kom at honum þat it sama 
mein. þá var honum fylgt inn, ok mátte hann ekke méla ok 
eige liggja kyrr, ok stóðu menn yflr honum, héðe konur ok 
karlar, ok háðo fire honum, ok þótte mönnum svá mikit, at 
margir háðo guð grátande, at hann skylde láta batna honum. 
Eu er liðin var nér ein eykt dags, þá varð liann alheill at hén- 
uin þeirra manna, er grátande stóðo ylir honurn, ok söng hann 
seálfr messo um daginn. En meðan þetta var, þá höföo prestl- 
íngar hans farit til fjöru at leika sér. þeim sýndist sem hundr 
mikill köme at þcim með gapanda munninn, ok vilde bíta þá; 
en þeir urðo hréddir mjök ok felmsfullir, ok héto á heilaga 
menn sér til fulltíngs með hrézlo mikille. þá hvarf hundrinn 
þegar á hröt, en sveinar fóro heim, ok segja hvat lire þá hafðe 
borit, ok þóttist fóstre þeirra vita, ok aðrir menn skilea mega, 
at þetta var freistne fjanda við þá.

Unnit á Ögmunde þorvarðssyne.
25. A þessum misserom var vígðr Páll biskup lil Skála- 

holts ok út kominn, ok þá andaðisl Knútr Svíakonúngr. Nú

1) Gui)'mundr prestr tók höfuit tncin, A (47).
2) Vermundr, 395.
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hefir Guðmundr prestr Arason xiiij1 vetr ok xx. [Á þessom 
misserum var unnit á Ögmunde þorvarðssyne af sonum2 * þórðar 
í Laufáse, þvi at þeir kenndo honum fiflíngar við Margreto, kono 
þórðar; þeir hugðust séra hann til ólífis. þá ferr Ögmundr 
heim á Draflastaðe, þar bjó liann þá:{. En er þat frettist, at 
liann rétte við, (þá sömnoðu þeir mönnum, Guðmundr enn 
dýre ok Önundr, ok vildo fara at Ögmunde í annat sinn, ok 
vildo drepa hann4. þeir sendo eptir mönnum til Svarfaðar- 
dals, sonum Arnþrúþar Fornadóttur, ok leyndo erendum, því 
at þeir vóro náfréndr ok Ögmundr þorvarðsson. En er þeir 
hitta Guðmund irm dýra, þá spurðo þeir hvert fara skylde, en 
hann segir þeim at í'ara skylde at drepa Ögmund þorvarðsson, 
en Arnþrúðarsynir létust fara mundo, ok slást í lið með Ög-

i) leitu'.; xv, A. 2) leftr.; syni, A.

a) [' Sagt vav fyrr í siigutini, at Ögnmndr jjorvaríisson , er sneis var 
kallatir, frœndi Guímmndar prests Arasonar, fór til Noregs, ok var vel tek- 
inn af Jóni kuflúngi ok öílrum mikils háttar ntönnum, sakir mikillar hreysti 
ok drengiligrar framgöngu, er hann sýndi i hverjum staí). líann var vel 
at sér gerr urn marga hluti, kappsmahr mikill, hinn vopndjarfasti, ok ör- 
uggr ok vinfastr, ok lét ekki gjarnan af uppteknu, jiótt meire háttar menn 
ætti hlut í, iivah honum varh ei polat af mörgum. Sem Ögmundr hefir 
nokkur ár vcrit í Noregi, ferr hann út til Islands, ok tekr þorvartir falbir 
hans vel vÆ honum, var Ögmundr hjá föírnr sínum næsta vetr er hann 
kom út, en síhan átti liann búnat) á Draflastöímm. þórhr I.aufæsíngr bjó 
undir Laufási, liann átti fríha konu er Margrét hét. Synir þórhar vóru 
gjörfilegir menn ok ekki vinsælir. Guhmundr hinn dýri bjó á Bakka í 
Öxnadal, cn Önundr í Launguhlií), vóru þeir á jiessum tima miklir vinir 
þórhar I.aufæsings. Ei hafti Ögmundr lengi vcrit á Draflastöílum, ábr 
Laufæsíngum óþokkabist vih hann ok fleirmn öferum, kendu þeir at hann 
sæti á fiflingum vií) Margrétu konu þórhar, hvahan af Jieir veittu Iionum 
umsátir; ok eitt sinn, sem Ögmundr fór leiftar sinnar, eigi ófribar vænt- 
andi, kómu synir þórbar meí) fleirum öbrum, ok veittu honum atgöngu, 
særandi hann mörgum sárum, skiljandi*svo vih, at þeir hughust hafa drepit 
hann; en Jieim burtfarendum raknahi Ögmundr viíi, ok fór hcim á Dráfla-
stahi, ok vóru vcitt umbönd sárum lians, 395.

4) [ óttuhust mótstöísumenn hans ei litt at skjótar hefndir mundi eptir koma, 
ef Ögmnndr liéldi lifi ok yrhi gróinn sára sinna, pví sækja synir þórhar 
fund Guhmundar dýra ok Önundar, ok bÁja Jjá fylgis; réhst þat af, at Jieir 
sal'na lihi, ok vilja veita Ögmundi atför annat sinn, ok drepa hann. Gu'b- 
tnundr haf%i þá mest mannaforráh út um dalina, 395.
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munde, með þámcnn, erþeir fenge til, |ok gera honum njósnir', 
at liann samnaðe sér mönnum, ok stöðvaðist nú för seá, því 
at þeir Guðmundr ok Önundr sá sik eige mundo fram koma 
þesse fireétlan2. J>at bar saman, at þá nótt andaðist Grímr 
Snorrason al Jlofe, liann átte jþórnýjo I>orvarðsdóttur, sem unnit 
var á Ögmunde þorvarðssyne, ok var Guðmundr prestr Arason 
þá farinn vestr yfir heiöe at sitea yílr Gríme máge sínum, ok 
oleaðe hann, ok fylgðe líke hans til IJóla.

Tíðende.
26. J>etta sumar áðr var bardage á alþínge með Odda- 

verjom ok llaukdélum um mál þórðar rauðs, þingmanns Kol- 
beins Tuinasonar, ok veitto Uaukdélir liö Kolbeine, frénda sín- 
um, en Oddavcrjar þeim er í móte vóro. þetta sumar ‘var far- 
inn til þíngs Guðmundr prestr Arason. En á þíngino fellde 
bén at honum Halldóra abbadís Eyjólfsdóltir, austan or Kirkjubé, 
til forusto með henne. Hann játte því al bén hennar, ok var 
ráðin þangatför hans, ok skylde hon senda menn í móte 
lioniun norðr, því at hann varð at fara heim norðr. Nú ferr 
hann heiin af þíngino á Völlo, ok er heima lil Ólafsmesso, 
því al þá var kirkjudagr á Völlum, ok vilde haun bíða haus. 
3Iín eptir kirkjudaginu ferr hann inn í Eyjafjörð at hitta 
vine sína ok fréndr, áðr hann réðist á brot or sveit, en þá var 
komit skip út at Gásum, þat er l’áll biskup var á, ok hittast þeir 
Guðmundr prestr ok biskup á Grund at þorláks Ketilssonar, 
ok lét Guðmundr prestr liríngja í móte biskupe, ok taka við 
honurn með veg ok sóma. Kiskupe virþist þat vel. þá koma 
sendemenn abbadísar austan: Sokke bróðir hennar, á mót 
Guðmunde preste, ok biðea Pál biskup leylis, at hann leyfðe,

1) | peir gcra Ugmundi orí), ok bi?)ja hann, 395.
i) Ögmundr lá lengi í sárum, ok varb þó græddr um sibir, ok stób 

missætti mebal hans lengstum, *Uk i.aufæsinga; bjó Ögmundr fá vetr á 
Drafiastöbum, unz hann tók búnat) á Iiálsi, þá er fabir hans þorvarbr fór 
vestr til Skagaíjarbar, sem síbar segist; þótti hann vera mikilsháttar mabr 
fyrir marga grein, þó gekk hans ráí> um tíma nokkut afskeibis þar sem til 
heyrfei kvennaferlum. Skal hér livílast frá honum at segja framar at sinni, 
en grcina, hvat fram ferr af Gubmundi presti, frænda hans, b. v. 395. 
(sbr. St. 3, 17).

n) Gu&mundr bitkup(!J éllar i Kirkjubð, A (50).
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<it Guðmundr prestr staðt'estist austr þar. J>ar var þá komiun 
Brandr biskup til fundar við Pál biskup; þeir levfðo báðir Guð- 
nninde preste brautferð. f»á ferr Guðmundr prestr lieiin á 
Yöllo, ok lýsir þá flre sveitarmönnum brotför sinne, en því 
böí'ðo menn aldri trúat þangat til'.

2En er hann var á brol farinn or Svarfaðardal, þá finna 
þeir misse sinn, ok eiga samkvámu, ok taka þat ráð, at senda 
menn eptir honum, ok tala fyrst til við Brand biskup, at hann 
banne honum brotför; hann gerðe svá, því at liann þóttist sjá, 
at hann liafðe misráþit, er hann gaf honum brötfararleyfe. En 
er þeir korna á fund Gudmundar prests, ok segja honuin orð 
biskups ok bén allra sveitarmanna sinna, þá snýr hann fire- 
étlun sinne ok hittir biskup, ok segir [biskup honumi) * 3 vilea 
sinn, at liann bannar honum brölt’ör, ok róðst Guðmundr 
prestr aptr á Völlo, ok er þar um vetrinn. 4 *þenna atburð 
virðe biskup svá mikils, at honum kvazt eplir því fara þikkja, 
sem um Gregorium páfas. En um vetrinn eptir, þá tekr 
al gerast nokkur þverúþ meðal þorsteins þraslaugarsonar 
ok Guðmundar prests Arasonar, því at sveitarmenn báro íé 
þau í liendr Guðmunde preste Arasyne, er þeir liétu, ok gáfu 
guðe ok helgum mönnuin, en þat fé kallaðe þorsteinn at 
hann téke. þat var ok vande Guðmundar prests á helgum 
dögum ok liátíðum, at láta menn kyssa á lielga dóma, en 
þorsteinn lézt eige vita, lrvárt þat vóro heilagra manua 
bein eða hrossabein. Nú gjörðist af þesso úþykt með þeim, 
svá al þorsteinn sótte at Brand biskup, at hann skylde koma 
Guðmunde presle á brot þaðah. þesse missere hófust Begl- 
íngar móte Sverre konúnge, Víg Markúss á Rauðasande. Víg 
þorfinns prests ok Siglivats þórðarsonar. Andaðisl Jóra bisk- 
upsdóttir. þá liefir Guðmundr preslr xv6 vetr ok xx.

r sugn.

i) Ilann ferr nú vestr um heiíii, at tinna Jiórnýju fræntlkonu síná, er 
Grimr haffci átt, b. v. 395.

i) Senl eptir Gutmunde preste af liéraifsmönnum, -f (51).
a) [ v. í .4, cn þessum tveimr or’iium er bætt hér vií) cptir getgátu.
4) Missœttc GuiTmundar prests ok f>orsteins, A (52).
s) því at þá er hann tók af herra páfanum orlof at fara til Englands

ok predika þar gubs erende, ok er liann var á ferh kominn, kallabist hann 
aptr af sama páfa fvrir bæn lýbsins, rajök likt sem nú var lesit af tiub- 
mundi, b. v. 305. o) leibr. ; xvj, A.
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Guðmundr prestr fór brot al' Völlum.
27. 1 En um várit eptir, þá ferr Brandr biskup norðr á

Völlo, ok kannar þat af, at alþýða manna þar í sveit vildo 
eige Guðmund prest á brot. þá býðr biskup honum staðinn2 * 
til varðveizlo; en hann vilde þat eige, því at liann nente eige 
starfe því ok áhyggjo, at ábyrgjast staðenn við féleyse sitt. 
þá segir biskup honum, at hann inunde ráða þangat annann 
prest, ok svá gerðe liann. þá stefnde Guðmundr prestr ij 
stefnum þorsteine um várit: annarre um þat, er liann kende 
honum stulð um heitfé manna, en annarre um guðlöstun, er 
liann kallaðe bein heilagra manna hrossabein. Nú rézt Guð- 
mundrprestr um várit á brot af Völluin, atfardögum, ok til Ufsa.

3þenna vetr andaðist Einarr ábóte ok Ön4 Bjarnarson. Um 
várit var inne brendr Önundr í Uangahlíð af Kolbeine [Tuma- 
syne ok Guðmunde5 * enum dýra. Um sumarit eptir var Ijöl- 
mennt til þíngs; þá ríðr til þíngs Guðmundr prestr Arason, 
ok vóro honum seld seálfdéme um mál hans. Á þíngino býðr 
honum heim Sigurðr Ormsson austan frá Svínafelle, ok reið 
liann af þíngino suðr í Haukadal, en þaðan suðr undir Eyja- 
fjöll, ok svá austr í Ver ok til Svínafells; þaðan austr í Fjörðo; 
svá í Fljótsdalshérat ok til Vápnafjarðar, ok í lteyðaríjörð; svá 
riorðr um hérot um lleykjadal ok um llnjóskadal ok út um 
Eyjafjörð, ok til Svarfaðardals, ok kom heim til Ufsa nér vetr- 
nóttum. En í farlengð hans urðo lleire lutir nytsamligir ok 
merkiligir, en vér megim telea, af yfirsöngum hans ok vaz- 
vígslum, ok bru[njna vígslum ok öðrum vígslum. En af slík- 
um lutum ok mörgum öðrum tók mönnum at vaxa svá mikil 
ástúð ok alhuge til hans, at allir enir® vitrostu menn lönguðu 
til hans fundar ok heimkvámu7.

Bþetta haust andaðist Jón Loplsson austr í Odda. Nú er 
Guðmundr prestr at Ufsum um vetrinn. Hann ferr [um vetr- 
inn9 vestr um heiðe, at hitta biskup ok skripta mönnum, sem

i) hér byrjar aptr Jt. ■>) á Völlum, b. v. It.
») Frá feriTum GuiTmundar prests, A (54).
t) p. e. An; Arni, V; Ari, ísl. Ann.
») frá [ b. v. eptir 71; Itolbeine cnum ilýra, A. o) Jiann. A, V.
r) ok buí)u honum hoim, b. v. V. ») Júns Loplssonar, A (55).
o) [ á langaföstu, D.
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þú gerðist mjök venea hvern vetr. f>á kom á l'und lians sá 
rnaðr, er Ófeigr liét, hann var búandmaðr, ok góðr maðr ok 
gagnsamr; hann hafðe augnaverk mikinn, svá at hann mátte 
|ekke sjá1. En er hann hitte Guðmund prest, iþá var hann 
at skripta mönnum í baðstofu. þá var lionom fért vatn at þvá 
sér í, ok litaðisl valnit af höndum hans. En þal var þá venea 
margra manna, at þvá sér í bandlaug hans, ok batnaðe mörg- 
um mönnum augnaverkjar ok svá annarra meina, er þat gerðo. 
Ófeigr tekr ok þvér sér í þesso vatne, ok sá hann eige hvernig 
litl var vatnit, en þat fylgðe, at liann varð svá skygn, sem 
aldri iiefðe verkr kornit í augu lionum, ok sá augnaverkr kom 
aldri at honum síþan.

-þenna vetr varð vitron um helge þorláks biskups, at 
þat vitraðist þorvalde preste lunda ok mörgum öðrum íire 
norðan land. Sú vitron var sögð Orme preste Eyjólfssyne, er 
var kapalín Thorláks biskups; liann var þá at Hólum ineð 
Hrande biskupe; en hann sende þegar rit um vitronina Guö- 
munde preste Arasyne, því at þeim hafðe orðit áðr rétt um 
helgina Thorláks biskups, ok segir Guðmundr prestr Orme 
preste, at Thorlákr biskup var liinn helgaste maðr, ok var af 
því þau missere mjök lieitið á hinn séla Thorlák biskup fire 
norðan land af mörgum mönnum. [Nú heflr Guðmundr prestr 
xvj vetr ok xx:).

Frá leiðslu Rannveigar.
28. Sá atburðr varþ enn um vetrinn austr í Fjörðum, at 

þar féll kona í dá; hon hét Rannveig; lion fylgðe preste þeim 
er Auðunn hét; lion hafðe fylgt öðrum preste áðr. llon var 
i mörgu lage trúmaðr mikill, þótt henne seist lítt um þetta. 
fjat varþ með þeim atburð, at hon féll niðr [i forskála, er lion 
skylde ganga fram or baðstofo snennna um morgininn, ein- 
8aman4, ok kvómo menn svá at henne, at hon hafðe þar lenge 
legit. llon var boren í stofu, er menn fundu hana, ok sáto 
menn yfir henne um daginn, ok sá, at hon var eige öndut5, 
*h'e því, at lion kiptist við hart stundum, sem henne yrðe

‘) [ varla upp sjá, B. j) Vitron um lielge [>orlnks biskups, A (56). 
s) leifcr.; xvij vetr ok xx, A; frá [ V. í B.
0 [ er tiou gekk frara or stofu, li. '•>) örend, B.
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mjök sárt. j>al var þváttdaginn at fustiiígaiig. En ui' lion 
raknaðe við um aptaninn, þá settist lion upp ok signðe1 sik, 
ok bað guð bjálpa þeim öllum, ok ságðe, at mörg tíðinde ok 
stór hafðe borit fire liana, þau er hon skylde segja enum 
öztuin kennemönnum, ok var þar einkaðr til Guðmundr prestr 
Árason, þegar er hon néðe honum, ok llrodda2 preste, er þá 
var í Fljótsdals iiéraðe, ok þat al segja hverjum þeirra, sem 
til kom, þótt þúngt þétte. [En _vér urðom þessa áheyrsla af 
þeiin er við vóro staddir af seálfrar hennar orðum3, þá er iion 
sagðe Guðmunde preste Arasyne þessa vitron, at hon sagðe 
koma at sér fjandr með ógn mikille, ok gripo í hendr henne, 
ok leiddo liana hart ok óþyrmilega, þar er vóro [hraun ok 
klúngr4; en þar er þau i'óro sá hou kvalar margar, ok menn 
í kvölunum; en þeir fóro með hana, unz þcir kómu at þar 
hon sá fire sér því líkast sem vére ketill mikill, eðr pyttr 
djúpr ok víðr, ok í bik vellanda, en umhverfis5 eldr brennande. 
[>ar sá hon marga menn, béðe lifendr ok dauða, ok lion kende 
suma þar. Hon sá þar alla nér höfðíngja ólérða, þá er illa 
fóro með því valde, er þeir höfðo. [>á tóko fjandrnir til orða 
við hana', ok méltu: „hér skaltu fara í ofan, til þessa hefir þú 
þér verkat, því at þess liins sama ertú hluttakare sem þeir, 
er [hér ero í iiiörefi, þat1 * er leiðiligr hórdómr, er þú helir 
framit8, er þú hefir lagzt undir ij presta ok saurgat svá þeirra 
þjónosto, ok þar með ofmetnaðr ok fégirne. Nú skaltu hér 
vera, er þú vildir aldri af láta at þjóna oss; nú skolu vör þik 
marga vega kvelea. Síþan draga þeir liana fram at pyttenum, 
en þar var svá ógurlig vella, at stökk or upp á fötr lienne; 
ok alit, þar er hon var ber, þá var hdn brunnen er hon 
raknnðe við. [>á var hon hróddare en frá mege segja. Hon

1) signalbi, 11. >) Bárí), 395.
a) frá [ cn ek heyrtii þetta, segir sá er sðguna hefir setta, af sjálfrar 

hennar framsögn, 11. 395 hefir: En ek, cr þenna atburh skrifaífci í fyrstu,
heyrba ek af skilvísasta manni, er hjá var, þá er Itannveig sagbi Guh- 
mundi presti. — 204 hefir: En vér uríum Jiessa áheyrsla af sjálfrar
liennar frásögn. «) [ klúngr ok liornkn, 11.

t) umbergis, V. o) [ þú sér hér í ofan, 11, 204.
») þann. S, 204; Jiví, A.
*) Leibr. eptir 204, 11; i A er greinin: l(þvi (þat) er 1. h. er ]). h. fr-

óvart ritub ofsnemma: „fara í ofan, pví er 1. h. er þ. li. fr. til þessa”, o. s. trv.
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kallaðe <á lielga menn til úrnaðar orðs sér ok miskunnar við 
guð, fyrst Mariam drotníngu ok Petr postula'. [Hon kallaðe á 
hinn heilaga Ólaf konúng ok Magnús jarl inn helga ok Hall- 
varð, því at menn héto þá mjök á þá hér á lande2 *. En í því 
bile kemr yflr hana Ijós rnikit, ok sér hon at menn fylgja 
ljósino, göfugligir ok þó með ógn nokkurre. þesse sýn varð 
hon fegin mjök, ok styrktist svá þegar at hon þorðe spyrea, 
hverir þar vére. En þeir sögðo, at þar var Ólafr konúngr ok 
Magnús jarl, ok hinn heilage Hallvarðr. þeir taka til hennar, 
ok taka hana or höndum fjandanum, ok leiddu hana í brot. þá 
sletta fjandrnir eptir henne svipu, ok kom um miðiierðar'-i henne, 
ok bak ok lendar, ok mélto þelta við: Jiólt vér verðum nú 
sem optarr at láta várt mál er vér eigumst við, þá skal hon 
þó hafa nokkut flre endime sín”. Svipan var glóande, ok 
brann4 þar allt sem hon kom við. En er fjandrpir vóro í brotto, 
þá tóko þeir til orða, er lienne fylgðo: unú er þér sýndr verþ- 
leikr þinn ok margra annarra, at eige mætte svá búit iýða um 
margra manna ráð. En þess skaltu skyld, at segja þat hverj- 
um rnanne, sem þú heflr sét um hans mál. Nú branntu því á 
fótum, at þú liafðir skrúðsokka ok svarta skúa, ok skreyttist svá 
við körlum; en því a höndum, at þú liefir saumat at höndum 
þér ok öðrum á hátíþum; en því á bake ok herðum, at þú 
heflr borit á þik skrúð ok lérept, [ok skreyzt við körlum af metn- 
aðe ok óstyrkt5. En fire því at guð er mildr ok rniskunnsamr, ok 
þú liézt á Marío drotníngu ok Petr postula ok oss lil árnaðar orðs 
þér, þá sendo þau oss flre sik, er þú mundir nú fire farast 
ella, ok hafa þau þat þegit af guðe, at þú skalt lifna ok béta 
misverka þína, ok skaltu ná at seá verðleik heilagra manna, 
er bér ero á yðro lande, böðe lifendr ok andaðir, því at eige ero 
á öðrum löndum at [jafnmiklum mannfjölda6 íleire heilagir 
menn en á íslande, ok halda bénir þeirra ok várar landino upp, 
en ella munde flre farast landit”.

1þákemraf nýjo ylirhana Ijós mikit, þar fylgir maðr mikill 
ok ítarligr, ok svá bjartr sem snjór, svá vóro ok kléðe hans.

1) Jivi at þar var Petrskirkja á Berunesi í Austfjörímm, b. v. B.
2) [ v. í B. 3) lierW, B. 4) hon, b. v. A.
1) [ af tilteygíng saurlifnahar, B. 0) [ jöfnu manntali, B.
1) VitraJist Pelr postuli ok itfaría drottníng, A (57).

I. B. 30
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J>eir sögðo henne, at þar var Petr postule. En er þeir höfðo 
farit með hana um stund, þá kemr [enn af nýjo ljós yflr hana 
mikit ok meire birte, en fyrre hefðe hon slíka sét áðr; þar 
fylgðe sétr ilmr1 * *, ok því ljóse fylgðe Maria drotníng, guðs 
móðir, en hon var svá hjört sem sól, svá at hon mátte eige í 
gögn henne sjá; þar voro fire þeim vellir sléttir ok fagrir með 
allskonar blóme ok unaðe ok ilm; þar sá hon liallir fagrar ok 
margar, ok hús, béðe há ok mörg ok fögr, svá al hon 
þóttist eige skilea mega dýrð alla, ok vóro þó eige öll jafndýrð- 
leg. l*á taka þeir til orða ok mélto við hana: „nú sér þú 
hér staðe þá, er eigu helgir menn, béðe iifendr ok dauðir; 
en hér ero hús eige öll jafnfögr. [llér ero biskupar yðrir- 
því at þeir ero helgir menn allir, ok ero þó helgaslir af 
þeim Jón biskup ok Thorlákr hiskup enn ýngre; en þá nést 
Björn biskup, ok ísleifr biskup, ok Thorlákr biskup enn ellre. 
3Svá ero ok þessir helgir menn, er nú lifa, af skapraunum 
sínum ok þolinméðe [ok óhlýðne lýðsins við sik, því at því 
helgare er hverr maðr, er liann hefir meire þolinméðe fire 
guðs nafne4. En hús þat, er þú mátt seá, fagrt ok liátt, ok 
heyrir ekke þangal, því at þar er hljótt, þat á Björn einseto- 
maðr at þingeyrom. En annat hús þar heá, liátt ok göfuglikt, 
þangat mantu heyra söng fagran ok hljóð mikit ok dýrðlikt, 
þat á Guðmundr prestr Arason, því at svá halda hénir lians 
upp lande þesso, sem várar hénir halda upp Norege ok Orkn- 
eyjum, ok man liann verða mestr upphaldsmaðr lande þesso 
ok sitea eige í légra séte en Thomas erchibiskup á Englande”. 
Marga Iute5 sá hou þar merkilega ok heyrðe6. En er hon 
raknaðe við, þá var hon orðin svá rédd1, at hon mátte varla segja, 
ok svá ávallt síþan, at hon skalf jafnan, er hon skylde nokkut 
um réða. En af vitron þesse tóko margir menn mikla hót, 
er leyndir lutir vóro sagðir í fare þeirra seálfra; en þó lögðo 
sumir menn öfund á þat, er firelitnir vóro [fire sína and- 
marka, en nento þó eige við at skileast, at béta sína misverka. 

'’þenna vetr var Gregorius messo hríð9; seá vetr var kall-

1) [ inyklu meiri birta meí) ilm ok sætleik, It. a) [ b. v. 11; v. í A.
a) jteir sitgifo henne frá, A (58). 4} [ v. í li. 5) atira, b. v. 395.
0) þótt hér só ei skrifatíir, b. v. 395. 7) ok sta[í)]laus, b. v. B.
») Tíitende, A (59). 0) en mikla, b. v. U.
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aðr i'ellevetr. Um liaustið eptir vóro víg í Laufáse, er vegnir 
fvóro] ij synir Arnþrúþar, þorsteinn ok Snorre, ok ij. senir 
þórðar laufésíngs, Hákon ok Hildebrandr', [en þann vetr and- 
aðist Sigmundr Ormsson austr at Svínafelle ok Kálfr Snorra- 
son. Translatio sancli Thortaci. Fali Iííkarðs Englakonúngs. 
Björgynjar sumar. Fall Ilaralds jarls únga á Katanese. ]>á hafðe 
Guðnnmdr prestr Arason xvij vetr ok xx1 2 *.

Guðmundr prestr ferr til Staþar.
29. Um várit eplir pascha þá ferr Guðmundr prestr vestr 

um heiðe, at hitta vine síne ok fréndr. þá býðr honum heim 
til vistar Kolbeinn Arnórsson til Staðar, ok réðst liann þá þangat 
um várilat fardögum, ok móðir hans. þá var hart vár, ok riðu 
þeir Brandr biskup [eige]:* til þíngs ok Guðmundr prestr Ara- 
son, um sumarit. 4En eptir þíngit þá sendir Páli biskup menn 
sunnan eptir Brande biskupe ok Guðmunde preste Arasyne, at 
þeir skyldu koma suðr í Skálaholt þegar sem skjótast, því at 
Brandr biskup hafðe sent bréf um jarteinir ok vitronir Thorláks 
biskups [til þíngs, ok var ráðil á þínginu, at taka upp helgan dóm 
þorláks biskups5 *, ok taka hann í heilagra manna tölo; ok fara þeir 
suðr eplir þíngit ok koma í Skálaholl at Margrétarmesso hinne 
síðarre*. En í þesse þjónostogjörð, er þá var gjör guðe tii dýrðar 
ok hinum sélaThorláke bisluipe, þá sette Páll ltiskup Guðnuind 
prest Arason nést þeim biskupunum at allre sýslo, ok léto þeir 
hann þorra kistonne með sér7, er biskup var í kirkju borinn, 
ok Guðmundr prestr réð mesto, hvat súngit var, þá er beilagr 
dómrenn var upp tekinn. þar vurðo margar merkilegar jartegnir 
af heilagleik Thorláks biskups ineð guðe. þar lét Páll biskup 
Guðmund prest vígea sér ker mikit fullt af vatne lil heilsobótar 
mönnum, því at þér jarteinir urðo at vazvígslum hans um allt 
land, béðe fé ok mönnum, sem nauðsyn krai'ðe til.

1) Á þessurn ortiuin endar 204, sja bls. 436 atligr. 7. sífeast.
2) leitír.; xviij. v. ok xx., A; frá [ v. í B. 3) b. v. eptir B.
4) lipptekinn heilagr dómr Thorláks biskups, A (61).
<•) l b. v. Bj v. í A.
») I 395 er hér rangt sagt frá: aí> Brandr biskup riíii á þing þetta

sumar, en af þingi i Skálholt, og a'b Páll biskup léti þetta sumar lesa 
UPP jarteinir á þínginu.

') þann. A og tvískrifar meiT sér.
30*
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^Húskarl var sá í Skálaholte er Halldúrr hét, hann var 
kreptr- svá nijök, at heitt3 var hörund hans allt af ofverkjum4; 
en af liitum ok ofverkjúm jiá stóð vatn undir allt5 * * * *, ok véttust undir 
herðum honum kléðin. En þat þótte þeim Pále biskupe ok Gi/.ure 
Hallssyne mein mikit, því at hann var hagr inaðr, ok rézt Giz- 
urr nú um við Guðmund prest Arason, livat þeir skyldo at 
gera. En hann kennde þat ráð til, at ríða skylde á hann við- 
smjörve, ok fóro þeir báðir til viðsmjörsins, ok vígir Guðmundr 
prestr viðsmjörit ok ríðr á hann af spéne; en litlo síöarr 
var hann alheill, ok sýnde sik heilan annat sumar Guðmunde Ara- 
syne á alþínge. Nú ferr Guðmundr preslr heim norðr til Skaga- 
fjarðar ok til Staðar; var hann at Stað þau missere með Kolbeine.

GSá atburðr varð heima þar at Slað, at kvíga ein sýkðist, 
er Kolbeinn átte, svá mjök, at honum þótte nér dauð vera, 
ok gengr hann Kolbeinn til, ok segir Guðmunde preste, at þá 
lá kvígan úte á velle, ok rétte béðe frá sér fétr ok höfut, ok var 
nér dauð. f>á ferr Guðmundr prestr til með helga dóma sína, 
ok gengr [vij sinnum umhverfis'1 með helgan dóminn, ok sýngr 
yíir lienne. f>á sprettr kvígan upp ok þegar alheil, ok leypr 
hart um völlinn.

8Sá atburðr varð at Ilrafnagile, at þar kom fall á fö, ok 
er spurt, ef Guðmundr prestr vile til koma. Hann ferr til, ok 
létr reka á stöðul allt íéit, ok vígir vatn ok berr yfir helga 
dóma; gefr síþan þat ráð til, at taka skylde ofan úteklukku, 
ok rísta á crucifixum fjórum megum, ok hríngja henne yfir, 
en því var gleymt'-' at taka klukkuna ofan þegar hann fór í 
brot. En þá litlo síðarr féll olán klukkan seálf, ok sakaðe 
ekke, ok var þó undir grjót, ok var þetta þá at gert, ok tók 
af þegar allt fallit.

10[[>etta varð allt á einum misserum: Flóð et mikla. 1 
lög tekin Thorláks messa. Fálka víg11. [þesse missere féli 
Philippus jarl ok Ríkarðr Englandskonúngr12. þann vetr sat

1) Frá Itúskarle, A (02). 2) líkþrár, B. 3) hvítt, 395.
4) hrufum V; en undir þeim lá vatn ok ilskuver, b. v. 395.
i) hrufunum, It. e) Frá táknum GuSmundar prcsts, A (03).
r) [ þrimr sinnum umbergis, B.
») GuSmundr prcstr yjiirdi al fjárfalle, A (04). g) glaevmt, A-
10) Tiðende, A (05). 11) [ v. i B.
1») [ b. v. B.
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Guðrnundr prestr at Stað; [þá liafðe hann xviij. vetr ok xx1. 
Gn um várit rézt liann á Víðemýre til Iíolbeins Tuinasonar 
með lið sitt, ok gerðe hann bú í Brekko liðe síno, en liann 
var seálfr á Yíðemýre.

Gapitulum.
30. Um sumarit ferr Guðmundr prestr til þíngs, en sá 

maðr var á þíngino, er fótar mein hafðe, [þat er menn kalla 
spýtu. þat var2 með svá miklum óhégindum, al hann mátte 
varla þola; þá kemr Guðmundr prestr tii, ok sýngr yíir hon- 
um, ok ríðr á hann vatne vígðu, ok varþ liann heill, en leknar 
fengo ekke at gert áðr. Af þíngino ferr hann í Borgarijörð, 
ok bjóða menn honum heim um allt héraðit, ok vígir haun 
þar brunna víða, ok fengo menn hvorvetna bót af meina sinna 
af vatne hans ok yfirsöngum, þótt hér sé fátt talit, því at 
meirr finnst í frásögninne iáfréðe vár ok óvizka, en efnafðð 
atburðanna.

3Sá atburðr varþ út á Hvítstöðum4, at þar bjó sá maðr, 
erJónMiét, hann var vanheill0, svá atliannláíkör ij.vetr; þar 
kom þá Guðmundr prestr, ok söng yfir honum, ok bar á liann vígt 
vatn, ok bar yfir hann helgadóma sína, ok varþ hann þegar heill.

Tþaþan fór hann vestr í Hvamm, ok var at brúðlaupe 
Snorra Sturlosonar, þaðan fór hann vestr í Saurbé ok í Fagra- 
dal, þaðan á líeykjahóla, á Beykjanes; þar vígðe hann brunn, 
þann er þeir migu i síðan til luiðs við hann; en þó batnaðe 
eige síðr en áðr við þat vatn. þaðan fór hann til [Staðar á 
Heykjanese, til þorgils Gunnsteinssonar, ok hvarf þaðan aptr, 
ok fóro þaðan norðr tiln Steingrímsfjarðar, þaðan norðr lil 
Miðijarðar ok svá heim til Víðemýrar um haustið, ok var þar

1) leidr.; xix. vetrokxx, A; frá [ v. í B; 395 b. v.: Sem Guímmndr 
prestl- liaf'fei verit einn vetr at Staá , baut) Kolbeinn Tumason honum til 
sín á Vibemýri. Kolbeinn átte Guiíirihi(!) dóttur Jiorvarbs, föburbróltur 
Gubmundar, hann var mestr viráíngamaár af leilunönnum í Skagafirbi, 
vitr mafcr ok hit mesta skáld, yrkjandi mörg kvæfei mcí) frábæru lofi til gufes 
Móhur Mariam, ok at mörgu var hann vel faliinn, pegar hann varí) eigi 
sigrafcr af ofmiklu kappi.

2) [ v. í II. 3) Miraculum, A (67). 4) á Mýrum, b. v. B.
5) þann. II; í A er eyba fyrir nafninu. o) vanmegn, B.
r) Guttmundr preslr fór í Uvamm, A (68). <) [ v. í B.
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um vetrinn í góðo yflrléte, ok lagðe Kolbeinn svá inikla virþ- 
íng [á hann], at hann kallaðe hann þá sannliga helgan mann, 
ok kallaðist seáll'r margar raunir á því hafa. Um sumarit áðr1 
var Thorláks messa leidd í lög.

Frá Sigurðe Ormssyne.
31. Eptir andlát Jóns Loptssonar tóko lil deilur þeirra 

Sémundar ok Sigurðar Ormssonar; þeir deildu um arf þess 
manns er Gellir2 * 4 5 hét, ok hafðe Jón Loptsson haft handsöl á 
fjám hans, en erfíngjar voro austr í sveit Sigurðar, ok tók 
hann féit undir sik, ok sette í þann mann er líáre hét, ok 
urðo þar um deilur á þínge; bauð Sémundr á gjörð þorvalds 
Gizurarsonar, er þá átte þóru, dóttur Guðmundar gríss ok Sol- 
veigar systur Sémundar, ok þar með Páls hiskups, en Sigurðr 
vilde þat eige, því at þeir Sighvatr Sturloson ok Iíolbeinn
Tumason lötto hann sétta, ok héto houum öllum sínum styrk,
ok urðo þesse mál ekke greidd á því þínge.

;,En um vetrinn er á leið, þann er Snorre Sturloson liafðe 
kvángazt um sumarit áðr, fóro þeir Sémundr með xxx. manna 
austr á Síðu, ok lét Sömundr drepa Iíára, er sat í feám þeim, 
er Gellir hafðe átt. En um várit hafðe Snorre Sturloson stefnt 
Sigurðe til várþíngs at jnngskálum. Sigurðr sende snemma 
um várit Arnór Tumason á fund þeirra Sighvals ok Kolbeins 
Tumasonar, ok bað þá koma til sín með allan afla þann er
þeir fenge til, því at hann þóttist þurfa um mála tilbúnat
þann, er þeir átto at kéra.

4Sémundr sende Snorra Sturloson til Borgarfjarðar at kveðea 
upp þíngmenn sína, er faðir hans hafðe átt, béðe marga ok 
góða béndr, fékk hann þar gott mannval. ]>á er Snorre kom 
i Skálaholt með foroneyte sitt, var Arnórr þar fyrr kominn með 
liðsbón þeirra Sighvats ok Kolbeins. ]>á var Snorre tvítugr en 
Arnórr xviij. vetra, ok þóttust eige mega draga meire flokka á 
vársdag svá mikit stórleiðe. Sigurðr varð sekr á þínge.

5Nú er þar til máls at taka, at hvárirtveggjo samna liöo

1) eptir, B (rangt). 2) Glæíiir, St.
1) Li()sdráttr Siguntar ok Arnórs, A (70).
4) Frá Snorra Sturlosync, A (71).
5) Sélt Sigurfar ok Sémundar, A (72).
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af nýjo, ok varð Sómundr myklo fjölmennare. Sigurðr liafðe 
cc. manna, ok hann fréttir at Sémundr hefir DCC manna. 
Ferr hann upp á eyna með lið sitt, ok býst þar við. En við 
þenna váða þá ferr lil Páll biskup ok J>orva!dr Gizurarson at 
leila um séttir. En við þenna aflamun gjörðist Sigurðe sá 
einn til, at séttast við Sémund; vóro þá griþ seld, ok fundust 
þeir heá Forsá heá Skógum, ok varþ sú sölt, at Páll biskup 
skylde gera um á þínge. ‘Fara nú til þíngs hvárirtveggju, ok 
lýkr PáU biskup þar upp gjörðum við ráð liinna beztu manna. 
Görir hann eignir til handa Sómunde, en stillir svá gjörðum, 
at hvárirtveggju máttu vel við una; en Sémundr hafðe af mál- 
um þessum sémd ok virþíng. Kolbeine líkaðe illa þessar mála- 
lyktir, en Sighvate miklo verr2.

Upp tekinn heilagr dómr Jóns biskups.

32. þenna vetr, er Guðmundr prestr var á Víðemýre, var 
vetr mikill ok horfðe til mikilla úliéginda fire mörgum mönn- 
um. f>á berr mönnum í drauma um heilagleik Jóns biskups. 
En þat vitraðist, at veðrátta munde batna, ef lieilagr dómr hans 
vére upp tekinn. Var þat þá ráðit afBrande biskupe, at liann 
sende eptir Guðmunde preste Arasyne á Víðemýre, at hann 
skylde til koma, ok vera forráðsmaðr þeirrar þjónosto, því at 
hann seálfr lá í rekkjo. Stefnir biskup at sér kennemönnum; 
en svá var veðr illt, at Guðmundr prestr kom nótt síðarr en 
étlat var ok ákveðit var, ok var hans þó beðit. En er hann 
var kominn, þá var upp tekinn heilagr dómr Jóns biskups með 
stórum jarteinum, vij. nóttum eptir Mathiasmesso um fösto3.

4En um várit ferr Guðmundr prestr norðr í Eyjaljörð 
eptir pascha ok allt upp í Saurbð; þar var sveinn einn, liann

i) Frá (jjoriY Páls biskups, A (73). 2) kap. 31. v. 1' B.
3) //ér skýtr B inn síigunni um ferí: Kolbeins um Kjöl, sjá Vilbb. kap. 

2;— 395 bætirvií): gckk sú þjónusta fagrliga fram eptir forsögn hins gó'ba. 
Guþmundar. Margar ágætar jarteiknir birtust á þeim degi fyrir verbleika 
signafes Johannis, fyrsta í hcilsugjöf Brands biskups, ok hatnabi veíirátta 
hm allt land, ok fleirum táknum öferum, hvaþ fyllilcga greinist í hans 
jarteikna bók. Gufcmundr prcstr fór heim á Vi'bemýre, ok var þar um 
vetrinn i góbrc vir'bíng hjá Kolbeine.

r) Frá láknum GulYmundar prests, A (75).
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v<ir kryplíngr ok illa haldinn af ofverkjum, svá at hann mátte 
varla standast. [Hann ródde um við Einar' , at Guðmundr 
prestr munde vilea koma til hans ok sýngja yfir honum; hann 
ferr til, ok sýngr yfir honum lenge ok ríðr á hann vatni síno, 
ok gerir hann [fárinn-. En eptir þat þá tekr sveinninn at 
réltast þegar, ok varð hann skjótt alheill þessa meins. þessa 
sveins verðr getið síðarr í sögunne.

8Sá atburðr varð enn þar í Saurbé, at kona sú er Hall- 
dóra* 4 hét, hon var fóstrsystir5 Guðmundar prests ok unne 
honuin mikit, ok hon var þá við aldr: hon sá urn dag, er 
Guðmundr prestr söng messo, at ljós mikit kom yfir hann, 
svá bjart ok mikit, sem sólargeisle vére. þat skein á hann 
urn alla lágasöngva nðr, ok leið síþan i lopt upp6. En meðan 
hann hafðe hrnt verit or héraðe, þá hafðe andazt inóðir hans 
Úlfeiðr, ok var líke hennar fylgt til Ilóla, ok var hon oleut 
áðr, ok tók Erandr biskup við líke hennar með ástúð.

Guðmnndr prestr á Víðemýre.
33. Nú ferr Guðmundr prestr á Víðcmýre, ok er ráðin 

vist lians lieima þar framleiðis, því at Kolheinn lýste því fire 
alþýðo manna, at lmnn fynde mune á, at þá félle minne matr 
fram í búe, er hann var heinra með klerka sína, en þá er 
hann var í brottu, ok kvaðst liann því rneirr kostgéfa1 heima- 
vist hans, en hann munde elligara. Ilann ferr enn til þíngs 
unr sumarit. þá var leidd í lög Jóns messa biskups at hön 
Drands biskups ok tölo Guðmundar prests Arasonar, er hann 
talaðe um í lögrétto. Á þínge buðo hbnunr heim Vestfirðíngar, 
ok fór liann af þíngino veslr í sveitir til ISorgarfjarðar ok svá 
til Breiðafjarðar. En er hann kom á Ileykjanes, til þorgils 
Gunnsteinssonar, þá ráða þeir þat með sér, at [hanuj skylc 
taka við syne hans, er Lamhkárr heitir, til fóstrs ok kerrna,

i) [ Einar bónde ræddi \im, B. 2) allan votan, B.
3) Fireburitr, A (7G). 4) Hallbera, 30ö.
5) pann. II, 395; fo systir, A.
0) sagbi Hallbera þessa sýn vitrum mönnum, ok þótti öllum mikils 

um vert, var hún kona inerkorí), ok því grunabi enginn hennar sögu hór 
um, b. v. 395. t) kosta á, II.

») Hér skýtr 395 inn sógunni um ferb Kolbeins um Kjöl (sjá Vihb. kap. '!■)•
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ok staddr var við marga funde ok marga lute síþan, þá er ero' 

í þesse sögo.
2Nú vill Guðmundr prestr fara af Ileykjanese ok til Flat- 

eyjar, [þat ero iij. vikur sjáfar3; þar vóro til fengnir sveinar 
þorgils úngir ok lniskarl einn, at ferja Guðmund prest þangat 
allt í Flatey. þorgils mélte til Guðmundar prests: „gefðu svein- 
um minum byr ok blezan þína, þá er þeir fara aptr, því at 
þeir ero allóknáir, ok fel ek þá þér á hende”. — „Biðea skal 
ek”, sagðe bann, „at guð gefe þeim byr”. þá fara þeir, ok 
koma [í Hval[l]átr, því at mart [er[ eyja á leiðinne, ok koma 
annan aptan í Flatey4, ok var logn um daginn. þá bjoggust 
sveinarnir þegar heim, ok réddu um, at bann skylde efna við 
þá, ok gefa þeim byr; en bann lézt mundo biðea guð, ok gekk 
til kirkju. En þeir fóro lil skips ok bjoggust til siglíngar, ok 
draga þar upp segl sitt. þá kastar þegar vinde á eptir þeim, 
ok sigla or vörum, ok légja eige fyrr segl en heima í vörum 
um morgininn eptir. þeir höfðo því betra byr, er þeir höfðo 
lengr siglt.

5þaþan ferr Guðmundr prestr vestr í Fjörðu, ok verða þar 
margir merkilegir lutir í stórum jarteinum, þótt [vér munim 
fátt affi. En er bann var í Sauðlausdal7, þá vígðe bann 
þar vatn, ok bar þar kona heim í húfu sinne, því at bon bafðe 
ekke ílátið til vazjns, ok var húfan þur á utan, en valnit var 
í húfunne. þá ferr maðr einn bverr [um ljall eilt bratt" með 
vatnit í byllo, ok sette niðr bjá sér, er bann balt skó siun; en 
þá steykkr byttan ofan íire fjallit, ok lileypr stein af steine, 
unz bon kom á jöfnu. þá þótle honum sake at nhkill um 
vatnit, ok fór liann ofan af fjallino ok þar til er byttan stóð, 
ok var bon heil ok enge drope or.

'•'þá ferr Guðmundr prestr norðr í Fjörðu, þar til er hann 
kemr í Keldodal lil þórðar Arasonar; bann var vanheill svá 
mjök, at hönd bans var visnut af ofverkjum, svá at bann mátte 
eige skera mat íire sik; bann tók vel við honum, sem allir

') cnn vcriJa sífcar sagíiir, U.
2) Gultmundr prestr fór til l'laleyjar, A (78).
a) [ v. i B. t) [ til Flatcyjar, B. s) Jartcin at vatne, A (79). 
o) [ liór sé fátt af sagt, H; hör sé fátt skrifah, 395.
0 þannig A, H. e) [ b. v. li. q) Jartcin, A (80).
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aðrir. En um nóttina, er hann þóttist eige mega liggja, þá 
gekk hann út; en er hann kom inn í skálann, þá sá liann til 
rekkju Guðmundar prests Ijós mikit, svá sem skine geisle, ok 
gengr hann til at seá. J>ví slér á, at hann réttir höndina í ijósit, 
þá hina veilo, ok var þá Ijósit jafnbjart á hendinne, sem áðr 
sýndisl honum. En eptir þat var höndin heil ok styrk, ok 
verklaus. }>á líðr af ljósit. J>aðan ferr liann í Haukadal, til 
Árna rauðskeggs. J>ar var fengin til kona um aptaninn, er 
hann var kominn í rekkju, at klá fót hans; [hon var vanheil, 
svá at krepptir vóro ij. fíngrnir eða iij'. En er honum þótte 
ofkyrt klegit, þá spyrnir hann við mjök hart fetinum, ok kemr 
héllinn í bug fíngranna, þeirra er krepptir vóro, ok spyrnir hann 
þar í, ok verðr henne við sárt. En fám nóttum síþarr kom 
hon á fund hans ok sýnde honum hönd sína heila, ok þökk- 
uðo allir guðe .þeir er sá.

Frá ferðum Guðmundar prests3.
34. þaðan ferr lians unz hann kemr á Mýrar til Mögs3, 

þar vígðe hann brunn, þann er náliga varþ allt heilt þat er á 
bergðe, ok þar fengu bót konur ij, [svá at vér vitom víst4, er 
vaþit höfðo í lékinn þann, eðr keldo, er féll or brunninum. 
þaðan fór hann út á lngjaldssand, ok svá í Önundarfjörð, ok 
þaðan norðr5 til ísafjarðar, ok kemr hann í Súðavík at Math- 
eusmesso, þar gefr hann iiárðe frénda sínum til xXX hundr- 
aða vöro til kvánarmundar, [ok var honum l'östnut dóttir 
Steinþórs6 prests Bjarnarsonar. J>ar kom laupande [kona súT 
er Jniríðr hét, er fylgt hafðe Árna rauðskegg, ok áðr hafðe 
setið í banne Páls biskups, ok fékk hann eige skilit þau. En 
er hon heyrðe kenníngar Guðmundar prests Arasonar, ok sá 
jarteinir hans, þá gerðe hana engis jafnfúsa, sem at fylgja 
honum. Nú verðr hon at leita sér ráðs, al komast or hönd- 
um Árna, því at hann unne henne mikit, ok átto þau mörg

i) [ henne lágu iij fíngr i lófa, II. 2) biskups, A.
3) mágs síns, /i, rangt (sjá St. i. 13).
4) [ v. í 11; vóru þess lilutar margir skærir vottar, 395.
5) um hcitie, b. v. B.
a) Jiannig eptir J'I og St.; Steinolfs, A. Frá [ viíi dóttur Steinþórs, B; Jjor- 

stcins prests Bjarnarsonar úr Ilolti, 395. r) [ leibr.; konu þá, A.
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börn; hon var vén kona; ok komst hon með laupe á brot, ok 
kemr hon Matheusmesso á fund Guðmundar prests Arasonar, 
ok féll til fóta honum, ok bað [miskunnar með miklum iðrunar 
gráte1, ok beidde viðtöko, ok hon mette skileast við vandréðe 
sín, ok hlaut hon svá mikit gott af funde hans, al lion viteaðe 
aldri aptr síðan til hins sama vandréðis, ok fylgðe hon hon- 
um ávallt síðan, þá er þau skilðe eige úfriðr manna, ok þótte 
mörgum mönnum mikils vert um þenna atburð, með þeim 
hétte sem þar varþ, í andligre hjálp. — þaðan ferr Guðmundr 
prestr til Vazfjarðar, ok þaðan til Steingrimsfjarðar til Jóns 
Grandssonar. En þá var lið mart í för með honum, ok réddo 
menn um, at scnda2 skylde menn fire, at segja, at þeir kéme 
eige á úvart. En hann kvað eige þurfa mundo, uok man guð 
gefa3 þeim hval nökkorn, áðr vér farim í brot”. En þesse 
orð fylldust svá, at hinn sama dag kom reyðr á reka Jóns, þar 
er hann átte einn, [ok var honum sögð hvalsagan um morg- 
ininn eptir; en þeir urðo fegnir þessum atburþ4 *, ok gaf Jón 
Guðmunde preste bók, [þá er gerseme vars, er Páll bislutp 
hafðe gefit Jóne. þaðan ferr liann [á ltroddanes, ok norðr 
þaðan um Flóa6 til Miðfjarðar. En i för þesse, er hann fór 
um Vestljörðo, veitte guð lionum miklo fleira ok stérra en vér 
kunnim at virða eðr telea, béðe í andligum jarteinum ok lík- 
amligum. þeir Vestfirðíngar felldu svá mikla ást lil hans, ok 
kennínga hans, at sá þóttist bezt hafa, er meira mátte gott til 
hans gera, héðe í fégjöfúm ok öðrum lutum góðum, ok Jgafst 
þeim því þegar7 af guðe meire miskunn, at guþ sá ástarhug 
þeirra, þann er þeir héldo ávallt síþan við Guðmund prest. 
þá réðust um sumarit til hans [prestlíngar, ok leto frendr sína 
ok vine, ok girntust at fylgja honum8, þar var Snorre9 frénde 
hans, son ltárðar10 prests Snorrasonar, er lenge var með hon- 
um síðan. J>ar var ok Páll, son Ingjalds prests. J>ar var ok

1) lefbr. eptir II; [ fbrunar meí) miklum gráte, A.
2) pann. B; (misskrifaíí) skfida, A.
a) firir oss, ok senda, b. v. B.
4) [ v. í II. 5) [ heifeuz (heibursP) góha, B.
0) [ v. í II. 7) [ galt þeim þegar í hönd, II.
b) [ klerkar iij, B. 0) Einar, 395.
10) þannig: B; Bjarnar, A.
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Lambkárr, son Jmrgils1 prests Gunnsteinssonar, er enn var 
með honum lenge síþan.

Frá táknum Guðmuntlar prests Arasonar.
35. Sá atburðr varð at Uofe í Yazdal þelta haust, þá er 

Guðmundr prestr Árason var þar, at hann söng yíir sjúkum 
manne, er'2 lá í kör, ok bar yfir hann helga dóma sína, liann 
lá í bekk heá enum sjúka manni ok sofnaðe á benenne, at því at 
þeim sýndist, er hjá vóro. Djákn hans lá í bekkinum heá honuin, 
ok fliné hann á hann ofau, er hann sofnaðe’*. En er hann 
hafðe skamma stund sofit, þá kennde djákninn ekke, at hann 
lége á honum, en sá hann ok svá aðrir, at hann lá þar; þat 
var mjök langa stund. En er hann vaknaðe, þá spurðe djákn- 
inn hví þat sétte, „er ek kennde þín eige, er þú hvíidir á brjóste 
mér”; en hann vilde ekke frá segja.

4J>á kemr sú saga vestan or Fjörðum, at maðr sá er Snorre 
hét, vestr í Skálavík, [var leikinn]* 5 af flagðe einu, ok sótte 
hann tröllkona ein svá mjök, at hann hugðist eige standast 
mega. En þessa nótt hina sömu, áðr seá dagr keme, er áðan 
nefndu vér, þat var þváttnótt, þá skylde Snorre lára til tíða 
einn saman, en langt var at fara. j>á kemr at honum tröll- 
konan, ok sékir hann einart, ok bégir honum til fjalls. ]>á lieitr 
hann á Guðmund prest Arason, at hann skylde duga honum, 
ef hann vére svá ávarðr guðe, sem liann ötlaðe, ok leysa frá 
trölle þesso. En í því bile sýudist honum [alj Ijós mikit kvéme 
yíir hann; en ijósinu fylgöe maðr í kirkju-kápu, ok hafðe vaz- 
stökkul í hende ok stökkte á lnana; en [þá hvarf tröllkonan6 7 
þegar, sem hon sykke niðr. En honum fylgðe [Ijósit’ [þar 
til er8 9 hann kom til béjarins. Hann þóttist gerla kenna, at 
ljósinu fylgðe Guðmundr prestr Arason. Nú bar þat saman, 
al þetta var allt á einne stundo, at Snorra vitraðist, ok þat er 
djákninn liafðe eige kennt þúnga af honum. Sjá djákne [varð 
miklo optarr þessa varr,J, því at hann hvílde heá honuin, [at

1) þann. á spáz. me'b s.ömu hende, err „Jjorkels” í textanum, A.
2) ok, A. s) [ hneig hann af bæninni á hann, B.
<) Frá Snorra, A (83). 5) b. v. II; v. í A. e) [þannig II; v. í A.
7) [ í A ritaí) fyrst: „ljós mikit” en sftan gert úr því „ljósit”!
b) [ b. v. eptir getg. En ljósit fylg'&i honum allt til bæjarins, II.
9) [ þótt ei só nefndr, var mjög elska&r af Gu&mundi presti, lrann 

sag&i opt sinnis svá til bera, 395.
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hann þóttist eige kenna lians í rekkjonne; en hann þorðe þó 
eige at þreifa til; en þá urðo ávallt nokkorar jarteinir í öðrum 
sveitum, þar sem hann var eige seálfr, af heitum manna ok 
kalle1. Seá inn same djákne hafðe sull í höfðe sér, ok stóð 
hann under hende honum í messo, ok lá olboge hans á sull- 
enum, ok varð honum sárt viö mjök. En er lokit var mess- 
unne, þá kennde hann eige sullsins, ok segir hann fóstra sín- 
um frá annan dag eptir.

aSíþan fara þeir til þíngeyra, ok koma þar um daginn 
fire allra heilagra messo. En þat er til merkja, hverr þá var 
alhuge manna skynsamra, þeirra sem þar vóro fire: Karl ábóle 
ok Gunnlaugr múnkr, ok margir aðrir, áðr upp reis öfund sú 
ok ofmetnaðr, er síþan kom fram af mótgangsmönnum hans, 
þeim er ávítaðir vóro af honum um glépe sína: at þeir gerðo 
jirocessio í móte honom [um daginn3, ok var hann þá prestr, 
ok súngo [þeir á mót lionum responsa4: Vir iste in poputo suo 
mitissimus apparuit, dein gratia plenus; istc cst qui assidue etc. 
Nú berr þetta alltsaman mikit vitne, hversu slíkir menn virðu 
haus ráþ, áðr þeir urðo af metnaðe blindir. þar telr liann merki- 
lega tölo allra heilagra messo. þaðan ferr hann út á Biöndo- 
hakka, þar var hann mjök lcnge. þaðan cr hann ekinn upp 
eptir Langadal, okfi var sendr maðr eptir heste þeim, er feit- 
astr var í dalenum ok sterkaslr, ok var eige léð, þá gengr 
liestrinn í brunnlák þeirra er átto, ok dó hann þar í. En Guð- 
mundr prestr ferr, unz hann kemr lieim áVíðemýre at Nicho- 
lásmesso, ok verðr líolbeinn honum allshugar feginn, ok er 
liann heima þar um vetrinn. þá veröa margir merkilegir lulir 
i jarteinum.

’Kolbeinn átte rút einn, þann er gersime var í, ok hon- 
um þótte góðr; hrútrinn tók sólt, er köllut var krínglo sótt, 
ok varð dauövána. þá söng Guðmundr prestr ylir honum, ok 
selte líkneske Johannes baplisla á meðal horna rútinum, ok 
verðr þá rútrinn heill.

8Einarr het maðr, er kallaðr var forkr, hann tók meiu

1) [ v. í B. 2) Frá ferírum Guií'mundar prests, A (84).
3) [ næsta dag firir allraheilagramessn, 395.
4) [ bræhr ltesponsorium, B. 3) sancte isti, dei et, B.
o) en áhr hann rftr norbr um Vatnsskarb, 395.
t) Jartein, A (85). ») Jartein, A (86).
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þat er sullo á honum skopin með óhégindum stórum; þá sýngr 
Guðmundr prestr yfir honurn ok berr á hann vígt vatn, ok tók 
þegar at svin[n]a' sköp hans, unz hann varð alheill maðr. 
[Nú er Guðmundr prestr Arason [vetre miðr en[ fertogr. þetta 
varþ á einum misserum ok á eino áre, er Guðmundr prestr 
var á Víðemýre enn fyrra vetrinn: Upp tekinn or jörðo heilagr 
dómr Jóns biskups at Ilólum, ok í lög tekinn andlátsdagr hans 
um sumarit á alþínge, sem fyrr er ritað. Andlát Sigurðar 
Sverrissonar2. Orrosta á Strindseá. Bardage í Oslu. Andlát 
þorleifs beiskalda3.

Frá Guðmunde preste.
36. þenna vetr enn síðarra var Guðmundr prestr á Víðe- 

mýre í góðu yfirléte, ok fóro um várit at heimboðum norðr 
um herot, í Flatey4 ok upp um Eyjafjörð, ok norðan at alþínge, 
ok reið hann til þíngs um sumarit. En á þínge buðo honum 
heirn beðe Sunnlendíngar ok Austfirðíngar. llann reið suðr 
af þínge í Skálaholt. J>á nótt er hann var þar kominn and- 
aðist Iíetilbjörg nunna, ok lét Páll biskup Guðmund prest sýngja 
fire líksöng yfir líke hennar; en biskup stóð yfir meðan ok 
Gizurr llallsson, ok varð sú þjónosta svá merkileg, at Gizurr 
váttaðe því í töio sinne yfer5 gröfinne, at þeir þóltust eige 
slikan líksöng heyrt hafa, ok virðo þeir lienne til heilagleiks, 
er henne skylde slíks auðit verða. þaðan ferr liann austr yfir ár. 
þá býðr honum heim Árne á Skúmstöðum; ]>ar var þá rnikit fall ok 
ákal't, svá at vij menn vóro fallnir, ok béðe naut ok hross; þargistir 
hann, ok vígir vatn ok gengr með helga dóma, ok stökkte hann 
seálfr vatninu um akra hans alla ok töður ok um engjar, ok 
tók þegar af fallit allt. þaðan ferr hann austr undir Eyjafjöll, 
ok svá austr á Síþu, ok yfir Austfjörðu, ok vigir hann þar 
brunna á hverjum bé er hann giste. þá kernr hann á þann 
bé, er at Lómagnúpe heitir; þar var laup í ánne Lómagnúpsá, 
svá mikit, at ÖrnG bónde hafðe af komizt [við illan leik1, en 
drukknat hafðe maðr sá er reið með honum, af laupe árinnar,

1) þann. usvina”, A, 122 (sbr. á diinsku svinde).
2) getg.; Snorrasonar, A ; Sigurbr lávaríir andaíiist 1200.
3) frá fyrra [ v. í li. 4) vígjandi jiar brunn ok víba annarstatiar,

b. v. 395. s) jiann. A á spázíu, en í í textanum.
0) Einar, 395. 7) [ við trauíi, U.
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ok braut1 niðr lönd manna. Menn sáto við ána fire austan, 
ok mátto eige yfir komast, því at áin var berliga úfer, ok er 
þeir Guðmundr prcstr kómu til árinnar, þá sá þeir, at bon 
var úreið, ok stíga þeir af hestunum ok bíða. jþá seá þeir at 
áin i'ellr i'ram. En er þeir höfðo setið við ána langa stund, 
ok treystast eige at ríða, þá sá þeir, er flre austan sáto ána, 
at lion féll fram, ok ráða þeir til al ríða. [þá ríða þeir Guð- 
mundr prestr ok föronautar bans'2 *, ok hittast á ánne nér miðre, 
ok þeir er austan kómu at; ferst hvárumtveggjum vel. En 
er hvárirtveggjo kómo yflr ána, þá tekr hon at vaxa, ok var 
þá enn ófer nokkora daga eptir.

Guðmundr prestr ferr at heimboðum um Austfjörðu.
37. þaðan ferr hann til Svínafells til Sigurðar Ormssonar; 

þar var þá kominn Kolbeinn Tumason til heimboðs, ok ero 
þar allir sanit iij nötr. J>á ferr Kolbeinn á brot, ok ríða þeir 
Sigurðr Ormsson ok Guðmundr prestr Arason á leið með lion- 
um. En er þeir vóro skilðir, þá ríða þeir Guðmundr prestr 
ok Sigurðr þangat sem maðr hafðe farit sér seálfr, ok var 
þar rambygglikt, því at sá gekk aptr, ok vilde Sigurðr, at Guð- 
mundr prestr blezaðe þann stað. Sigurðr vilde ok tala við 
Guðmund prest einn saman um vandreðe sín, þau er leiddo 
af málum þeirra Sémundar, ok liann lézt varla bera mega 
þann vansa ok áméle, ok ágang þann, er leidde af málum 
þeirra Sémundar, ok leitaðe ráða við Guðmund prest, kvazt 
engis jafnfúss, sem at leita til hefnda við Sémund. En Guð- 
mundr prestr kvað hann þess mest géta skyldu, at spilla eige 
málaefnum sinum svá góðum: „því at þú mátt vel við una at 
þú hafir góð málaefne, ok haflr þú af því áinéle, er þú gerir 
vel, [en hann afþví lof, er hann:* gerir illa ok fylgir röngu at 
með ofríke. Nú man ek biðea guð sem ek kann, at hann 
styrke þik ok géte þín”. — „Uins vilda ek biðea þik”, [segir]4 
Sigurðr, (lat þú böðir þess guð, at hann léte þik verða þess 
ráðanda, al þú méttir fá mér staðfestu norðr í sveitum, þá er 
höfutburðr vére at, því at mér sýnist svá mikit yflr þér, at

1) brot, A. 2) [ ok rfba þá livorirtveggju, II.
s) [ þann. II -, en af því lof, er þú, A. 4) fyrst skrifaþ at, en

siban gert s (= segir) úr <inu, en gleymt aá strika a út.
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mér býðr þat eitt í skap, at þú verðir meira stýrande' en nú 
ertn; en staðfestn þessa vilde ek selea í hendr Jóne frénda 
mínum Sigmundarsyne. Týú man verða annat tveggja, at ek 
man leita undan, ef þú villt mér þesso játa, ella man ek eptir 
leita við Sémund, hversu sem ferr”. En liann svarar, ok kvazt 
heldr þesso lieita vilea, at liötta til, hvárt guð léte hann þessa 
verða ráðanda eðr eige. En þetta bar í móte, at þenna hinn 
sama dag, er þeir töloðo þetta, andaðist Brandr biskup at Hól- 
um, ok fylldist svá hvárlveggja þetta orð: sú géfa er Sigurðr 
þóttist seá yflr honum, ok góðvilea heit þat, er Guðmundr 
prestr hét Signrðe, ef hann mótte stöðva missétte þeirra Sig- 
urðar ok Sémundar, at fá Sigurðe staðfesto fire norðan land; 
[ok bar þenna dag undir Guðmund prest ráð biskupsdómsinsi) 2, 
þótt þeir visse eige.

Jartein hins heilaga Jóns biskups.
38. Sá atburðr varð þar, at Sigurðr bað Guðmund prest 

gefa sér helga dóma, ok svá görðe hann. En er hann gal' 
honum af beine Jóns biskups, þá rédde um prestr sá er Steinn 
hét, at honum þótte eige vel litt beinit Jóns biskups, ok kvazt 
þat þikkja eige heilaglikt. En Guðmundr prestr svarar mjúk- 
liga, ok spur, [hvárt hann tryðe Martein biskup óhelgara en 
aðra menn, af því at bein hans vóro dökk, eðr hvárt honum 
þétte Thorlákr biskup heilagr eðr eige. Steinn prestr segir, 
ok kvazt Jón biskup eige þikkja komast til jafns við Thorlák 
biskup3. J>á mélte Guðinundr prestr við þá er í nánd vóro: 
„biðjum vér nú öll guð ok sála Mariam drotníng ok liinn 
heilaga Jón biskup, at liann sýne sinn lieilagleik með nokk- 
urum táknum, at lina4 ótrú [Steins] prests. þá féllu allir á 
kné, ok súngu Pater noster með Guðmunde preste; en eptir 
þat lét hann alla menn kyssa á beinin. f>á kenndu allir hinn 
sötasta reykelsis ilm [nema Steinn einn, hann kenride engan

i) stýranda, A. 2) b. v. B, St.; v. í A.
d) [ „hvárt trúirjiú prestr,” sagíii liann, ,,Martein hisknp at óhelgara, 

þótt bein hans sé smátt ok diikkt, eíia Jiikki þér Jþorlákr biskup at helgari,
Jiótt lians bein sér hvítaraP” — Steinn prestr svarar; ,,eigi J)ikki mér,” 
sagbi hann, „Jón biskup lengra taka en í miíijar síhur þorláki biskupi,” 
(vorum, b. v. 395), B, 395.

4) þann. £■, sýna, A.
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ilm1. þá skammaðist Steinn prestr ótrú sinnar ok orða, ok 
sá þá reiðe guðs ok liins lieilaga Jóns biskups við Stein prest, 
er hann var2 svá fráskila Jgjörr] þesse dýrð. Bað þá Steinn 
prestr með gráte iðrunar sinnar hinn heilaga Jón biskup fyr- 
gefníngar. J>á bauð Guðmundr preslr at gefa Steine preste 
af beinum Jóns biskups, ef hann vilde vera dýrkande Jón biskup 
af öllum hug; en hann kvaðst þat vilea feginn, ok kvaðst þó 
vera hreddr um, hvárt Jón biskup munde þiggea vilea hans 
dýrkun eða eige. þá mélte Guðmundr prestr enn, at allir 
menn skyldu biðea, at hinn séle Jón biskup sýnde Sleiue fyr- 
gefníng í nokkoro orða þeirra er hann mélte. En er Steinn 
tók við beinunum, þá kennde hann slíkan ilm sem aðrir. þökk- 
uðo nú allir guðe ok hinom séla Jóne biskupe, ok var hríngt 
öllum klukkum ok súnginn Te deum, ok lýst svá jartein þesse, 
er þá var nýorðin.

3Sá atburðr varð þar enn, at laup kom i ána, þá er féll 
við béinn seálfan, ok braut akra ok töður, svá at stórum sköþ- 
um sðtte. þá bað Sigurðr Guðmund prest fara til ok sýngja 
yfir ánne. En um morgininn eptir þá var áin horfin. En 
Guðmundr prestr hafðe til farit með lielga dóma sína áðr um 
daginn, béðe með klerka sína, ok líkneske Nicholai hisk- 
ups, ok hai'ðe hann súngit yfir ánne. En þá var áin horfln 
or þeim farveg, ok hafðe hrotið sér nýjan farveg austarr um 
sanda.

4Kerlíng var þar ein at Svínafelle afgömul, hon lá í rekkjo 
ok var komin at bana, svá at hon hafðe vij nétr mállaus verit, 
ok enge matr niðr komizt á þeim vij nóttum, lion hafðe ekke 
hrért á sér nema framanverða fíngrna ok tér framanverðar, en 
þó hafðe lienne veitt verit oleun ok öll þjónosta til framfarar6, 
on öndin skildist eige við hana. [Hon unno Guðmunde preste 
mikit®. En er Guðmundr prestr var kominn lil hesls síns ok 
d brot frá Svínafellc, þá tekr Guðmundr prestr til orða: „þat 
er satt”1, segir hann, „at ek liefe eige kyst kerlínguna sélo 
inne, en þat skal þó eige vera”. þá gengr hann inn, ok al- 
þýða manna með lionum. Hann kemr í stofo, ok at þar er

') [ b. v. B; v. i A. a) eigi, b. v. A. aj Jartein, A (90). 
4) Frá kerlíngu, A (91). s) þann. B; framan, .4.
°) [ bon var góilmenui mikit i manna augliti, B. 7) satna, B.
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kerlíng liggr, ok þótte mönnum hon þá nÉr öndut vera. þá 
tekr Guðmundr prcstr til orða, ok kyste kerlíngu, ok melte 
við hana: tlvertu nú heil ok sél, kerlíng, ok muntu nú brátt 
fara til guðs; nú berr þú kveðju mína sélle Marie guðs móður, 
ok Micliaele höfutengle, Johanne baptista, Petrþ ok Paulo, 
Ólafe konúnge, ok einkum Ambrosio biskupe vin mínum, ok 
öllum helgum”1. þá svaraðe kerlíng, svá at þeir heyrðo eige 
ógjörr, er fire framan vóro stofuna: ^Já”, kvað kerlíng. þat 
orð mélte hon síðarst. J>at var nér miðjum dege, en hon and- 
aðist at nóne þaun inn sama dag; þat var laugardagr. Um 
þessa alla lute þótte Sigurðe mikils vert, ok þökkoðo guðe ok 
öllum lielgum2.

Andlát ltrands biskups.
39. Einum vetre eptir deilur þeirra Sémundar ok Sigurðar 

andaðist Brandr biskup at Hólum3; en þá réð Kolbeinn einn 
öllo flre norðan land. Ilann boðaðe saman rnörgo stórmenne 
norðr þar, ok stefnde fund ijöhnennan á Völlum Egidiusmesso. 
Ifolbeinn leitaðe ráða við alþýðu manna um biskups kosning 
til Hólastaðar, en ílestir viku til hans orskurðar. Hann kaus 
þá, við ráð vina ok frénda, Guðmund prest hinn góða Arason 
til biskups, er þá var prestr á Víðemýre með Kolbeine Tumasyne. 
þau vóro bréðrabörn: Gyríðr4 þorvarðsdóttir, kona Kolbeins, 
ok Guðmundr prestr inn góðe; var hann maðr vinveittr ok 
vinséll ok hógvörr, ok var þat orð á af mörgum mönnum, at 
Kolbeinn vilde því kjósa Guðmund til biskups, at hann þóttist 
þá ráða meira, ef liann réðe béðe leikmönnum ok kennemönn- 
um fire norðan land. J>á hafðe Guðmundr prestr vetr bins 
íimta tigar5. Á þesso áre andaðist Absalon erkibiskup ok 
Brandr biskup al Ilólum, Sémundarson. Kjörinn Guðmundr

1) ok seg honum þat Ambrosio, at ek vilda honum líkastr vera allra 
heilagra manna, h. v. H.

i) Hér skýtr II inn litlum formála meh fyrirsögn: þriiH hlulr; sjáVfth. 
kap. 3.

») octavo Jdus augusti, þat er in festo Sexti, á OÍJrum deg iviku ( = 6- 
Aug. 1201), þá hann hafhi bisltup verit viij vetr hins fjórlba tigar, b. v. 395-

4) Guhrihr, A. s) á aþ vera fjora tige velra.
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preslr1 Arason til biskups. Andaðist Haíliðe ábóte. Sverrir 
sat um Túnsberg.2

Guðmundr kjörinn til biskups3.
40. [Nú er þar til máls at taka, er áðr var frá lioríit, at 

Gúðmundr prestr ok föroneyte hans ferr frá Svínáfelle ok til 
Austfjarða, ok kemr at Bartholomeus messo til Stafafells; þar 
spur hann þau tíðende um óttosöng: andlát Brands biskups. 
En við þau tíðende varð honum svá dátt, sem liann vére steine 
lostinn. þá lét hann þegar sýngja sálu messo um tölo, en 
um daginn eptir allar sálutíþir ok líksöng, með allre vandvirkt 
ok ást.

Síþan fóro þeir, unz þeir koma austr í Fljótsdals lierat 
til Valþjófsstaða til Jóns Sigmundarsonar at Egidiusmesso; þá 
var þar kirkjudagr; þar vóro góþar viðtökur. En er Jón leidde 
Guðmund prest í kirkju um kvoldit, þá spurðe Guðmundr prestr 
hann líðinda; en Jón segir: „béðe mikil ok góð! — héraðsmenn 
í Skagafirðe skulo eiga fund á morgin at kjósa sér biskup, 
ok muntu kjörinn vera, því at guð man þat vilea”. En þaðan 
frá var honum svá mikil hrézla í brjóste, at hann málte hvársk- 
is með hallkvömdum neyta, svefns né matar, fire ótta ok 
ugg slíkra orða. ]>ar var þá í Fljótsdals héraðe llannveig, 
kona sú er [í dáe hafðe legit4 , ok liittir hon Guðmund prest, 
ok segir lionum frá vitron sinne með hrézlo mikille ok ótta. 
Um aptaninn flre krossmesso kom Guðmundr prestr á bé þann 
er i Hlíð heitir i Fljótsdals héraðe.' þar dreymðe Guðmund 
prest um nóltina, at hann þótlist koma í kirkju þar á Völlum 
í Svarfaðardal, en honum þótte altarit falla í fang sér, ok þótte 
skrýtt vera hinu bezta skrúðe. En þat réstist5 svá, at um 
kveldit fara þeir norðr um heiðe lil Vápnafjarðar, ok kómu í 
Krossavík um kveldit. En er þeir vóro komnir undir borð, 
þá koma sendemenn Iíolbeins Tumasonar, Einarr forkr, ok 
gengu inn fire Guðmund prest ok kvöddu hann vcl; en hann 
tók vel kveðjo þeirra. Ilann spurr þá tíðenda. Einarr segir:

>) bislaip, A. 2) kap. 39 v. í li.
a) A hefir liér fyrirsögnina: Frá Guií'munde biskupe (93), en litlu 

aebar, fyrir næstu grein: Gud'mundr kjiirinn til biskups (94).

■>) f leidd liafue verit, li. 5) pann. A, 395; rættist, li.
31*
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„góð segjum vér, þú ert kjörinn til biskups af1 Iíolbeine ok 
öllum héraðsmönnum ok ábótum; nú ferr ek hér með bréfe 
þeirra ok orðséndíngu, at þú skyldir sem skjótast norðr koma 
heim”. En við þesse tíðinde varð honum svá ósvipt, at hann 
mátte langa stund ekke méla. En er hann tók at méla, þá 
bað hann guð til giéta, ok láta þat upp koma um þetta, er 
öllum gengðe bezt. IJm daginn eptir ferr Guðmundr prestr til 
llofs til Teits Oddssonar; þar var þá vistum með honum Ilall- 
dórr prestrs; [þáréðst Guðmundr prestr um við llalldór prest* 3, 
livárt nokkur ván munde vera, at hann inunde leysa hann undan 
þessum vanda, ok ganga undir seálfr; en hann taldist undan, 
ok kvaðst gamall vera, ok þó ckke til í'elldr, ok kvaðst vita 
þikkjast, at honum munde ekke stoða undan at teljast, ok kvað 
þalveraguðs vilea ok manna „at þú sér biskup”, segir Halldórr, 
„en ek vil beina til með þér bénum mínum, ok öllo því sem 
ek má, þér til fulltíngs”.

Eerð Guðmundar biskups.
41. faðan ferr Guðmundr prestr ok föroneyte hans norðr 

til Eyxarfjarðar um Möðrudalsheiðe; þá kemr á fire þeim veðr 
illt ok kafaijúk, ok skilst lið þeirra, þar til er Guðmundr prestr 
raknar við, at þeir mundo eige fara rétt, ok kemr liann fyrst 
til húss ok djáknfar] lians iij. Sturla Hárðarson ok Lam|b]kárr 
þorgilsson ok þorlákr þorsteinsson. |>á kómu langre stundo 
síðarr: Snorre Hárðarson ok Grímr Iljaltason ok Grímr gále; 
en síðast kómo þeir Jón Álason ok reizlumaðr þeirra. Nú 
fara þeir unz þeir koma á Grenjaðarstaðe, þar bjó þá Eyjólfr 
prestr Hallsson. J>á skorar Guðmundr prestr til við Eyjólf prest 
Ilallsson, ef hann vilde ganga undir at vera biskup; en Eyjólfr 
prestr segir lionum svá, at liann kvaðst þess víss vorðinn, at 
ekke munde stoða um annat at leita en um þetta.

4Nú fara þeir norðan, ok koma á Iláls at Mikalsmesso til 
Ögmundar þorvarðssonar; spyrr Ögmundr, hvárt þat sé satt, 
at hann telist undan at vera biskup; en liann kvað þat satt 
vera. „Hví sétir þat?” kvað Ögmundr; en Guðmundr prestr

i) Hér vantar blab í II. 2) Hallvarfcsson, b. v. 204, St.
3) [ v. í A, bætt vií) eptir 204.
«) Frá GuiTmunde biskupe, A (90).
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segir: uþví atmér sýnist vande fylgja mikill, at eiga við marga 
menn ok ólýðna ok öfundarfulla ok ríka, eða muntu nú verða 
oss hlýðinn, ef vér vondum um ráðit þitt?” — En Ögmundr 
segir: „hvers vandréðe skaltu heldr ábyrgjast en mín; en 
þó at ek sé þér ólýðinn, þá mun ek þó ollum öðrum ólýðnare. 
fin þér man ekke stoða undan at teleast, því at þér man fara 
sem Ambrosio biskupe fóstra þínum: þér spáðu barnleikar 
fire sem honum, at þu mundir biskup verða; nú gerðe honum 
ok ekke undan at teleast, enda man þér svá, ok viljum vér 
eige annan biskup en þik.”

Tal þorvarðs við Guðmund prest.
42. Nú ferr Guðmundr prestr, unz hann kemr heim á 

Víðemýre at vetrnóttum; verða honum allir menn fegnir, Kol- 
beinn ok þorvarðr ok Gyr[í]ðr, ok allir aðrir. þváttdaginn eptir 
gengr þorvarþr þorgeirsson til máls við Guðmund prest einn 
saman. Hann spyrr, hvárt þat vére satt, at hann vilde gerast 
einhverfr í því, at teleast undan at vera biskup, ok hlíta eige 
hans forseá ok annarra vitra manna, vina hans ok frénda ok 
mága; en hann kvað þat satt vera. „Ek þikkjumst,” kvað 
þorvarðr, ueiga at. seá fire þér ok at vera forseámaðr þinn, 
ok vil ck ráða.” þá svarar Guðmundr prestr: „hví mune þat 
séta, at ek skula eige ráða fire mér?” — þorvarðr svarar: „veiztu 
þat frénde, at ek hefe verit höfðinge yfir étt várre, en minn 
faðir fire mér. Nú hlítte því minne forseá þinn faðir ok svá 
allir fréndr mínir, enda réð ek þér þat, því at þú munt étlaðr 
höfðínge eptir mik.” þá segir Guðmundr prestr: „Ekke bauð 
þú mér at taka eptir föður minn, ok lítillar virðíngar hefir þú 
mér leitað hér til, nema berja mik til békr. Nú sýnist mér 
svá enn, sem þú vilir koma mér í vanda, en eige í virðíng, 
°k man ek eige játa þesso.” — þorvarðr segir: lthvat hefe 
ek heyrt slíkt, at drepa hende við virþíngo þinne ok várre, 
enda man þér ekke stoða, því at þú mant biskup vera, svá 
befir mik dreymt til.” — uIIvat hefir þik dreymt?” kvaþ Guð- 
mundr prestr; en þorvárðr segir: tlmik dreymðe þat, at ek 
skylde ganga í hús mikit ok hátt, svá at ek hafða [eige] sét 
jnfnmikit ok hátt, er svá vóro mildar dyrr á, at þat var eige 
með minna móle. En er höfut mitt var komit í dyrrin, þá 
nani við herðunum á mér, ok gekk þá eigc lcngra. En ek
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liefe svá drauminn ráþit, at vegr þinn munde svá vera mikill, 
at öll kristne munde eige hyggja mega, ok munde hús þat it 
liáfa merkja kristnina, en með okkr munde eige skilea drauma. 
þá dreymðe mik draum annan, at ek þóttumst koma norðr í 
þrándheim, ok í höll Ólafs konúngs; mér þólte hann sitea í 
hásöte sínu, ok var alskiput höllin. Mér þótte hann standa 
upp í móte mér, ok breiða faðm sinn ok kveðja mik: ,kom þú 
heill ok séll, þorvarðr, ok skaltu blezaðr vera um öll norðr- 
lönd’. Nú veit ek, at þú átt drauma þessa, ok muntu fara 
utan ok verða biskup, ok muntu vera vígðr i þrándheime at 
Ólafskirkju. Nú man þér ekke stoða í móte at méla, því at 
þetta man fram ganga, hvárt er þú vill eðr eige.”. J>á skilea 
þeir talit, og segir þorvarðr Kolbeine allt viðrtal [þeirra].

1 Eptir þetta gengr Kolbeinn til fundar við Guðrnund presl, 
ok segir honum, at þeir álto fund Egidiusmesso á Völlum, 
uok var þar á funde ábóte frá þíngeyrom ok frá þverá; þar 
var Gizurr Hallsson ok Guðmundr inn dýre2, ok mart annat 
héraðsmanna, ok var látinn í kosnínge [þú ok3 Magnús Gi/.rarar- 
son, ok dró Gizurr fram mál Magnús sonar síns, ok kvað 
meire stoðar rísa undir hann lil fulltíngs, ok meirr reyndr at 
fjár[varð]veizlu en þú; en ek lét mér vel líka hvárr ykkarr 
sem til vöre kjörinn, en þá svaraðe Hjálmr Ásbjarnarson4 ok 
Hafr, ok rnargir aðrir, at þeim kvaðst lítið um utanhéraðsmenn, at 
or öðrum fjórðúngum vöre maðr til kjörinn, enda þótte öllum 
þetta svá vel, at enge varð til at rnöla í móte, ok samþykktust 
þá því allir, ok ertu nú kjörinn fastliga, béðe af guðe ok mönn- 
um. Nú véntum vér, at þú munir béðe gera guðs vilea ok 
várn.” þá svarar Guðmundr prestr: „þat vil ek fyrst heyra, 
hvárt svá er geíit öðrum héraðsmönnum sem þér, því at rnér 
þikkir stórt við liggja, ok vande mikill fylgja, ok em ek því 
tregr at ganga undir.”

Fundr á Víðemýre5.
43. þá var stefndr fundr drottinsdag á Víðemýre, ok

i) Tnl GuiYmnndar presls ok Kolbeins, A (98).
i) þar var ok Einar Ilallsson, b. v. 395. Jjessi grein stendr þar nokkru fyr.
a) [ b. v. 201, St. t) þann. 395, SlAss., A.
s) A skiptir kapítula nokkru fyr, eptir orbin: (,þá svar. Gubm. pr”.
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kómu þar þá héraðsmenn, ok lögðo þá enn af nýjo í umréðo, 
ok kemr í sama stað niðr, at þeir urðo allir þá enn á eitt 
sáltir; sendo þá menn eptir Guðmunde prcste til kirkju, ok 
kemr hann inn, ok segir Kolheinn lionum, at þeir biðea hann 
samþykkis ok jáorðs, at ganga undir vanda þann, sem þeir báðu 
hann til, at vera biskup. En er Guðmundr prestr sá hve horfðe 
af Kolbeine, at hann vilde ekke annat en þetta, ok hugðe hann 
sér þetta vera mundo délt, þá svarar Guðmundr prestr: uheldr 
vil ek hétta á með guðs miskunn, at játa þessum vanda, en 
ábyrgeast þat, at enge vere til kjörinn. f>á [svarar Kolbeinn’ : 
„mélðu allra manna heilastr”, segir liann2, ok þökkoðo honum 
allir af;t nýjo, ok er nú í annat sinn seá kosníngr fastráðinn, 
ok fara menn nú heim um kveldit.

4En um aptaninn þá var honum búit háséte, ok bar Kol- 
beinn seálfr mat fire hann, ok breidde dúk á borð fire hann. 
En er skjótt þurfte til at taka, var dúkrinn slitinn, ok rédde 
Kolbeinn um: umjök kennir nú délleika af várre hende meirr 
en verðleika þinna, er svá vándr dúkr er undir diske þínum”; 
en hann svaraðe brosande: uekke sakar um dúkinn, en þar 
eplir mau fara biskupdómr minn, svá man hann slitinn vera 
sem dúkrinn”. En Kolbeinn þagðe við ok svarar engu.

5Um morgininn eptir búast þeir til Höla með biskupscfne, 
Kolbeinn ok þorvarðr ok klerkar lians seálfs. Kolbeinn gaf 
honum uxa gamlan um morgininn áðr þeir fóro, ok kváðust 
þeir skyldo hefea upp gjalár við liann. Fara síþan um daginn, 
ok koma út til Ilóla mn aptaninn flre Kolnismeyja messo, ok 
er þá gör processia í mót honum. En er þeir vóro þar komnir, 
þá tekr Iíolbeinn ráð öll undir sik um [búss forráð ok fjár- 
lutar, al engu loforðe biskupsefnis* 4 * 6 *. f>á var þar fire Kygre- 
Björn at Hóluin. En áðr þeir kéme til Hóla, þá hafðe Lamb- 
kárr, djákn biskupsefnis, ritagerðir Kolbeins allar, ávallt er hann 
var heima; en þegar er þeir kómu til Hóla, þá var Lambkárr 
at viðseá gerr um bréfagerðir allar, en Kygre-Björn11 var tek-

i) [ b. v. 204, St. s) leibr.; segja þeir, A. 3) hér byrjar aptr B.
4) Frá Guitmunde bisliupsefnc , A (100).
а) Biskttpsefne rciá til llóla úl, .1 (101).
б) [ ráí) 011, en biskupscfni var at öngu kvaddr, II.
>) Kyf'-Björn, A.
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inn til bréfagerðar í staðinn, ok gorðe Kolbeinn sér eige þegar 
við annan rnann kérra heldr en Björn; en Björn sló þegar 
féð á biskupsefne af öfund, er hann þóttist oflítils metinn af 
honum, ok spáðe þat fire, er síðarr kom fram um Björn, 
því at meire ok margfaldare var seá öfund, er fylldist honum 
af djöfuligu sáðe óvinarins alls mannkyns ok óaflátligu1, ok varþ 
hon því meire, sem hon hafðe lengr staþit.

2[Guðmundr biskupsefne rézt til Móla um haustið, sem 
áðr var sagt, ok var hann þar flre kennemönnum um vetrinn, 
ok skipaðe öllum málum fire norðan land þau missere. Vóro 
þá sendir menn til Páls biskups, ok var hann beiddr samþykkis 
um biskups kjör ok bréfasendíngar til erkibiskups, sem enn 
man gjörr sagt verða síþarr. Tók Páll biskup því vel, sem 
hann efnde síþan.

Iíolbeinn sende menn til Svínafells.
44. þenna vetr sende Iíolbeinn menn sína austr lil Svína- 

fells á fund Sigurðar Ormssonar ok þuríðar móður sinnar, ok 
bað at þau skyldu ráðast norðr þangat til Hóla, ok vera þar 
fire feáríörráðum staðarins með biskupsefne; hann segir ok, 
at þau mundo hafa sémðer myklu meire fire norðau land en 
suðr þar. J>au Sigurðr ok j>uríðr tóko þesso vel, ok seldo 
þau þá Svínafells land ok mannaforráð í hendr Jóne Sigmund- 
arsyne, bróðursyne sínum; hann átte þóro ena ellre, dóttur 
Guðmundar gríss ok Solveigar, ok vóro þeirra börn Ormr ok Sol- 
veig, er átte Skegge Njálsson í Skógum. f>au Jón bjoggu á Val- 
þjófsstöðum. Steinunn var ok systir Solveigar, er átte Ögmundr 
Helgason. Jón selde landit Teite syne [Oddsj Gizurar[sonarj, 
hann átte Helgu J>orvarðsdóttur, bréðrúngu:! Guðmundar biskups. 
Nú rézt Jón í brot afValþjófsslöðum, ok er hann kom á Exarheiðe, 
þá snerist hann aptr ok mélte: uhér skiljumst ek nú við Fljóts- 
dals hérat, ok á ek hér nú ekke eptir”. þá svarar þóra kona 
hans: „þú átt eplir, en ek á ekke eptir”. ]>etta spáméle kom 
fram nokkurum vetrom síðarr, ok birtist með því, at sveinn 
sá var kenndr Jóne í Fljótsdals héraðe, er þórarinn hét; hann 
varþ síþan mikill maðr fire sér. þetta sumar it sama, er kaup 
þesse réðust, íöro þau Sigurör ok þuríðr til llóla, ok vóro

1) oaflatligú, A. 2) Sendir menn lil I'áls biskups, A (102).
3) bréferunga, A.
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þar ij vetr; þau buðo til fóstrs Tuma Sighvatssyne, ok unno 
allmikit'.

2Nú er svá frá sagt, at því fór fram um vetrinn, at Iíol- 
beinn réð þar cinn öllo, en biskupsefne var svá borinn ráð- 
um, at eige skylde bann ná at þar vére bróðursynir hans, 
ok gerðe hann þeim bú á Iíálfsstöðum, af því fé er honum 
[hafðe verit) getit um sumarit, en Kdbeinn gerðe sér heimolt 
at seteast á staðinn með hinn vij. mann. liiskupsefne vilde 
ok láta gefa fátékum mönnum mat í þrjú mál, en Kolbeinn 
rak þá í gesta hús, ok lét gefa þeim í eitt mál. En er jólin 
liðu af höndum, þá kom þórarinn bryte geisladags aptan til 
máls við biskupsefne ok mélte við hann : „ekke ertu forvitiun um 
bússfar, þat er vér höfum með höndum”. Biskupsefne svarar: 
„eige þikke mér sá ba/.tr, al lutast til en ráða engo”. — tlEk 
vil þó segja þér til”, kvað brytinn, (lhvat títt er, ek hefe slíkan 
mat étlat til jólavistar í vetr, sem hér hefir lenge vant verit, 
en hvern vetr hefir enzt um jól þat er soþit heflr verit, en 
nú hefir en/.t viku lengr, ok heflr þó aldri verit slíkt fjölmenne 
hér um jólin sem nú”. J»á svarar biskupsefne: uþví er svá, 
sonr minn, at Maríu þikkir betr at veill sé en Kolbeine”. Kol- 
beinn sat heá ok þagöe, ok svaraðe engu. þá gengr bryte á 
brot, en nautamaðr kemr þar þegar á hinne sömo stundo, 
ok segir hina sömo sögo frá feárfóðre því, er hann hafðe 
hendr yfir, al þat hafðe aldri orðit jafndrjúgt fyrr sem þá; en 
biskupsefne svarar eno sama: „hverr veit, nema Mario þikkc 
betra at veitt sé en Kolbeine.

Guðmundr biskupsefne sende [eptir] Ilafne Sveinbjarnarsyne.
45. En eplir jólin sendir biskupsefne þórð Vermundar- 

son vestr á Eyre, at stefna Ilrafne á sinn fund í Miðfjörð at 
Sexagesimu, ok vilde krefea liann til utanferðar með sér. En 
er líðr at þesse stundo, sein ákveðitvar, þá bjóst biskupsefne 
heiman; en er hann var korninn [til hests sins3, þá gengr 
Kolbeinn at honum, ok mélte við hann : „nú vii ek at vit leggim 
uiðr föð þá, er veril heíir með okkr í vetr, því at ekke heflr 
til orðit, ok skoloin vér engis virða, hvárigir við aðra”. Bisk-

i) frá sifeasta [í kap. 43, v. í 11. a) Frá rátíum Iíolbeins at Bólum, 
-^(104). 3) [ at kerru sinni, II.



478 BISKUPA SÖGUR. Guftmundar saga.

upsefne svarar: uekke þikkjumst ek til saka liafa gert, enda 
er vel at þér hafit svá gert, enda ábyrgist þér, ef þér hafit 
annan veg gert”. Iíolbeinn svarar: „hvárirtveggjo muno nokkoro 
hafa um valdil, svá verðr optast; nú er líkiikt, at ver valdim 
meira um, enda viljum vér því biðea þik fyrgefníngar; viljom 
vér ok firegefa þér, ef þú hefir í nokkuro oftekjur haft”. 
Biskupsefne segir: „góð* ero góð orð, ok muno þar nú hvárir 
dulþir at sínum gjörnínge, því at ek dyljumst við, at ek [hafaj 
við mart oftekjur haft í vetr, því at ek hefe eige koste átt”. 
Nú ferr hann vestr í sveitir, ok gistir at þíngeyrum, þar var 
nunna ein góð, hon var einsetokona, hon var skynsöm; hon 
hét Úlfrún, hon var móðir Simonar prests ens mikla. llon 
hélt svá ríkt einseto sína, at hon vilde eige, at son hennar 
kvéme1 til hennar, svá at hon sée hann, þá er hann sótte 
hana heim. llon segir svá biskupsefne, at Maria hafðe þat 
vitrat henne, at guð ok hon vilde, at hann vere biskup, uok 
skaltu eige undan teleast, ef þú vilt guðs vilea fylgja, sem þú 
mant þat vilea, því at þat er étlat”. Sjá sögn þótte lionum 
merkilig, ok nam trúnat á. Nú ferr biskupsefne þaðan, til 
þess er liann kemr á Staðarbakka í Miðfjörð at nefndum dege. 
Inn sama aptan kom þar ltafn Sveinbjarnarson vestan or Fjörð- 
um, sein ákveðit var. þar tulðe biskupsefne langa tölo ok 
merkiliga drottinsdag, ok lýsle því, ef nokluirr maðr vére sá 
kominn þar, er manns visse ván, er undir þann vanda vilde 
ganga, er honum var étlaðr3, því at [hannj kvasðtfeginn vildu 
upp gefa, ef þat métte verða með samþykke manna. En því 
treystist engc þeirra, cr þar var kominn, at vera þessa hnekk- 
íngarmaðr, ok var á þeim funde ráðin utanferð IVafns Svein- 
bjarnarsonar með biskupsefne. Af þeim funde fór llafn Svein- 
bjarnarson heim vestr á Eyre, en biskupsefne norðr til Ilóla 
með íöroneyte síno.

Bréfsendíngar biskupsefnis.
4G. Um vetrinn hafðe biskupsefne sent menn með bréfe 

austr til Svínafells Sigurðe Ormssyne ok þuríðe, þai mclte svá: 
uGuðs kveðjo ok sína sendir Guðmundr, er nú er kailaðr bisk- 
upsefne, Sigurðe ok þuríðe. Guð heflr miklar jarteinir við oss

1) eigi, b. v. Á. a) cba sá cr lionum vildi hnckkja, b. v. B.
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gert, um þat, at vér skyldim lieit vár efna mega, sem vér er- 
om skyldir til við yðr, at fá yðr staðfestu. Nú em ek þurftugr 
yðars fulltíugs, er ek liefe meira vanda á mik tekit, en ek sea 
til férr at bera; nú býð' ek ykkr til staðar forráða með mér ok 
íjár forráða, ok komit sem fyst megi þér, því at þat gegnir 
staðnum ok mér, ok öllom oss. valctc".

“Nú er Sigurðe koma orð biskupsefnis, býst hann ok ferr 
austan eptirjól, ok bittust þeir biskupsefne* 3, er bann fór heim 
norðr, ok fór Sigurðr skjótara norðr til Hóla. En er biskups- 
efne kom heim, þá var lagt í umréðu, hverja koste Sigurðr 
skal bafa, bann kvaðst eige vilea til ráðast, nema honum vére 
iiandsalat staðarforráð ok staðarfé, en biskupsefnc var þess 
tregr, [at handsala honum staðinn4. J>á báðo vitrir menn: Kol- 
beinn Tumason, Ilafr llrandsson, ok margir aðrir, at biskups- 
efne skylde beldr bandsala Sigurðe staðinu, en hnekkja slík- 
um manne frá sem Sigurðr er, ok þótte öllum eige mega betr 
fire seá staðar forráðum, en selea í hendr Sigurðe ok þuríðe, 
ok rézt þat or, at bann handsalar Sigurðe staðarforráð öll með 
sér. Síþan ferr Sigurðr heim austr með bréfe biskupsefnis 
í Skálabolt lil l’áls biskups, svá mélanda: „Iíveðjo Guðs ok 
sína sendir Guðmundr, er nú er kallaðr biskupsefne5. Vér 
liöfum játazt undir meira vanda, en vér sém til férir at bera, 
ok haft ekke yðart [lof liltí, sem vera átle. Nú viljum vér 
biðea yðr á at lila af guðs hálfu, sem þér erot skyldir til, at 
segja, hvat yðr cr nöst skape. Vilit þér annan mann kjósa til 
þessa valds ok vanda, er vér höfum ómakliga undir gengit, 
þá vil ek feginn upp gefa ok fara, því at ek verð þess varr 
af nokkorum mönnum, at þetta [þikkjast ofmélf1 hafa. En ek 
hefe því ráðil Sigurð Ormsson til staðarforráða með mér, því 
at menn kvíddo feárforráðum rnínum. Nú ráðit skjótl annat- 
tveggja, þat er guð kennir yðr, ok sendil mér bréf sem fyrst, 
bvárt sem þér kjósit mik til eða frá”.

1) bit), Ji. 2) Sigurifr fcrr austan, A (107).
s) á leií), b. v. li.
4) [ en kvecist gefa mundu statíar forráf) í hendr Sigurbi, II.
sýþann. A\ l’áli biskupi sendir gufes kv., 0. s. frv., li. 
c) [ ráb til ok lof, II. 
r) [ vildu ómælt, B.
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Enn bréfsendíng.
47. En er Sigurðr kemr í Skálaholt ok fðrirPále biskupe 

bréf biskupsefnis, þá sendir Páll biskup bréf austr í Odda til 
Sémundar: „Iíveðju guðs ok sína sendir Páll biskup Sömunde 
bróður sínum. Hréf Guðmundar biskupsefnis er komit til mín, 
þat er ek skylde kjósa annan mann til biskups, ef ek vil, en 
hann lézt búinn upp at gefa kosnínginn, hann heflr ok ráðit 
Sigurð [Ormsson] lil forráða með sér, því at þat ugðu menn 
lrnlzt áðr, at fjárvarðveizla hans munde eige vera með forseá. 
Ek þikkjumst ok þess kenna á bréflnu, at hann man étla utan 
í sumar, ef hann er til1 kjörenn, því at hann bað mik [gera 
skjótt annathvárt, at2 kjósa liann til eða frá. Nú vil ek at þú 
segir, hvárt ek skal at kveða”. — Sémundr sendir bréf at móte 
til Páls biskups, þat er svá mélir: ltPále biskupe sendir kveðju 
guðs ok sína Sémundr bróðir lians. Veiztu, bróðir, at Guð- 
mundr biskupsefne heflr verit ekke mikill vinr í málum várum 
Sigurðar, en þó er hann mjök leyfðr af mörgum mönnum, ok 
líklikt, at því mune kosníngr til hans fallinn, at þat mune 
guðs vile vera; spyr ek ok, at iiann mune fire margra luta 
sakir vel til fallinn, béðe fire sakir gézku sinnar ok siðvende 
ok hreinlífls, er mesto varðar. En ef nakkvat cr annat i, þá 
takþu ekke vanda af þeim Norðlendíngum, at þeir ábyrgist sjálflr 
kjör sitt; er þat mitt ráð, [at þú kjósir3 hann heldr til en frá, 
því at eige er víst, hverr guðe líkar betr en seá, ok er 
vánu4 * bezt at hétta; óráþit er, at sá flnnist, er ekke má at 
íinna. Einhlítir gerðust þeir Norðlendíngar um kjör sitt, enda 
bere þeir nú ábyrgð fire hve verðr”.

5Nú kemr bréflt í Skálaholt, þá sendir biskup orð þorvalde 
Gizurarsyne6 ok Magnúse bróður hans, ok Sigurðe, ok setto 
þeir fund; ok lýsir bisluip yflr flre þeim, at kosnínge var orpit 
undir hann, ok hann liafðe ráðit íire sér, at kjósa [Guðmund 
til biskups, sem áðr var ráðit1. Binda þeir þá allir saman 
þetta fastmélum, ok sendir Páll biskup, ok þeir Sigurðr, íngi- 
mund Grímsson með bröfe til biskupsefnis. þat bréf mélte

i) eigi frá, D. 2) [ skjótt atkveíia, hvárt ek vilda, II.
з) [ kjós, D. 4) or vænu, D.
s) Jlrif Páls biskups, A (109).
и) Halli, b. v. 395. j) [ hann til en cigi frá, D.
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svá: — „Páll biskup sendir kveðju guðs ok sína Guðmunde 
biskupsefne. Guð hefir þik kjörit til biskups at guðs lögum 
ok manna, svá sem má fulligast á váro lande. Nú er guð ok 
góðir menn hafa þenna vanda á þik lagt, þá berr oss nauð- 
syn til at liitta þik sem bráðast, því at vér kennum þess í bréfe 
þínu, at þú mant utan étla í sumar, ef svá ferr sem þú étlar. 
Nú vil ek koma at móte þér þar sem þú vill, en kunna þökk ok 
ofussu at þú sékir mik lieim, enda skylda þik eige til þess, 
því at mörg nauðsynea erende á ek til erkibiskups, þau er ek 
vil at þú komir á minn fund áðr þú ferr utan”.

1 iNú líðr velrinn af höndurn, ok ferr biskupsefne eptir 
hvítadaga suðr í Skálaliolt at bitta Pál biskup, tekr Guðmundr 
biskupsefue við bréfum þeim, er hann sendc erkibiskupe; ferr 
hann síðan heim til Ilóla. þá kemr Sigurðr ok austan ok 
þuríðr, alfare til Hóla, ok gera þann kost biskupsefne, at fé 
þeirra skylde ekke þverra, ok kölloðo þau þat X hundrut- hundr- 
aða, þat var allskonar fé, béðe frítt ok ófrítt, ok varþ liann því at 
játa. Síþan var hann búinn til skips með tíundavöro sína. [þá 
bafðe Guðmundr biskupsefne j;! vetr ens fimta tigar, er hann fór 
utan til biskupsvigslo. — Á þessum misserum andaðist Sverrir 
konúngr, en llákon son hans var til konúngs tekinn. Andlát 
Iínúts Danakonúngs ok Dirgis jarls af Gaullande. Utanför Magn- 
ús Gizurarsonar. Andaðist Berse enn auðge. Narfe prestr 
Snorrason4.

Rafn Sveinbjarnarson kom lil skips.
48. [En er biskupsefne kom til skips5, þá kemr Rafn 

Sveinbjarnarson vestan á skipe, ok er þá búinn at fara með 
honum sem þeir höl'öo étlat. þar ráðast til ferðar með þeim 
XV islenzkir menn. þar var Rafn Sveinbjarnarson, Thomas þór- 
arinssonfi, ok ívarr Jónsson, Grímr Hjaltason múnkr, Erlendr 
prestr, Rergr1 Gunnsteinsson ok Eyjólfr Snorrason ok þorsteinn 
Kambason1', Guðmundr prestr þormóþarson, Rrandr,J Dálksson,

i) Sigurfrr ri>zt til staifarforráfa, A (110).
a) cc., B. a) leiíir.; ij, A. t) [ v. í Ji.
») [ Siíian var hann búinn til skips meí> tíundavöru sína, en er hann 

var búinn, li.
o) Ragneiharson, B. t) prestr, b. v. B. e) Kampason, B, 395.
«) prestr, b. v. II.
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Pettr' Bárðarson ok Snorre bróðir lians, J>órðr Yermundarson 
ok Höskúldr2 Arason, Kollsveinn3 Bjarnarson. þeir létu út 
drottinsdag [fyrir] Divisio apostolorum4. Biskupsefne liafðe sendan 
frá skipe norðr um fjörð Kollsvein5 at sðkja vatnkeröld, ok kemr 
hann norðan at íirðe þá er skipit siglir út, ok er orþinn strand- 
arglópr; þar koma þá at jafnt róande5 menn í skyrtum ein- 
um; þar var Narfe or Brekku, ok vóro þeir komnir með fiska- 
farm austan or Flaley. Nú segir Kollsveinn þeim vandröðe 
sín, ok skorar á þá til fulltíngs. — „IUá ertu við kominn”, segir 
Narfe, ltok er þetta beðe þín nauðsyn ok biskupsefnis, ok skal 
víst verða við þer”. J>eir kasta gagne síno þegar af skipe, ok 
taka við Iíollsveine ok fargagne lians, ok róa undir seglino út 
eptir firðe. Tekr þá vindrinn at vaxa ok gengr skipit undan. 
]>á er þeir seá at í sundr berr með skipunum, tckr Narfe til 
orða: (lhve langt föro vér eptir kaupskipino, áðr þérþikke klðkis- 
laust eptir sótt várrar handar”?—Kollsveinn svarar: „útífjarð- 
arkjapta, þar lil er hat' tekr við”. — tlSvá er jafnt”, kvað Narfe, 
„skal ok svá vera”. En er kaupskipit kemr út at Hrísey, þá 
tekr biskupsefne til orða: „nú skal fella seglit, ok vil ek eige 
sigla frá manne mínum, þeim er á lande er, enda vil ek hafa 
messo í dag í eyjunne”. Austmenninir mélto við, ok öllum 
var þetta móte skape at ónýta svá góðan byr. En hann segir 
at þeim munde hefna, (lok man guð láta koma meire seinkun 
farar várrar”. EnT er þeir sá at honum mislíkaðe, þá var fellt 
seglit ok kastað akkere, ok gekk biskupsefne á land, at sýngja 
messo. Nú þurftu þeir Narfe eige at róa lengra; stígr Koll- 
sveinn þar á skip; en um morgininn er byrr, ok vilea þeir 
heimta upp akkere sitt, ok er þat fast, ok ganga til aðrir at 
öðrum, ok leita í þess er þeim kemr í liug, ok gengr eige 
upp. ]>á er sagt til biskupsefne, ok gengr hann til ok mðlte: 
„drotlinn minn, leys þú akkeritl”, ok tekrí strenginn; þá losnar 
upp akkerit þegar, ok taka þeir til segls, ok siglöo til Gríms- 
eyjar; þar liggja þeir viku. ]>á kemr byrr á, ok siglðo þeir 
norðr fire Gnúpa; þá kemr andviðre, ok rekr þá alit vestr fire 
Skagafjörð. ]>á létte þeim rétte, ok herkja þeir þá í annat sinn

1) |>órt)r, 395. j) Hrollaugr, B, 395. a) þann. li, StKolbeinn, ^
(alstatiar). 4) 1202 var Divisio aposlolorum (— 15. Juli) a mánudag.

5) Kolbein, A, e) iij, b. v. B,
7) þann. B; þetta varb, at fellt var seglit, b. v. A,
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norðr flre Langanes. |)á kenir enn landviðre, ok leggja enn í rétt, 
ok rekr vestr í haf. l>á dreymir konu eina nm nótt á skipino, 
at henne þótte maðr mikill ok dýrðligr koma at skipe þeirra í 
biskupsbúnínge, ok ganga eplir skipino, þar lil cr hann kemr 
þar at, er biskupsefne hvílir, ok blezaðe yfir bonum. llenne 
þólte sem þar vére Jón biskup, ok síþan vaknar hon.

Frá hafgerðíngum.
49. IJm morgininn eptir talar hiskupsefne um: (iþat er 

mitt ráð, at taka til segls ok sigla vestr um landit, því at ganga 
á landnyrðíngar, ok mun eige ganga norðr um landit.” þetta 
er ráðs tekit, at þeir föra segl upp, ok sigla vestr um landit, 
ok svá fire Vestfjörðo, ok suðr fire Suéfellsnes, ok auslr fire 
Eyjaljölli) 2; ganga þá á landnyrðíngar, ok rekr þá suðr allt í 
haf, þar til er þeir verða varir við Suðreyjar, ok bera kennsl á, 
at þeir ero komnir at eyjom þeim er Hirtir hcita. þá berr þá 
suðr í haf, at írlande; sigla þeir þá suðr fire írland, ok hafa 
storm veðrs, ok heyra þeir grunnföll á alla vega frá sér. |>á 
réðir biskupsefne um, at allir menn skyldu ganga til skriptar 
á skipino, en kenniinenn allir skyldu gera krúnur sínar, ok 
skyldu menn taka at heita. Svá var gjört sem hann bauð. 
þeir héto at gefa alin af sekk hverjum, ok göra mann til IVoma, 
ok gefa hálfa mörk vax, hverr maðr, lil kirkna. |>á féll þegar 
veðrit. Um síðir bar þá at Skotlande, ok lágu þeir nokkurar 
nétr norðr frá Staure. Undan Skotlande tóku þcir sunnan veðr 
svá mikit, at þeir mcnn sögðo svá, er þar liöl'ðo verit, at þeir 
hefðe aldri komit í jafnstóran seá, scm þá erþeir sigldo undan 
Hvarfino á Skotlande. Grímr Iljallason kvað þá vísu þessa: 

Eisande veðr undir 
Uðr, nú er hvast or suðre, 
stérir [sterkar bárur3, 
starf era4 smátt, fire lívarfe: 
klökkr verðr kjölr, en rakkar5 
kemr hregg í stað seggja; 
nú ero fjöll á sé sollin, 
súð gengr é sem prúðast.

i) Reykjaues, U. %) Eyjafjall, A. a) þaun. li-, sterkr baru, A.
«) varat, Ji. s) rakkan, 395. Rafns, s.
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þá lögðo þeir í rött harðan; ok of nóltina heyrðo þeir menn 
er vörð héldu ok vöktu, breste stóra ok ógurligan gný. þeir 
urðo varir við báru mikla, at þeim þótte ráðinn bane sinn vera, 
ef hon genge at llöto skipino, [vildo stýremenn' þá taka til 
segls, ok kváþu þat eitt lífs lijálp vera, ef þeir fenge íire snúit 
ok undit seglit. llrafn Sveinbjarnarson segir nér komna bár- 
una, en þeim métte þat endast. llann bað þá, at ganga skylde 
til hiskupsefnis, ok segja honum hvar komit var. Biskupsefne 
stóð upp þegar, ok tók helga dóma, ok gekk lit á borð með, 
ok blezaðe; [þá snore skipinu- í móte bárunne, ok er þeir vóro í 
brjóste hennar, þá lirunde hon öll, þar sem þeir mátto seá, nema 
flre stafninum, ok í því gekk inn á bððe borð, ok tók frá sólbyrðin, 
en húðföt rak aptr í austrúm* 3 4. Iíaupmönnum varð öllum eilt á 
munne: „betr fór en líklikt”, segjaþeir; en biskupsefne þakkaðe 
guðe, ok sagði fara eptir líkendum. Síþan tóko þeir til segls, ok 
höfðo svá mikinn storm, at þeir siglðo við eitt rif; ok at kvelde 
eins dags, þá sá þeir land, ok vóro ko[m]nir svá nðr, at boðar 
vóro á béðe borð. þeir visso, al þeir vóro komnir at Suðr- 
eyjom, en þar þóttist enge maðr kunna leið at segja flre, ok 
þat étloðo flestir, at skipit munde brjóta en menn týnast.

4Ok er þeir vóro komnir í svámikinn háska, þáurðoenge 
úrréðe kaupmanna. J*á mélte biskupsefne til Hrafns, ok bað 
hann segja leið, en ltafn baðs[t] undan, ok kvaðst [þarj aldri 
komit hafa; en biskupsefne bað hann til fara, kvað mikil mundo 
mega géfo hans. Rafn svarar: ^dýrt er drottins orð”, ok bað 
biskupsefne gefa sér blezan. Síþan tók Rafn til leiðsagnar at 
samþykke allra skipara, ok bað þá sigla at eyjonum at flresögn 
Rafns. [>at s[egir] Thomas prestr þórarinsson, at þat vére 
þrysvar um nóttina, er þeir siglðo, at liann kvaðst eige annal 
mega seá, en landit vére flre stafn fram. |>at var jafnskjólt, 
at þeir vóro komnir í gögnum eyjarnar, ok þá sá þeir dags- 
brúnina. ]>esso nést kómo þeir skipe síno í góða höfn, við 
ey þá er Sandey heitir. [>á röð flre Suðreyjum Ólafr konúngr. 
Biskupsefne gekk á land upp, ok til kirkju, ok vilde hafa tíðir.

1) vilde Bótólfr stýremaftr, II. [ b. v. II.
3) leibr. eptir II; austrinn, A.
4) LeiiYstign Jlafns, A tll3). þat sem eptir er kapítulans er í li miklu 

fjiilorbara (sjá Vfbb. kap. 4).
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þar var fire konúngr; hann bauð biskupsefne til borðs með 
sér, ok hann þá þat. Síþan fór biskupsefne til skips; siglðo 
góðau byr ok urðo vel reiöfara, ok kómo skipe síno Við Noreg 
suðr frá þrándheime, þar sem á Eiðe heitir. þeir spurðo þar 
andlát Sverris konúngs. þar lágo þeir um rióttina. þaðan siglðo 
þeir norðr til þrándheims, ok héldo skipe síno inn til Niðar- 
óss. þá kvað Grímr vísu:

Hér náðum val víðis 
víglundr með Guðmunde 
sterkr at stöðva merke 
stefnu biskupsefne: 
frágum áðr á Eiðe 
einne nótt1 fire dróttins", 
trauðr man glaum at géða 
grams herr, bana Sverris.

Guðmundr vígðr lil biskups.
50. í Norege var biskupsefne um vetrinn, ok vóro þar áttar 

margar stefnur at um hans mál; talðist haun undan mjök, ok 
lézt lítt til fallinn þessa embéttis; ero þar langar frásagnir, 
áðr Guðmundr biskupsefne vére vígðr. En svá kom, at hann 
var vígðr til biskups af Eiríke erkibiskupe á messodag heilagrar 
meyjar Evfemie. þá var Hákon Sverrisson konúngr yfir Nor- 
ege*. Um sumarit eptir fór Guðmundr biskup út til íslands,

1) b. v. B; v. í A. t) dróttum, 11, Iiafns s.
s) Hér er 395 miklu íjíilorbara en A , en flest fánýtt, og skal því ati 

eins hi<5 helzta til greint: „Var herra Gubmundr biskup vígfcr í Kristskirkju 
í Urándheimi”. . . . „Dvaldist hann vetr þenna í Noregi, ok var sæmilega 
tekinn af Hákone konúngi”. . . „Optliga töluíiu þeir erkibiskup, hversu 
kristinn róttr héldist á Islande, ok sýndist þeim einn veg bátum, at of- 
mikinn yfirgang þoldi heilög kirkja ok gubs kenncmenn af veraldlegum 
bíifeingjum” .... „marga hluti aílra töluím þeir meþal sín , ok urílu 
um allt vel samhuga.... tók G uþmundr biskup ortlof.... létu sííian í haf.... 
komu aþ Austjjörþum”. — „Sem þeir höftiu fá dægr legit firir austan, skipt- 
ist um veþrföll, ok settust upp vestrænir útnyrþingar; ok rneír því at 
kaupmönnum þótti seint, at vestr gengi um Langanes, tóku þeir land i 
Mjóvafiríii i Austfjörbum'’. J)ví næst er um fögnuí) Austfirbinga, ok komu 
biskups heim á staþinn . . . „gladdist nú lieilög Hólakirkja ok hennarkenni- 
■nenn, veitandi sæmiligustu processionem sínum formanni”. . . þvi næst er 
lóng þula um dygbir biskups; því næst lítill eptirmáli, likt og í B (Vibb.

1. B. 32
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ok kom skipe síno í Mjóvafjörð í Austfjörðum. J>á fór Guð- 
mundr bisku]) út til stóls síns til Ilóla. J>á hafðe bann ij'. 
velr hins fimla tigar2.

3[Á þessum misserom uröo þessir lutir: Býsna sumar. 
Vígðr Guðmundr biskup ok útkominn. Jíosinn Ilallr lil iögsögu. 
Bereavín fyrst. Jón Grenlendíngabiskup á íslande. Útkváma 
Magnús Gizurarsonar. Andaðist j>orkell ábóte ok Arnórr Evj- 
ólfsson, ok }>óra Guðmundar dóttir gríss4.

Frá höfðíngjum5.
51. Berse prestr enn auðge andaöist á því áre sem 

lirandr biskup; tók þá Snorre Sturloson arf allan eplir hann. 
Rézt liann þá til bús lil Borgar ok bjó þar nokkora vclr. þá 
bjó þórðr Böðvarsson í Görðum, móöurbróðir lians, ok átte 
liann þíngmenn um Akranes, ok marga upp um hérat. llon- 
um þótte jþórðr Sturloson, systurson sinn, leggja þíngmenn sína 
undir sik þá er honum vóro nöstir; gaf liann þá Snorra hálft. 
jjiindarmannagoðorð0 við sik, ok skylde hann iialda þíngmenn 
fire þórðe ok öllum þeim er á leitaðe. Ok er Snorre Slurloson 
liaí'ðe tekit við þíngmönnum, þá þótte [þórðe Böðvarssyne liann1

kap. 5). f>vi næst, hversu nú liafi framkomit fyrirspá Guíimiinclar kár- 
höfoa og íngimundar prests, og barnleikar Gufemundar, er hann var „skip- 
atbr biskup í lciknum, sem heilagr Icronymus skrifar af Athanasio erkihiskupi, 
er hann var úngr at aldri, var biskup gjörr i piltalciknum, en varí) siíian, 
sem öllum er kunnugt, hinn mesti erkibiskup í kristni gubs”. . . . J>á um 
gjafir og skilnaí) biskups vi'b Rafn mec) líkum ortium og í sögu llafns. 
J>vi næst um bænir Guímiundar biskups, fsjá Vibb. kap. 10). — Jjarnæst; 
„Mikit hallæri ok hart gekk yfir fólkit, cinkanlega fyrir norhan land, 
hinn fyrsta vetr cr herra Gubniundr biskup sat at sínum stóli, svá at xx. 
e. manna var talt at dæi frá vetrnóttum til fardaga, flest af sulti. ok harV 
rétti, um Norí)lendíngafjórí)úng”. í) lei'fer.; iij, A.

2) Hér cndar í B prestssaga Gufemundar, en hefr biskupssöguna, og 
skýtr I! hér inn litlum eptirmála vií) prestssöguna, og j>ar næst formála 
fyrir biskupssögunni (sjá Vibb. kap. 5—G).

s) Ti&ende, A (115). 4) [ v. í B.
o) Fyrisögnin sett eptirgetg.; A skiptir þessum kap. í 5 kapítula meí> fyrir- 

sögnum : Snorre Sturloson fór lil llorgar — Vrá Sémunde i Odda. — 
Vrá Orme. — Frá Lopte syne l’áls biskups. — Sighvatr Sturloson keypte 
[Sau&afell], (116—120). «) þanu. Sl.; Tðmanna goborb, 4.

7) leibr. eptir Sl.i f lionum Böbvarr son lians, A.
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meirr leita á sína vine en áðr hafðe þórðr' á leitað. Snorre 
Sturloson fór búe síno í Roykjaholt eptir samníng þeirra 
Magnús prests; gjörðist hann þá höfðínge mikill, því at fé 
skorte eige; var hann hinn meste fjárgézlumaðr ok fjöllyndr. 
Hann átte börn við (leirum konum en Herdíse. Son átte hann 
er Órékja hét. jmríðr, dóttir Halis Örékjosonar, var móðir hans. 
Hann átte börn [viðj Guðrúno, dóttur llreins llermundarsonar, 
ok komst ingibjörg ein or barnésko, þeirra er þau átto. j>ór- 
dís var dóttir Snorra, Oddný liél hennar móðir.

Sémundr þótte maðr göfgastr í þann tíma á íslande; 
hann hafðe í Odda rausnarbú, ok álte hann mörg bú önnur. 
Eige var Sémundr eiginkvángaðr, ok fóro orð meðal þeirra 
Haralds jarls, at hann munde gipta honum dóttur sína Langlíf, ok 
var þat á milium þeirra, at Sémundr vilde eige sekja í Orkneyjar 
brúðlaupit, en jarl vilde eige senda hana út híngat, j>au vóro 
elzt barna Sámundar: Margrét, er álte Kolbeinn kaldaljós, ok 
Páll, vóro þau systurhörn þorgríms alikarls. Sémundr átle 
dóttur er Solveig hét, ok var Valgerðr, dóttir Jóns Eoðmundar- 
sonar, hennar móðir; hon varðveitte bú at Keldum; var þat it mesta 
rausnarbú. Yilhjálmr ok Haraldr, Andreas ok Pliilippus vóro 
Sémundarsynir. Yngvildr Einriða dóttir var þeirra móðir, hon 
varþveille bú. Hálfdan ok Björn ok Helga vóro sör um móður. 
jmrbjörg var þeirra móðir, rangösk kona, Öll vóro börn lians 
l'ríð ok vel ment.

Ormr bróðir Sémundar bjó á Breiðabólstað í Fljótshlíð, 
hann var spelungr at vite ok it mesta göfugmenne. liann 
liafðe fyrst þá frillo, er j>óra bét Eireksdóttir, syslir Kolskeggs 
ins auðga í Dale. Jón var son þcirra ok llallveig dóttir. Ormr 
var vellauðigr at fé, því at hann hafðe af fe Kolskeggs slíkl er 
hann vilde, því at j>óra var ari'e Kolskeggs2 en börn hennar 
eptir hana. Borghildr var ok frilla Orms, ok vóro þeirra synir 
Sigurðr ok Andreas, ok margar dálr.

í Skarðino vestra bjó Loptr son Páls biskups, ok var hinn 
friðaste maðr, ok þótte vénn til höfðíngja. Ketill var ýngstr 
sona hans3 ok inn vinsélste. Svá s[egir] |>orvaldr Gizorar-

>) pacj er: Jiórl&r Sturluson. •>) Skolskeggs, hér, A.
s) þaí) er: Páls biskups. — Ketill var hinn ýngri sou biskups ok enu 

vinsœlli, Sl.
32*
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son, at sonum Páls biskups vére ólíkt farit, kvað Iíetil vilea 
mönnum hvatvitna gott, en Lopt kvað luinn méla hvatvitna gott. 
Jmrvaldr bjó í Hruna, ok vóro bans svnir Guðmundr ok Kléngr, 
líjörn ok Einárr, Teitr. Síþan fékk hann ]>óro Guðmundar- 
dóttur, Halldóra var elzt barna þeirra, þá Gizurr ok Iíolfinna.

Sighvatr Sturloson bjó í Hjarðarholte nokkora vetr; síþan 
keypte hann Sauðafell, ok fór hann þangat nautfellisvár it 
mikla', ok bjó hann þar, ok gjörðist hinn meste höfðínge ok 
vinséll við sína inenn. Meö þeiin Iíölbeine Tumasyne var liin 
mesta vinátta með tcngðum. Kolbeinn réð þá mesto fire norð- 
an land; hann hafðe öll goðorð fire vestan Eyxnadalsheiðe til 
móls við [Möðruvellínga goðorð2 , en Melmenn áttu sinn lut 
goðorða. Fire norðan Eyxnadalsheiðe áttu þcir goðorð Ög- 
mundr sneis ok Ilallr Kleppjárnsson. þorvaldr son Guðmundar 
dýra fékk Sigurðe Ormssyne þau goðorð er hann hafðe átt; 
en Sigurðr gaf þau goðorð Tuma Sighvatssyne, ok komst Sig- 
hvatr svá at þeim siþan3.

Ilófust deilur Guðmundar biskups ok Kolbeins.*
52. }>á er Guðmundr biskup kom út ok hann tók kenne-

mannaforráð ok stjórn fire norðan land, urðo margar greinir 
með þeim Kolbeine Tumasyne, þat er sinn veg þótte hvárum 
þeirra, ok var [með] þeiin mikit sundrþykke; var biskup minne 
leiðíngamaðr en svá sem Kolbeinn étlaðe. [Um várit eplir, er þau 
Sigurðr ok þuríðr böfðo verit ij vetr at Hólum, þá bað Guð- 
mundr biskup Sigurð, al hann skylde ráðast norðr til Múnka- 
þverár at liressa staðinn, er mjök var af sér kominn at húsum. 
Ormr i'aðir Sigurðar var systursonr Bjarnar biskups, er staðinn 
hafðe settan at J>verá, ok andaðist Ormr þar múnkr, ok hafðe 
Sigurðr því elsku á staðnum, ok fór hann við bén Guðmundar 
biskups ok Orms frénda síns abóta, ok snere hann áleiðis 
staðinum mcð fé ok at húsum5. Sigurðr Ormsson var skamma 
hríð at J>verá, áðr Guðmundr biskup skipaðe honum staðinn

1) }>at er: 1187 (sjá isl. Ann.).
2) Avelllnga gotorÍ!, en Jorsteinn ívarsson gaf Snorra Sturlusyni Avcll-

ingagoborí), þat er hann átti, St. 3) kap. 51 v. í Ii.
.) Fyrirstígn eptir getg. — ]>á er Gvitmundr biskup kom út, A.

[ v. í B.
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ý. Möðmvöllum; var J>á sémiliga með þeim í fyrsto, en þó 
grénðist' brátt. Tume Sighvatsson var jafnan með Sigurðe ok 
(lctr Arnórs Tumasonar, Ilerdís ok Sigríðr.

aMeðr því upphafe reis deila með jieim Guðmunde bisk- 
upe ok Kolbeine Tumasyne ok hans vcu/.lamönnum: Ásbjörn 
liét prestr, sá er Kolbeinn bafðe fire sökum um fornt fémál, 
ok kölloðo sumir meun þá feárheimto eige rétta. Nú sökir 
prestrinn biskup at sínu mále, en biskup þóttist eiga dórn á 
prestinum, ok kallaðe hann freálsan lire Iíolbeine. Nú sékir 
Kolheinn prestinn at landslögum til útlegðar ok dauða. En er 
þeir vðlto um dóminn á þínge, þá gekk Guðmundr prestr til 
dómsins með slaf ok stolo, ok íirebauð þeirn at déma prest- 
inn; en þeir demðo eige at síðr. En annan dag eptir flre- 
bauð biskup Iíolbeine ok öllum þeim, er í þessom dóme höfðo 
verit ok þar höfðo [eiöum ok vitnum borit®, alla guðs þjónosto; 
en eptir þetta tók biskup prestinn til sín, en kona prestsins 
gaf Kolbeine fé lil þess at bú þcirra verc í friðe.

4lJm haustið veilte Kolbeinn biskupe heimsókn, ok stefnir 
húskörlum biskups skó[g]gangsstefaum, er hann samneytte við 
prestinn. Við þetla varð biskup svá styggr maðr, at hann 
bannférðe líolbeiu. Nú koma til vinir þeirrá, ok vilea setla 
þá, ok verþa þeir sáttir með því móte, at Kolbeinn feste ein- 
döme biskups, béðe skripta ok fégjalda; en böndr festo Kolr 
beine, at halda upp fébótum iirc hann, slíkum sem biskup vilde 
gert liafa. Ibi um sumarit á þínge gerðe Guðmundr biskup 
gjörð þessa með ráðe Páls biskups ok Sémundar í Odda, xij 
hundrat vaðmála á hendr Ifolbeine. þat fé galzt hálft [en hálftj 
eige, íire því at Kolbeinn vilde, at Guðmundr biskup heimte 
al bóndum, íire því at þeir höfðo fest gjaldit; en biskup vilde 
heimta at seálfum Kolbeine, er til festo gekk við hann um 
fégjaldit. [þá hafðe Guðmundr veril ij vetr biskup. Á þesso 
áre andaðist Hákon konúngr ok llerse IJaildórsson. lIófstErl- 
ingr steinveggr. Obiil5 Ormr prestr Eyjólfsson6.

i) yrœnast (grpnast) = vcsna, minka, grennast, sjá Helgakv. Hund. 
b. ii. 48, Sturl. s. 3, 20 og vi'fcar. — grædist (upphafl. grædistP), II.

j) Frá Kolbeine, .1 (122).
a) [ ciba unnit eba vitni at borit., II.
«) Swtt biskups ok Kolbeins, A (123).
r) O == Obiit, .4; j). e. andabist. o) [ v. i II.
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Guðmundr biskup bannsette Sigurð ok Hall.
53. f>at sumar it sama hafðe Guðmundr biskup í stormél- 

um ij höfðíngja, Sigurð Ormsson ok Ilall Kleppjárnsson, fire 
l»at, er peir höfðo tekit mann or múnkaklaustre til meiðínga 
ok limaláts. J>eir höfðo ok kúgat mikit fé af einum bónda, ok 
kölloðo þat höfoðmund hans, ok höfðo þeir seálfir allt fé 
hans. Hallr séttist við prest, ok vilde eige dóm biskups á þesso 
mále, ok ero þeir nú í stórmélum. Kolbeinn varast nú fyrst 
samneyte við þá, en þó kom svá, at öll alþýða samneytte þeim. 
Kom þá svá, at þeir bönnoðo kaup öll til staðarins ok s'ölur, 
til slíks sem nauðsyn bar til. En mál þesse lukust svá, at um 
haustið, Mauritius messo, séttust þeir Sigurðr ok Ilallr við biskup, 
ok lögðo allt sitt mál á biskups dóm. En Iíolbeinn sitr heá þesse 
sétt, því at hann vilde eige fé gjalda, en bi'skup vilde þvílíka 
sött af Íionum liafa sem binurn. Nú kallar biskup Kolbein í 
banne af samneytíngo við þá Sigurð; en Iíolbeinn ok öll al- 
þýðan metr þat enskis.

Biskup bannsette Kolbein.
54. Um v'etrinn fire jól bannsetr biskup Iíolbein, af þeim 

sökum, er liann samneytte bannsetlum mönnum, ok fire þat, 
er bahn hélt fé því hálfo, er biskup liafðe gert á bendr honum. 
Um várit eptir páska veilte líolbeinn aðra heimsókn á staðinn 
með LXXX manna, ok stefnir tii Hegranesþíngs, skó[g]gangs- 
stefnum, heimamönnum biskups, prestum ok djáknum ok leik- 
mönnum, ok flestum íire ósannar sakir. Biskup ok hans menn 
vóro á húsum uppe, ok var hann skrýddr, ok las upp bann- 
setníng á noréna lúngo1 *; ok ef- Kolbeinn [hefðe] verr verit 
stilltr at því sinne, þá hefðe þar bardage orðit. Ifolbeinn ferr 
þá í brot ok kveðr vísu þessa3:

Báls kveðr hlynr at llólum 
hvern mann vera í banne 
gylfa láðs þann er greiðir 
geðrakkr (ire mér nakkvat: 
trautt kann hóf sá er háttar 
hoddlestir vel llestu,

i) svá at þeir skyldu allir skilja mega, b. v. U.
a) þeir, b. v. A. .i) meí) miklum mó&i, b. v. 39&.
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meðr ero at því aðrir 
ósélir, stórméla. 

ok enn kvað hann:
Bannar biskup mönnum, 
berr stríð af því víða 
lýða kind á láðe, 
löngurn kirkjugöngur: 
geyst1 man gegn at llestn 
Guðmundr fara um stundir, 
trautt má ek enn flre annan 
enda sjá hvar lendir-.

:,Um várit dró Iíolbeinn lið saman um öll herol til vár- 
þíngs; þá kom sunnán þorvaldr Gizurarson, ok höfðo þeir mál 
fram á hendr biskupsmönnum. þat var orð á, at þeir inundo 
fara at biskupe4 með flokkum þessom öllum, ok taka menn þá 
er þeir höfðo sólta5. þá fóro vinir þeirra ok leitoðo um sétter, 
jok urðu þeir sáttirG með því móte , at öll mál skyldo vera 
undir erkihiskupe. Gáfu þeir Kolbeinn upp sektir allar, en 
biskup tók alla menn or banne. Jiiskup hafðe menn Kolbeins 
lire ymsum sökum uin ýmissa lute, tíundar mál, eða kirkna

1) geystr, U. i) þann. A, St., 201, en U setr vísuhclm.: „geyst
man” o. s. frv. aptan vií) fyrri vísuna, en visuhelm.: „trautt kann” o. s. frv. 
aptan vií: hina sloari. — Hér bætir U vi() Jirihju visu:

„Guh liefir Gubmuml gjörvan ræ'tr guhs laga geymir
glikan Tóma at riki, gehbjartr snöru lijarta,
nœr liggr okkr vfb eyra liræíiist himna prýíii
erfíngi höffeíngja: liann, en vætki annat.
Hér má skilja í vísum þessum, hversu drengiliga Kolbeini hefir farit 

iiat er liann kvah til Guhmuudar biskups eha mælti, ávallt er hann hefir 
fengit gætt reií)innar, fyrir ósköpum þeim, er hann eggjutm fram til dauh- 
ans”. — 395 b. v.: „Héíian af erþatok viríianda, hversu hans túnga hefir 
vcrit samin til lofsamligs kveíiskapar, frá Jiví sem flestra skálda, hvort 
4em liann kvah um stórmcrki guhs eftr lians miídusiu móhur, svo ok hvort 
er hann kvah tii vina ebr óvina, sem greindar vísur bera vitne”, o. s. frv. — 
Hér til mun og heyra visa Kolbeins sem er i Sn. Eddu, bls. 187.

Mundi mér fyrir stundu 
mikit orhalag þikja 
of clgrenni unnar 
eyrum slikt at heyra.

0 fieir sétluz Guihnundr btslcup ok Kolbeirm, f.l 126).
■i) af þínginu, b. v. II. s) sekta, U. a) [ b. v. U.
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fjárhald, eðr viðtöku við fátékum fréndum sínum. I?6ndr tóko 
því þúngliga, ok virðo þeir svá, sem engir métte í friðe vera 
eða í lrelse fire biskupe1.

Kolbeinn sótte klerkinn.
55. Nú berr svá til, at klerkr einn sá cr Skéríugr hét, 

akolitus at vígslo ok ósiðvandr at vápnaburð ok kléðnaðe; hann 
var einhendr. þenna mann höfðo Austmenn handhöggit at 
Gásum, en2 Guðmundr enn dýre mélte eptir hann. J>esse maðr 
átte barn við kono; en bróðir hennar konunnar sótte Iíolbein 
at þesso mále, en klerkrinn sótte biskup at sínu mále; en 
Koibeinn sékir eptir, ok vill eige biskups dóm á málino. En 
Guðmundr biskup býðr at gjalda fire málit sex hundruð2, ok 
kallar biskup meirr en ij lögrétto; en Kolbeinn neitar því, ok kvað 
ekke tjóa at séttast við biskup, ok kallar [hann] rjúfa hverja sétt, 
ok létr Iíolbeinn sékja klerkinn til sektar; en biskup forboðar Kol- 
bein, ok alla þá er í dóminum höfðo verit. En hálfum mánaðe 
síðarr hoðu þeir Iíolbeinn ok Sigurðr féránsdóm eptir klerkinn, 
ok tók[u] upp féit. En er biskup spyrr þetta, þá bannsetr hann 
þá báða, því at lionum var féit handsalat. Guðmundr biskup 
var heima um þíngit, en þeir Sigurðr ok Kolbeinn sékja þíngit, 
ok samneyta menn þeim, en þeir öðrum. þeir sékja vj menn 
biskups um bjargir við klerkinn. En eptir þíngit samnar Kol- 
beinn liðe um öll hérut, ok étlar at heyja féránsdóm at Hólum 
eptir þá er sekir vóro kallaðir, ok étlaðe at laka fé þeirra; en 
biskup var fáliðr fire heima á staðinum, ok báöo inenn liann 
undan ríða, sögðo menn eige sýnt, bvárt griþ munde geíin 
mönnum hans. Hiskup var þess trauðr, ok gjörðe þó við ráð 
vina sinna, ok fór hann norðr í sýslo sína. Hann ínat engis 
sektir inanna, þeirra er Kolbeinn bafðe sótta, ok lét þá ganga 
i kirkjur sem freálsa menn. J>eir Kolbeinn gerðo ok svá, al 
þeir gengo í kirkjur allir, er biskup hafðe bannsetta; en prestar 
tóko þat upp, sem þeir héldo lenge síðan, at samneyta þeim 
mönnum, er Guðmundr biskup bannsette (ire þvílíka óhlýðne.

i) Hér skýtr 395 inn siigunni um samtal Gyrífear og biskups (sjá Vifeb. 
kap. 8); síban er 395 alveg sem saga Arngríms, unz hún endar í mibjuni 
Selkollu jiætti.

a) þann. li ; þá er, X. 3) de, A.
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4En er á leið sumarit ok biskup vendir aptr, þá dreif til 
hans mart manna; var þar inn fyrste maðr Ögmundr sneis 
i'rönde lians, ok margir aðrir menn þeir er röskvir vóro, 
íneð biskupi; þar var Vigfús kennejmaðr] [Önundar son, Iíon- 
áli Sokkason2 ok margir aðrir vaskir menn. Görðist liann þá 
fjölmennr, því at þau vóro orð úvina biskups, ef hann fére á 
staðinn með sekja menn, at þeir mundo drepa af honutn þá 
er sekir vóro; en þeir þorðo eige við hann at skileast, er sér 
visso eige annars trausts vánir. J>á er biskup fór norðan um 
Eyjafjörð, fóro nokkorir óspektarmenn or flokke biskups, ok 
róntu úllenda menn, þá er biskup kallaðe i banne af sam- 
neytengo við Kolbein ok Sigurð. En er þeir biskup ok Ög- 
mundr urðo varir við, þá réttu þeir mestan luta ránsins. Síþan 
fór biskup-1 á Möðruvöllo með fiokkinn, ok hafðe á brot með 
sér skrín ok helga dóma ok békr nokkorar, því at honum þótte 
ómaklega helgir dómar komnir, þeir er bannsettir menn varð- 
veitto. Arnórr Tumason var [þar fire4 ok rnart [manna] annat 
með honum.

5Nú ríðr biskup á brott, en Sigurðr gerir orð Kolbeine 
Tumasyne; kalla þeir nú at biskup hefe hernot ok rán. Nú 
draga hvárirtveggjo tlokka saman, Sigurðr ok Arnórr, oklIall[r| 
Kleppjárnsson, en í annan stað Kolbeinn Tumason, ok étla 
allir saman at biskupe, sem þeir gjörðo. Kiskup kom heim á 
staðinn [snemina dags, ok gengo til kirkjo6, ok [lét biskup sýngja 
messo. Um daginn eptir var Maríu messa hin síðare1 ok vilde 
biskup gora þjónosto [þann dag8, því at Maríu var lielgaðr 
staðrinn9. þann hinn sama dag kom Kolbeinn þangat með 
aukin CCC manna, ok settist um staðinn, ok iöro þá menn á 
millum þeirra ok leitoðo um séttir; var þat svá þvert af Kol- 
beine, at hann vilde ekke annat, en þeir menn, er sekir vóro, 
vére fengnir í vald hans; en biskup vilde eige selea menn sína

i) Frá Guúmunde bitkupc, A (128).
i) pann. St.\ [ Ögmundr s. Konáls Sokkas., A. 3) heim, b. v. li. 
*) leibr.; [íire Jieim, A; — meí) þeim Sigurbi, b. v. B. 
b) Flokkadrállr, .4 (129). c) [ kirkjudag sinn snemmiudis, B.
1) [ syngr þar inesso, en nœsta dag eptir var Mariv messa, sem lengi 

beíir ]iar kirkjudagr verit, cinni nótt fyrir Mariumcssu, b. v. B. 
e) [ baíia dagana þessa, scm sannlikt var, U.
#) meb gufei, b. v. B.
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undir eyxe, ef þeim vere eige friðe heitið. Ögmundr átte í 
allan lut at' draga saman sðttina, því at hvárrtvegge var lians 
venzlamaðr. En með því at hann var óleiðíngasamr, þá var 
þess leitað, at biskup skylde ríða af staðnum með menn sína 
í friðe, en Kolbeinn játaðe því ekke, en þó tóko þeir1 2 * Guð- 
mundr biskup þat ráð; þótte mönnum sem þannig nmnde 
helzt úhéfa ok vandreðe við berast*. Marioinesso um kveldit 
var liríngt öllum klukkum at staðnum til aptansöngs, ok er svá 
sagt, at Kolbeinn hafe eige heyrt klukkna hljóþit.

Fall Kolbeins Tumasonar.
56. Nú ríðr Guðmundr biskup af staðnum með CCC 

manna; þar vóro ok með honum iij ábótar, ok ij múnkar ok 
nér \L. presta, ok mart klerka, þar var ok mart röskra manna 
með honum, en sumt stafkarlar ok göngukonur. Nú er þeir 
Kolbeinn seá, at þeir biskup ríða á brot, þá tók til orðaltrúse 
prestr ok mélti til líolbeins: „þar ríðr biskup nú á brot með 
virþíng ykkra beggja”. Kolbeinn bað menn taka hesta sína, 
ok lézt eige þola, al biskup riöe á brot við sogurt með menn 
sína. Kolbeinn ríðr þá á veginn4 flre þá með CCCC manna, 
ok fylkir liðe síno. Guðmundr biskup víkr þá af veginum ok 
annarsstaðar. þeir Iíolbeinn snúa þá þar í mót; ok er flokk- 
arnir hittust, þá lystr í bardaga ineð þeim. Guðmundr biskup 
sat á heste, ok ábótar með honum ok prestar nokkorir, ok 
kallaðe, at eige skylde berjast, en at því gáfu cngir menn 
gaum. Berse Vermundarson fráMóberge Jiann gekk fastfram, 
ok spurðe at Ögmunde sneis. Naddr hét fylgðarmaðr Ögmundar, 
hann rézt þá í móte ltersa, ok fóro þeirra skipte svá, at Berse 
vegr Nadd. þá tekr Ögmundr sneis lil orða: tlfast gengr þú 
nú fram, Berse!” — „þat skaltu frnna”, segir Berse, „at ek 
skal ganga þér nérr”. Eptir þetta snýr Ögmundr í móte Bersa 
ok höggr hann banahögg. Merm Guðmnndar biskups börðust 
vel ok djarfliga: líonáll Sokkason, Sveiiin Jónsson, Vigfúss 
kennimaðr, ok margir aðrir. Kolbeinn fékk steinshögg í bar- 
daganum, ok kom þat liögg í ennit, ok féll liann við; var þat

1) skara (skra) vandræíii meí) þcim, en, b. v. B.
■i) Ögmundr ok, b. v. II. a) Héban og út kap. 50 er B fjölorb-

ari (sjá Vit)b. kap. 7j. «) mcb, b. v. A.
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hans banasár, en þó liafðe hann vit sitt, ok beiddist prests 
fundar, ok vilde Guðmundr biskup at hann néðe því. Eptir 
þat svarðe Iíolbeinn séttareið, ok eptir þat var liann huslaðr, 
ok dó hann síþan. En ekke varð víst, hverr steininum 
hafðe kastað’.

Hverir féllo í Víðenese.
57. þessir menn féllo með líolbeine Tumasyne í Víðc- 

nesbardaga: llrúse prestr, þórðr prestr Einarsson, Berse [Ver- 
mundarson) ok Böðvarr Tannsson-, Eyjólfr Ilallsson•',, Glúmr 
ok Styrbjörn, okBjörn Steinþórsson1 2 3 ok Starre Sveinsson. En 
af mönnum Guðmundar biskups féllo þessir menn: Naddr þór- 
arinsson ok Einarr Olafsson, en annat lið Kolbeins flýðe, allt þat 
er mátte fire sárum; sumir gengu slyppir at Guðmunde bisk- 
upe, ok sóro eiða, ok festo honum skriptir ok fégjald i hans 
dóm. Nú seá menn Guðmundar biskups, hvar ríðr flokkr þeirra 
Sigurðar ok Arnórs, ok snúa nú í móte þeim, ok liafa vápn 
þeirra Kolbeins. þeir Sigurðr snúa nú undan ok aptr, en bisk- 
upsmenn eptir, ok heldr tómliga í fyrsto, því at sumir lötto 
cn sumir fýsto eptirreiþar. En aðra nótt eptir, þá vurðo þeir 
Sigurðr ok Arnórr varir við, at llokkr biskupsmanna var mjök 
eptir þeim kominn, þá leyndist Sigurör ok Arnórr ok þeirfjórir 
saman frá flokkinum, ok riðu suðr um land, ok vóro þar þaun 
vetr með fréndum sínum ok mágum. En Hallr Kleppjárnsson 
ok flokkrinn gekk til sétlar við Guðmund biskup, ok jála með 
eiðum lians dóme, hverr á síno mále.

•'En Kolbcinn hafðe stefnt til inóts við sik þorvalde Giz- 
urarsyne lil atferðar við Guðmund biskup, er biskup kallaðe 
grundvöli allra þess[arr]a máia. Hann l'rétte fall Kolbeins á Kile, 
ok snýr þorvaldr þá a'ptr. Hann fann Snorra Grímsson, frénda 
þeirra Guðmundar biskups ok Ögmundar, vitran mann ok vin- 
sölan, subdjákn at vígslo. þorvaldr lét taka hann, ok hafðe 
étiat mann til áverka við liann, en þeim varð bilt. þá hljóp 
<il Kléngr son þorvalds, messodjákn at vígslo, ok höggr Snorra 
hanahögg.

495

1) Hér skýtr II inn litlum kapitula um húsfrú Gyrrtá (sjá Vit)b. kap. 8).
2) pann. A og Ii; Tannason, St. ni Haldórsson, II, St.
>) v. i J; b. v. fí, St. 4) Drepinn fiorvaldr (!), A (132).
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Frá biskupsmönnum.

58. Nú er Guðmundr biskup at stóle sínum um vetrinn, 
ok býðr hann erkibiskups dóm á málom þessum öllum, en 
því var eige játað. Ögmundr bauð þá, sem jafnan hafðe hann 
fyrr boðit, sinn ijárlul til sétta með þeim, ok margir aðrir. 
En Guðmundr biskup leggr fégjöld á þá, er at honum höfðo 
farit til Hóla, CCC vaðmála á mann, eða v, eða X, svá sem 
honum þóttu menn sakbitnir til. Á einn mann lagðe Guð- 
mundr biskup at gjalda xx. c. Guðmundr biskup sende menn 
sína at heimta saman fé þetla, ok treystust þeir eige fámennir 
at fara; en þeir er íire sáto þorðo eige annat en gjalda slíkt 
sem þeir kröfðo, en kölloðo rán. Nú er illr kurr i bóndum, 
þóltust liafa látið höfðíngja, en faril sneypo, ok látið marga 
fréndr ok vine, sumir limu, en gjalda nú fé á sogurt ofan; 
kalla þeir þetta allt hernat ok rán, er þeir láta; en hinir ylmð- 
ust því meirr, er yíir fara með flokkinn, ok gefa aðrar sakir 
bóndum bjá fram. J»eir ganga yfir bú þeirra Sigurðar ok Arn- 
órs, ok gerðu inarga lute, þá er biskup bauð þeim eige, lieldr 
bannaðe hann þeim. þeir brendo eitt bú, ok unno á nokkor- 
um mönnum, þeim er þeir þóttust sakir við eiga ok þeim þótte 
um líf sitt setið hafa, en einn mann drápo þeir, drepinn var 
ok prestr einn af þeim. En þar sem biskupsmenn gjorðo úspektir, 
þá kendo béndr þat biskupe, en biskup kallar béndr í sama 
banne, sem áðr þeir séttust, því at hann sá, at þeir vildo ekke 
halda þat, er þeir höl'ðo fest ok svarit, en þeir vildo allt gera 
í móle honum þat er þeir mátto, sem raun gaf á síþan. f>eir 
vóro margir menn, er stukku undan suðr í Daia til Sighvats 
Sturlosonar, ok kéröo skaða sinn fire honum; liafðe hann af 
því mikla skapraun um tillögur Halldóru, konu sinnar.

Féddr Gizurr jarl.

59. [Nú er þar til máls at taka, at um vetrinn eptir Víðe- 
nessbardaga födde f»óra Guðmundsdóttir, kona þorvalds Giz- 
urarsonar, sveinbarn, ok töloðo menn um við þorvald, at hann 
skylde kalla láta eptir Kolbeine Tumasyne, en þorvaldr segii': 
tleige man minn son verða jafnvel mentr Kolbeine, en þó hafa 
þat vitrir menn mélt, at menn skyldo eige kalla sonu sína 
eptir þeim mönnum, er skjótt ero kallaðir af lieime; man ek
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minn son Gizur ldta heita, því at lítt liafa þeir ökkvisar verit í 
Haukdéla étt, er svá hafa heitið hér til”1.

'-þenna vetr er á leið fóro menn miile höfðíngja með þeim 
ráðagjörðnm, at þeir skyldo draga flokka at Guðmunde biskupe. 
Var þar jþorvaldr Gizurarson firemaðr, Arnórr Tumason, Jón 
Sigmundarson, Siglivatr Sturloson ok Snorre bróðir hans, Magnús 
Guðmundarson, þorvaldr vazfiröíngr. Sighvatr sende orð J>órðe 
bróður sínum, ok fundust þeir í Hítardal, ok bað Sighvatr 
þórð bróður sinn til farar með sér. þórðr spurðe, hverjo hann 
skylde ráða, ef hann fére. — uHví mantu [eige] ráða því er 
þú vill”, segir Sighvatr, ueðr3 hve fjölmennr mantu fara”? — 
uMeð v. mann”, segir þórðr; en Sighvatr svarar: uhvat skaltu 
mér þá heldr en annarr maðr, ef þú ert svá fámennr” ? — J>ú 
sér þat”, segir þórðr. Sighvatr ljóp á licst sinn, ok var reiðr, 
ok skildo þeir breðr við svá búit, ok sfegir] þórðr, at alldri 
hefðe vorðit síþan slík fréndseme þeirra sem áðr.

Fireburðir.
60. |>at er sagt, at um vetrinn eptir bardagann í Víðe- 

nese vóro dreymdir draumar margir. J>at dreymde mann einn 
í Skagafirðe, al hann þóttist koma í liús eitt mikit; þar sáto 
inne konur ij; þér vóro blóðgar ok rero áfram; lionum þóltc 
rigna blóðe í gluggana. Önnur kvað konan:

Róum vit ok róum vit, 
rignir blóðe,
Guðr ok Göndul, 
fire guma falle: 
vit skolom ráðast 
í Raptahlíð, 
þar manum blótaðar 
ok bölvaðar.

Kn í Austfjörðum dreymðe mann þat, at hann þóttist koma í 
litla stofu, ok sátu þar inne ij menn svartkléddir, ok höfðo 
grá kollhötto á höfðe, ok tókust í hendr, ok sat í sínum bekk 
hvárr,* ok reru þar, ok ráku hendrnar á veggina svá fast, at 
þá reidde til falls. Síþan kváðo þeir víso þessa, ok kvað sitt 
orð hvárr þeirra:

•) i; v. í b. a) Flokkadráttr, A (135). ») 1%
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Höggvast hart seggir, 
er haliast veggir, 
illa ero vit settir 
er inn koma [gráir]' hettir: 
verk manii upp innast 
þau er aldri flnnast3, 
enge er [á sóme3 *, 
á efsta dóme.

4[Á þessmn iiij árum, frá því er Guðmundr hafðe verit 
biskup ij vetr, þá varð þetta til tíðenda: Á hino fyrsta áre var 
Inge Bárðarson tekinn lil konúngs. Fall Einars konúngsmágs. 
Víg Márs prests. — Á öðro áre andaðist Haraldr jarl hinn 
gamle, ok Gizurr Hallsson. J»órir erkihiskup í land kominn. 
Slagit í J»rándheime. EIlz uppkváma í Heklufelle.

r,Á þriðja áre andaðist Erlíngr steinveggr. Philippus 
Simunarson hófst. Andaðist Njáll biskup ok |>orvarðr J»or- 
geirsson. Druknan Ilerdisar cum sociis. Á fjórðaáre: England 
i banne. Eall Kolbeins Tumasonar. Víg Snorra Grímssonar. 
J»á hafðe Guðmundr verit biskup vj vetr6.

Ileimsókn á staðinn.
61. Nú er þar til máls at taka, at um várit eptir drógo 

þessir höfðíngjar1 2 llokka saman, sem áðr vóro nefndir, ok fóro at 
biskupe. J»orvaldr Vazörðíngr fór vestan með xxx [manna] ok 
gengo þeir allir. J»orvaIdr hafðe exe í hende, ok studde ekke niðr 
skaptinu er hann fór norðr, ok ekke er hann fór norðan. En 
er flokkarnir kómu saman, liöfðo þeir DCC manna, er þeir 
veitto biskupe heimsókn á staðinn. Biskup luifðe fire fált lið 
umfram heimamenn sína, því at menn gengu mjök undan 
lionum, ok vildo náliga ekke veita lionum. Ögmundr sneis 
vilde veita biskupe, ok komst hann eige til móts við biskup, 
því at fiokkr var gjörr í móte honum; en Ögmundr komst

1) b. v. H.
2) finnast = fyrnast, cldast; sbr. Finnar; fihnúngv, fornt gras.
3) [þann. Sl.-, osoma, .4, II. 4) Tí&ende, A (137), r.) Tí&ende, A (138).
1) [ v. i i. — Jiess veror ab gæta, ati biskups ár Gubmundar eru

ávallt talin í A frá 1202, en liann var vigíir snemma árs (13. apr.) 1203.
r) vij, b. v. U.



imdan; en þeir tóko skjöld[o]1 lians or kirkjo, ok hestfa]2 háns, 
svá at hann fékk hverge farit. J>eir Sigurðr vóro fire þeim 
llokke ok Hallr. j>á er flokkarnir riðu á staðinn, vóro biskups- 
menn á húsum ’uppe ok höfðo húizt til varnar; var þar fire 
mart röskra manna. j>eir höfðíngjarnir gengu um beinn, ok 
hugðu at livar auðvelligast verc al at sékja. j>órðr (líöðvars- 
son] móðurbróðir Sturlosona lagðe þat ráð til, at þeir skyldo 
épa um kveldit heróp, en ganga eige fyrr at, en um morgininn; 
ok éllaðe liann, at þá munde þunnskipaðra á húsunum en um 
kveldit. j>at fór sem j>órðr gat til, at margir menn leyndust 
um nóttina frá Guðmunde biskupe, en sumir til úvina lians, en 
sumir annan veg á brot, svá at fátt var manna eptir á húsunum. 
En um morgininn, þá gengo þeir í kirkju, er sér þótte óvGnt 
til griða; en þá var fátt eptir biskupsmanna. j>á ijópo þeir á 
þá til bardaga. j>orkell prestr liergþórsson, er nörtr3 var kall- 
aðr, varðist béðe vel ok drengilega, ok féli liann þar á húsunum. * 
Fleire menn féllo þar á húsunum, ok einn mann drápo þeir í 
kirkjugarþinum, svá at blóðit liraut á kirkjuna. vj menn létust 
af biskupsmönnum. j>eir Arnórr létu ok vj menn. Síþan ljópo 
þeir í liús inn, ok bruto lok ok lása at leita manna. Nú gerðo 
þeir biskupe ij koste: annan þann, al hann skylde taka þá or 
banne, en þeir mundo þá gefa þeim sumum mönnum griþ, er 
í kirkjo vóro, en biskup skylde fara af staðinum ok koma þar 
aldri síþan, ella mundo þeir drepa þá alla, er í kirkjunne vóro, 
ok eira ongo véttá, en reka þó biskup á brot af staðinum sví- 
virðelega. Hann kaus livarngan kost, ok sagðe sik ekke mega 
leysa þá; en þó varð þat við ben þeirra manna, er þá vóro til 
dauþa étlaðir, at Guðmundr biskup vann þat til lífs mönnum, 
at hann sýngr yfir þeim miscrere, ok segir þeim þó, at þeir 
vére þá eige lausare en áðr.

Guðmundr biskup fór með Snorra Sturlosyne.
62. Eptir þetta býðr Snorre Sturloson Guðmunde biskupe 

til sín, ok ferr Guðmundr biskup þann dag á brot með Snorra. 
En cr Guðmundr biskup var í brotlu, gengo þeir Arnórr til4 
birkju með vápnum, ok eggja liina út er inne vóro, ok þeir
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1-2) pann. II; skjöld — liest, A.
3) naíir, II. 4) þann. II \ í, A.
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þóttust mestar sakir við eiga, ella mundo þeir sekja þá eðr 
svella þá í kirkjunne. þá tók Sveinn Jónsson til orða: ..gera 
man ek kost á út at ganga;” en þeir spurðo hverr sá vóre. 
lJann svarar: uef þér limit mik at höndum ok fótum, áðr þér 
hálshöggit mik;” ok þesso var honum heitið. Gekk liann þá 
út ok allir þeir, því at þeir vildo eige at kirkjan saurgaðist af 
þeim eða hlóðe þeirra. Allir gengo þeir slyppir út. Var 
Sveinn þá liinaðr, ok song Maríu vers meðan, en síþan rétte 
hann hálsinn undir höggit, ok var allmjök lofut hans hreyste. 
þar var ok hálshögginn Skéríngr klerkr, ok hinn þriþe sekr 
rnaðr. En þessir höl'ðo áðr láli/.l af Guðmunde biskupe: þor- 
kell prestr, Leifr þorbergsson1, Iírandr2 ok Steingrímr ok 
Ilandar-Leifr, Einarr Ilallvarðsson ok þórarinn, ok er sá nú 
taliðr, er [í kirkjugarðinum var drepinn3. En ai' þeim er lil sótto 
létust þessir menn: Bergþórr ok Gizurr, Sigmundr svalr4 ok 

•Einarr birkibeinn, Símon prestr. En þeir er sekir vóro kailaðir 
vóro ferðir í urð, ok lágu þeir þar ij mánuðr. En suma menn, 
þá er þar féllo án iðran ok iausn, grófo þeir at kirkju, ok 
kölloðust þeir þat allt líkea eptir Guðmunde biskupe, er hann 
lét sekja menn í kirkjur ganga. En biskup lét ok einn mann, 
þann er þar hafðe fallit af Kolbeine iðrunarlaust, [eige at 
kirkju liggja5. Mörgo var þar rént, því er staðrenn átte ok 
aðrir menn, þeir er þar vóro, béðe liestum ok húsbúnínge, ok 
lleslu því er utan kirkju var. En þá er manndrápum var lokit, 
tóko höfðíngjar menn lil sín, ok gáfo grið þeim mönnum, er 
þeim líkaðe, ok gerðo þat nokkut i þrá öðrum.

eSighvatr gaf griþ Konále Sokkasyne, en Snorre hafðe griþ 
gefit Vigfúse kennemanne. þeir vóro ilestir af hinum stérrum 
mönnum, er nokkurn mann tóko til sín. En er biskup var or 
héraðe, gerðo þeir7 orð á alla vega frá sér, ok léto [presta 
takaB alla menn or banne, ok tíðir sýngja ok gera alla þjónosto, 
béðc þar ok svá at öðrum kirkjum öllum, ok segja þat biskups 
leyfe. Alla þá menn, er Guðmunde biskupe höl'ðo fylgt ok

ij fiorgeirsson, B, St, 204. 2) Bár%r, lí, 204, St.
s) þann. V, St.; [ or kirkjunne, A. 4) ok Svalr, II.
s) [ v. í A ; b. v. eptir V; St. b. v. „mánuV'.
0) Frá Siylivate ok Snorra Sturtosonum, A (141).
t) Arnórr, b. v. V. a) [ taka presta, A.
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fnlllíng veilt, ok þar vóro eptir, kúguðu þeir til' seálfdémis 
við sik, svá vígðan ok úvígðan, ok lögðo fégjöld á, cco eða 
v, eða x eða xx, eða xn eða xxx. Ögmundr sneis lét 
hundrat hundraða ok héraðsvist sína áðr en létte; fór Ögmundr 
austr í llofsleig. Suma menn gerðo þeir útlaga ok bótalausa. 
Fjóra góða menn, p'resta ij ok leikmenn ij, nauðgöðo þeir til 
járnburðar um þat, at þeir hefðe eige unnit á Iíolbeine, ok urðo 
þeir allir vel skírir.

2Nú seteast þeir Arnórr ok Sigurðr á staðinn ok staðar- 
eignina. En um várit eptir, þá sende Guðmundr biskup bréf 
til staðarins, ok bað lesa kirkju, ok kallar hana saurgaða, béðe 
af manndrápe ok af grepte bannsettra manna, var ok svá gert, 
at kirkju var lest. Var þá tjald reist utan kirkjugarðs, ok vóro 
þar þá messur súngnar. j>eir Arnórr ok Sigurðr þola eige at 
kirkjan stöðe tíðalaus; fara þeir þá ok þröngva til prestum at 
sjngja í kirkjunne, ok eige messo fyrst; en þó litlu síðarr var 
þar full þjónosta frarnit, ok lík jörðut. Aumlig ok hörmulig 
kristne var þarþá at seá: sumir prestar lögðo messo sönginn 
flre rézlo sakir við höfðíngja, sumir af seálfs síns vilea; höf- 
uðkirkjan, móðirin, sat í sorg ok í sút, ok sumar détr með 
henne, en sumar gleymðo yflr hennar3 harme, ok lil'ðe hverr 
sem lyste, en enge þorðe um at vanda, né satt at méla, flre 
þeim Sigurðe ok Arnóre.

Guðnmndr biskup í lleykjaholle.
63. Guðmuudr biskup var urn vetrinn í Reykjaholte með 

Snorra, en um várit fór hann norðr til Rútafjarðar, ok étlaðe 
hann á skiporn4 uorðr til staðarins, eða alll til Austtjarða. En er 
þeir Arnórr fréttu þat, ok etloðo at biskup mutrde fara á stað- 
inn, þá draga þeir þegar lið saman, ok skiptu mönnum hjá höfnum 
þeim, er líkast [vére], at hann nmnde lil leita. En Arnórr étlar 
at srrúa flokkinum til móts við biskup, þegar hann frétte til 
hans. En er Guðrnundr biskup frétte liðsamnat, vendir liann 
aptr ferð sinne til Steingrímsfjarðar; frétte hann þá meðferð

i) hér vantar 1 blafe í li; en byrjar aptr í nýju efni um bréf jjóris 
erkibiskups ok samtal peirra Gufemundar biskups (sjá Vihb. kap. 9—13). 

■i) Frá Sigur&e Ormssyne ok Arnóre, A (142).
■i) b. v. eptir 204; v. í .4. 4) skipino, A.

1. B. 33
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presta um tíðagerð, béðe á staðnum ok annars staðar. Guð- 
mundr biskup bannsetr þá aila presta, er messur höfðo súngit 
í óleyfe lians, ok átto allt samneyte við bannsetta menn. þá 
hafðe Guðmundr biskup veril vij vetr. Á þesso áre séttust 
konúngar í Korege. Bardage at Hólum. Andaðisl Margrét 
kona Sverris. Guðmundr biskup í lleykjaholte. Farsumar it 
illa. Andaðist Jón Grénlendíngabiskup. Jfrukknan Ásólfs prests.

'þetta sumar fór Guðmundr biskup um Vestfjörðo; en 
um vetrinn var hann á Breiðabólstað í Steingrímsfirðe með 
Bergþóre Jónssyne, ok urðo þar margir merkiligir lutir, þeir er 
frásagnar ero verðir, ok jarteinum þótte gegna, þótt þat sé 
eige ritað í þesse bók, béðe þat er Guðmundr biskup átte við 
flagð þat, er [þeir kölluðu" Selkollu, ok mart annat. En prestar 
fóro síno fram um þjónosto gerð sína, bvat sem biskup s[agðe]; 
höfðo þeir helzt umréðe um sín vandamál við Gunnlaug múnk, 
er mestr klerkr [var] ok góðvilea maðr norðr þar. jþá hafðe 
Guðmundr verit viij vetr biskup. Á því áre er Guðmundr bisk- 
up var í Steingrímsfirðe [urðo þesse tíðende3: Styrmir tók lög- 
sögu. Staðrenn brann í llólme. Álfhildarmál. Andaðist Guö- 
mundr gríss ok Halldóra abbadís ok Valgerðr Jónsdóttir. Týnd- 
ist skip Steinbjarnar Ilíðabróður.

Séttar fundr með Guðmunde biskupe ok Arnóre.
G4. Um várit var lagðr séttarfundr með þeim Guðmunde 

biskupe ok Arnóre lil sötta, ok bauð Arnórr marga koste sömi- 
lega, en þó vilde hann at Guðmundr biskup fére ekke á stað- 
inn, svá at liann stýrðe fleira en kirkjo ok tíðum. Um sum- 
arit eptir fór Guðmundr biskup vestan við x. mann, ok kemr 
í Eyjatjörð til Ilalls Iíleppjárnssonar á óvart, ok lekr hann vel 
við lionum, þvi at þeir höfðo áðr sézt. Nú frétta þeir Arnórr 
þelta, ok draga saman flokka, ok svá þeir Hallr ok biskup í 
móle, ok flnnast þeir. En svá varþ vel til gélt, at þeir skilöo 
óhappalaust, en sétt þeirra varþ enge. Vendo þeir Hallr ok 
Guðmundr biskup undan, ok vildo eige göra öfrið, ok ferr Guð- 
mundr biskup þá norðr í sýslu sína, ok sýngr messur í tjöld- 
um, en eige í kirkjum, meðan eige var höfutkirkjan hreinsut.

i) Frá feríum Guitniundar bisknps um Vestfjiiritu, A (144). 
a) [ þann. 204, Sl.; bann kallafcc, A. s) [ b. v. cptir gctg.



Onðmundnr sagn. BISIÍHPA SÖGUR. 503

í>á koma út bréf J>óris crkibiskups, ok vóro þar á utanstefn- 
íngar, ok tekit hart á úvinum biskups, ok kyrðust þeir Arnórr við 
þat. Guðmundr biskup fór til Hóla, ok sat þar í friðe þann 
vetr at kalla, ok áttust þeir Arnórr ekke við. |>ann vetr gengu 
margir menn til sélta við Guðmund biskup.

1A eino áre boðat höfðíngjum á erkibiskups fund. Vetrinn 
góðe. Landskjálpte, ok urðo xviij menn undir húsum. V6tu- 
sumar. Andaðist Páll biskup í Skálaholte iij kal. Decembrifs] 
máuaþar. Jón prestr Brandsson. Sokke Eyjólfsson. J>á hafðe 
Guðmundr biskup verit ix vetr. — Á nésta áre var kosinn til 
biskups Teitr Bersason, systurson J>orvalds Gizurarsonar, ok 
fór þorvaldr Gizurarson utan með honum. llelge biskup við 
Flatey. Utanför Arnórs. Ar.dlát Sveins biskups. Guðmundr 
enn dýre, Jón Sigmundarson, Iíarl ábóte, Ormr ábóte. J>á 
hafðe Guðmundr biskup verit x vetr.

Frá Kálfe Guthormssyne.
G5. í þenna tíma bjó Kálfr Guthormsson á Grund i Eyja- 

firðe; hann átte þá kono er Ósk hét, dóttir J>orvarðs hins auðga. 
Guthormr hét son hans en Jórunn dóttir. Kálfr þótte þá mestr 
bónde í Eyjafirðe. J>á bjó at Ilrafnagile Hallr Kleppjárnsson, 
liann átte íngibjörgu dóttur Guðmundar ens dýra; Einarr ok 
Kleppjárn vóro synir þeirra. Með þeim Kálfe ok Ilalle var 
óþokke mikill, varþ þcim mart til; hafðe Hallr mannaforráð 
mest í Eyjafirðe, ok þólte honum Kálfr ekke trúr at leita á 
þíngmenn sína. J>eir deildu ok um hval nokkorn, ok férðu málit 
til þíngs, ok var hvárrtvegge enn mesle flulningsmaðr síns 
máls. J>at þótte þeim er hjá vóro þá sannara, er þá flutte sitt 
mál eðr erende, en þó fengo þeir ekke samit mál sitt. þeim 
varþ mart til. llrafnagilsmenn ortu mart um Kálf, ok gerðo 
um hann háð ok spott mikit:

Vetrúngs íéðist efnit eitt, 
öllum er þat mönnum leitt, 
tvennar liggja [til þess1 2 bötr, 
tveir einir ero undir fétr; 
helzte hefir þat lenge lifat,
[láte memv' þat höndum þrifat,

1) Tí&ende, A (HC). 2) [ þann. St.; þar til, A. 3) þ. St.; látum enn, A.
33*
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ekke er þat sem annarr smale, 
enge er skaptr flre rass aptr hale.

Ok enn þetta:
Reiö ek fire dyrr ok dúðag 
[dyn háskutil1 brynjo,
[eldr lék yggs2 und skilde, 
óskjálfande3 Kálfe: 
mélt var-a gott þá er gjöltu 
Grundar menn sem hundar, 
þyss var í þrelum kusla 
þeim, í virke heima.

Ok enn:
Hefir um [hjrepp inn efra, 
hann er gjörr at þrotsmanne, 
þar4 er kotmanna kynne,
Kálfr matgjafir hálfar.

J>at er sagt5 þenna tíma, at þeir Arnórr Tumason ok Sigurðr 
Ormsson báðo Sighvat Sturloson, at hann skylde ráðast norðr 
þangat i sveitir, vilde Sigurðr, at hann töke við goðorðum þeim, 
er hann hafðe gefil Tuma syne hans, en Arnórr haf'ðe þá lýst 
utanferð sinne af málum þeirra Guðmundar biskups. Sigurðr 
bjó þá at Möðrovöllum í Hörgárdal, ok vóro þau Sighvatr ok 
Halldóra þar jafnan á kynnissókn. Ok eitt sinn er Sighvatr 
var á Möðrovöllum, kom Iíálfr Guthormsson at íinna Sighvat, 
ok kérðe íire honum missette þeirra Llalls, en Sighvatr lét sér 
fátt um fmnast, en lézl ekke vilea fýsa Iíálf vandréða, en lézt 
vin hans vera skyldu ok liðveizlo maðr, hvat sem honum kynne 
til handa at bera, ok méltust þeir vel við at skilnaðe.

Frá Halle Iíleppjárnssyne.
66. þat var iij6 vetrom eptir bardagann at Ilólum, á jóla- 

' fösto, at Kálfr varð þess víss, at Hallr Iíleppjárnsson átte ferð 
til Múnkaþverár. þangat fór á Grund Jón Eyjólfsson, er átte 
Salbjörgu1, systur Kálfs, hann bjó í Möðrufelle, ok er þat 
sumra manna sögn, at þat vére ráð þeirra beggja. Kálfr fór

>) [getg.; dynshúskyte, A; dyn háskutils, St. 2) [ getg.; eldzliggr
yggs, A ; eldr lét (léc?) ygs, 122. >) óskjúlfanda, 122. 4) pat, St■

5) at, h. v. A. 0) leihr.; v, A, St. 7) Valgerfti, St.
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síþan um daginn, ok með honum þorbjörn1 klukkunef, móður- 
bróðir hans, er þá bjó í Gnúpufelle, ok þeir bréðr Steingríms- 
synir, Eldjárn prcslr ok þorgeirr, þeir vóro dóttursynir Tuma 
Kolbeinssonar.

-En er þeir koma á völlinn at þverá, gengu þeir Hallr 
Kicppjárnsson tveir neðan á völlinn; snero þeir Kálfr þá skjótt 
á móte þeim, ok sétto áverkum við Ilall, en hann hörfaðe undan, 
ok varþe sik béðe vel ok drengeliga; en menn vóro úte á bön- 
um, ok talaðe austmaðr einn um, hvárt rnenn berðist á vell- 
inum niðre; en Jón Eyjólfsson svarar: „skylmast inenn þar”, 
segir hann; ok var því ekke til laupit, er hann tók þannveg á. 
þeir unnu allir á Halle, ok lét hann þar lif sitt. Snero þeir 
Kálfr þá skjótt í brot, ok fór hann heim á Grund um kveldit, 
en lieima menn at þverá bjoggu um lík Halls.

:’Eptir þetta stefnir Iíálfr at sér mönnum, vinum sínum ok frénd- 
um, ok leið svá framan til jó.la, ok hafðe Káll'r fjölmennt á Grund. 
Synir Ilalls vóro úngir, er þetta var tíþenda, ok var Klöngr 
bróþir Ilalls vígsakar aðile. þá er víg Halls spurðist vestr í 
Dale til Sauðafells, segja menn at Sighvatr kvéðe víso þessa: 

Nú spurðo vér norðan,
[náir hrafn af því tafne, 
heipt hefir herr flre giplo,
Hall Kleppjárnsson fallinn: 
nú er Ey(irðín[g]s orðit 
allmargs ins forsnjalla, 
gunnmáva hné grennir 
geðhrauslr, lokit trauste.

þat var jóladag inn fyrsta, at Kálfr s[purðe] þau tíðende, at Kléngr 
Kleppjárnsson var kominn á Espihól með mikinn ílokk manna, 
ok gengo þeir til matar. Kálfr sende þá inenn til Möðrufells, 
ok víðara á béi, at stefna at sér mönnum. Guthormr Jónsson 
liljóp þegar ofan til Grundar, er orðsendíng kom, ok vóro þeir 
komnir þá á béinn þeir Klcngr. Guthormr Ijóp at virkino, 
svá al hann náðe eyxinne upp á virkit, ok las sik svá upp í 
virkit, þeir Kálfr vóro flre í virkino, ok bjoggusl lil varnar, 
böðe konur ok karlar, en þeir Klóngr sóttu at, ok höfðo á öðro

0 Styrbjörn, .S'f. 2) Vig Ualls Kleppjárnssonar, A (150).
«) Sela á Grund, A (151). 4) [ [ami. 122; natthrafn at, A.
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hundraðe manna, ok fengo þeir Kálfr lítt vðrninne við kornit 
flre liðsfjölða sakir, ok stukko þeir or virkino ok inn í húsin, 
urðo þar nokkorir menn sárir af Iíálfs mönnum, en einn ljóp í 
kirkjuna af mönnum Iíálfs, ok var sá sérðr allt innar heá reiðu- 
stól. Áttu inenn þá lut, at þeir skyldo sétlast, ok lýdde Iílöngr 
á þetta; en þar kom öngu öðru við, en Kálfr Iaut at selcaseálf- 
déme um víg Halls, ok skildo þeir við þetta. En Kléngr gerðe 
gerð þessa um várit eptir, ok gerðe hann cc hundraða íir'e 
víg Halls, en Iíálfr skylde utan vera iij vetr, ok vera héraðs- 
sekr or Eyjafirðe. þettafé allt galt Kálfr vel ok rösklega, sem 
gert var á liendr honum, ok fór utan eptir þat, ok gekk suðr, 
ok tók láusn allra sinna máia; hélt hann ok alla sétt vel.

'Vetr þann, er Hallr Kleppjárnsson var veginn á jólaföstu, 
lét þorvaldr Snorrason drepa Rafn Sveinbjarnarson á Eyre í 
Arnarflrðe á langafösto, sem segir í sögo þeirra þorvalds ok 
Rafns. þeir réntu ok þar mörgu ok góðu í fémunum, áðr þeir 
fóro í brott. Tveir gripir vóro þeir þar, er Guðnnmdr biskup 
liafðe gefltRafne, er frá er sagt, þat var sólarsteinn ok kvenn- 
kyrtill með hlöðum blábrúnaðr. En er þeir étloðo hann á hrott 
at taka, þá sýndist þeim sem þat vére svartr fats töturr, ok 
köstoðo eptir, en sólarsteiqenn höfðo þeir til sjófar; þá sýndist 
þeim [hannj sem annarr fjörosteinn, ok köstoðo niðr, ok er 
þeir vóro á hrotto farnir, þá fannst sólarstéinninn.

2Á því áre er Rafn Sveinbjarnarson var veginn urðo þesse 
tíþende: Magnús Gizurarson rézt í Skálaholt til forráða. Etan- 
för þorvalds Gizurarsonar ok Teits biskupsefnis. Týndist skip 
Ólafs skirvils. Andlát Eireks erkibiskups ok liristínar kono 
Philippus. þá hafðe Guðmundr biskup verit. xj vetr.

Guðmundr biskup étlaðe utan.
67. Nú er þar til máls at taka, al um várit eptir húast 

þeir til utanferðar: Guðmundr biskup ok Arnórr Tumason, ok 
lá Guðmundr biskup3 til hafs vj vikur, ok siglðe út tveim sinn- 
um, ok urðo aptrreka, ok var Guðmiindr hiskiij) borinn af 
skipe, en ij menn fóro utan af þeim vj, er erkibiskup hal'ðe 
utan stefnl; þá l'ór ok utan þorvaldr Gizurarson ok Teitr bisk-

1) Drcpinn fíafn Sveinbjarnarson, A (152).
2) Tíþende, A (153). 3) biskups, A.
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upsefne, en Guðmundr liiskup fór utan vetre síþarr, ok var 
hann liinn fyrsta vetr í Vík austr, en lengstum var hann með 
Nicholáse biskupe.

’ þrim vetrom eptir víg Halls Kleppjárnssonar réztSighvatr 
Sturloson lil Eyjafjarðar, ok var hinn fyrsta vetr á Möðrovöll- 
um í Mörgárdal með Sigurðe Ormssyne. Annan vetr átte liann 
bú við liann. Eptir þat keypte hann Grundar land með því 
móte, at lUmólfr prestr, er síðan var ábóte, gekk í skuld fire 
Kálf Guthormsson, ok galt fire landit, en Sighvatr handsalaðe 
honum Sauðafell í veð al inóte, ok liann fór þangat at búa, 
en Siglivatr gerðe þá bú á Grund, ok bjó þar meðan liann lifðe. 
Kálfr Guthormsson keyple Miklabé í Skagafirðe, ok bjó þar 
meðan hann lifðe. í þenna tíma vóro í Eyjafirðe margir stórir 
béndr, ok ýfðust þeir lieldr við Sighvat; þótte þeim hann þar 
eiga hvárke erfðir né óöul í héraðe.

2Á þeim árum er Guðmundr biskup var utan þesso sinne 
varð mart til tíðenda: Á fyrsta áre undaöist Mákon jarl, ok 
Mavíð jarl, ok þórir erkibiskup. Teitr bisluipsefne. Útkváma 
þorvalds Gizurarsonar ok Arnórs Tumasonar. litanför Guð- 
mundar biskups. Víg Geirarðs patriarka. — Á öðro áre and- 
aðist Vilhjálmr Skotakonúngr, Pétr biskup á Sjólande, Andreas 
erkidjákn á Mjaltlande. Kosinn Guthormr til erkibiskups; Magn- 
ús lil biskups.

3Á þriðea áre kom Gulhormr erkibiskup í land. Snorre 
Slurluson lók lögsögn. Andaðist Ketill biskupsson. Magnús biskup 
út kominn. Vígðr Sorqvir biskup lii Féreyja4. Jlardage á Mel. 
Andaðist Innocentius pape, ok Jón konúugr, ok Eirekr Svía kon- 
úngr, ok Marteinn biskup af líjörgyn, ok Páll Sémundarson. 
þorfinnr ábóte. Víg Mafns Ámundasonar.

5Á fjórða áre andaðist ínge konúngr ok Philippus konúngr. 
Ilákon kjörinn til konúngs, Skúlc til jarls. Férð fréndseme ok 
úmegð. Fjárupptektir á Eyrom. Vígðr Hávarðr til biskups. 
Andaðist Nicholas kúfúngr. Fall Itögnvalds jarls. — Á íimta 
áre: Konúngsskírsla. litkváma Guðmundar biskups, ok tekinu 
af stað. Andaðist Otta keisare. Víg þeirra Orms Jónssonar í 
Veslinannaeyjum. Utanför Snorra Sturlosonar.

i) Siykvalr rézt til JUjjafjarifar, A (155). 
3) Tiifende, A (157). 4) Férevjar, .4.

2) TiHende, A (150j. 
5) Títende, A (158).
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Guðmundr biskup tekinn nauðigr.
68. ’þat sumar er Snorre fór utan kom út Guðmundr 

biskup, sem nú var sagt, ok fór hann heim til stóls síns; sette 
Guðmundr biskup þá skóla at llólum, ok var j>órðr ufse meist- 
are yfir settr. Dreif þá lið mikit til bisluips, ok liorfðe til 
kostnaðar. Arnórr Tumason dró þá lið saman, ok kom á úvart 
til Hóla um nótt. j>eir tóko Guðmund í hvílo sinne, ok drógo 
hann ofan eptir húsunum. IJann letr hendr eða fétr í dyre- 
stafe eðr þile, en þeir drógo hann því harðara, svá at viö slór- 
meizlum var húit. j>eir kómo honum um morgininn vestr or 
húsunum; lögðo þeir hann þá í vágir, ok óku með hann í Ás 
til bús Arnórs. }>eir ráko af staðenum allt lið þat er biskupe 
var hendilangt, svá meistara ok alla sveina, ok heitoðust at hrenna 
skólann ok lið þat er inne var. }>á fór þórðr meistare á Völlo, ok 
með honum Eyjólfr, son Valla-Brands; kende hann þar mörgum 
sveinum um vetrinn. En Guðmundr biskup var í Áse um vetrinn, 
ok haldinn sem úspektarmaðr i myrkre stofo; einn þjónn var 
þar heá honum, en aldri var hann freáls at ganga nema nauð- 
synea sinna á brot. j»á liafðe Guðmundr biskup verit xvj vetr.

-Um sumarit eplir báro þeir Guðmund biskup í börum 
suðr til llvítár. í því þolþe hann svá illt ok hart, at hélt við 
beinbrot at flestra manna sögn; hestarnir vóro eltir undir 
honum, svá at bararnar hrutu ofan:!, en Guðmundr biskup 
dragnaðe um móa ok um grjót, ok hafðe aföngum þeirrahjálp. 
Arnórr hafðe tekit sér fare um sumarit í Hvítá, ok étlaðe, at 
þeir Guðmundr biskup skyldo báðir samt utan fara, hvárt sem 
Guðmunde biskupe líkaöe þat vel eðr illa. Sat Arnórr þar um 
sumarit, ok var Guðmundr biskup í varþveizlo ok geymslo.

4j>á bjó Eyjólfr Iíársson i Flatey á Breiðafirðe, [hann var 
hinn meste vin Guðmundar biskups5; ok sem hann spurðe þetta, 
þá fannst honurn mikit um, er Guðmundr biskup var at nokk- 
oro neyðbeygðr, ok sende hann suðr svein, er Skúma hét hinn 
litle, hann var raustr, ok eige svá úngr sem liann var lítill; 
hann var á Hvítárvöllum um sumarit, ok ljóp þannig sem hann

1) Hér tekr II aptr til cptir samtal þeirra Guismutidar og erkibiskups. 
aj kapitula skipti í A v 160). s) sundr, /I.
í) Fró, Skúmo enum litla, A (161).
s) [ hann átti Herdísi Hrafnsdóttur Sveinbjarnarsonar, fí.
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var sendr; hann var lengstum í búð Norðlendínga, þar sem 
Guðmundr biskup var í; en búðir vóro þá fire vestan Hvítá, 
nndir þjóðólfslioltc, þar sem nú ero húsakotin, ok vóro dyrr á 
miðre búðinne, ok liorfðo dyrnar at holtino, ok var Guðmundr 
liiskup í þann arminn búðarinnar, er visse frá ánne, [ok stóð 
við gaflinn húðfatið1 ok horfðe höfðafjölin ol'an til Ferjobakka.

Eyjólfr tók Guðmund biskup á brot.
69. Svá er sagt, at um sumarit eptir Mariomesso fór 

Eyjólfr Kársson or I’lateyjo suðr til Eyrar, til Guðrúnar mág- 
kono2 sinnar, ok fér sér þar hesta. þeir vóro vj eða vij, ok riðu 
suðr um heiðe, ok riðu suðr á Mýrar, þar til er þeir kómo í 
Eskeholt, þar bjó sá inaðr er Guðmundr hét, hann varðveitte 
Eyjólf í sauðalnise, ok segir biskupe at Eyjólfr var kominn. 
J>at var eina nótt, at laust á foraðsveðre, béðe hregge ok krapa- 
drífu. |>á riþu þeir Eyjóll'r á Hvítárvöllo, ok sendo fire einn 
sinn föronaut til móts við Skúmo, ok sagðe liann þeim livat 
títt var. Sex menn vökto yfir búðinne, ok hrukko þeir allir inn í 
búðina [í skúrinne3. Eyjólfr kom svá, at þeirváro allir sofnaðir, 
er tjaldat var yfir, ok rutu mjök; var þá veðr allósvást. Eyjólfr 
sprette þá tjaldskörum at höfðe Guðmunde biskupe, ok tók af 
húðir þér, ertjaldat var með, béðe (ire utan ok innan [tjaldit4. 
Eyjólfr tók biskup í fang sér, ok bar hann í brot frá búðinne, 
ok férðe hann þar í klöðe, þau er þeir höfðo haft í móte lion- 
um, kápo ok kyrtil hvítan, ok riðo á brot með hann ok út á 
Mýrar, ok sögðo þeir svá, at þeir fengo ekke blautt um Val- 
bjarnarvöllo, en hrélog brunno af vápnúm þeirra ok spjótum, 
svá at lýste af; en Skúma enn litle lagðisl í húðfat Guðmundar 
biskups, ok sögðo menn, er vörð liéldo, at Kanpe svéfe lenge 
nm morgininn. Sumir sögðo, at hann munde vera sjúkr, er 
hann gáðe eige tíða sinna; ganga menn þá til at leita orða 
við hann; sagðe Skúma, at Guðmundr biskup var í brotlu, ok 
Eyjólfr Kársson hafðe sóttan hann, ok kullaðe eige mundo 
skemra komna, en veslr or Langavazdal. [Var þá til sagt Arn- 
óre, ok líkaðe honum allþúngt, ok varþ eige eptir honum riðit,

1) [ b. v. B, St.} v. í .(. 2) A ú spáz., cn „frændkono” í textanum.
3) [ b. v. B. t) viti regni, b. v. II.
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því at þeir visso eige hvárt biskup hefðe riþit á Mýrar út eða 
snúit vestr í IJala1 * *.

2Arnórr brá utanferð sinne, ok fór lil Skagafjarðar ok var 
þar um vetrinn. En þeir Guðmundr biskup fóro í bríðinne vestr 
á Eyre lil Guðrúnar Sveinbjarnardóttur, ok gengo þar á skip, ok 
fóro svá vestr lil Flateyjar. þeir vóro þar litla bríð, áðr þeir 
fóro inn í Kerlíngarfjörð, ok lágo þar í skógum, þar til er þeir 
spurðo at enge varð eptirleit þeirra Arnórs.

3Svá er sagt, atMaríomesso eno siþarre sendir Guðmundr 
biskup orð undir Múla á Skálmarnes, þar bjó þá Olleifr prestr, 
at bann vilde tíþir veita Maríumesso hina síþarre, ok gista þar 
viö vj. mann; en preslr talþist nndan, ok þóttist eige mega við 
honum taka. þá beiddist bann at vera við iij. mann, áðr þeir 
skilðn, en prestr talðist undan eige at síðr. þá segir Guð- 
mundr biskup, at liann munde henda meira misfelle á þeim misser- 
om, en þótt hann éle biskup við þriðja mann. En þat spá- 
mele gekk svá eptir, at annat sumar flre Mariomesso hina síþarre 
brann upp bérinn allr at köldum kolum. Guðmundr biskup 
var í Kerlíngarflrðe um bríð, ok béttust þar mjök reimleikar, 
þeir er meun þóttust eige mega þar úte búa áðr, en síþan 
varð engiun manne mcin at því. Guðmundr biskup fór út til 
Flateyjar, ok var þar um vetrinn með mikit fjölmenne; liafðe 
Eyjólfr allmikinn koslnat ok fékk skörolega til.

4 jþetta varþ til tíðenda áþessoáre: Guðmundr biskup bor- 
inn til skips ok komst frá þeim. Farbann. Andaðist Gunn- 
laugr múnkr, ok Grímr Jónsson. þá hafðe Guðmundr biskup 
verit xvij vetr5.

Guðmundr biskup l'ór í sýslu sína.
70. En um várit eptir ffór] Guðmundr biskup norðr í sveitir, 

ok með bonum Eyjólfr Kársson ok Einarr Rafnsson, þar var 
ok Ketill íngjaldsson, Jón Ófeigsson, bróðir Eyjólfs Kárssonar; 
þeir kómu til Hóla ok dvölðust þar um liríð. Síþan fóro þeir 
norðr til Svarfaðardals, ok étlaðe Guðmundr biskup at fara norðr í 
sýslu sína, en Eyfirðíngar vildo eige taka við fólke hans á bú sín;

i) [v. í II. j) FcrH Gufrm. biskups oh Eyjólfs Kárssonar, A (163).
») Gufrmundr biskup vilde gista undir Múla, A (164).
<) Tiþcnde, A (165). 5) [ v. í V.
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fór Guðmundr biskup þá yfir til Höfða. Fór hann sfþan norðr 
til Reykjadals ok heldr tómliga, ok dvalþist biskup þar lenge 
um sumarit; dreii' þá til hans marl fólk. Bergþórr Jónsson 
var með honum, ok hafðe hann nér tíutigum manna, ok þótte 
bóndum þúngt undir at búa; þolðo þó um liríþ.

*Nú ferr Guðmundr biskup í Múla, ok tók ívarr við lion- 
um Jiðlega; var þar sðmilega við tekit,, þess at, þat mátte seá, 
at eige var af ástsemd veitt af Ivare; skilea þeir þó vel, ok 
fór Guðmundr biskup á brot, ok sezt á Einarsstaðe um hrið; 
flytr Ögmundr prestr á brot málnyto sína, ok ofan i Múla, en 
Höskuldr Gunnarsson, er hjó á hálfo landino, var eptir, því at 
hann hauð biskupe ullt þat er hann hafðe til. Litlo síþarr giste 
hiskup á Grenjaðarstöðum; var þat orð á, at hann munde þaðan 
í Múla í annat sinn, en lvarr vilde víst eige við honum taka,
ok hafðe hann XL inanna, ok svá búnir sem til bardaga, ok
skipaðe hann mönnurn í stöþur. En at viðrbúnaðe þessum, 
þá ríðr biskup þar i tún. Spyrea þeir Eyjólfr, hvat samnaðr
sá skal. ívarr segir, at þeir skyldu at keyplu komast, áðr þeir
fengu eigu hans, ok segir, at þá skal fara allt saman, karl ok 
kýr. En er Guðmundr biskup beyrðe þetta, þá mélte hann: 
4lförum vér, sveinar, ok eigum ekke við lvar, því at nú er 
óhreinn ande með honum”, ok ríða þeir þá yíir til líinnar ok 
gista at Stað.

Flokkadráttr.
71. Nú er þar lil máls at laka, at béndr gera orð Sig- 

hvate Sturlosyne ok Arnóre Tumasyne, at þeir rydde af þeim 
úfriðe þessom. þeir bregða við skjótt, ok ríðr Arnórr ok samnar 
mönnum um J)ale, en Sigbvatr um Eyjafjörð. Annan dag viku, 
er Guðmundr var undir Fjalle, ríðr lvarr í Valahrís, ok ineð 
honum Ögmundr prestr af Einarsstöðum, ok Odde son hans; 
íinna þeir þar á veginum þorvarð2 or Saurbé, ok stíga þeir af 
liestum sínum ok talast við. ]>á ríðr þar al þeim Ilöskuldr 
Gunnarsson; en ívarr spurðe: 4lhví ríðr þú hér, Höskuldr, í 
glett við oss, því at ósýnt er, hverso vér þolum þér” — tiEk 
lýt at ráða ferðurn mínum”, segir hann, uen þér munut ráða 
yðr”. í því bile leypr at [Od]dr skeiðkollr, ok höggr til llös-

) Gufrmundr biskup i Alúla, A (167). 0 {lorvar'fer, A.
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kolls, ok stefnir á fótinn, en hann brá nndan fétinum ok á liáls 
hestinum, ok kom höggit á síðu hestinum, ok í því reið Hös- 
kolldr undan. Síþan féll hestrinn niðr dauðr, þá er hann kemr 
á völlinn undir Fjalle. Fórhann þáá fund Guðnnuular biskups, 
en þeir lvarr löro heim í Múla'.

Uardage á Helgastöðum.
72. Síðan ferr Guðmuudr biskup á Einarsslaðe, ok étlaðe 

þaðan á Helgastaðe at vígja þar kirkju (um daginn eptir2 Jóns- 
messo um haustið, sem hann görðe, en Eyjólfr Kársson reið 
í Múla, ok bauð ívare, at biskup vígðe þar kirkju eptir um 
daginn, en ívarr vilde þat eige, ok kvazt víge mundo verja 
ef biskup vilde til koma. Nú kemr biskupe njósn, at flokkar 
dragast at öllum megin. Guðmundr lýkr þá kirkjuvígslo. 
Eptir þat búast þeir til varnar þar í kirkjugarðinum, ok báro 
at sér grjót mart; síþan seá þeir at flokkarnir riðo ofan al 
Einarsstöðum; er þá sveit biskups í kirkjugarðe; en þorljótr' 
bónde ok Sigurðr bróðir hans ok heimamenn vóro einir sér. 
þámélte Sigurðr: tlsé þér nú, sveinar, flokk þeirra höfðíngjanna 
hvar ríðr, enda skellr þar nú láss flre búren þeirra lleykdél- 
anna”. Síþan sá þeir annan llokk ríða neðan eptir Vazhlíð. 
Flokkarnir kvómo nér jafnsnemma; þá var nón dags; var þá 
slegit upp herópe ok skipat til atgöngu; gekk Arnórr Tuma- 
son sunnan at með sína sveit, en Sighvatr gekk at hliðino, ok 
or túnino, en ívarr sótte at norðan. Guðmundr biskup var í 
kirkjugarðinum, ok gengr nú hörð hríð með grjóte ok með 
skotum. Sturla Sighvatsson fékk steinshögg; þá mélte Sighvatr: 
(lengu eiru biskupsmenn, nú berea þeir sveininn Sturlo sem aðra 
rnenn, eðr hvar. ertu Guðmundr Gilsson? sér þú eige al 
Eyjólfr Kársson er í kirkjugarðinum, eðr mantu eige bardagann 
á Mel?” — Við áeggjan þessa knúðust Sighvatsmenn fast til 
atgöngu. Féll þá maðr af biskupsmönnum fire spjótum, er 
Gísle hét. Litlo síþarr fékk maðr lag af spjóte í augat af liðe 
Arnórs, sá hel Uámundr, ok var þorvarðsson, hann lifðe um 
nóttina, en andaðist um morgininn eptir. þá gekk Guðmundr

1) Myla, A.
i) [ b. v. Ji; v. í A, 204, St. í ártibaskrá steudr Helgastaíia bardagi 

30. Ang., cn dccoll. Joh. bapt. ( = höfuþdagr) er = 29. Aug. s) þorlákr, B.
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biskup or kirkjo ok til manna sinna, ero þeir þá allákalir ok 
berjast alldrengilega, ok cnge einn hverr betr en Jón Ófeigs- 
son', ok við þelta leggja þeir Sighvatr frá at sinne, ok létust 
heldr vilea vinna með ráðum en mannháska; vildo þeir ok eige 
berjast svá, at biskupe vére at því lífsháske. Setea þeir nú 
menn til, al enge af biskupsmónnum kémist í brot án vileaþeirra.

2Síþan ganga þeir suðr á völlinn (irernenninir, ok 
spurðe Arnórr Sighvat: ltþikke þér eige liörð hríð gengit hafa 
mágr”? — „Hörð víst”, segir Sighvatr. [Arnórr mélte8: „í 
sumar var mér kvellíngasamt, en er mér kómo orþ Reykdéla, 
at þeir þyrfte liðs, hóf af mér allar vánutr, svá at ek kenne 
mér hverge illt”. — „þat man þér þikkja jartein” , segir Sig- 
livatr. Arnórr svarar: „þat kalla ek atburð”, segir hann, „en 
eige jartein”. Síþan seteast þeir um kirkjugarþinn, ok var leitað 
um séttir, ok var þó sem ekke vére, ok líör af nóttin; var 
Guðmundr biskup ok hans menn í kirkju, eu hinir sátu um- 
hverfls. Einn biskupsmaðr komst yfir ána ok or kirkju, sá hét 
Eyjólfr liríþarefne, óspakr maðr; var hann dreginn ok barðr, 
ok drógu þeir hann heim hálfdauðan ok drápu hann síðan. 
Drottinsmorgininn4 snemma geröo þeir vígflaka5, ok grófu þar 
undir kirkjugarðinn; var þat mjök jafnskjótt, at hlið varð á 
kirkjugarðinum, ok biskupsinenn gáfust upp ok fóro í kirkju. þeir 
settu vígflakann sunnan undir kirkjugarðinn. En lsleifr Ilalls- 
son var þar kominn, ok hafðe eige barizt ok enge hans manna; 
hann bjó þá at þverá í Laxárdal. Bauð ísleifr biskupe heim 
með sér; með bonum fór liann í brott, en þeir er eptir vóro 
gengu þá til griða; gaf Arnórr grið Eyjólfe Kárssyne, en Tume

1) Siglivatr fókk þá stcinstiOgg mikit, ok fóll hann vit), en Guunnmdr 
klasi kallaái, er stób hjá honmn: „félltu nú Sighvatr sæll’’. — uLágr varí) 
ek, fýla væl”, sagfei hann, „en eigi fóll ek". Jjá tók Klasi at kalla, ok 
ba<) menn tlýja undan ógn jieii-re er yfir var komin, 1(því at jiirtiin skelfr 
undir oss”. Þá var þetta kveíút:

Klasi nam kalla þrysvar:
^komi menn ok renni, 
jörí) bifast öll und fyrtium, 
undan biskups fundi”. b. v. B.

2) Frá Sighvati oli Arnóre, A (170). 3) [ b. v. tí, 201.
4) Dagatalií) kemr heim vib árit 1220.
3) hér vantar 8 blöb i 399 ok er fyllt eptir 391.
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Sighvatsson Jóne Ófeigssyne. [Tveir menn vóro þar drepnir 
norðr á hólunum frá bénum, hét annarr f>orgeirr en annarr 
|>órðr Arason1. Reið Sighvatr þá í hurt, en Arnórr nótt síð- 
arr. En Guðmundr hiskup fór [frá J>verá2 3 norðr yfir Reykja- 
heiðe [ok allt á Sauðanes2, ok gjöröi þar víglur á sæludögum. 
Eptir þat fór hann norðau til Öxarfjarðar, ok svá Reykjaheiði; ok er 
hann kom4 í lleykjadal, er honum sagt, at Eyfirðíngar [mune] í 
mót lionum rísa. Ferr hann þá til Bárðardals, ok svá um 
Krókdal, ok þaöan suðr um land, ok létte eige furr en hann 
kom í Odda, ok tekr Sémundr við Guðmunde hiskupe vel, 
ok býðr honum þar at vera, meðan hann vill, ok þat þiggr 
Guðmundr hiskup, ok er hann þar um vetrinn með nokkura 
menn, en suma vistaðe Sémundr annarstaðar í nánd5. f>ann 
vetr var Guðmundr hiskup með Sémunde í Odda eptir bardag- 
ann á llelgastöðum, en um sumarit fórGuðmundr biskup vestr 
til Borgarfjarðar, ok fór þar yfir um haustið er mjök var á liðit, 
ok fylgði [f>órðr Sturluson5 lionum norðr til Skagafjarðar ok 
heirn til staðarins, ok sette biskup þar niðr, en þat var mjök 
al óvilja héraðsmanna, því at þeir vildu hann gjöra útlaga af 
öllu sínu góze.

1) [ en er bisknp var brutu, tóku þeir Arnórr ok Tumi vj inenn or 
kirkju, ok hengdu sem þjófa. Menn Guhimuular biskups ij vóro festir 
upp, sínu megin garbs lilifes hvárr, því er veit til Glaumb[œ]iar, en iiij vóro 
fœrbir upp í jjjófahóla. Jjorsteinn hét mabr er kallabr var hryggr, hann 
var skotinn meí) spjóti i lærit i kirkju, ok var vesalíngr einn meí) biskupi, 
ok lifí)i lengi sftan. Mart illvirki var þar gert á heilagri kirkju nývigbri, 
ok enn má þat sjá á lienni i dag, liversu hörhu hon mætti í þcim bardaga 
saklaus ok ómaklig; ok svá hafa inenn sagt siban, at svá sýnist, sein sár 
hafi gróit á kirkjunni ]iar sem hon fékk ávcrka af vopnum ok grjóti, li.

•2) [ leilbr. eptir II, St.; þá, 394.
3) þann. St.; Reykjanes, li. 4) [ b. v. li; v. í 394.
ð) [lett.a sumar fóro pcir utan Loptr biskupsson ok Haraldr Sæinundar- 

son, Gublaugr ok Ingibjörn bróbir hans, Arnórr Tumason. Loptr liraut 
fót sinn um sumarit, ok þá cr festr var, þótti honum illa af sór liorfa, ok 
lét liann brjóta annat sinn, ok sagbi sjálfr firir hversu binda skyldi; festi 
pá vel, ok varí) hann lítt lialtr. Arnórr Tumason skipabi menn firir ráí) 
sitt í Skagafiriji. Jjórarinn Jónsson Sigmundai-sonar var settr nic)r á Vibi- 
raýre, ok skyldi gæta hérabs vit) mönnum Gubmundar biskups , ef þeir 
kæmi til. b. v. li (sbr. St. 4, 27).

0) [ b. v. li; v. í 394.
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[Á þesso áre varð þetta til tíðenda: Bardage á Helgastöð- 
um. Snorre kom út. Guðmundr biskup í Odda. Herr búinn 
til íslands. Andaðist lietill ábóte. j>á bafðe Guðmundr biskup 
verit xviij vetr.1 2 3

73. '-Guðmundr biskup sat heima at liólum síðan þórðr 
Sturloson fór beim; dreif þá til lians mart manna; gekk þá 
upp sumarbúit. j>á varð mikit orö á af béndum, at lil auðnar 
munde horfa á staðnum, en bðndr þóttust hafa litla forstoð, 
því at þórarinn var þá úngr ok ekke reyndr at héraðsstjórn 
né höfðíngsskap. En í Eyjaflrðe var [þatj títt, at Tume Sig- 
livatsson kérðe þat fire föður sínum, at hann vilde láta fá sér 
bú nokluit, ok manna forráð sumt eðr allt þat er Sigurðr befir 
sét fire; sagðist hann eigé verr lil manns kominn en Sturla 
bróðir hans, er þá liafðe við búe tekit at Sauðafelle ok manna 
forræðe í Dölum. En Sighvatr vilde eige þverra sinn kost 
norðr þar. lleið Tume þá vestr til Skagafjarðar, ok átle fund 
við béndr, ok kérðe þat fire béndum, at biskups menn munde 
gjöra þeim ónáðir þegar föng [téke at þverra* á staðnum, en 
kallar þá hafa úngan formann ok óreyndan. Bendurn féílst 
þat vel í eyru, er Tume sagðe, ok verðr þat ráð þeirra, at 
þeir gjöra orð Guðmunde biskupe, ok segja, al þeir vildu eige 
fjárauðn hans á staðnum, ok kvóðust mundu burt ryðja fólke 
því með ófriðe, ef liann vilde eige í burt ryðja sjáifr. En er 
Guðmundr biskup heyrðe þetta, ok bann visse, at Norðlend- 
íngar vóro honum jafnan óljúgheitir þá er þeir héto honum 
illu, þá tók hann þat ráð, at fara í útlegð heldr en selja 
menn sína til dauða.

744. í þenna tíma horfðist lil mikils ófriðar fire norðan 
land, millim þeirra Guðmundar biskups ok Sighvals Sturlosonar; 
þar til styrkte Sturla föður sinn ok þeir Tume bréðr, ok margir

ij [ v. í u.
2) kapp. 73—89 eru í li ekki nema lítií) ágrip af A, og alveg sem 

St. 4, 29 og 31 — 32, a<j fráteknum fáeinum greinum, sem li hefir um- 
fram St., og sem hér eru tilfæríiar neíianmáls. Kapp. 90 — 94 vantar í B.

3) [ fættist, Ji.
4) Héöan frá (kap. 71 — 90) er Aronssaga alveg sem A, er þvi vií> 

kapp. 74 — 90 liðffe til samanburíiar Aronssaga (A. M. 212 folio á papphj, 
áér merkt Ar, og getií) alls hins markverðasta er hún víkr frá A, en 
oppliaf og sifeari helmíngr Aronssögu er prentaíír i viíibæti hér fvrir aptan.
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aðrir liöfðíngjar, ok leidde af þessarre tiltekju mikenn ófagnal 
mörgum mönnum fire norðan land', því at þeir veittu mikinn 
ágang Guðmunde biskupe með miklum ójafnaðe ok ófriðe.

[Á þesso áre varð þetta til tíöenda: Uallr Gízurarson 
vígðr til ábóta. Bardage á Breiðabólstað. Utanför Lopts ok 
Haralds , ok Arnórs Tumasonar, ok andlát hans. Guðmundr 
biskup í Vestfjörðum en stundum at Hólum. [>á hafðe Guö- 
mundr biskup verit xix vetr1 2.

Nú draga þeir Tume lið saman, ok fundu þat til saka, at 
þeim þótte biskup ofstríðr, er þeir þóttust eige fram koma öll- 
um ójafnaðe, þeim er þeir vildu, á vinuin biskups, því at hann 
hélt þá drengiliga ok ríkuliga sína vine. En þá er Guðmundr 
bisluip varð varr við þetta, ok þeirra fireétlan, þá varð liann 
íire rnikille áhyggju, ok lók þó sköruligL ráð ok vitrligt, at senda 
skjólliga orð vinum sínum, at þeir kéme til hans3; nefnde hann 
þar til fyrstan Eyjólf Iíársson; hann varð vel við orðsendíng 
Guðmundar biskups, ok fór hann skjótt á fund hans. þessa 
för fór Aron Hjörleifsson it fyrsta sinn með Eyjólfe Kárssyne 
svá at getið verðe, ok kórnu þeir til biskups ok aðrir vinir 
hans at áliðnu surnre, ok báru nú saman ráð sín, ok sýndist 
einn veg llestum, at biskupe munde verða allaskortr við jafn- 
marga höfðíngja at etja. Biskup varð því ok sainþykkr; ok 
meðan þeir sátu yfir þessum máluin ok ráöagjörðum, þá vóro 
þessir ófriðartlokkar á leið komnir. þá lét Guðmundr biskup 
draga at sér skip um Skagafjörð, ok sýndist honum undan al 
halda, því at þér vóro frásagnir, at þeir étluðu [at] taka bisluip í 
sittvald, ok þröngva honum með afarkostum, en seljast á stað- 
inn at Hólum, sem þeir gjörðu. H.eldr nú Guðmundr biskup 
skipum sínum út eptir Skagafirðe til Málmeyjar, ok bjoggust 
þar íire, ok vóro þeir saman lxx röskra manna. [þat var at 
jólaföstu, er þeir kómu þar. Með Guðmunde biskupe var mart 
góðra manna: þar var Einarr skemmíngr, Pétr Bárðarson, 
Eyjólfr Kársson, Aron lijörleifsson, Ketill íngjaldsson ok 
margir aðrir4.

1) pví at margir mistu fé ok naíiir, en tóku útlegí) í stabinn, en sumir 
mistu lífit sakir ofríkis Sighvats ok sona lians, b. v. Ar.

2) [ v. í Ar. 3) at rába um þenna vanda, b. v. Ar.
.) [ v. i Ar.
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En (31* 1 flokkarnir kómu til Ilólastaðar, ok mistu þar Guð- 
mundar biskups, en skipin öll íburtu, [þátóku þeirþat' til ráðs, 
al dreifa þeim inum sterkustum flokkum; settist þá Tume á 
staðinn at Hólum, ok lagðe undir sik heilagra manna eign, 
svá sem hann vere erfínge oröinn, en keyrðe á burt alla þá 
menn, er biskup hafðe þar setta; semja nú híbýla háttu með 
því múte, at Tume lét. halda sterka vörðu á staönum ok hest- 
vörð. Tume hafðe mannmart ok suma varla til vápns færa. 
Nú sitr hann með þeim liétte um hríð2.

75. Nú er atsegjafrá Guðmunde biskupe ok hans mönn- 
um, at þeir bjuggust um i Málmevju, ok draga at sér föng; var 
þar Eyjólfr Kársson mikill ráðagjörðarmaðr með Guðmunde 
biskupe, ok annarr maðr Aron lijörleifsson, er Eyjólfr hafðe 
mikla elsku á. Aron liafðe mest útgjörðir til atdrátta, ok valde 
menn með sér eptir skaplynde sínu; varð ok jafnan eplir föng- 
um á land at leita. En er Tume varð þessa varr, þá lét liann 
selja menn flre, svá al hverge [var óhétt3. Nú fér Guðmundc 
biskupe mikillar áhyggju ok slórrar skapraunar4: rekinn frá 
stólinum, en þeir máttu hvergi föngunum ná, ok vóro þat ber- 
lig fjörráð. Ilöfðu þeir íiremennirnir þat mjök í ráðagjörö, 
at þeir mundu leggja á lífshéttu mikla, at hel'na biskups sví- 
virðínga ok sinna. Nú tekr heldr at barðna vistin í eyjonne, 
ok óbégisl veðrátta, ok verðr nú atfangafátt; sitja nú við svá- 
búit um hríð. Líðr nú fram vetrinn; ok er þeir sá, at eige 
mátle þannig hlýða, þá liugsa þeir Eyjólfr ok Aron, við sam- 
þykke Guðmundar biskups, at leggja á nokkora lífshéttu, at leita 
þangat eplir föngum, er þeir þóttust frjálsast eiga, en þat var 
at Hólum, ok þeir vóro skömmii áðr af keyrðir. Etla nú ok 
eige öll stórvirke láta undan ganga, ef fére gefr á. Liðr nú 
fram um jólin, ok frestaðist því svá mjök, at þeim þótti fast- 
ligt sakir varðhalda ok fjölmennis.

Maðr er nefndr Auðunn, ok var kallaðr hande, hann var 
lítill maðr ok nér hálfréíngi; hann sendu þeir á land eptir jólin 
til nokkurra njósna; sögðu svá fire, at hann skylde dvelja sem 
Iengstum á Ilólaslað millum jóla ok föslu. Tume var þá góðr

i) f l>at tóku Jieir, 394. í) at hvárigtr gera til annarra, b. v. Ar. 
n) [ mátti uppgaug veita, ,4r. j) áhyggju skapraunar, 394. Hér er 

cyíia í Ar, fram í lok 77. kap.
I. B. 34
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viðtakna. Skylde hann ok skynja híbýlaháttu ok hvílur hinna 
hetre manna; vita ok hvárt Tume livílde í skemmu eðr skála; 
hann skylde ok minna sofa um nötr en um daga; láta sem 
vís ván vére heimsóknar af biskupsmönnum, ok munde þat 
lieldr um nétr en um daga. [En þann. tíma, er dregr fram at 
kyndilmesso, þá leggjast at stormviðre. þess er gelið eitt kveld, 
þá er Tume er undir horð kominn, at hann heimte til sín 
varðhaldsmenn sína, ok gefr þeim frelse þá nótt, ok þetta 
þágu þeir. En þetla it sama kveld mölte Gnðmundr biskup 
til manna sinna, Eyjólfs ok Arons, at honum segðe svá hugr 
um, at á þcsse nótt munde helzt tóm til falla at leysa nokkut 
þeirra vandréðe, þótt þeim þétte fire storms sakir eige vand- 
réðalaust; vildu [þeir] nú ok þegar af ávísan Guðmundar hisk- 
ups fire fullt ganga láta, þvi at þat þótte jafnan vera mikil 
spásaga, er Guðmundr biskup sagðe þeim.

76. Nú er þar lil máls at laka, er þeir lieimta saman 
fylgðarmennina, ok vilja nú kanna, livat þeim þykir helzt til fallit 
til þessarar ferðar, ok verðr þat hálfr fjórðe tögr manna, er eige 
taldist undan, ok enginn vilde í móte méla. Nú eru þeir for- 
stjórar ferðar þessarar Eyjólfr ok Aron; Einarr var nefndr inn 
þriðe, ok var kallaðr skemmíngr; liann var frönde Guðmnndar 
biskups, ok hafðe fengit stórar skapraunir af Sturlúngum í 
mannamisse ok fésköðum, en' Pétr Bárðarson, er einn var 
hinn vaskaste maðr, hann vilde eige i'ara at Tuma frönda sín- 
um. Bregða þeir nú viö skjótt, ok hrinda skipum á sjá, ok 
báru grjót á, því at þeim þótte [eige] siglanda íire storme 
lausum skipum-. Nú námu biskupsmenn eige fvr staðar, en

i) ok, 394.
v) t Svá er sagt, at sá átburí>r varf) I Málmey Blasiusmessu um kveldit, 

er biskup gekk frákirkjn, jjá nam liann staí), ok leit i Iiimininn ok mælti: 
umykla pgn býíir Jm mi drottinn minn”. Jietta heyríiu fylgiiarmenn hans, 
Einarr skemmingr ok Eyjólfr Kársson, ok spurím hvat væri í fyrirburímm. 
jjiskup mælti: „eigi má ek jiat segja jiór, en hitt mun ek segja ylbr, ef ek 
mætta eha ætta hefna minna meingerila, clfca gubs réttar, jiá munda ek nú til 
hætta, jiar sem óvinir vorir ugga nú ekki at sér”. Afjicssi ávísan biskups 
bregíia jieir vií) skjótt, ok fara af eyjunne xxx manna, ok allir inir röskustu 
menn, nema Pétr Bá[r]íiarson ; hann vildi eigi fara at Tuma frænda sínum. 
Vefcr var it sterkasta, hrííi, banbi at stormi ok frosti ok myrkri, en svá liafa 
biskupsmenn sakt sikaii, at jiar veri logn, er jieir fóru, ok it bezta farar 
leifci, ok kendu þeir þetta biskupi sínum meí) gubi, B.
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peir kómu á land, ok gengu þeir til þess béjar cr á Óslande 
heitir, ok höfðu þar fréttir þér, at Tume vére lieima, ok svéfe 
úte í skemmu við enn xv. mann, ok vóru flestir valdir tii 
vápns. Nú herkléðast þeir Eyjólfr ok hans menn, ok fóru með 
ákáfa miklum, ok koma á staðinn öllum mönnum á óvart, nokk- 
uru fire dag, ok var þat einne nótt fire Öguttu messo.'. Eptir 
þat skipta þeir Eyjólfr ok Einarr liðe sínu til atgöngu. J>eir 
er öruggastir vóru til vápns vóro valdir til at ganga at skemm- 
unne, en sumir at verja útgöngu á heimahúsunum, ok ráku þar 
fire slagbranda. Nú verðr af gnýr mikill, ok spretta þeir upp, 
er í skemmunne vóro, ok komast í klöðe sín, ok fengu allir 
nokkut vápn, ok í þesse svipan báru þeir at stokka at skemmu- 
hurðinne, því at þeim héldu sterkar járnlokur, ok lilutu þér 
upp at ganga, ok var þar fire þykk fylkíng af barðfengum mönn- 
um, ok skorte þar eige sköruliga vörn, ok gekk þvi lenge. 1 
þeirre svipan báru þeir stokka at skemmuhurðunum, ok komst 
Aron inn í skemmuna ok iiij menn með honum, ok verða 
áverkar, ok þá fékk Tume sár mikit, ok var þat kennt Arone, 
en liann gjörðe þar at livárke: bar þat af sér né á sik.

77. Nú sloknuðu ljós öll í skemmunne; nú leita þeir 
Aron út aptr til sinna manna, því atþeim þótte fast fire; vildu 
þeir nú leita á lleire vega at vinna skemmuna; létu nú draga 
at eld mikinn, ok leggja hann í viöinn, er þeir höfðu at dregit, 
cn þó var ávallt glettíngar atsókn, ok hefir sjaldan harðare 
hríði) 2 jafnlenge gengit en þesse, at frásögn manna. Nú kveykir 
stormrinn skjótt eldinn, ok gýss upp loginn, ok vex reykrinn. 
Sjá þeir Tume nú, at þeir eru yfirkomnir. lieiöir Tume nú 
útgötigu ok griða, ok býðr hann nú tyllusétt, ok var þeim leyfð 
útganga, ef þeir léte laus vápn sín, en þeim var engum grið- 
um lieitið; gjöra nú at þeim kúlur á hermanna hátt. Nú gengu 
út v menn eða vj fyr en Tume, ok vóro allir handteknir. En 
er Tume gekk út, þá tóko þeir hann ok velktu hann lenge úte, 
ok réddu sumir um, at þcir vildu kvelja hann, en sumir méltu 
hann undan, ok gjörðe honum kalt. J>á mélte Tume, at hon- 
um þótte við því búit, at nokkorir menn étlaðe at hann skylfe' 
af hrézlu. Lofuðu þá allir hreyste hans ok méltu hann undan. 
Einarr skemmíngr kvað hann eige liafa svá skipt goðorðum

i) Agathæ messa = 5. febr. ; ártibarskrár setja og víg Tuma 4. febr.
a) gengit, b. v. 394.

34



520 BISKUPA SÖGUR. Guðinuiular saga.

fire [norðan land', at liann skylde lifa lengr, ok hann vá at 
lionum, því al eige urðu aðrir til, ok eplir þetta gengu allir 
menn út. f>ar vóro drepnir ij menn aðrir en Tume, þorgeirr 
Steingrímsson ok Bergþórr Oddason. Tvá menn fóthjuggu þeir, 
ok hét annarr Jón þórðarson-' en annarr Ilalldórr Klasason, 
en öðrum mðnnum vóro grið gefin, þeim er eptir vóro. þá 
var þesse vísa kveðin:

Gjörðu geirhríð harða 
gunnar setrs á vetre 
hríðar sól á Hólum 
hjaldrþúngir húðlúngar: 
þá er vígfimir vágu 
valdeirs at þorgeire,
Tume var feldr lil foldar 
fréndstórr með Bergþóre.

Nú var orðinn ljóss dagr, réðu þeirnú mjök tökum við þá sem 
eptir vóro. Nú könnuðu þeir liíbýlahátlo, ok gjörðu sér frjálsa 
staðareign, ok biskupe vistir ok kléðnat, ok hélt þeim lil þess 
érin nauðsyn, ok bjuggust nú á burt með nokkurum skyndínge 
svá sem þeim þólte lielzt tíme ávera; vóro nú glaðir okkátir, 
en heimamenn á Hólum slöktu eldinn allan niðr.

Fylgðarmenn Tuma ok bœndr söfnuðust saman, ok fara eptir 
biskupsmönnum, en þeir undan sem harðast, ok sá hvárir aðra, ok 
var í hendíngum með þeim áðr þcir kómust á skipin, ok einn varð 
seinne, ok var sá drepinn [ij nóttum síðarr, ok hét sá Jón. 
Annarr dó afkulda, er þórarinn héti) * 3. llöfðu hiskupsmenn þá 
skipt um farmana, hlaðit góðum byrgðum, en kastað grjótinu, 
lægðe ok þá þegar veðrit, er þeir vóro á sjá komnir. Tóku 
nú róðrarleiðe, ok tóksl þeim allt auðvelligar, en þeim þótte 
líkinde á vera; kómu hina næstu nóttina eptir til JMálmeyjar; 
gengu þeir heim þegar frá skipe, Eyjólfr ok Aron, ok kómu 
til þess herbergis, er Guðmundr biskup svaf í; var hann þá á 
bæn sinne ok fagnaðe þeim fyrre, ok spurðe þá at tíðindum, 
en þeir segja slík sem gjörzt höfðu, ok þótte honurn þetta 
mikil tíðinde, ok lét Guömundr biskup yfir þeirra för illa, er

i) [ sunnan hefti, U. 3) þóiarinsson, B.
s) [ Tveim nóttum sílarr dó ij menn, hét annarr Jón en annarr Jjói-

arínn, af kulda bátir, Ii.



Guðinundar saga. BISKUPA SÖGUR. 521

þeir liöfðu drepil Tuma en fært honum eige, en [kvað þó þess 
vænta, at eptir guðs forsjá hefðe farit þeirra viðskipte'. þá 
var þesse vísa kveðin:

Sóttu heim við hættu 
hjálmrunnar styrkunnir, 
snjallr sege ek freyr at félle 
fagrlijóls, Tuma at Hólum: 
inn gekk Aron manna 
einna fremstr í skemmu, 
hann vann hildar manna 
hjálmskóð roðin hlóðe.

Nú er þar lil máls at taka, sem þeir eru at Hólum, at 
þeir styrma yfir dauðum mönnum ok sjá fire þeim. Nú 
spurðust þesse tíðinde til þeirra Sighvats ok Sturlu, ok þótte 
þeim sér nær höggvit, ok því næst spurðust þesse tíðende um 
allt land. Nú svall Sturlúngum mjök móðr, ok þess galt margr 
maðr síðan. Nú skipar Sighvatr staðinn i annat sinn, ok verðr 
ekke til tíðinda; sitja nú hvárirtveggju um kyrt mjök lenge, 
þat sem eptir var vetrar. En er á leið vetrinn, þurfte atföng, 
en menn vóro margir, en engi kómu við. Sýndist þá ráðs- 
mönnum Guðmundar biskups, at láta eige yfirdrífast þar“; 
vóro þeir jafnan góðir áréðis ok einarðir á þat, er þeir vildu 
vera láta; sigldu á burt ok norðr lil Grímseyjar, ok er eige 
annars getið, en sú ferð tækist greiðliga ok i vild þeirra. I3ú- 
ast þeir nú þar fire, ok nema þar stað á eyjonne.

78. Gnúpr hét maðr, er þá hjó í Grímseyju, ok var hinn 
meste maðr at rnannvirðíngu af héndum; var þat þá vande 
mikill, at veiðiskap skorte eige í eyjonne, var þar þá nóg at- 
vinna mörgu sinne, þótt annarstaðar á lande vére skortr. llitt 
hélt ok annat til, er biskup vilde þangat fara, at honum sýnd- 
ist, sem var, skylda sín til vera, at kanna siðu rnanna, ok fegra, 
slíkt sem liann métte, um kristindóm, ok mest þurl'te, ok hisk- 
upligu embötte heyrðe til. Sá atburðr varð al páskum, at Ein- 
arr skemmíngr varð sjúkr af blóðrás, ok bléddu nasar hans. 
Einarr var frénde Guðmundar hiskups ok vinr, ok mikilsháttar 
maðr, ok því þótte þat mikill mannskaðe, ef hann létist. Gekk

1) [ Jjcir kváíiu þar gert allt ura, li. 
s) Hér byrjar aptr .4r.
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þá Guðmundr biskup sjálfr til at stöðva blóð hans, ok þat 
vannst at sinne; ok enn optarr kom blóðrás al lionum, ok svá 
áköf, at menn segja, at béðe hafe út sprúngit [um] munn ok 
eyru; segir Guðmundr biskup þá, at þat mein munde honum 
at bana verða; kvezt þat hyggja, al því'munde svá ákaft fara 
hlóðrásin; en þó fékk liann stöðvat at sinne, at því at menn 
hafa sagt. Ok er eige komst um nasar honurn eðr aðra limu, 
þá sprakk út á millum herðanna. Eptir þat mínkaðe mátt lians, 
ok síðan andaðist Einarr.

79. Sighvatr Sturluson hafðe nokkra stund öfundsamt setr, 
fyrst er hann kom í Eyjafjörð, en flestum bóndum líkaðe því betr 
til bans, er hann bal'ðe þar lengr verit. í ])enna tíma bjó at 
Ilrafnagile [Ingibjörg], dóttir Guðmundar ens dýra, með sonum 
þeirra llalls Kleppjárnssonar, en sá maðr var al ráðum með 
þcim, er Ilafr hét, hann var bróðir Einars skemmíngs, er vegit 
hafðe Tuma Sighvatsson; þar var fátt meðal liúsa ok Grundar, 
þótte llrafngilíngum Sighvatr sitja yfir sæmdum sínum, þeim 
er Ilallr hafðe haft, faðir þeirra. En þeir menn, er eige vóro 
vinir Sighvats, méllu þat, at hann hefðe eige heilsmiðliga farit 
í skiptum þeirra Kálfs Guthormssonar ok IJalIs Iíleppjárnssonar. 
þat var einn tíma, er Sighvatr gekk um tún sitt upp frá hús- 
um á Grund, hann var í kyrtle ok hafðe kápu yflr sér: hann 
sá at iij menn riðu utan at garðinum. alvápnaðir; hann kennde 
at þar var Ilafr ráðamaðr. þeir riðu at túngarðinum, ok vóro 
öngar kveðjur. Ilafr segir: uhví er goðinn svá fámennr”? — 
ltEk vissa eige”, kvað Sigbvatr, (lat ek þurfta manna við”. 
þeir Ilafr horfðust á um hríð, áðr þeir sneru í burt, en Sig- 
hvatr gekk heim.

Gunnarr kumbe hét maðr, hann var gildr maðr, bann var 
jafnan í Grímseyju; hann tók sér vist at llrafnagile; segja 
sumir menn, at Ilafr brygðe við hann, en sumir segja, at hann 
hélde kaupe hans. Gunnarr sótte Sighvat at þessu mále, en 
hann vísar af sér, ok bað ltann flnna llalldóru fréndkonu sína, 
ok visso menn ekke til tals þeirra, cn Gunnarr var hér ok hvar 
um vetrinn í héraðe þar.

þat varð til tíðenda at IJrafnagile hinn síðasta dag í góe, 
þá vóro þrjár vikur til páska1, al þar var kominn Jón Hirnu-

i) þetta kemr heim vih ár 1222.
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son, liann var lausamaðr ok var vistum at Stokkahlöðum, ok 
þar var vistum Höskuldr Gunnarsson. þetta var hinn nösta vetr 
eptir er liann hafðe vegit Ögmund prest ok Gunnstein son 
hans. þeiin Jóne var skipat í eina hvílu báðum, innar af set- 
um', enþargegntí annarre stafnrekkjn lá llafr ráðamaðr; hann 
átte varðhund góðan, ok lá hann fire rekkju hans jafnan; en 
einne nótt áðr hvarf hundrinn, ok fannst alldri síþan. Hafr gekk' 
til kirkju hverja nótt til bénahalds; en er hann kom inn, ok 
hafðe skamma stund inne verit, heyrðu þeir llöskuldr snörgl 
til hans. þcir fóro til hans, ok fundu, at liánn var sárr lire 
brjóstinu, hafðe liann veritlagðr með öxe, ok var öxin þar, ok 
hafðe Ilafr hana átt; hon hafðe liangit þar lijá hvíiunne. þeir 
létust heyra, at maðr Ijóp utar eptir skálanum til útidyra, ok 
suðr með vegginum; var þá tendrat ljós, ok var Ilafr örendr, 
ok bjöggu þeir um lík hans.

Um morgininn var samkváma á Grund, vóro þá sögð 
tíðendin, þá kom Gunnarr kumbe þar ok bar á sik vig Ilafrs, 
en Sighvatr liafðe nokkut í fleymínge, ok kallaðe ekke ráðligt 
at halda kaupe sumrúnga4. Gunnarr var í umsjá Ilalldóru á 
laun, þat er eptir var föstunnar, en Gunnarr týndist um várit, 
er þeir fóru til Grímseyjar. En um sumarit eptir kom Jón 
Hirnoson suðr í Stafaholt til Snorra Sturlosonar, ok segir Sig- 
hvat hafa sendan sik, ok fastaðe liann þar kárföstu, ok lagðist 
sá orðrómr á, at Jón liefðe vegit Ilafr, ok hélzt sá orðrómr 
lenge síþan manna á meðal3.

80. [Nú skal þar til taka, er áðr var frá liorfit, at um 
várit eptir páskaviku sendir Sighvalr menn veslr í Dale lil 
Sturlu, ok bað hann koma norðr með fjölmenne; kaílar hann 
mál at leita eptir bróðurhefndum, en þóttist sárl haldit hafa 
með frenda láte ok vina. Margir samþykktu þat, at svá vére. 
En er orðsendíng sjá kom til Sturlu, slefnde hann at sér mönn- 
um, ok fór norðr til Skagafjarðar með mikla sveit manna. þar 
var í för með lionum Guðmundr skáld Oddsson, ok kvað hann 
vísu þessa:

Norðr [fara4 gétigautar
geirastígs at víge,

i) sœtum, 391. 2) Snorrúnga, 204.
3) þenna kap. v. í B og Ar. 4) getg.; [ frá ek, 394.
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Hamðis veðr á lieiðar 
liagl snýr, á vit JJagla1 :
Skyldu eige flerðar fyldir2 

festendr lagar liesta, 
harðr get ek víst at verðe 
várr fundr, reka undan.

Sturla fór til Skagafjarðar, var þar fyre |>órarinn Jónsson ok 
hafðe liðsdrátt um Skagafjörð, en Sighvatr lét safna mönnuni 
nm Eyjaljörð3 4, ok verðr þar brátt mikit fjölmenne; leggja nú 
allan fjandskap á þá menn, er at vígum liöfðu verit at Ilólum, 
ok mart þótte þeim annat til draga; spyrja nú al Guðmnndr 
biskup var kominn til Grímseyjar, ok ekke munde fundum á 
koma við hann né menn lians, nema þangat være farit til evjar- 
innar. f>eir Sighvatr ok Sturla tóku skip hvar sem þeir fengu, smá 
ok stór, kom þar saman meira fjöimenne, en optast1 hafe fyrr verit 
á íslande, utan þíngstefnur, því at hálfr Ijórðe togr hefir sagðr 
veril skipa þeirra, er þeir höfðu til Grímseyjar.

Sturla var meirr fire málum þessum, þvi at hann var mjök 
roskinn ok var hinn bráðgjörfaste maðr, sein allir hafa eilt urn 
talatþeir erhann hafa sét. Vildu þeir feðgar at Sturla vére meir 
framme í öllum þeim hlutum, sem iiremenne vére í, þólt Sig- 
hvatr hefðe ráð fire þeim feðgum jafnfram Sturlu. Fara þeir 
Sighvatr [nú ferðar sinnar5 i góðu veðre þegar þeir vóro búnir.

Iiiskupsmenn höfðo á sér sterka vörðu, eptir því sem þeim 
þólte helzt föng á, því at [þeir] þurftu ekke at efast, at opinn 
var ófriðrinn fire þeim. l>at var einn morgin i sólar upprás, 
at varðmenn biskupsmanna sá skipaferðina, gjöra nú hiskup 
varan við, ok Eyjólf Kársson; segir nú hverr öðrum. Spretta 
nú allir upp allröskliga ok herkléðast eptir efnum, sem til vóro, 
en þau vóro harðla lítil; dyljast nú eige við, at þeir munu við 
ófriðe taka eiga, þegar er skipin koma at lande.

Guðmundr hiskup stendr upp ok gengr til kirkju með 
klerkum sírium, en talar nokkrum fögrum orðum íire mönnum

1) þann. 122 og Sl.; gagla, 394. 2) fullir, 394.
3) [ I annan staí) er þar til máls at taka, at Sighvatr ok Sturla son

hans', illa barhir, hafa sert;! 1 haltlft met) frönda láti ok vina. Margir sam- 
byktii þat meí) honum, at svo vr*ri. Láta eptir þat safna libi, Ar (bjagab).

4) kom þar, b. v. 394. 3) [ af Islandi, Ar.
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sínum, ok þó fám, því al eige var tómstund til al méla svá 
mart gott, sem liann munde vilja, [at þeim áheyrendum; en 
ráða má þat til líkenda hverr góðfúss maðr, með hverjum al- 
huga hann rnunde sínar bénir fram féra sér til hjálpar ok sin- 
um mönnum, þvi at lionum var eige ókunnigt, at allir hinir 
beztu menninir hafa á bönirnar treyst í allar stórþurftir1 * 3.

Nú snúa þeir Eyjólfr ok Aron til sjófar, ok þeirra menn, 
ok skipa liðe sínu fire þér hafnir, sem skipin stefndu á; sá 
[þeir] sinn mikinn aflaskort, ok þólte þat flestum mönnum 
líkara, at eige mundo allir frá tíðindum segja eiga á þessu kvelde, 
af þeim er ilre vóro. Var þá skipat Arone lire höfn þá sem 
bezt var á eyjunne; þólte þeim líklegast, at þar munde nokk- 
urir flremenn lil leita. þeir skipuðust lire hafnir, [vóro þat 
L,XX manna, er vápnfærir vóro með Guðmunde biskupe, eu þá 
vóro XXX kvenna ok stafkarla. Ætla. þeir Eyjólfr ok Aron at 
sýna vaskliga vörn, ok skylde Eyjólfr styrkja þessar þrennar 
sveitir til framgöngu-. 15ar Eyjólfr sik hraustliga þenna dag, 
[svá sem hann átle vanda til*. Aron var við enn xviij. mann, þar 
sein liann var staddr; þótte Eyjólfe, sem þar munde vel fengit 
liremanns sem liann var. Nokkurir menn skriptuðust við Guð- 
inund biskup áðr þeir genge ofan. Skipin áttu þá mjök langl 
til Iands.

81. Nú er þar lil máls at taka, at Arone þótte þat lið 
lítt búit at vápnum, er hjá honum stóð, kom þar til mikill fö- 
skortr; ok nú inölte Aron til Eyjólfs, livárt nokkurr maðr bérc 
vápnin Tuma í llokke lians. Eyjólfr kvað öngan bera, ok segir 
heima vera, „þikke mér sem érinn mune ofse vera í skape þeirra 
feðga, þó eige vére slíkar skapraunir gjörvar, við slíkan afla- 
mun sem at eiga var”, en Aron svarar svá: at lionurn þólte 
óskapligt, at menn hans skylde ganga berir ok vápnlausir í móte 
sveröshöggum, en þeir skyldu eige þora at bera slíkar gersemár, 
þvi at þat vóro liin beztu vápn, „ok hygg ek mik jafnlenge 
lifa munu, þótl ek bera vápnin, en[da[ er nú enn érit tóm til 
at sökja þau”; selr nú af höndum sín vápn þeiin mönnum, 
sern honurn þóltu líkligastir til at vel mundu neyta. Snýr hann

i) [ v. i Ar.
a) [ ok YÍldu sýna vaskliga vörn, svá sem til framgöngu, Ar,
3) [ sem ullar frásagnir votta, Ar.
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nú lieim, ok métir Guðmunde biskupe í kirkjugarðinum, ok 
klerka sveit hans rneð honurn, ok kveðr Aron biskup, en hann 
svarar honum hlíðlega, því at hann elskaðe Aron meir en al- 
þýðu inanna, sem síþan þikkir nokkur raun liafa á borit. Fór 
nú Aron skjótt, ok váþnar sik með öruggre brynju ok góðum 
hjálme ok sterkre hlíf; it fjórða vápn var mikit sax, sem stór 
sverð, ok var þat hil ágétasta vápn. Aron snýr skjótt út; er 
nú biskup enn fire lionum, ok létr vel yfir þessum tiltekjum, 
t.ok vil ek nú, son minn, at þú gangir til skriptar við mik”. — 
(lEkke er nú tóin til þess, herra”, segir Aron, „því at eige 
mun þikkja of þykkskipat til varnarinnar, ok er jafnan munr 
nndir manns liðe”. — „Yel er slíkt mölt”, segir bigkup, (1en þó 
skyldir þú sem trúmestr vera, son minn, ok vertu sem bezt 
við fátékamenn”. Nú blezar biskup hann ok mélte :• usvá segir 
mér hugr um, at þú komir hart niðr af Slurlúngum, en þó 
véntir mik, at vit sjáimst enn síþarr”, ok þikkir þat orðin en 
mesta spásaga, því at þat þótte þá en mestu ólíkende fyrst í 
stað, ok svá jafnan síþan.

Nú fcrr Aron leið sína, ok kemr lil manna sinna, en Gnð- 
mundr biskup var eptir heima, ok bað Aron vel fara. Nú 
dregr skipin al lande; kemr Aron nú í þann stað, sem áðr hafðe 
hann verit1. |>ar var eige breið liöfn, en aðdjúpt mjök; þar 
var ok þarabrúk íire ofan; bamrar vóro at tveim megin, ok 
var eige frítt upp at ganga, en menn til varnar fire ofan, þótt 
fáir vére. Verpa menn helzt á occ manna, þeirra er með þeim 
feðgum vóro, en vij [tigirj vóro íire. Nú biðr Aron menn 
bregða vápnum sínum ok veita karlmannligt viðrnám, sem fram- 
ast eru föng á; slíkt it sama segir Eyjólfr sínum mönnum; 
fœr ok röskr maðr þenna dag, sem jafnan endranær, drengi- 
liga athöfn, ok sýnir mikinn vaskleika áðr en þeim funde lúke. 
Nú fara vij skip at lande, þar er Aron var íire, ok stýrir Sturla 
því liðe, var liann ok auðkenndr, því at hann stóð upp, var hann 
mikit afbragð annarra manna, böðe at, vexte ok aíle, svá al 
ekke mátto aðrir menn við hann jafnast um tlesta hlute hér á 
lande. En er þeir vóro mjök landfastir vorðnir, þá skynjar 
Sturla á landit, hvar firemenn vére, ok vilde þar helzt at sékja.

82. Nú tekr Sturla til orða: tlþar stendr Aron djöfullinn,

i) til skipa&r, b. v. Ar.



sékit nú at lionum sköruliga, ok drepum liann skjótt”. Aron 
svarar, ok hristi saxit Tumanaut brugðit í hende sér: tihér 
máttu sjá, ragr fjandiun, m[a!kinnj1 Tuma naut bróður þíns; sékit 
at al heldr sem yör- líkar, en vér skulum óskjálfande bíða”. Svá 
segir þormóðr prestr Ólafsson:

Styrks var á stýris birke 
staddr, sá er Aron kvadde 
hörðum heiptaroröum, 
liildar ruðr enn milde: 
en í mól flre mönnum 
rnjök lík afar:t ríluim 
garpr veitte svör snörpust 
sannfrégr höfuð s manne.

Nú éstist Sturla, ok steðjar af skipinu upp á þarabrúkit4 ; honum 
varð hált á þarabrúkinu5, etr Aron snarar í mótc honum, ok 
leggr saxinu Tumanaut af því öllu afle, sem hann hafðe til; 
lagit korn á Sturlu miðjan. En með því at sólinn var stökkr, 
en brúkit var liált, ok fast var til lagit, þá rasar Sturla ok fellr. 
Svá segir þormóðr prestr:

Sturla réð i stríðe 
strangr á land at ganga, 
lrauðr6 með liöldum fríðum 
harðr þar er Aron varðe: 
en eld[brote't unnar 
iðea dóms á rniðjom 
freyr [svá alí! féll enn dýre, 
frama bragð var þat, lagðe.

Ok enn segir þormóðr prestr:
Sonr jók saxe benjar 
seggja kind til beggja, 
hlífsendir naut, handa,
Hjörleifs, vala kleifar.
Margr hné maðr við dreyrgar, 
málmr sundraðist, undir
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i) þann. Ar.; i 394 er gat á bla%lnu> a) cr> b. v. 394.
3) pann. Ar.; aptr, 394. «-i) brúkina, — bnikinni (femin.), .4r.
0) þann. Ar. , liaubrs, 394. r) [ bér byrjar aptr 399.
») [ fyrst ritaí) sá cr í A, en siíían leiíirétt at úr er.
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áðr fullhuginn félle 
frögr nér svölum ége.

'Nú liuggr Aron til Sturlo tveim höndum1 2 3. Maðr er nefndr 
Sigmundr snage, hann kastaðe skilde ytir Sturlo með miklum 
skyndínge , ok kom högg þat í skjöldinn; en Sturla stóð þá 
skjótt á fétr, ok var þá eige at frýja atsóknar at Arone ok 
öllum þeim sem fire vóro'; varð vörnin vasklig, ok eige löng 
fleslra, því at viö mikinn aflamun var at eiga. Sumir menn 
létu þar skyndilega líf sitt, en nokkurir menn létu sígast sárir. 
Aron barðist þá nokkuro lengr en aðrir menn, þeir sem hjá 
lionum höfðo staðit; gjörðist þá nokkut undarligr atburðr, því 
at svá er sagt, at Sturla seálfr þikkist at lionum hafa unnit, 
ok sóttu hann ok fleire menn aðrir, þeir sem heá lionum 
höfðo verit. En svá stóðo þjokt spjót á Arone um hríð, at 
þá studdo hann aörir spjótsoddar, er öðrum var at lagit, en:i 
brynean var svá örugg, at ekke gekk á, ok því mátte hann eige 
falla svá skjótt, sem elligar munde liann. Aron tékk þar iij4 

sár stór ok eige banvénlig; eittlagkom í kinnina Arons, ok nam 
staðar öðrum megin í góminn, ok var sú keflíng heldr óhég; 
annat sár fékk hann á lére, en hit þriðea á rist, ok var þesse 
vörn allfreg. Fór þá svá, at hann dasaðist af méðe ok blóðrás, 
svá at liann féll, ok var þat þó síðarr en likligt var. Nú þótt 
Aron sýnde í vörn þesse meira mátt en líkende vére á, þá 
kenna menn þat meirr guðs miskunn ok bénum Guðmundar 
biskups, en einkum framkémd seálfs hans, ok hitt annat, at 
þeir liafa minne ábyrgð hafða fire guðe, er vörðu Guðmund 
biskup, en hinir, er at sótto. [þá var þesse vísa kveðin5: 

Sturla fékk þá er stukko 
stálhríð búendr fríðir, 
harðr bjó heila byrðar 
hjörl'reyr í Grímseyjo.

ok enn þetta:
Aron gekk því at óðist ekke 
érit fram í böðgerð ramma,

1) Jiardagi i Grimsey, A (197).
2) svá sterklcga, at fullu hefbi unnit, ef þcir hef'fei átt ij vih at leik-

ast, b. v. Ar. 3) er, b. v. A. *) þann. .<lr.; iiij, A.
3) [ jiar um er þetta kvetit, Ar.
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hölda klauf hann heldr en skjöldo, 
heiptarfullr í móte Sturlu.

Frá Sturlo.
83. Nú vill Sturla forvitnast til föður síns ok um í'und 

þeirra Eyjólfs, hver skipte orðit hefðe. far var gengit mjök 
at likendum þeirra skipte. Hafðe Eyjólfr varizt sem hann var 
vanr; vóro þar margir menn fallnir, siimir dauðir en sumir 
sárir, þá vóro enn nokkorir menn laupnir lil kirkju, ok lmgsoðo 
sér þar af nokkora lífs hjálp eðr lima. þótte þeim feðgum þal 
líkligast, at Eyjólfr munde í þesse ferð veril hafa; snúa nú 
heim á béinn, ok var biskup í kirkju ok klerkar hans á bén 
sinne; en er biskup lieyrðe hvininn1, þá snýr hann fire kirkju- 
dyrnar. 2 3En er Sighvatr kemr at utan, þá vóro heldr valdar 
biskupe kveðjur harðligar, ok hans mönnum. Biskup svarar 
sköroliga ok þó með stillíngu, því at nú vóro mikil vandkvéðe 
at höndum komin. Fréttast þeir nú fire, hvárt Eyjóifr vére í 
kirkjunne, ok at öðrum manne Einare skemmíng, bróþurbana 
Sturlu, er þeir höfðo mikla heipt á; [var þeim þá sagt, at Eyj- 
ólfr var ekke þar, ok þar með;t var þeim sagt, at Einarr var 
andaðr, ok með þeim atburðum sem verit höfðo, en þeir höfðo 
þat eige frétt. Nú vill Sturla eige þesso eino fire hlíta, sem 
sagt er; létr hann nú ranzsaka kirkjuna, ok er þat var gert, 
þá nefnir Sturla lil nokkura menn, at draga skal or kirkjonne 
til sárra pínínga, en vér [nefnum ij eina4, Knút ok Snorra, 
ok vóro báðir prestar, ok lét hann síþan gelda þá báða. 
Völdo nú biskupe mörg afaryrðe með öðrum stórum jartein- 
um; sögðo skaplikt, at túnga vére or honum skorin, ok métte 
hann eige þaðan frá veita þcim jafnslerk stórmðle, sem þeim 
þótte verit [hafa]; en þó fórsl þat óverkan fire, er betr var. 
[þeir vilea eige trúa því, sem sagt var um lát Einars5. Var 
hann þá upp grafinn ok lagðr á grafarbakkann, ok sprett lík- 
bléjonne fire andlitino, ok borin kennsl á, ok sýndist þeim 
þesse sögn ófölsut. |>á lýstr Sigmundr snage náinn eyxar-

1) clyninn, Ar. -i) Frá svörum Gufrmundar bislcups, .4 (198).
3) f b. v. Ar. 4) [ b. v. Ar.
s) [ Nú verV á nokkur hvild þeirra illvirkjum, þó vilja þeir mji)k(!)

ekki því einu fire hlita um andlát Einars, sem sögn gekk at', Ar.
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hamarshögg, ok spyrnir honum í gröflna oian, ok skilöe svá 
við hann, ok þótte þetta vera et mesta marglétc.

Frá Eyjólfe.
84. Nú víkr sögunne til Eyjólfs ok þeirra mága. [Nú 

sem mjök var fallit lið Eyjólfs Iíárssonar, cn sumir til kirkju 
hlaupnir, snýr hann þangat til, sem þeir Aron ok Sturla höfðu 
barizt, ok' kemr Eyjólfr þar at, sem Aron sat með vápnum 
sínum, ok umhverfis hann lágu dauðir menn ok sárir. [Verpa 
menn svá á, at látizt hafe ix menn-. Fréttir Eyjólfr Aron 
mág sinn, hvárl hann munde nokkut mega brot fara or þeim 
stað. Aron segir svá vera mundu, ok stendr upp, ok ganga 
nú báðir saman um hríð með ströndinne, ok verðr flre þeim 
einn leynevágr, þar flaut skip eitt flre lande, ok sátu [v eða 
vj:t menn viö árar, ok horfðe framstafn frá lande. þessa fire- 
sögn hafðe Eyjólfr haft, ef skjótt þyrfte til at taka. Nú segir 
Eyjólfr Arone, at hann étlar þeim á þelta skip; kallast nú fire 
sjá, at þeir máttu eige meira styrk biskupe veita í þetta sinn; 
(ivénte ek enn, at koma myne betre dagar,” segir Eyjólfr. 
„Gndarlikt lízt mér þetta at étla,” segir Aron, „því at ek lnigs- 
aöa, at vér mundim nú ekke skileast í þesse mannraun við 
Guðmund hiskup, ok er mér enn grunr á, at cnn búe annat 
undir, ok vil ek víst eige fara, nema þú gangir út fyrre á 
skipit.” — „þat lientir eige, mágr,” segir Eyjólfr, „því at hér 
ero mikil útgrunn, en ek vil, at þeir gange öngir utan, er við 
árar sitea, en þat er við meira magne, er þú gengr við slíkar 
meiðíngar, ok lýtr þú at fara fyrre út á skipit.” — uNú skaltu 
þá leggja vápn þín út á skipit,"4 segir Aron, ltok man ek þá 
trúa þér.” 5Nú stígr Aron út á skipit, en Eyjólfr gerðe nú, 
sem Aron beidde; veðr nú Eyjólfr út eptir skipino, því at út- 
grunn vóro inikil, ok þá er honum þótle helzt fére á vera, 
þrífr Eyjólfr eina eyxe mikla or stafninum, en hrindr skipinu 
út sterkliga af öllo aile. „Farit nú vel, Aronl” segir Eyjólfr, 
^ok finnumst þá er guð vill.” En meðr því, at Aron hafðe 
mikil meizl á sér, ok möddr af blóðrás, þá laut svá búit at

i) [ b. v. Ar. 2) [ v. í Ar. 3) [ b. v. Ar.
a) Hér cr aptr eylta í Ar. til „sem leiíár liggja” í npphafi kap. 88.
3) Frá Arone Hjlirleifssyne, A (200).



Guðinuiidnr sngn. BISKUPA SÖGUIi. 531

vera, ok þótte Arone þúngr þesse skilnaðr, því at þeir sást 
alldri síþan. Nú mélte Eyjólfr við þá, er á skipino vóro, at 
þeir skyldo herða róðrinn, ok láta eige Aron þann dag koma 
á eyna, ok ekke í bráð, ef þeir métte seálflr ráða. Fara þeir 
Aron nú leið síria, en Eyjólfr snýr á land npp ok til eins 
nausts, þess cr mikil ferja var í, er Gnúpr hónde álte, ok í 
þesse svipan sér hann, at ílokkrinn drífr ofan af bénum, eptir 
þau illvirke, sem ger/.t höfðo. Nú snýr Eyjólfr til naustsins’, 
þar var í mikil ferja, er Gnúpr álte, ok nemr þar staðar, ok 
etlar þaþan at verjast, svá sem auþit má verða; hurðir vóro ij 
fire nauslino, ok létr hann göta þúnga steina hurðanna.

Frá vörn Eyjólfs.
85. Maðr er nefndr Brandr, hann var fylgðarmaðr Sighvats, 

ok var hinn gildaste maðr; hann hefir af svip af göngu manns- 
ins, ok mélte viö föronauta sína, at hann þóttist þar kenna 
Eyjólf Iíársson, ok bað þá snúa eptir honum; en Sturla var 
þar eige við staddr; verða nú saman ix eða x. Snúa nú at 
naustino, þar sem Eyjólfr var fire. Spyrr Brandr, hverr maðr 
vöre í naustinu, en Eyjólfr segir til sín. ltþá muntu vilea út 
ganga,” segir Brandr, „ok fara á fund Sturlo.” — 1(Vili þér 
þá griðum heila,” segir Eyjólfr. — „Skamml man utn þal verða,” 
segir Brandr. l(J>á hljóte þér at at sékja,” segir Eyjólfr, tlen 
ek at verjast, ok sýnist mér eige jufnliga á komit.” Eyjólfr var 
í brynjo, ok hafðe [eyxe] eina mikla, ok ekke tleira vápna. 
Nú sóttu þeir at honum, en hann varðist vel ok drengiliga, 
hjó spjót þcirra af sköptum, ok veitto hvárir öðrum mörg stór 
slög; ok í þeirre hríð þá stökkr eyxarskaptið Eyjólfs, ok þrífr 
hann þá ferjo ár, ok verst með henne, því nest aðra, ok hresta 
báðar af2 sterkligre vörn; ok [íj þesse hríð fér Eyjólfr lag 
undir höndina, ok gekk á hol. Segja sumir menn, at hann 
hryte spjólið af skapte, ok stéðe þat eptir í sárino. Sér hann 
nú, at lokit man vörninne. J>á snarar hann út heá þeim, ok 
þat tókst, en þetta kom þeim rnjök á úvart, ok varþ þeim þó 
eige bilt er úte vóro. Már hét maðr, er hjó eptir honum, ok 
kom á fótinn við ökla3, ok lodde við at eins. Nú hnekkir 
hann við þat fram á bakkann, en fléðr var sjófar. líastar Eyj-

1) rimanausls, II, Sl. ■i) ok, A. 3) Okla^, II, 122.
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ólfr sér nú ú sund við þetta efne, ok leggsl xij faöma undan 
lande, ok í eitt sker, ok lagðist þar á kné, en síþan féll hann 
allr lil jarðar, ok breidde hendr frá sér, ok horfðe sjálfr í 
austr, svá sem til bénar. Nú skjóta þeir báte , ok vilea nú 
forvitnast til hans, ok er þeir koma í skerit, stíngr maðr spjóte 
til hans, ok því nést annarr, ok blédde þetta sár hvárke.

'Nú skileast þeir við hann, fara til lands ok finna Sturlo, 
ok segja honum einarðlega frá þeirra skiptum; verðr Sturla 
samþykkr ok svá aðrir menn, at þesse vörn liafe allfrög verit; 
lét Sturla vel yfir þessum tíþendum. Brandr kvað þá vísu 
þessa:

Varizt hefir Eyjólfr árum 
örfengr x lenge, 
frég er orðin sú fyrðum, 
íleyvangs í Grímseyjo: 
áðr út í sker skreytir 
skorðu blakks2 enn rakke 
brjótr með benjar heitar3 

brynflagða þar lagðist. 
þessa víso orte þormóðr prestr:

Frá ek ofrhugann efra 
Eyjólf við þrek deyja, 
seggr l'ékk sémd al' liöggum 
san[n]frðgr x manna: 
meiðr svam mens frá láðe 
métr við stýfðuin féte, 
mikit var málma sékis 
megn, ok lagðr í gegnum.

Nú kemr Sturla í þann stað sem þeir Aron skilðo, ok var Aron 
í brottu, ok þótte þat eige at líkendum. Litasl menn nú um, 
ok seá eitt skip róa frá eyjonne, ok komil mjök langt frá 
eyjonne; þá segir Sighvatr, at á því skipe mune Aron vera, 
ok biðr róa eptir honum ok drepa hann. Sturla segir: „vér 
þóltumst svá yið hann skileast, at ek luigða þat lítinn dreng- 
skap vera, at sékja bann ineð mannfjölða í þetta sinn; en ef 
lionum verðr lengra lífs auðit en mik varir, þá kann vera, at

il Yíg Eyjólfs Iíúrssonar, A (202). 
!i) þann. II, St.; skoiAo blakkr, A. s) þann. B; hettar, A.
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þá verðe enn skamt meðal funda”. þá segir Sighvatr: „þat 
segir mér hugr, at þessa iðrist þú eitthvert [sinn], ef eige 
verðr optarr”. Skilr þar með þeim at sinne.

'þessir menn féllo með Eyjólfe Kárssyne í Grímseyjo: Are2 

ok líetill prestr, Sveinn ok Marteinn [Jónsson, ok Skegge Snorra- 
son2, Einarr ok Gunnarr, ok enn ij eðr iij af Guðmunde 
biskupe. þat segja mcnn, at þeir feðgar léte leggja hendr á 
Guðmund biskup, [ok fór hann á því skipe af eyjonne, er Sig- 
hvatr var á. þat er sagt, at Guðmundr biskup hafe þat [mélt] 
áðr þeir fóro or eyjonne, ok skipin vóro sum frá lande kom- 
in: (ihefn þú nú, drottinn, eige má vesalíngr minn”. Hann sá 
|í[ himininn upp meðau hann mélte þetta. Ero af því þesse 
orð uppe höfð, at þat þótte sýnast í þeim atburðum er þá urðo 
brátt, al guö vilde lieyra bðn hans, ok þesse illvirke öll skyldo 
eige olengr óhefnd vera. En brátt þegar þeir kómo allir á 
ferð, gerðe á harðviðre mikit ok norðau stonn ok kulða, svá 
at þeir vóro allir i miklum liáska; tóko ileslir menn land við 
illan leik, en hálfr ijórðe togr lézt í þesse ferð, ok eige fére; 
fundust sumir dauðir cn sumir alldri. Sýnist mér svá, sem 
guð hafe heyrt bén Guðmundar biskups hððe þá ok endra nér4.

1) FJvcrir féllo í Grimsey, A (203). •>) Arni, 204, Jl, Sl.
,i) [ Jon son Skeggja Snorrasonar, IJ.
4) [ ok léku hann svá harftliga, at því cr frásagnir hafa gengit fyrir 

norhan land, afþeim mönnum, er gjörla vissu Jieirra skipte, at þeir brutu 
iij rif i siíiu lians enni hægri. Guhinundr biskup bah gub hefna sin: l(því 
at ek má eige” , sagbe liann. Sighvatr vilde, at, biskup færi á því skipi 
af eyjunni, sem hann færi á. Biskup kvab þat ei skyldu, ,cok er þ6r illa 
gefit til min um þetta, sem mart annat; þú mefbir menn mína ok skemmir 
ok svá mik í öllu, en drepr suma til dauþs, en þú lætr þó i öferu lagi 
sem þór tnuni hjálp at mér veríia cba sæmdir; nú mun gut) hefna þér 
ok sonttm þinum mcingerbir þinar vib mik, ok mttn eigi langt til vera”. 
Sighvatr mælti: „hvárgireru abrir einir, biskup, í skiptum vorum”. Biskttp 
mælti; „hinir siimtt muntt þó verrhafa, ok ertu þat ok synir þinir”. ,,j>ví 
skal ek rálba”, sagtii Sighvatr, ,,at skrúíii þinn skal vetja ] á skipi tttinu, 
ef þú ert eigi J)ar”. uI>at lofa ek”, saghi biskup, uþví at þér samir þat 
verr, þvi at eigi ertu svá heimskr, sem þú ert illgjarn” Vehrtt var ct 
lirftligsta, ok gafst at þvi , því at eigi hefir meiri hríí) verit firir noríiati 
land ein hver en sú, en stór leit) at fara inn til Eyjafjaríiar. J>eir Stulla 
ok Sighvatr vóru á einu skipi, er þeir fóru or Grímseyju. En um daginn, 
er liritiin var sem mest, þá mælti GuWundr biskttp, ok leit i himininn:

I. B. 35



534 BISKUPA SÖGUIÍ. Guðimindar saga.

Guðmundr biskup fór utan.
8C. Sturla fór lieim til Sauðafells eptir fundinn. I>á k\að 

Guðmundr skáld \ísu þessa:
Stórlátr heflr Sturla, 
stendr hrafn á ná jafnan,
Iíristr réðr tír ok trauste,
Tuma hefndir \el efndar: 
skapat \ann liinn er höppum 
hestrennir veldr flestum 
hár flre hernot stóran 
hofukt \íte griðbítum'.

þetta sumar it satna léto þeir Guðmund hiskup utan fara, ok 
heldr harðliga leikinn af óvinum sínum. Var hann þá nokkora 
\etr í Norege, ok gorðust þar þá enn margir merkiligir lulir um 
[hátto Guðmundar biskups ok svá uin sagnir hans2. Flestir 
þeir er land tóko, þá er þeir fóro or Grímseyjo, tóko land fire 
norðan Eyjaljörð.

:,Á þesso áre urðo þesse tíðende: Dráp Tuma Sighvats- 
sonar at Hólum; ix menn féllo. Uardage í Grímseyjo, ok 
druknan liálfs iiij. tigar marma. Ellz uppkváma í Ileklofelle. 
Snorre tók lögsögo. Sén kometa. Rauð sól. Andaðist Bjarne 
hiskup ok Sémundr Jónsson, Jón Örnólfsson, Börkr Gríms- 
son ok þóroddr Yigfússon. J>á liafðe Guðmundr biskup verit 
[xx vetr4.

Frá Arone ok föronautom lians.
87. Nú er at segja frá Arone ok hans föronautum, at 

þeir höfðo ekke mikinn váða af veðre í ferð þesse. En er 
þeir þóttusl komnir or enum mesta háska flre ófriðe al 
sinne, þá leitar Árne prestr til sára Arons, ok flnnast iij egg- 
bitin, en búkr hans var víða hlár ok egghitinn; steypa í síðan

„njóta lætr þú, drottinn minn, þá feíiga skrúí)ans míns, er þeir fara eigi 
slíkum óförum í dag sem menn þeirra”. jbat el' siiSn manna, at tveir 
menn ens fjórtla tigar liafi lífs á land komizt af Jieim ccc manna, er þeir 
höfíiu at biskupe dregit, svá kom þeim bráb liefnd, sem nú má heyra, li.

1) Miskvebit gerbi skáldit þar er liann kvah svá, því at þeir vóru grib- 
nibíngar eíia gribbítar, er niddust á biskupi sinum, .svá sem þeir gerííu, 
b. v. li. 2) [ hans háttu ok spásögur, B.

j) Tiðende, A (205J. 4) [ leitbr./ v. vctr ok xx., A, rangt.
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biskupsvatne, ok binda um eptir þat. Nú er ekke getið um 
ferð þeirra, fyrr en þeir kómo’ setlu þar upp skip sitt sem 
þeim þótte vðnligast, at vel munde komit vera. Gengu nú til 
þess béjar er þar var néstr, ok beiddu bónda viðtöku þá nótt, en 
bónde gorðe þeim kost á með einbverju móte. Gengu inn 
eptir [þat], ok settust niðr brátt, því at þeir vóro mjök farmóðir, en 
sumum hélt enn fleira til. Eptir þat spyrr bónde at tíðendum 
vandlega, en þeir segja honum af it Ijósasta; ero þeir þar nokk- 
orar nötr. Eptir þat leysir Árne prestr bönd af sárum Arons, 
ok vóro allar blóðlifrar lausar í sáronum, svá sem þar vére en 
bezto smyrsl við höfð. Aron kallaðe ok litla verke fylgja sár- 
um sínum eptir því sem líkende þóttu til vera; kennde hann 
þat fyrst allsvaldanda guðe ok vatnvígslu Guðmundar biskups. 
Hann hafðe ok enga lékníng aðra við sín sár, en valn þat, er 
Guðmundr biskup hafðe vígt, ok grero béðe vel ok skjótara 
en optast var vant. En síþan slógo þeir kaupe við bónda ok 
seldo honum skipit, en tóko við fararskjóta, ok slíkt annat sem 
mest þurfte. Eptir þat fóro þeir þaðan í brot, ok mjök síns 
vegar hverr, ok þangat hverr sem líkligast þótte. Fengu þeir 
fararskjóta Arone, þann sern þeim þótte sem bezt ínunde duga, 
ok einn fót[gan]ganda mann, ok eptir þat skilðo þeir, ok er Árne 
preslr or þesse sögo.

Aron kom til Svínafells.
88. Aron fór til Austfjarða, sem -’leiðir liggja, þar til er 

hann kom til Vápnafjarðar, ok [snýr haun þaðan til Fljóts- 
dalshéraðs, ok svá ætlaði hann suðr lil héraða. þess er getið, 
at hann koin eilt kveld til gistíngar3 á þann bé, er heitir á Val- 
þjófsstöðum, ok var þórarinn liónde eige heima, en húsfreyja 
hans tók vel við Arone, ok sá at liann var beinleika þurfe; 
var liann þar nokkurar nétr vel kominii; síþan fýstist hann t 
brot, en huspreyja lét honum kost lengre vistar, ef liann vilde. 
[Snýr hann nú um þvera Austfjörðu, svá sem leiðir liggja, til 
Hornafjarðar', ok er ekke getið um fcrð lians, fyrr en hann kemr 
á þann bé, er at5 Svínafelle heitir. ]>ar bjó þá Ormr Jónsson, 
mikill höfðínge, er kallaðr var Svínfellíngr; hugðist Aron þar

i) vantar eitt eíia tvö oi'k í .-1, eyíiulaiist. 1) llér byrjar aptr Ar. 
a) [ b. v. Ar. 4) [ v. í .-lr. 1) af, A.

35*
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mundo fá góðar viðtökur, en þat brást honum, því at þar vóro 
komnar héttligar njósnir af þeim Sturlúngum. þat var síð um 
kveldit, ok vóro menn mettir, en Ormr bónde var til baðs far- 
inn, ok var út at ganga til baðstufunnar; þar vóro varðmenn 
flre. Aron reið at þeim mönnum, er vörðinn héldu; hestr 
lians kastaðe sér niðr þegar af meðe. Menn heilsoþo honum 
ok spurðo hann at nafne, en liann segir til sín ok föður síns, 
ok lnigðe at þat munde ekke spilla lians mále. 'þá snýr maðr 
einn skyndelega inn í baðstofona, ok segir hverr maðrkominn 
er. ,/þar er sá maðr,” segir Ormr, uat eige skal sjálfr eiga 
frá tíðendum at segja, ef svá ferr sem ek étla, ok fylgit hon- 
um til Sörlastofu'2 ok vakit yfir honum.” Nú gengr þesse 
maðr út, ok segir félögum sínum, at þeir skulo handtaka Aron. 
þetta kom Arone mjök á óvart, ok spur fire livat liann skylde 
þetta hafa. þeir segja lionum hvers efne í ero, [livat íire 
er sagt. llann kallar þá ekke þurfa3 at liafa liendr á sér, 
kallast ganga mundo skamma leið með þeim, hvert er þeir 
vilde; kallar ok lenge skipast mega hörð heit, at enn mege 
betr verða. Fara nú allir saman til einnar lítillar stofu, reka 
aptr hurðina eptir þat, en Aron var einn eptir-*, ok festir upp 
vápn sín, ok þikkist hann hverge betr kominn en liann hugðe 
til, ok hlaut þó svá búit at vera. þat var drjúgt manna þar 
á bé, at sér þótte mjök í móte skape þesse viðtaka, ok þótte 
þeim þúngast, sem helzt visso deile á hans forellrum, en þó 
höfðu fáir menn orð um. Ormr bónde kemr or baðe, ok 
frétlir, hval þeir hefðe gert al' manninum; en þeir sögðu 
viðréður þeirra, ok kváðust þat hyggja, at hann munde lítt 
felmta, ef þeir vére jafnmargir5, uen vér skilðumsl svá við hann, 
sem þú méltir fire.” þá lét Ormr vel yfir.

Frá þórarne Jónssyne.
89. Maðr er nefndr þórarinn Jónsson, bróðir Orms6, góðr 

drengr, hann var ekke jafnmikill vin Sturlúnga sem Ormr; 
hann var þar kominn at heimboðe. IJann verðr nú varr þessar

1) Aron tehinn, A (208). •>') Jjatiti. Ar; s0rlustofu, A.
j) [ ok livat Jteim var fyrir sagt. Hann kvat) þá ekke þurfa, o. s. 

frv. Ar. t) inni strengdr, Ar.
i) hvárir, b. v. Ar. o) Orms. s., A, rangt.
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éllanar, ok nú stcndr hann upp or rekkjo sinne, ok gengr til 
rekkjo Orms. Hann fagnar bróður sínum vel ok fréttir at 
erendum. — „Smá ein ero erende at svá búno, ek vil forvitn- 
ast um viðlöko við Arone, hvárt bon er svá ógeðlig scm flutt 
er, því at mér er heldr úþckt, at honum se þannig fagnat, 
með því at hann er hér kominn með öllutn ókunnum, en 
barn at aldre ok hverge nér gróinn at sárom.” Ormr scgir: 
„opt mélist yðr vel, vil ek þó stundum meira ráða.” þikkir 
nú sinn veg hvárum. Eptir þetta gengr þórarinn á hrot, ok 
til litlastofunnar, ok fylgðarmaðr hans með honum; snarar 
l'rá lásínn ok gengr inn. Aron sitr á pallinum, ok hefir saxit 
Tumanaut í hende sér; hann heilsar manninum. þórarinn tekr 
kveðju hans. þá mélir hann [hjljótt við föronaut sinn, ok 
maðrinn gengr fram'. Aron spur nú þenna mann at nafne, 
en hann segir heite silt,; kannastAron nú við, ok þikkist varla 
vila, hvert erende hann man þangat eiga; er honum ánokkurr 
grunr um hrautgöngu mannsins, hvern enda eiga munde.

-Nú fréttir þórarinn at tíþendum. Aron segir lionum slíkt 
er hann frétte. En meðan þeir loloðo þetta, þá var lokit hurðu, 
ok kom inn saine maðr innar, ok haí'ðe dúnkléðe í l'ange sér ok 
lagðe í bekkinn; því nést tók liann horðskutil. þá kom innar 
kona með féðzlu; hiðr þórarinn Aron til matar ganga, ok leggj- 
ast til svefns síþan, uhvat sem enn kann eptir at koma, en ek 
man á brot ganga, en fylgðarmaðr minn skal hér sofa í nótt.” 
[En þá er Aron var mettr, lagðist hann niðr til svefns, ok 
þikkir Arone nokkoro hlíðara, en hann hugðe til*; líör nú 
nótlin ok kemr morginn, ok er þórarinn snemma á fótum, ok 
vekr upp fylgðarmenn sína, ok biðr þá upp standa ok kléðast, 
|ok eiga við búit, hvat sem at höndom köme* 2 3 4. þeir gera nú 
svá. þeir senda mann til Arons, ok biðea hann upp standa 
ok klöðast5. Aron stcndr upp skjótt. En er Ormr vaknar, 
þá gengr þórarinn til bróður síns, ok'fréttir eptir, hvárt Ormr 
hafe nokkut skapskipun tekit um nóttina. llann segir þat ekke 
vera. (lþá man ek segja þér,” segir þórarinn, (lat þetta man

j) ok er á brott nokkura stund, b. v. Ar.
2) Tal Arons o/c þórarins, A (211).
3) [ v. i Ar. 4) [ v. í Ar.
i) ok vera vibbúinn hvat sem at höndum kemr, b. v. Ar.
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kallat et inesta níðíngsverk hér á íslande ok óhöfðínglikt, ok 
vilda ck láta spara sjáifum Stiirlúngum þetta verk.” J>á segir 
Ormr: „fmn ek at þú ert mikill í fiutnínge, en þó hefe ek 
þesso faslliga lieitið.” J>á svarar þórarinn: Jiirta mun ek mitt 
skaplynde, ok f'elast eige lengr, at hér skal frá fleirom tíðend- 
um at segja í dag en lífiáte Arons, því at vér munum allir 
saman standa, ok veita nokkora vörn, ef þér vilit at sékja, ok 
vénte ek, at nokkorir kláe sárt síður, áðr vit Aron látimst 
báðir.” Ormr svarar: ^ofrkapp leggr þú á þetta, bróðir, sem 
jafnan endra nér, ok man ek ekke þat til vinna' nauðsynea- 
laust, at berjast við þik. Takit hann nú á yðart vald, ok farit 
með, sem yðr líkar.” J>á þakkaðe þórarinn Orme bróður sín- 
um, ok er ekke getið, at þá skilðe á um þetla síþan. Fékk 
þórarinn af þesso góðan orðróm3, ok man lcnge uppe vera. 
Svá segir þormóðr prestr:

þórarenn hét sá er þegne métum 
þrútins elld/. at Svínafelle 
röskliga dugðe runnr í háska 
randa svinnr ok nauðum stinnum:
Aron laut af Orine at móta 
ógnar ráð ok miklum váða, 
herðinn bjóst því höldr at varða 
hlýra sínum dreng hinn skýra.3

Frá Arone.
90. þórarinn lekr nú Aron á sitt vald, ok ero þar nokk- 

ora hríð, ok l'ara jafnsnemma í hrot; fér þórarinn honum 
góðan föronaut, sá er Guðmundr liét ok var Ólafsson; sá var 
síþan at brennunne þorvalds Vazíirðíngs meö þeim Ilafusson- 
um. Um þat er Aron var tekinn at Svínafelle vóro þessar 
vísur kveðnar:

Morgunn kom yfir mistarferge, 
mannraun laut þá Aron sanna, 
ráðinn var houum raunmjök dauðe 
randastorms af Svínfells-Orme: 
stríðir hralt þá vel við váða,

>) til lífláts eins manns, b. v. Ar. 
») vísan sternlr siíiar í Ar.

•i) oroorom, A.
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víðfrégt lieflr þat vorðit síðan, 
mest um barg þá málma treyste 
mildr þórarinn, vápna hildar.

Aron reið við sollnum sárum 
sémðar hraustr um Fjörðu austan, 
vistar þurfte varga nistir 
vellum grimmr, at Svínafelle: 
höndum tóko þá hjörva sende, 
hótað var honum dauða skjótum, 
lundar unno ljóssa branda 
luktan hann i myrko ranne'.

Nú bjó þórarinn Aron á brot frá Svínafelle; var ferð þeirra 
vel búin, en þó luto þeir at fara leyniliga, ok meirr um nétr 
en um daga, því at raunmjök var lífs at géta; en eige er 
sagt frá náttstöðum þeirra fyrr en þeir koma í Borgarfjörð, 
ok til þess béjar, er á Itauðamel heitir enurn syðra. þar bjó 
þá Sölve prestr Jörundarson ok Sigríðr, móðir Arons; þat var 
nér miðjo þínge. þeir kómo í mornun á beinn, ok vóro ilestir 
menn í svefne. Sveinpiltar ij höfðo farit úte at rossum. þeir 
vóro úte, er þessir menn riðu at bénum. Annarr sveinninu 
var Bárðr, bróðir Arons, en annarr hét Ormr. Sveinarnir 
heilsoðo þeim ok spurðo þá at nafne. þeir sögðo til sín, ok 
eige þat sem var, ok leiddo hestana á bak húsum, ok heimtu 
sveinana þangat, ok mélte Aron, at þeir skyldo inn ganga [hjljóð— 
liga til hvílo Sigríðar Hafðórsdóttur2, ok segja henne, at menn 
ero komnir úte þeir er hana vilea linna. [Piltarnir gjöra sem 
þeir vóro beðnir3. Hon fréltir eptir, hversu þessum mönnum 
sé háttað, því at lienne var mikil önn á um ferðir Arons; en 
þeir segja, at menn vóro miklir ok vápnaðir mjök. llon ríss 
upp ok, en biðr sveinana sofa, ok láta kyrt yfir þesso. llon 
gengr út, [ok annarr maðr4 í móle henne, ok minntist til lienn- 
ar, ok var henne optarr5 meire l'ögnoðr á funde þeirra6; biðr 
þá ganga af þjóðbrautenne, en hon gengr inn til hvílo Sölva 
prests, ok segir honum hvers cfne i ero. [Hann sprettr skjótt

1) vísurnar standa si%ar í Ar. a) Ar hefir ætiíi „Hafþórir”.
3) [ b. v. Ar.
4) [ en þessi maíir annarr snýr þegar, Ar. 3) nú, Ar.
0) en hon mætti í fyrsta oríli upp koma, b. v. Ar.
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upp' ok gengr út, ok finnast þeir frðndr, ok gerir hann lire 
þeim ráð af skyndíngu, ok litlu síðarr var þeim fylgt til eins 
liellis, er þar var í hraunino mjöl. langt frá bénum, ok hefir 
sá hellir þar af nafn tekit, ok kallaðr Aronshellir. Síþan vóro 
þannig fluttar vistir af trúnaðarmönnum þeirra, ok kléðe, svá 
at þeir máttu bjargast við, ok námu þar staðar um hríð.2

Aron var gerr sekr skógarmaðr.
91. líptir Grimseyjarför lét Sturla Sighvatsson sékja Aron 

lljörleifsson til sektar, var Aron sekr gjörr ok xv biskups- 
menn aörir. Iíafðe Aron því meire sekt en aðrir, at liann 
var sekr gjörr skógarmaðr, óéll ok óferjande ok óráðandc öll 
bjargráð, sem síþan bar raun á. En síþan var Aron ineð 
fréndum sínum í A estfjörðum með Raf'nssonum á Eyre í Arnar- 
lirðe, svá sem segir í sögu Arons, þar til er Sturla lét búa 
mál til á hendr þeim um bjargir Arons; en þá haudsalaðe 
Böðvarr þórðarson iire þá á þínge, ok galt fire þá x hundrot. 
En eplir þat vöroðust menn at innhýsa Aron; var hann i leyu- 
uin hér ok hvar. llann var lenge á Geirþjófs[(jarðarjeyre með lill- 
um bónda [erj þórarinn hét; en Slurla luifðe grun áþví, ok sende 
hann vestr í Fjörðu Rögnvald Kársson ok þorvald Sveinsson 
ok Danza-Berg; iij vóro þeir. þetta var þat haust er nú var 
frá sagt.3 Sturla sende Ingimund Jónsson vestr til Arnarfjarðar 
at leita eplir Arone, en Aron var þá á Geirþjófsfjarðareyre í 
nauste, ok gerðe at bátc, er þórarinn átte. Ilann fann eige 
fyrr en menn ij vápnaðir gengo al naustino, ok snero inn, er 
þeir sá manninn. Aron heilsaðe þeim ok spyrr, hverir þeir 
vére. Annarr nefndist Egill digre, ok hafðe liann étlat at finna 
Aron, því at þ.eir höfðo verit báðir með Guðmunde biskupe, 
en annarr hét Sigurðr ok var Eyvindarson; þeir sögðust vera 
heimamenn þorvalds í Vatnsfirðe. Aron tók lil eyxarinnar, 
því at þorvaldr var enge vinr lians. Brynja Arons liékk á skip- 
stafninum, ok tók Sigurðr lil hennar ok fór í. Arone hvarfiaðe

1) [ b. v. Ar.
■j) höban frá er Aronssaga miklu lengri en A, og er því þab sein 

eptir er sögunnar pruntau í ViÍtbæti.
a) þaí) er 1224, sama haust og' bruilaupib var í Reykjaholti. A þessit er 

aí) sjá, sem kapp. 01—93 sú skotit) hér inn í A úr Islcndíngasögu Sturlu.
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hugr um, ok hugsaðe, hve lenge hann skylde bíða þeirra. 
Sigurðr spyrr Aron, hvat hann frétte tíðenda. ltEkke,” segir 
Aron. — „lleyrt höí'um vit þat sagt, at menn Sturlu viire hér inn 
í ljör[ð]um ok njósnaðe um ferðir þínar.” — „Vera má þat,” 
segir Aron, lfþvi at mik dreymde Guðmund biskup, at hann 
legðe yfir mik skikkju sína í nótt.” ’Sigurðr sá út, ok mélte: 
,,menn ríða þar iij innan með firðinom, ok muno eige þikkjast 
úvígligre en vér.” — „Ekke muno þeir ok vígligre en vér, ef 
vér veitumst vel, en eige veit ek, til hvers ek má étla.” — 
„Drengsbragð vére þat, at skileast eige við þik,” segir Sig- 
urðr, tlen eige veit ek, hversu Agle er um þat gefit.” — „Eige 
inan ek renna frá þér,” segir Egill, ok þá étlaðc Sigurðr al 
fara af brynjunne, en Aron mélte: ^far þú eige af brynjunue, 
cf þú vill inér lið veita.” Síþan gengu þeir út, ok í því ríða 
þeir Rögnvaldr á völlinu, ok laupa af bake, ok snero á millum 
þeirra ok húsanna. þeir gengust þá í mót; var Egill þeirra 
mestr, ok gekk hann í mið. Snýr Rögnvaldr í mót Agle; 
hann var berbrynjaðr ok hafðe brynjo hálsbjörg við stálhúfo, ok 
sörðe Egil á féte. Sigurðr snýr í móte Danza-Berg, en Aron 
þorvalde, ok hrökkr þorvaldr fire Arone, en Rögnvaldr vann á 
Agle, ok í því bar Aron at þeim Agle ok Rögnvalde, ok laust 
Aron aptan undir stálhúfuna með eyxarhamre, ok steyplist of- 
an fire andlitið, ok bar liálsbjörgina upp af brynjunne, ok ber- 
aðe hálsinn, ok snere þá Aron eyxenne í hende sér, ok hjó á 
hálsinn Rögnvalde, svá at af tók höfuðit. Sigurðr var sárr 
orðinn. þeir þorvaldr runnu til hesta sinna, ok kómust á bak, 
ok keyrðe þorvaldr liestinn undir Rerge, en hann lá á grúfo í 
söðlinum; bar þá svá upp á leitið undan. Aron rann eptir 
þeim ; en er þorvaldr sá þat, þá kallaðe hann : tlupp þér, Sturla! 
hér renn Aron fjandinn eptir okkr”. þá nam Aron staþar, en 
þá dró undan. Síþan snere Aron aptr ok flette Rögnvald af 
fötum ok vápnum, ok tlutte hann síþan á seá út ok drekkte. 
Svá segir þormóðr prestr:

Átt. heíir Aron héttan 
eggja fun.d við segge, 
stál klauf styreardeilir 
stirð í Geirþjófsfirðe:

i) Burdiuji Arons ol> Rögnvalds, .1 (213).
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rjóðr hljóp rimmu kléða 
rínar logs at tíne, 
otrs veitte bör bitran 
bana gjalda Ilögnvalde.

Frá Arone.
92. Aron flutte þá Sigurð ok Egil á Eyre til Rafnssona, ok 

vóro þeir þar greddir, íóro síþan heim í Vazfjörð, en þótt þorvaldr 
vére enge vin Arons, þá lét hann þó vel yflr þeirra för. Aron 
stökk þá til Barðastrandar, ok var þar í helle i Arnarbélisdal 
á koste kono þeirrar, er bjó í Túngumúla. En um haustið 
tók Aron skip frá Jóne Auðunarsyne, er þá bjó at Vaðle, ok 
fór á þvi suðr yfir Breiðaljörð með annan mann. Síþan hratt 
hann út skipino, ok rak þat á Eyre til þórðar. Aron var þá 
í ymsum stöðum suðr þar; kom þá til hans Hafþórr móþur- 
bróðir hans.

Um haustið fór Sturla út til Helgafells, at flnna HalL ábóta, 
ok með honum Vigfúss ívarsson ok Kolbeinn Jónsson ok f>or- 
kötlo, dótlur þorgeirs1 at Lírunná, ok var Aron þá áEyre með 
þórðe. En Aron var þá í skóginum út frá Valshamre þá er 
þeir Sturla riðo þar um, ok vilde Aron leita á, er iij vóro hvárir, 
en Ilafðórr hélt honum. þeir urðo eige varir við. þá sende 
Sturla 13jörn al' Eyre al njósna um Aron, ef hann vére þar 
í sveit.

-þat var síðarr um haustið, at Sturla hafðe njósn af, at 
Aron var at Val[s]hamre á koste Vigfúss, er þar bjó. líeiþ 
Sturla þá út á Slrönd með liinn xv. mann. þá var Aron at 
Valshamre ok þeir Aron ij ok Hafðórr, ok vóro þeir i sauða- 
liúse á vellinum. þeir Sturla riðu á völlinn, ok at bénum, ok 
varþ um háreyste mikit, en þá var myrkt. Ljópo þeir Sturla 
af hestum sínum ok fóro inn; var þá gert ljós í stofo. Eiríkr 
hét maðr, er kallaðr var birkibeinn, hann var þá nýkominn til 
Sturlo, ok var nér umrenníngr, ok gekk liann út ok inn, ok 
njósnaðe um, hvers liann yröe víss. þeir Aron gerðo þat ráð, 
at IJafþórr skyldc faraheim, ok njósna hvat komit vére. Hann 
fór hljóðliga á bak húsum, en hliðskjár var á stofunne, ok 
lagðe þar hlustina. þá kom Eiríkr birkebeinn at, ok hjó á

j) þann. St.; Bárfear, A. i) Frá Arone, A (215).
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aðra kinnina, ok varþ þat lians banasár. Ljóp þá Eiríkr inn, 
ok segir, at liann hafðe drepit einn fjandann. Ljópo þeir þá 
til vápna ok út. Aron liafðe þá gengit.heim at njósna um 
ferð llafþórs; var liann þá korninn á völlinn mjök heim at 
húsunum, er þeir Sturla kómo út, ok fengu þeir slegit hríng 
um Aron á vellinum. [Ilér um kvað Ólafr hvítaskáld1 :

Fundr var liéttr þar er hittust 
hermenn um dag tvennir, 
áðr var stála stríþir 
styrframr at Valshamre: 
hríngr var um hjörva slöngve 
harþfengr skipaðr drengjum 
áðr en Aron ílýðe 
úndan Slurlo funde".

Sturla ljóp á hest sinn, en Aron leitaðe út aftúnino til árinnar. 
I því sýndist þeim Sturlo mönnum, sem lýso nokkorre brygðe 
við hamarinn Valshamar, ok lito þeir þar allir til, ok í þesse 
svipan ljóp Aron at Birne, fylgðarmanne Sturlo, ok hjó lil hans 
með saxino Tumanaut, ok brá eige, því at honum varþ eige 
ráðrúm til þess. Björn féll við höggit, en Aron Ijóp út yfir 
hann ok svá af túnino, ok hvarf hann þeim þá í náttmyrkrino. 
Svá s[egir] þormóðr prestr Ólafsson:

Út helir Aron leitað 
ógnramr at Valshamre, 
hann varð:l [hjreyste mönnum 
harðráðr, or manngarðe: 
auðs rak ólmum dauða 
en[n| röskligast kenner4,
Björn hné áðr fire ernurn, 
uudan, bauga lunde.

Frá Arone Hjörleifssyne.
93. Aron stökk þá suðr yfir heiðe lil Rauðamels til móþur 

sinnar, ok var þá allmjök þrekaðr, en þeir Sturla l'óro á brot, 
ok höfðo seálfdéme af Vigfúse, ok gerðo af honum xx hundraða

.) [ þannig Ar.; þeir Sturla rÆu d, A, attagaþ. 
a) [ v. í Sl. i) og, b. v. A.
<) þann. Ar.; kcnnc, A.
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eyjar, en lijörn laust Yígfús eyxarhamarshögg. Sturla fór heim, 
en Aron fór suðr um heiðe, sem fyrr var ritað, ok dvalþist 
þar tii þess er hann var fðrr; fór hann þá suðr í Eyrar repp, 
ok var á Berserkseyre með Halldóre Árnasyne; þar var frilla 
Hjörleifs, föður lians, ok fundust þeir þar jafnan feðgar. j>ar 
kom til Arons Starkaðr Bjarnarson, er kjapte var kallaðr, ok 
fóro þeir suðr íire jól, ok vóro hér ok hvar á laun.

En á jólunum segir Aron, at hann vilde at þeir séte um 
Sigmund snaga, ,.er hann er hér settr til höfuðs mér;” en hann 
bjó út á Fáskrúðarbakka. j>eir Aron vóro við hinn níunda dag 
jóla í stakkgarðe einum, en þaðan skamt var annarr stakkgarðr, 
er Sigmundr férðe hey or, ok annarr maðr með honum, ok 
vilde Aron eige á hann leita fyrr en um kveldit, er myrkt var 
orðit. Fóro þeir þá lieim til eyðehúsa, ok var Aron úte hjá 
duronum, ok stóð við kanpinn, er hlaðinn var af vegginum, 
en Starkaðr fór inn ok kvadde sér greiða. Sigmundr var einn 
karla á bðnum, ok hafðe háttað í dagsljóse, því at föstodagr 
var. Helga frilla Sigmundar kvazt ekke mundo gefa lionum; 
gengo þeir þá til úteduranna Sigmundr ok Starkaðr. Stark- 
aðr var háméltr ok bað Sigmund ganga flre. En er Sigmundr 
kom oi' úteduronum, lagðe Arou í gegnum liann með saxinu 
Tumanaut; var þat lians banasár. Síþan fóro þeir inn í stofu, 
ok ráku þangat fólk allt, en hjöggu búe sem þeim líkaðe, ok 
vóro þeir þar meðan myrkt var. Fóro þeir síþan á brot ok 
suðr í Ilraun lil Rauðamels, ok vóro þar um hríþ.

1 Síþan fór liann austr í Odda til Haralds Sémundarsonar, 
ok var hann þar í kirkjuskote urn stund. Ilaraldr kom honum 
utan, ok fór hann þá til Hákonar koruings, ok gerðist hirðmaðr 
lians þá er hann kom utan frá Jórsölum. Svá segir Olafr 
hvítaskáld:

I’ór [sá er1 2 fremð ok tire 
lleinrýrir gat stýra, 
mesl loí'a ek mikla [hjreyste 
manns, Jórsale at kanna: 
nafn rak út [við ílra3

1) Aron fór utan, A (217).
2) þann. St., 204, Ar; meí), A.
3) leiíir. j [ vií) ítran, A; hit, ytra, Sl.
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Jórdan með1 þrek stóran 
skjaldarfreyr [cnn skýre2 
skógarmanns'1 at [g]nógu.

Tíþende.
94. Á nésta áre eptir Grímseyjarför varþ þetta til tíþenda: 

Uákon konúngr ok Skúle jarl skipto skattlöndum með sér. And- 
aðist Teitr Oddsson ok Kolskeggr auðge. Útkváma Lopts ok 
Haralds. Guðmundr biskup í Björgyn. Utanför Jóns Arnþórs- 
sonar með ritum Magnúss4 biskups. Valdemarr Danakonúngr 
handtekinn ok son bans. Skip Auðbjarnar týndist [ok] lx ok 
iij menn. Vígðr Jófreyr biskup til Orkneyja. Sigurðr hrafna- 
sveltir gekk á vald llákonar konúngs ok Skúla jarls. Ólafr 
Guðraðarson [blindaðe ok gelde Guðröð bróður sinn5.

°Á öðro áre vurðo þesse tíþende: Andaþist Guðþormr erki- 
biskup, ok Hávarðr biskup, ok Heinrekr biskup í Stafangre. 
Jón ábóte. Jón Arnþórsson. Guðmundr biskup var í þránd- 
heime. Sigurðr ábóte kosinn lil erkibiskups, ok fóro út til 
Róms. Utkváma Arnórs prests með ritum kórsbréðra. Iíván- 
fang Gizurar þorvaldssonar ok Iljalta biskupssonar.

■'Á þriðea áre varþ þetta til tíðenda: Boðorða breytne 
Magnúss biskups í messo. Guðmundr biskup í þrándheime. 
llákon konúugr kvángaðist. l’etr vígðr til erkibiskups ok kom 
í land. Valdemarr Danakonúngr kom í land, ok leystr út viij 
lestum silfrs ok xij skippund í lest. Andaðist Nikolaus biskup 
ok Eysteinn réþismaðr.

“Kolbeinn, son Arnórs Tumasonar, er síþan var kallaðr 
Kolbeinn únge, kom út um sumarit i Hvítá; fór hann um 
haustið norðr til Eyjafjarðar, ok var hann um vetrinn á Grund 
með Sighvate máge sínum. En um sumarit eptir fór Sighvatr 
lil Skagafjarðar, ok leitaðe við þíngmenn hans, at þeir skyldu 
gera honum bú, ok vikust menn vel undir þat. Yar honum 
gert bú í Hegranese á þeim bé er heitir í Áse, ok gerðist

0 við, Ar. j) [ mcb skýi'u, Ar.
j) skógarmatr, Ar. <) þann. Annálar; til, .<.
s) lefÍJr. eptir Konúngs annal [ blindaþr ok geldr, A.
<>) Frá HJendum, A (219). r) Tífiende, A (220).
») Frá Kolbeine, A [221).
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liann ofsamaðr mikill, ok þótte lianu vénn til höfðíngja. 
Sighvatr réð mesto með honum, meðan liann var úngr. Sumar 
þetta var illt ok vandréðasamt. Iíom upp eldr or sjónum (Ire 
lteykjanese. ltotosumar it rnikla. Vígðr Hallkell lil áhóta. 
Skúle jarl krossaðr. Staðarsetníng í Viðey ok v kanokar. 
Vígðr [Árne]1 Björgynear biskup ok Áskell Stafangrs biskup, Ormr 
biskup í Oslo. AndaðistPétr erkihiskup ok Sigurðr hrafnasveltir.

Útkváma Guðmundar biskups.
95. J>at sumar kom skip í Hrútaíirðe þat er á var Guð- 

mundr biskup ok Rita-Björn2, ok fór Guðnnindr biskup heim 
til stóls síns. þeir fröndr þórðr ok Sturla fundust við skip, 
ok fór3 4 þá vel með þeim. Átto þeir þá drykk saman, ok tók 
sinn Austmann hvárr þeirra til sín; fór í llvamm Bárðr garðabrjótr 
son þorsteins luigaðs, en Bárðr trébót til Sturlo.

4[En annat sumar en nú var frá sagt5 kom Guðmundr 
hiskup norðan ineð xxx manna til alþíngis, ok tók Snorre 
Slurloson við lionum um þíngit með alla svcit sína. En eplir 
þíngit fór hann vestr til Borgarfjarðar, ok fór þar yfir um sum- 
arit; dreif þá lil hans mannfjolðe mikill, ok þó tóko menn vel 
við honum, ok gáfo lionum mikit fé. Fór hann þá um Sneá- 
fellsnes ok svá inn til Dala, ok fór hann þar ekke at gistíng- 
um. Fór hann þá í Ilvanunssveit ok um Slrönd ok Reykja- 
nes ok til Steingrímsfjarþar, ok þaðan aptr til Saurbéjar, ok 
kom liann á Staðarhól um haustið flre vetr, ok hal'ðe liann 
þá c manna.

6Sighvatr var kominn í Dala, ok höfðo þeir Slurla lx 
manna at Sauðafelle, því at engar sétlir höfðo orþit með þeim 
þórðe ok Sturlo, var þórðr þá kominn utan í Hvamm, [en 
hann hafðe verit á Eyre um sumarit; höfðo þeir Böðvarr son 
hans Ix manna, ok fundust þeir hréðr í Keárskógum, ok var 
Sighvátr inn kátaste, meðan þeir töloðo um hesta ok lausnar- 
tíþende; en er þeir skyldo tala um mál sín, mátto þeir ekke 
við talast, ok skilþust ósáttir7. Sighvatr sende þau orð Guð-

i) b. v. eptir ísl. Ann. 2) ltita-Bjarne, Á.
3) fóro, A. 4) Guifmundr bisltup reiÁ til jiintjs, A (223).
4) [ Um sumarit, U, sem hér kemr aptr til sögunnar (sjá bls. 501

athgr. I;. 0) I'rá Sighvatc, A (224). r) [ v. i li.
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munde biskupe, at hann skylde eige étla sér at fara norðr til 
sveita. Guðmundr biskup var á Staðarlióle l>ar til er hann 
í'rétte, at honum var hönnut yíirferð. Yar þá sent eptir eyxn- 
nm þeim, er biskupe höfðo gefln verit, ner xx, ok vóro þeir 
fyrst etnir. þá fóro menn Guðmundar biskups til þeirra manna, 
er farit höfðo at Guðmunde biskupe til Hóla, ok fengo þar 
mikit fé. En er á leið jólafösto tók Guðmundr biskup sótt, 
enda mátte þá eige lengr ráðalaust vera.

’þórðr fór þá á Staðarhól ok bauð Guðmunde biskupe til 
sín, ok varþ hann því feginn, ok bar Böðvarr, son þórðar, 
Guðnnmd biskup í börom suðr í Ilvamm, ok var hann þar 
framan til langufösto, [ok var þá í Hvamme aldri fera manna 
en c síþan biskup kom þar. þeir Torfe prestr Guðmundarson 
ok Kolle þorsteinsson fóro jafnan millum þeirra frénda um 
vetrinn, at leita um settir, ok varð saman talat flre fösto1 2 3, 
ok skylde Guðnumdr hiskup fara norðr lil stóls síns með þá 
menn, er verit höl'ðo með lionum um vetrinn, en þorlákr líet- 
ilsson [ok Böðvarr:' skylde gera um málin með þeim þórðe 
ok Sturlo. Fór Sighvatr þá norðr þegar, en Guðmundr biskup 
litlu síðarr, ok fann Sturla hann í Hjarðarholte, ok séttust þeir 
þá enn í annal sinn; [en þeir þórðr ok Sturla fundust á þor- 
bergsslöðum ok séttust þar4. Var nú kyrt um vetrinn þat er 
eptir var.

3[En um várit luku þeir gjörðum upp þorlákr Ketilsson 
ok Böðvarr þórþarson, þeir gjörðo lx hundraþa þriggja álna 
aura fire ijörráð0 við þórð, en xx. c. lil handa hvárum þeira, 
er sárr varð, en þrjú c fire livern mann, er fór í Hvamm með 
Sturlo. En Sturla svarar svá gjörðum þessum: „eige er ofmikit 
sárum mönnum gjört, ok skal þat vel gjalda, ok þat mun sann- 
ara, at béla fire þá menn, er fólskuferð þessa fóro með mér. 
En flre fjörráð þikkjumst ek eige eiga at gjalda þórðe, því at 
ek vilda eige dauða hans, sem ek lýsta flre mönnum , en eige 
mun ek deila við hann liéðan af um fé þat, er vil höfum eige 
orðit ásáttir um hér til, Glerárskóga eða annat”. Sturla galt

1) ])6rðf Sturluson baufr Guilinunde bishupe til sin, A (225).
2) [ en xun vetrinn sœttust peii' JióÆr ok Sturla, II.
3) [ b. v. li. 4) þ v. í 11. s) Lokil upp, A (220).
0) hér vanta 2 blöí) í 399, og er fyllt eptir 394.
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Jjá |>órðe Valshamarseyjar, er hann hafðe gjört af Vigfúse fire 
bjargir Arons Hjörleifssonar1.

96. Vetr þann er Gnðmnndr biskup var í Hvamme, kom 
norðan í Reykjabolt Iíolbeinn únge Arnórsson, ok íór bónorðs- 
för, ok bað hann Hallberu dóttur Snorra, ok var þá þegar 
brúðkaup þeirra, ok fór hon norðr með lionum; þá fór ok 
norör Jón murtr, ok kómu þeir til Staðar í Ilrútaíirðe; þá bjó 
þar Brandr Jónsson; en Snorre Slurluson haföe látiö sékja 
Brand til sektar um fornt fémál, er hann bafðe átl at Stein- 
unne systur sinne, móður Brands, en þeir böfðu vígása í dyr- 
um, ok varð þar ekke at gört ok liurfu þeir Kolbeinn frá við þat, ok 
fóru þeir heim norðr, en Jón bafðe mál fram á hendr Brande.

Sandvetr binn mikle ok fjárfellir, þá er Guðmundr biskup 
var með þórðe. Á sama áre varð þetta: Magnús bjskup fór 
hverge. 111 rit upp lesin á þínge. Heimsókn í livamme. Skip 
týndist ok kómust af xviij menn í Véstmannaeyjum Geceliu 
messodag; þá týndist ok þat skip, er af Eyrum fór, ok Jón 
var á Pétrsson. f>á hafðe Guðmundr verit biskup v ár ok XX.

Á nés'ta áre eptir varð þetta tíþinda: Mikill manndauði af 
sótt ok sultfi]. Brenna þorvalds í Vazörðe. Friðrekr keisare 
í banne. þórir vígðr lil erkibiskups ok kom í land. Utan stefnt 
Magnúse biskupe ok Sighvate Sturlusyne, ok Sturlu syne hans. 
þá bafðe Guðmundr biskup verit vj ár ok xx.

Á þessu áre nést var heimsókn þorvaldssona til Sauðafells; 
iiij menn drepnir. þíng fjölmennt ok sektir Vazörðínga ok 
Rafnssona. Utanför Magnúss biskups ok Gizurar þorvaldssonar, 
Markúss þórðarsonar ok Jóns Snorrasonar. Bardage konúnga 
í Eyjum. (Bardagi í Alostrum2 mille konúngs Svía ok Fólkúngá. 
Translatio beati Thorlaci cpiscopi. Andaþist Iíetill ábóte, [þor- 
steinn Jónsson'* ok Ámunde smiðr.

Á næsta4 áre varð sðtt Vazfirðínga ok Sturlu; x. C. goldin 
íire víg. Andaþist þórir erkibiskup. Iíosinn Sigurðr erkibiskup 
tafse. Búenn herr or Norege til Suðreyja. Andaðist Hallr 
ábóte. þá hafðe Guðmundr biskup verit viij ár ok XX*.

i) | v. í II. Hér er í A farú) svo oríium, eins og búií) vœri aíi segja 
frá ferb Sturlu í Hvamm (Sí. 4, 40).

v) [ bætt v. eptir getg.; Jalöngrum, ísl. Ann. a) [ Jón Jiorsteinsson, 
Kon. Ann. 4) leibr.; þessu, A. 5) kap. 90. v. í B.



Guðinuiidnr sngn. HISKUPA SÖGUK. 549

97. Guðmundr biskup var heima at llólum þar til er Skag- 
íirðíngar ráku liann i burt, með ráðe Kolbeins únga, af staðnum. 
Fór hann þá norðr um sumarit, ok heldr tómliga, þar til er 
hann kom í Húsavik til Guðinundar Ilúsvíkings; var þá fjöl- 
mennt nieð honum ok óspakt lið. |>á selte Guðmundr hiskup 
til llafnssonu, at eige vére stolit af flokke hans. En um dag- 
inn er þeir riðu or Ilúsavík, sitja þeir bréðr fire flokkinum, 
ok láta öngan um ríða, fvrr en þeir höfðu rannsakat hvern 
mann, ok jafnvel biskup sjálfan. Fannst þá mart þat er béndr 
átto, ok var þá sent hverjum þat er átte.

Eptir þat ferr Guðmundr biskup til Eyxarfjarðar; heimtir 
biskup þar tíundarhval af mörgum mönnum, ok drógust þar 
saman föng mikil, slátrföng ok hvalföng; er þat fért áSkinnastaðe, 
ok þar upp fest. [>ar bjoggo þau Jón ok Guöleif. Guðmundr biskup 
kom þar al jólaföstu ineð lið silt, ok var þar mjök svá lil jóla, 
ok vóro þá upp gengin föngin, en béndr ugðo, at sezt munde 
á kost þeirra, ok kurruðu illa. Fóru þeirþá á lnirt frá Skinna- 
stöðum ok vestr yflr Jökulsá. Hann giste í Iíeldunese; þá var 
samgangr biskupsmanna illr ok sveitardráttr ok hlaupaför. [>aðan 
fór hann undir Fjöll, ok um kveldit, er Guðmundr biskup var 
genginn til svefns, en þeir til haðs er þat líkaðe, þá var sleg- 
inn dans í stofunne, en Iínútr prestr sat á þverpalle, en ljós 
var í stofunne ofarliga. Jón IJirnuson gekk þá at Knúte preste, 
liann var þá nýkominn or baðe; hann var þá í baðkápu ok 
línkléðum. Jón mélte: „þat vilda ek, at vér leggím niðr léð 
þá, óþokka ok dylgjur þér, er vér höfuui, með því al eige er 
Guðmunde biskupe oflaunaðr velgjörníngr sinn, þótt vér haflm 
eige ófrið í foroneyte lians”. Knútr preslr segir: ueige em 
ek lymskare en þér, þótt ek sé skapharðari* 1, ok í því ljóp sveinn 
Knúts prests or koluskugga ok höggr á öxl Jóne, var þat mikit 
sár; en Jón slémir sverðe á hak sér aptr, ok skeindist sveinninn 
mjök svá nokkut. Eptir þat vóro þeir skildir, ok lá Jón í sármn.

Eptir þat fór Guðmundr biskup með it knárra liðit um 
Hrekkur, en it óknárra var flutt flre nes á skipe. Biskup ferr 
heldr tómliga, til þess er liann kemr i Hrísey; þar kemr Jón 
Birnuson eptir lionum, var þá áliðin langafasta. Or Hrísey 
ferr Guðmundr biskup til Eyjafjarðar, ok mikill lilute liðs með

i) nasbráíiari, U.
I. B. 30
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honum; en Knútr prestr ok þeir er erinde áttu til Svarfaðar- 
dals, t'óro þangat, ok svá um lieiðe lil Ólafsfjarðar. Guðmundr 
biskup var á gistíngu fire Jienedictusmesso á þóroddsstöðum, 
ok um kveldit eptir mat var biskup inne, en menn hans vóro 
úte í túninu: sjá nú at Kniitr prestr ríðr af heiöe ok þangat lil 
béjarins. þeir gjöra nú ráð sín, þótt heldr vére óráð, ok étla 
honum at ríða á mille kirkjugarðs ok fannar þeirrar, er þar 
hafðe lagt sem leiðin lá í túnit; standa nú sumir á kirkjugarð- 
inum, en sumir á skaflinum. Fer nú sem þeir étluðu; en hinir 
véntu sér einskis ófriðar. Iínúlr prestr reið jafnan við vápn, 
því at hann var ódéll ok einbéttislauss. Nú leypr fram einn 
maðr, ok laust aptan undir hnakkann Iínúte preste, okferrstál- 
luifan fire andlitiö, en þá höggr þessc maðr þegar aptan undir 
hnakkann, ok fellr Iínútr prestr fram af hestinum, ok dauðr, 
því al heilinn lá á öxinne eptir. Nú er laupit inn, ok er sagt 
Guðmunde biskupe, at unnit véré á Knúte preste nýkomnum. 
Guðmundr biskup saL í öðru lnise, ok sende út Ketil prest 
Oddsson. Hann hleypr út, ok biðr lnindana frá fara, því at 
þeir vildu höggva fíngrna af honum dauðum, ok náðu eige, 
því at gull var á fíngrinum, ok vildu þeir því ná. ]>á var þvegit 
líkinu ok jarðat um morgininn eptir. En um kveldit, er vígit 
var orðit, segir húsbónde, al búit var bað, ef liann vilde í 
fara; en biskup segir: „menn mínir hafa mér gjört bað at 
sinne, ok launat mér svá vetrvist”. þaðan fóro þeir or firð- 
inum; fara þeir til Fljóta um heiðe, ok svá inn eptir Strönd, 
ok koma í Viðvík at skírdefge', var þar (ire Kolbeinn únge með 
mikinn fiokk ; hann rekr þá allt frá biskupe, nema ij eina klerka: 
þorkell, son Ketils íngjaldssonar, ok llelge bróöurson hans. 
Iíolbeinn lét biskup [fára] lieim lil Hóla, ok er liann þá tekinn í 
varþhald meö því móte, al liann var i einne stofo ok klerkarnir 
heá honum; þar svaf hann, ok þar matáðist hann, ok þar söng 
hann allar tíþir, nema lágasong. Engo réð hann nema þeim 
félögum, ok engum manne mátte liann olmoso gera af likam- 
ligre eign, heldr var hann haldinn sem einn arfsalsmaðr; leið 
svá fram til þess er iVIagnús hiskup kom út at Gásum með bréf- 
um þeim, er erkibiskup sende þeim mönnum, er Guðmunde bisk- 
upe bégðu oða buðu al' embétte sírm, eðr honum vildu þrongva.

í-) [ hér byrjar aptr 399.
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' [Á nésta <áre eptir sétt Vazfirðínga ok Sturlu varþ þetta 
tíðenda: Víg Jóns Snorrasonar. Obiit2 Úspakr Suðreyja kon- 
úngr. Fjárheimta Snorra við Kolbein, ok sétt. Obiit'' llall- 
bera Snorradóttir. Útkváma Gizurar þorvaldssonar, Hjalta 
biskupssonar ok llrands. Víg Dagstyggs. Druknan Rafnssona, 
Einars ok Gríms. þá kvángaðist Hálfdan ok Kolbeinn. Hettosótt.

4Á oðro áre nést þesso varð þelta liþenda: Víg þórðar ok 
Snorra þorvaldssona. Sigurðr erkibiskup í land kominn. Út- 
kvánta Magnúss biskups með ritum. þá braut skip iiij ok lét- 
ust r. ok iij menn. Styrmir tók lögsögo. Guðinundr biskup 
af embélte5.

Víg Jóns Birnusonar.
98. Sá atburðr varð þar al Hólum nér miðju sumre, þá 

sat Guðmundr biskup sunnan undir kirkjn einn góþan veðr- 
dag; en þar til staðarins var kominn Kolbeinn únge Arnórs- 
son, ok Kleppjárn, son Halls Iíleppjárnssonar; þar var þá ok 
konrinn Jón Hirnuson, at (inna Guðmund biskup, ok stóð bann 
í'raman fire kirkjunne, en Iíolbeinn stóð í klukkna búse, ok lék 
sér at klukkunum, en menn bans vóro lire norðan kirkjuna 
ok Kleppjárn. Nú seá þeir Jón liirnuson, ok laupa at bonum 
með vápnum; hann verr sik vel, ok opar undan austr um kirkj- 
una, ok síþan norðr0 um songliúsit, ok féll hann þar beá stoð- 
inne, ok vilde upp standa. ]>á bjó Kleppjárn á mille beröa 
honum, ok gekk síþan frá. En hann Jón gekk þá eitt fet at 
kirkjunne, ok féll hann þá, ok lifðe skamma stund þaðan frá. 
En þat er sögn manna, at hann böre af sér áverkann ineð hafr- 
stoku. Stoðin varþ blóðug mjök. Síþan ganga þeir ábrot, en 
þeir biskup sýngja yfir líkinu; en Kolbeinn ríðr á brot, ok fara 
orð mille þeirra Kolbeins ok Guðmundar biskups til séttar. 
Lýkr svá þesso mále, at þeir Kolbeinn ok Kleppjárn felagar 
leggja þetta mál allt undir Guðmund biskup; en hann leysir 
þá or banne, ok bað þá þat gjalda bverjum, sem átte at réttu, 
þat fréndum sem þeir eigu, þat hiskupe ok kirkju er þau 
eigu. Skilea þeir at svá búnu, ok fór Guðmundr biskup heim 
eptir sétt þeirra Jíolbeins.

2-3) o, = obiit — andal&ist, A. 
s) [ v. í B. o) sutlr, B.

3G"

í) Tiitende, A (23G). 
a) Tiþende, (237).
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Frá ferðum Guðmundar biskups.
99. At áliðnu sumre ferr Guðmundr biskup at erendum 

sínum norðr um heiðe ok yflr tjorð, ok étlaðe norðr um sveitir; 
liann kemr undir Laufás. Hann frétte þá, at lleykdélir étla i 
móte lionutn al r/sa. IJiskup snýr þá aptr yflr fjorðinn, ok 
ötlar inn eptir strönd til Eyjafjarðar, ok kemr hann í Árskóg; 
frétlir hann þá, at Eyfirðíngar vilea eige við lionum taka. þetta 
fréttir Brandr bónde í Höfða; hann ferr ok býðr Guðmunde 
biskupe lil s/n til vetrvistar, ok þat þiggr Guðmundr biskup 
blíðliga, ok er bann þar ij vetr. [Eptir þat fór Guðmundr 
biskup vestr tii Hrútafjarðar, ok þaðan norðr lil Steingríms- 
fjarðar, ok aptr til Saurbéjar, ok svá í Jlvamm til fórþar; var 
hann þá fjolmennr; kvómo þá orð frá Sturlo, at hann vilde 
eige at Guðmundr biskup före lengra. Bíðr f>órðr þá á f>or- 
bergsstaðe, ok sömþo þeir fréndr þat, at Guðmundr biskup 
skylde fara norðr Lagsárdalsheiðe, cn Sturla skylde fá til sauðe 
or Dölum , á Dönustöðum ok í Hjarþarholte, þar sem biskup 
skylde gista. Fór Guðnnmdr biskup þá síþan norðr til Hóla.

1 Guðmundr biskup fór til þíngs um sumarit, ok var með Snorra 
um þíngit með mikla sveit manna. Snorre reið af þínge og 
þeir báðir saman ok Sturla; þar var ok Kolbeinn Sighvatsson 
ok Órékja Snorrason, ok skyldo þeir báðir vera heimamenn 
Sturlo, ok fóro þeir báðir lil Sauðafells með honum. Guðmundr 
biskup ferr vestr til Borgarfjarðar af þíngino. Með Guðmundc 
biskupe var prestr sá er Dálkr hét, liann kallaðist vera léknir 
góðr, ok [kunna] at gera at meinum manna. En er Guðmundr 
biskup giste at Borg, þá var talat um, hvárt Dálkr mundc 
nokkut kunna at gera at sjúknaðe Hallbero; hon var þá sóknut2 
mjök. Dálkr kvazt kunna at gera henne laug, þá er henne 
munde batna, ef hon fenge staðizl; en hon var fús til heils- 
unnar, ok vilde hon hétla á laugina. Nú réð hann til prestr- 
inn at gera laugina, en hon fór í. Síþan vóro borin at benne 
kiéðe, sló þá verkjonom fire brjóst benne; síþan andaðist hon. 
En er þat spurðe Iíolbeinn únge, reið hann suðr um land, ok bað 
llelgo Sémundardóttur, ok var hon gipt honum. Litlo áðr liafðe 
Hálfdan Sémundarson fengit Steinvarar dóttur Sighvats, ok 
bjöggu þau at Keldum; vildo allir Áverjar hann helzt til höfð-

i) Lút Hallberu, A (240). •j) sjúknut, Sl.
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írigja, en IJálfdan var óhlutdeilinn, ok hélt sér lítt fram uta 
tlesta lute ; en þá bjó Björn í Gunnarsholte, hann hólt sér mest 
til mannvirðíngnr þeirra bréðra. þeir Maraldr ok Vilhjálmr bjnggu 
í Odda, en Andres at Ey'vindarmúla, áðr hann keypte Skarð al 
Iíatle jþorlákssyne. Philippus bjó at Mvále, ok vóro þeir allir 
góðir béridr, en mikit var heimt al þeim fire sakir föður þeirra.

1 Llrafnssynir vóro við skip um sumarit, þeir létu út ok 
urðo aptrreka undir Grímsey. [>ar var skerjótt er þeir kómo 
at, ok skuto þeir báte, ok ljópo þeir bréðr Einarr ok Grímr 
i bátinn, ok föronautar þeirra allir, (nema Guðmundr ok nokkrir 
Austmenn ; þeir týndust allir2 *, en skipit hélzt, ok var upp skipat, 
en Sighvatr sá fire þeim Guðmunde1’.

Frá Gizure þorvaldssyne.
100. þetta sumar kvómo þeir út á Eyrom Gizurr þor- 

valdsson, ok höfðo verit í Norege um vetrinn, ok sögðo þeir 
út víg Jóns4, með þeim atburðum sem verit höfðo. Valgarðr 
Guðmundarson fór í Reykjaholt, ok segir Snorra frá tíþindum, 
ok þótte Gizure hann [líttj bera sér söguna. En er þorvaldr 
varð varr orðróms þessa, er á lék um víg Jóns, þá lagðe hann 
fund með þeim Snorra ok Gizure, ok á þeim funde svarðe 
Gizurr limlardóms eið, at hann hefðe i engum ráðum verit. 
með Olafe um áverkavið Jón, ok hann vílde þá réttum skilnaðe 
skilea í alla staðe. Lét Snorre sér þat þá vel skileast, er 
Gizurr sagðe. Fóro þau Ingibjörg þá lil einnar vistar, ok var 
þeirra hjúskapr jafnan heldr úhegr, ok sögðo menn, at hon 
ylle því meirr en hann; en þó vóro ástir miklar af henne. 
þeim varð barns auþit, ok hét sveinninn Jón, ok lifðe skamma 
stund. Eplir þat dró til hins sama um ósamþykke þeirra, ok 
átto þeir í allan lut at semea með þeim, þorvaldr pk Snorre, 
ok gáfo þeim fé lil samþykkis, xx hundrat hvárr þeirra, ok var 
þó sein ekke gerðe, ok kom því svá, at skilnaðr þeirra var gjörr.

5Guðmundr biskup fór suðr i sveit um sumarit. þetta

i) Frá fía/nssonum, A (241). q) [ b. v. St.; v. i .4.
:ö gctg.: brœbruin, A, St.; frá [ Eptir þat fór GuWundr biskup o. s. frv.,

v. i II; þar næst v. í B kapp. 100—103, og fram í mibjan kap. 104.
4) þ. c. Jóns murta, svo sem sagt er frá í St. ð, 12.
j) Frá fer'&um GuiTmundar biskups, A (243).
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var kallat sandsumar, því at eldr var uppe tire Reykjanese ok 
var grasleysa mikil. En [erj Guðmundr biskup kom í sveit 
þórðar Sturlosonar, fekk hann til Sturlo son sinn at fara með 
biskupe, ok skipa fólke á gjstíngar, því at þá var mannfjölþe 
niikill með honum. Hann var fluttr af Eyre á skipe því er 
Langhúfr heitir, ok á annarre ferjo mikille til Bjarnarhafnar, ok 
svá lil Helgafells; en þaðan var hann fluttr til Eyrar til Páls. 
En er Guðmundr hiskup var þar kominn, kom þar Sturla Sig- 
livatsson, Kolbeinn ok Órékja, ok hrundo frá honum því fólke 
flesto, er þá var með honum, en léto Guðmund biskup fara 
til Dala, ok svá norðr Haukadalsskarð, ok i sýslu sína. Um 
haustið fór urn allt land só.tt-sú er hettusótt var köllut; af 
lienne andaðist Ingimundr Jónsson, er var í för með Snorra 
Sturlusyne, íire sunuan land; hann átte hú at Skáneyjo, en 
hann var fylgðarmaðr Snorra.

Kómu út hréf Sigurðar1 erkibiskups.
101. Is'ú er þar til máls at taka, at annat haust eptir 

kómu út bréf Sigurðar2 erkibiskups, er þá var nýkominn í land; 
þau vóru mölt heldr harðliga til þeirra Sighvats ok Slurlo um 
Grímseyjarferð ok um annau mótgang við Guðmund biskup; 
var þeim utan slel'nt háðuin feðgum, en réðst af, at Sturla skylde 
fara (ire þá háða feðga, ok leysa mál þeirra beggja. Lýste 
hann þá utanferð sinne; en Solveig skylde fara á Grund, ok 
hörn þeirra meðan Sturla vére utan, en Sighvatr skylde hafa 
umseá um rike Sturlo, meðan liann vére utan. Var þá engc 
höfðínge í Vestfjörðum, en þeir mestir afbóndum: Oddr Álason 
ok Gísle á Rauðasande, ok vóro þeir hinir inesto vinir Sturlo 
háðir; bauð Sturla Oddo þar hel/.t um at geyma vina sinna, 
ok rézt hann á Eyre um várit í Arnarfjörð, ok haí'ðe mart 
röskra rnanna með sér. Oddr hafðe mikit fé ok rausnarbú, 
ok gekk svá við ráð hans ok sémd; gerðist hann ofsamaðr 
mikill ok enge jafnaðarmaðr.

ötanför Sturlo.
102. Sturla Sighvatsson fór utan um sumarit at Gásum 

ok nokkurir menn með honum; hann varð síðbúinn, ok tók

) lcftr. 5 þóris, A. i) lefbr.; þóris, A.
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Noreg flre norðan Stað, ok hélt til Borgundar; þar var þá Álfr 
af þofnberge, mágr Skúla hertoga, ok tók hann allvel við Sturlo, 
ok bað hann þar bíða, til þess er hertoginn köme norðan, ok 
sagðist hann mundo koma honum í vinátto við hertogann. 
Sagðe Álfr Sturlo, at hertoginn munde hann gera mikinn mann, 
slíkt afhragð sem hann var annarra manna; en hertogann 
kallaðe hann inn mesta vin Íslendínga, ok þó mestan Sturlúnga. 
En Sturla vikle ekke annat, en fara suðr tii Björgynear á fund 
llákonar konúngs; en þá var sundrþykke mikit með þeim mág- 
um, ok drógu þeir þá lið saman, slíkt er þeir fengu; þeir 
fundust um haustið í Björgyn ok séttust, ok þótte hertoganum 
sér eríitt veita séttin. þetta var kallat hákarlahaust1.

2Sturla var í Björgyn ondurðan vetr, ok bjóst til suðrl'eröar 
er á leið, ok fór fyrst til Danmarkar, ok fann þar Valdemar 
konúng inn gamla, ok lók hann allvel við Sturlo. Var hann 
þar um hríþ, ok gaf Valdemarr konúngr honum hesl góðan ok 
fleire sémiligar gjaQr, ok skilðust þeir með hinum mestum kér- 
leikum, ok fór Sturla þá suðr í þýðverskuland. Hann fann Pái 
biskup þar, ok vóro þeir allir saml út í Ilóma. Veitte Páll 
biskup ailvel Sturlo föroneyte, ok var hinn meste fulltíngsmaðr 
allra hans mála, er þeir kómo til páva fundar. En Páll biskup 
fór fire því á páva fund, at hann var missáttr við Hákon kon- 
úng, ok deildu þeir um Eyna helgu, er liggr i Mjörs. Sturla 
fékk lausn allra sinna mála í Rómaborg, ok var honum ráðit fire 
flestum höfutkirkjum, okbarhann sik drengiliga, sem líklikt var. 
En flestir menn hormoðo hann, ok mart fólk stóð úte, ok undr- 
aðist, ok barðe á brjóstið ok harmaðe, er svá fríðr maðr sýnum 
var svá hörmuliga leikinn, ok mátlo eige vatne halda, béðe karlar 
ok konur. Páll biskup ok Sturla fóro báðir saman íNorðrlönd, 
ok skilðust rneð hinum mestum kérleikum; veitte hvárr öðrum 
góðar gjaíir. I'ann Sturla þá Hákon konúng í Túnsberge, ok 
tók hann allvel við honum; dvalðist hann þar ienge hinn síð- 
arra vetrinn er hann var í Norege.

Frá Sighvate.
103. *Nú er at segja frá Siglivate, at Eiríkr greife njósn-

1) hér endar 394. 2) Síurla fúr til Hómaborgar, A (241).
3) Hér lítr út som l'elldir sé úr í A 2 kapp., St. 5, 26—27.
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íirmaðr Styrmis kom á Grund, ok annarr maðr með lionum, 
síð urn kveld; sat Sighvatr i rúme síno ok hafðe tugla skinn- 
feld á herðnm sér, en lambskinnskofra svartan á höfðe. l»eir 
Eiríkr vóro spurðir tíðenda, en þeir sögðo liðsdrátt um Skaga- 
fjorð, ok sogðo, at þeir Iíolbeinn ok Órékja mundo þar koma 
um nóttina með ófriðe; en Sighvatr dóste við, ok kvað slíkt 
ekke gegna mundo, ok ekke varþ þá skjótliktum ráðagjörð hans. 
Húsfreyja gekk þá til hans, ok segir at einsétt var at senda 
eptir mönnum. Sighvatr bað hana senda eplir þeim, er henne 
líkaðe. Sende hon þá þegar menn út í Kaupángs sveit, ok 
þaðan norðr tii Grenjaðarstaðar til Iíolbeins, en þá lét luinn 
samna mömnun it neðra um hérat. Síþan samnar þorvarðr 
mönnum it efra um hérat í Eyjaflrðe, því at hann var vinséll 
maðr. ‘forgisl IJólasveinn kom fyrst með XL manna, en allir 
béndr vóro komnir [innan or Eyjaíirðe- flre messo um morg- 
ininn; var Sighvatr þá í blám kyrtle ok stálhúfa á höfðe, ok 
eyxe silfrrekna í hende, ok var maðrenn þá miklo hermann- 
ligre en um kveldit, er njósnarmenn kómo. Gerðe hann þá menn 
á hestvörð upp á Skjálgdalsheiðe, en aðra út með firðe. Spurð- 
ist þá brátt, at þeir Iíolbeinn liöfðo aptr horfit. I’óro þá béndr 
heim, en Sighvatr hafðe fjölmennt ok varöhöld sterk. En þá 
er Sighvatr spurðe, al setur vóro á Skagaflrðe, hafðe hann ok 
seto á Grund, ok kostaðe einn allt til, ok leið svá fram á vetr- 
inn mjök.

Nér biskup var í liafða.
104. I\ii er þar lil máls at taka, at i þenna tíma var 

Guðmundr biskup í Höfða með Jirande bónda. Sighvatr sende 
þangat menn, ok bauð Guðmunde biskupe til sín, ok vilde al 
hann vére með honum í málum þessum. En er sendemenn 
kómo í Höfða, vóro þar fire sendemenn þeirra Kolbeins ok Órékju, 
þeir er Guðmunde biskupe buðo vestr þangat. En með því at 
Órékja liafðe lenge verit vinr Guðrnundar biskups, síþan hanu 
fékk nokkurn þroska, ok Snorre faðir hans, þá virðe Guðmundr 
biskup þat rnesl, ok fór Gúðmundr biskup vestr til Flugurnýrar 
með þeim, ok var hann ]>ar um fostuna.

0 l.iiísamnaiír, A (218). *) [ 1). v. hór; v. i A.
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1 Um várit sende Órékja menn í Vestfjerðo eptir páska 
eptirliðe, ok fóro þeir vestan um várit, Illuge J>orvaldsson vneð 
XXX manna. Með þeim fór ok or Laxárdal Svarthöfðe Dug- 
fússon2 ok Oddr, son Guðlaugs af Höskuldsstöðum. l>eir Kol- 
beinu sendo menn austr i Fljótsdalshérat til þórarins Jónssonar, 
ok háðu hann fara til liðs við sik, ok fór hann austan við XI. 
rnanna. ]>ar var þá með honum Ögmundr sneis, ok var hann 
þá á liinum átta tige, ok sogðu menn svá, at hann vére víg- 
ligastr maðr í flokkinum með þeiin þórarne.

Liðsdráttr Kolbeius ok Urékjo.
105. En er Sighvatr spurðe liðsdrátt þeirra Kolbeins ok 

Órékjo béðe vestan ok austan, þá dró hann lið saman, ok fór 
vestr til Skagafjarðar með cccc. þar vóro með honurn synir 
hans, Iíolbeinn ok þórðr kakale. Eige vóro þá hinir ýngre vápn- 
férir. þar vóro ok með Sighvate Rafnssynir, Sveinbjörn ok 
Krákr. En er Sighvatr reið ofan eptir Norðrárdal, var honum 
sagt, at Kolbeinn ok Órékja vóro á Silfrastoðum með DC manna. 
þar var ok Guðmundr biskup, ok hofðo þangat riðit nokkorir 
menn Sighvats, ok vóro teknir ok flettir. Snere Sighvatr þá 
til Flatatúngu, ok var hann þar um nóttina með lið sitt; en 
þeir Iíolbeinn vóro [á| Silfrastöðum.

aþar er nú til máls at taka, at um morgininn bjoggusl 
hvárirtveggjo til bardaga, ok skriptaðe Guðmundr biskup 
mönnum þeirra Iíolbeins, en Guðmundr biskup segir þeim 
þó, at þeir mundo eige berjast um daginn, uen þó man 
Sighvatr fara farar Ilaralds konúngs Sigurðarsonar”, segir 
Guðmundr biskup4. þeir Sighvatr bjoggust við í Flatatúngu, 
ok fylktu liðe síno þar hjá húsunum i túnino. þá er þeir 
riðu norðan al Flatatúngo, reið þorsteinn Jónsson or Hvamme 
at Kolbeine, ok spur, hvernig bann étlaðe til um viðskipte 
þeirra Sighvats, en Kolbeinn segir, at þeir skyldu þegar

i) [llluge] porvaldsson fór vestr, A (250). 2) Diifgnsson, A.
3) Sétt Kolbeins ok Siglivats, A (251).
4) „hann licvjal&i á Englanrl, ok féll jiaráeignmn anuarra inanna fyrir 

ágirni sína ok Ofund”; cnda fór Sighvatr svá, hann fór til Skagafjaríiar, 
ok féll þar ok synir lians á eignum annarra manna, ok fylldist svá þessi 
spásaga Gutimundar biskups sem abrar, b. v. B. þar næst kemr i B 
Vibb. kap. H ff.



658 BISKUPA SÖGUR. Guðinundar saga.

berjast er þeir fyndist. |>orsteinn sagðe menn vildo veita 
honum til sémiligra sétta, en berjast eige við Sighvat. Kol- 
beinn brá sverðe, ok vilde leggja til hans, ok bannaðist nm, 
en þorsteinn bar af sér lagit. þá vilde Iíolbeinn leggja til lians 
spjóte; kom þá at Órékja, ok lók hann, átto þá margir menn 
lut at, ok svafðist liann, ok var Kolbeinn þó allreiðr. Síþan 
riðu þeir upp til Flatatúngu, ok Ijópo afheslum sínum ok heim 
á béinn; en er þeir sá fylkíng Sighvats, þá var liðit meira eu 
þeir hugðo til, ok varð þeim bilt um árásina. þá tók Sighvatr 
lil orða: „ekke þurfum vér al ugga þá, er þeim varð bilt i 
l'yrsto”. Eptir þat gengo stórbéndr or Eyjaflrðe or liðe Sighvats 
ok nokkurir menn or liðe Kolbeins, ok leituðo um séttir. þar 
var þá með þeim Ólafr af Steine; hann var þá í l'yrsto ferð út 
híngal, ok var hann heimamaðr at Keldurn með IJálfdane; þá 
var hann xviij vetra, ok allra manna vaskligastr. Kom þá svá, 
at hvárirtveggjo lýddo á fortolur manna, ok séttust á þat, at 
Magnús biskup skylde gera um málin1...................

i) hér Jirýtr A algjörliga (sjá Sí. 5, 20).



VIÐBÆTIR.

r.

Hér hefr upp prologus sögu Guðmundar biskups1 2.
1. Eins hæsta allsvalda guðs speki ok forsjá, ölluri) hlut- 

mn sælliga ok miskunnsamliga skipanda, prvd[d]i eigi at eins 
ok lýsti sína eigin brúði, lieilaga kristni, með inum fegurstum 
gimsteinum ok lýsandi lömpurn sinna útaligra manna, um austr- 
hálfu, suðrhálfu ok vestrhálfu hemsins, heldr ok jamvel um enu 
yðstu útskaga norðrhálfunnar, hvár er allra mest var forðum 
lmrðnut af grimleiksins frosti þeirra ótrúlyndra þjóða, er þar 
bygðu, ok steni harðari hjörtu lmfðu í sinni þrjózku ok óheyr- 
anligri óhlýðni við sína andliga feðr ok guðs eyrendreka; af 
hverjum er var sem en skærasta stjarna, með enum fagrligstum 
geislum sinna góðra verka, þessi góði guðs vin, Guðmundr biskup 
Arason, hverr er þoldi margar ok stórar meingjörðir af sínum 
undirmönnum, flrir guðs sakir, ok til friðar ok frelsis almenni- 
ligri kristni, svá sem heyrast má í hans eptirfarandi sögu, 
hver er skipt er í þrjá þriðjúnga. í enum fysta þriðjúngi er 
greind ættartala hans ok l'rænda hans, ok uppruni hans ok lifnaðr, 
framan til þess er hann var vígðr lil prests. í öðrum segir frá þeim 
líðindum, er gjörðust meðan hanu var prestr, ok heitir sá hluti 
sögunnar preslssaga hans. í enum þriöja er sagt frá þeim þraut- 
um ok ónáðum, er liann þoldi í sínum biskupsdómi af sínum mót- 
stöðumönnum, ok l'rá lifláti hans, ok þar með at lyktum eru skrif- 
aðar nokurar jartegnir, þær er alrnáttigr guð hefir látið sér sóma 
at vinna, firir sakir verðleika þessa síns þjónustumanns, ens góða 
Guðmundar biskups, lmnum lil vegs ok virðíngar. Er ok þessi 
sögu því fullkominliga vel trúanda í alla slaðe, at hana hafa

1) Brot úr mibsíigu Gulfcmundar biskups (li) eptir skinnb. AM. 657 C (4).
2) sjá bls. 409 atbgr. 6.
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saman sett góðir ok skilríkir menn, þeir er kunnust vóro þau 
tíðindi, er liér er á skrifuð.

2. 'Frá því er at segja, at Iíolbeinn reið einn tíma um Kjöl 
ok fylgðarmenn lians, ok húsfrú lians, fríð kona ok sœmilig; 
þau koma á einn völl undir einn hamar; taka þeir af hestum 
sínum ok reisa tjald við hamarinn; fór Kolbeinn ok menn hans 
til leiks, en húsfrú lians var ein í tjaldinu ok kerufði sér. Sem 
þeir hafa litla hríð leikit, kveðr hon við hátt ok sárliga. Sem 
Kolbeinn ok menn hans heyra þat, lilaupa þeir inn í tjaldit, 
ok er konan þá í brottu; leita þeir hennar þá nær ok ljarri, 
ok linna eigi. Kolheini þótti þella svá illa, at hann gáir eingis. 
Ilann tekr þat ráðs, al senda ij menn til Guðmundar prests á 
Víðimýri, ok biðr hann koma lil sín, en Kolbeinn beið þar 
meðan ok menn hans. Sendimenn tinna Guðmund prest, ok 
segja honum, at Kolbeinn er sjúkr á íjalli, ltok beiðir með 
lítilæti, at þér komit til hans”. Guðmundr prestr mælti: ltsatt 
segi þér, atKolbeinn er sjúkr, ok þó eigi líkamligum sjúkleik, 
heldr at hugar augri ok sorg; skal þó at vísu hitta hann”. Ok 
sem þeir finnast, segir Iíolbeinn allan þann atburð, sem 
fyrr var sagðr, ok hér með biðr Kolbeinn Guömund prest, at 
hann biði til guðs, at þeir veröi víser hvat af henni væri orðit: 
„þætti mér,” segir Kolbeinn, „mikill léttir harms míns, ef ek 
mætti líkam konu minnar sjá, svá at ek mætta í vígðri moldu 
líkam hennar grafa miðal2 annarra kristinna inauna”. Guð- 
mundr prestr gengr þá inn í tjaldit, en biðr þá alla út ganga; 
en er hann hefir beðizt firir frá rismálum ok til dagmála, þá 
kallar hann Kolbein til sín; sér Kolbeinn, hvar húsfrú hans 
liggr í grasinu mjög ólík ok fyr at sjá at ylirbragði, því al 
hon var bæði blá ok þrútin ok all[ó]hugkvæmliga snöruð ok 
snúin, ok ólíkt kristnum mönnum, ok fullkomil dauð. Við 
þessa sýn kemst Kolbeinn mjög við, ok mælli við Guðmund 
prest: ..svá sem harmr minn var mikill áðr, þá hefir mjög 
á aukið í þessi sýn, ok af því bið ek þig, enn góði prestr! i 
guðs nafni, at þú þiggir af guði, at hon fengi líl' silt ok vit, 
ok mannligan lit”. Guðmundr prestr svarar svá: ubiö mjg eigi 
þessa, er ek liefir öngan verðleik til at þiggja”. Iíolbeinn fellr

i) sjá bls. 459 athgr. 3. :j milktal mibal, It misritab.
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þá til jarðar með viðkomnu hjarta, biðjandi með hörmuligri 
kveinkan sárligra orða þenna góða prest líta miskunar augum 
iil sín. Eptir mörg andvörp ok mikla sýtíng kemst Guðmundr 
prestr við af sinni huggœði, ok biðr Kolbein út ganga. Að liðnu 
hádegi kallar Guðmundr prestr Koibeiu til sín annat sinn. 
líann sér húsfrú sína liggja með fögrum lit ok náttúrligu yfir- 
bragði, sem fyr hafði hon. Gengr Iíolheinn þá til með fagn- 
aði, ok finnr at líf er með henni; en svá var hon máttlítil, at 
hon fékk ekki talat. Guðmundr prestr mœlti: jnargfalliga áttu, 
lvolbeinn, guðiatþakka firi þá mikla miskun, er hann hefir þér 
veitta, gefaruli líf húsfrú þinni ok vit með heilum ok ósköddum 
líkam, áðr af trorllufm] volkaða, ok er þat tillaga mín, áttu sér 
hlýðinn guði ok heilagri kirkju. Iiúsfrú þín mun leingi lifa”. 
Kolbeinn sagði: „þakkir gere ek guði ok þér, því at ek trúi 
þig sannhelgan mann, ok alla míua lífdaga skal ek þig olska, 
ok lialda þig minn traustasta vin’’. Guðmundr prestr svarar: 
uvel segir þú þetta, því at þar mun nú þinn hugr á standa svá 
at gera. En þó varir mig, at þat verðe þinnar æíi, at þú 
verðir minn enn sterkasti ok enn mesti mótstöðumaðr ok minua 
mála, en æ því meiri sem lcingra líðr fram á okkra æfi. En 
ek bið, at þú þakkir guði firir fagra jartegn, er liann hefir þér 
veitla, en kenn ekki þat mér syndugum manni”. Kolhoinn 
hét þessu, ok skildu síðan með inni mestu vináttu þat sinn, 
þó at skamma stund stæði, sem enn mun síþar sagt verða í 
þessi sögu.

þriði blutr.
3. ’þar liefr upp inn þriðja hluti) 2 af sögu Guðmundar 

prests Arasonar, ok tekr þessi hlutr til þess, er hann kemr 
heim til Ilólastaðar þá er hann var vígðr til bisluips. En þat 
er upphaf þessa máls, setn fyr var frá horlit, at Guðmundr 
prestr Arason fór yfir Austfjörðu. ]>á bar þat til tíðinda at 
Hólum í Iljaltadal, atBrandr hisluip Sémundarson leið af þessu 
slundliga lífi til annars lífs eptir guðs tilskipan; urðu þau tíð- 
indi einni nólt eptir Fransfiyurationem domini. Fréltist þessi 
fyrgreiN líðindi hráðlíga um allt ísland. En þá er Guðmundr

i) sjá bls. 170 athgr. 2.
a) kap. 5 er jiú afc rétta lagi nibrlag prestssögunnar.
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prestr kom til Austfjarða, var hann at Barðolomeus messo á 
þeim bæ er at Stafafelli lieitir, ok á sjálfan messodaginn, 
um ótlusöng, frétti hann anlát Brands biskups; en við þau 
tíðindi varö honum svá dátt, sem hann væri sleini lostinn; þá 
lét hann þegar sýngja sálumesso um predican, en um daginn 
eptir allar sálutíðir ok liksöng með allri ást ok vandvirkt.

4. 'En er þeir vóru komnir í svá mikinn háska, þá urðu 
engi orræði kaupmanna. J>á mælti biskupsefni: bað Rafn taka 
lil at stýra, kvað mikit mundu mega giptu hans, ok fréttir hans 
fróðligar. Rafn svarar: ,.dýrt er drottins orð,” ok bað bisluips- 
efni gefa sér blezan, ok kvazt mundu til taka í guðs trausti 
ok hans. Stýrimenn kölluðu honum djörfúng mikla at takast 
slíkan vanda á hendr, þar er hann átti ekki í skipi, ef eigi 
tækist vel. Rafn kvazt eigi þenna vanda á hendr takast, ef 
nokkurr þeirra vildi til taka: lten þér megit sjá at eigi mun 
svá búit hlýða, ok verðr or hverju vandræði nokkut at ráða”. 
En eingi þeirra kvazt lil munu taka þessa vanda. Síþan tók 
Rafn til leiðsagnar með samþykki allra stýrimanna. þessagetr 
Guðmundr skáld:

Foraðs vanda hygg ek fundu: 
íirirsagnir þraut hragna, 
þjóð varð þá við leiði 
þreytin seglfs] at neyta: 
blált1 2 var um borð at líta 
brekafall vegu alla 
bræd[d]r þar er bárum rud[d]i 
harðjór of skergaröa.

Nú er þeir vóru komnir í svá mikinn háska, þá mælti Rafn, at 
þeir skyldu sigla at eyjunum, en hann kvazt mundu firir segja 
sem honum þætti líkast; ok svá gerðu þeir, at þeir sigldu um 
nóttina, en hann sagði flrir með miklu viti ok gæfu. J>at sagði 
Tomas þórarinsson, at þat veri iij sinnum, at hann kvazt eigi 
annat sjá en land firir stafninn, ok eigi mátti vita, hvárt þar 
vóro nokkur sund eða eingi. þess getr Guðmundr skáld:

1) sjii bls. 484 , athgr. 4. þiessi kap. sterulr og í Ttafnssögu, hér
merkt if. a) ií; blott (= blótt = blátt), lt.
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Gekk á græðis blakki 
greppr um nótt við ólta, 
líamn varð sem ek get gumnum 
gagnsmaðr, til leiðsagnar: 
ln'jggr fókk livárutveggja 
hugtorgs vita borgit, 
suldi' segl ok boldi2, 
svall hrönn3, skipi ok mönnum.

I^at var jamsnemma, er þeir vóro komnir í gegnum eyjarnar, 
ok þá sá þeir dagsbrúna. þá kvað Evjólfr vísuhelmíng þenna: 

Iiáru [austr frá4 íra 
ætllandi ske branda 
[liregg áðr5 liimna tiggi 
heitbyr fírum veitti. 

þá tók Grímr al kveða:
Sér á sigling vára 
Suðreysk kona, þuðri6 7 * 

súð gerast nú nauðir, 
námgjörn, er hrýðrT stjörmun.

þessu næst koma þeir í góða höfn við ey þá erSandey heitir, 
ok þar reistu kaupmenn hafnarmark. Svá sagði Grímr:

Hér heflr beitt" á brattri 
liótólfr skipi fljótu, 
áðr féll sjór um súðir,
Sandeyju9 ske branda: 
reisti sjáifr ok sýsti 
snarr félagi harra 
hafnar mark flrir hrefnis 
[hnppsverk gota10 sterkan.

þeir lágu við Suðreyjar í góöu lægi nokkurar nætr; þá réð 
iirir Suðreyjum Ólafr konúngr. þar kom til þeirra sýslumaðr 
konúngs ok heimti at þeim landaura, eptir því sem lög þeirra 
Suðreyga vóru til, ok at þeir ætti at gjalda xx hundra[ða] vað- 
mála, því at þar vóru xx islendir menn á skipinu. þeir vildu

1) sval<:i, It. vj bul&i, /í- 3) svalhrunn, It.
4) li \ [011 firir, 11. a) /{; lieggofer, 11. 0) R \ þytii, íí.
7) II-, hrauíi, 11. ») It; beint, 11.
#) It; Sanitevjar, R. 1«) It; liafsverk vita, II.
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eigi gjalda, þvf at þeir vissu, at þeir urðu at gjalda annat slíkt 
í Noregi. Eptir þetta gengu þeir ltafn ok biskupsefni á land 
mjög margir, ok til kirkju, því at biskupsefni vildi liafa tíðir; 
þar var kominn konúngr, ok bauð biskupsefni til borðs. En 
er biskupsefni vildi brot fara, þá sagði konúngr, at biskupsefni 
skyldi gera lionum rétt, ella kvazt bann mundu lialda þá, en 
biskupsefni tók því þverliga. Rafn sagöi slígs von, ok bauð at 
gera konúngi sæmdir; en bann kvazt þat skyldu liafa, er bann 
átti. En er stvrimenn urðu varir við þetta, al þeir biskupsefni 
ok Rafn vóru haldnir, þá bað Bótólfr, al menn skyldu taka 
vopn sín, kvazt eigi svá skyldu skilja viö svá vaska dreingi, at 
liann vissi eigi hvat liöi um þá. En er þeir vóru búnir, hljópu 
þeir í bátinn ok reyru at landi, gengu þeir upp með fylktu liði; 
en Suðreygar sátu undir einum bóli ok þeir biskupsefni. Fóru 
þá menn í milli þeirra, ok varð þat at sætt áðr en lauk, at 
þeir biskupsefni guldu vj hundrut vaðinála. Eptir þetta fóru 
þeir biskupsefni til skips síns, ok sigldu góðan byr ok urðu vel 
reiðfara; koma viö Noreg skipi sínu suðr frá Ju'ándheimi, þar 
sem á Eiði heitir. ]>ar fréttu þeir andlát Sverris konúngs, þar 
lágu þeir um nóltina. j>aðan sigldu þeir norðr til j>rándheims; 
héldu þeir skipinu í Niðarós. ]>á kvað Grímr vísu:

Ilér náðum val víðis, (sjá bls. 485.) 
í Noregi vóru þeir um vetrinn, ok vóru margar stefnur at áttar, 
ok talðist biskupsefni mjög undan, ok lézt lítt til fallinn þessa 
embæltis ; eru þar margar frásagnir áðr en Guðmundr var vígðr. 
En með umráðum Rafns ok annara góðra manna, þá var bann 
vígðr lii biskupjsj af erkibiskupi á messodegi heilagrar meyjar 
Evfemijej; þá var Ilákon Sverrisson konúngr yfir Noregi. Svá 
segir Guðmundr skáld:

Rymgæðis varð ráða 
randar [hóts at' njóta 
vitr áðr vígslu gæli 
vegsmaðr náð saðri: 
kjölrennir fór kanna 
kynfríðr [at þat2 síðan, 
trú þá er tóksl með lýðum 
trygð, Iláleygja bygðir.

i) [ þann. H; hót ok, U. i) [ þann. H; af því, H.
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Rafn fór mn vorit norðr á Ilálogaland. Um snmarit eptir fóru 
þeir Gnðmnndr biskup ok l\afn út til Islands ok kvómu skipi 
i Mjófafjörð í Austfjörðum; þá fór biskup til Ilóla til biskups- 
stóls síns, en Rafn fór vestr í Fjörðu beim til bús síns á Eyri: 
ok áðr þeir biskup skildust, gaf liiskup Rafni stóðhross góð 
ok sólarstein ok kyrtilsbúnað, ok þeir skiptu kyrtlum brúnuð- 
um til rninja, eptir því sem Rafn beiddi. þessa gripi átti Itafn 
meðan hann lil'ði. En er Rafn var drepinn á Eyri, þá tóku 
þeir sólarstein|inn] ok kyrlilinn með búníngi, ok sýndist þeim 
steinninn hegettill, en kyrtillinn vondr sloftötur, ok köstoðu. 
Eplir þenna atburð virðu menn svá, at jmrvaldr mátti því eigi 
þessa gripa njóta', at Guðmundr biskup hafði átt.

5. 1Nú er sagt frá uppruna virðuligs herra Guðmundar 
biskups Arasonar framan til þess er liann var bisknp, ok mun 
svá at hyggjast þeim er þessa sögu lesa eða heyra, at fár munu 
prestasögur þvílíkar á bókum ritnar, ef með rettum hug er 
virt, hversu háleitr guðs kraptr hcfir hann styrktan til síns bisk- 
upsdóms, hversu sem síþan hefir skipazt atferð hans eða hœttir 
í biskupssýslunni, því at þat hefir í mörguin óöldum verit. Nú 
megu allir menn firir því efanarlausir at vera um þessa sögu, 
þvíat hana hafá saman selta góðir menn ok öfundarlausir, bæði 
vinum biskups ok óvinum; máttu þeir ok vita gjolla þessa al- 
burði, er nú eru sagðir, er þeir fæddust upp jamfram Guð- 
mundi biskupi, ok vófu við þessi tíðindi, er nú vóru sögð.

. 6. 2Hék hefju vér upp sögu herra Guðmundar biskups
Arasonar, til gamans þeim mönnum, er hana vilja lieyra með 
góðfúsu brjósli, þvíat þal er öllum góð skemtan, þeim er gott vilja 
heyra, en hinum gerir ekki góð skemtan, er eigi vilja til hlýða, 
eða at hyggja, ok allra sízt þeirn, er lil háðs virða þat sem 
gott gaman er góðra manna. Nú biðjum vér gnð ok alla heil- 
aga menn, at þessi frásögn verði öngum at ábyr[g]ð þeim er 
lesa eða rita, eða hér leggjanokkul gózs til í orðum eða öðr- 
um góðum hlutum, því at hon þarf mjög góðra manna tillögu, 
því at hon hefir leingi í salti legit, ok eru nú allir dauðir, þeir 
er hana ætluðu langa at gera, ok gyost vissu ok bezl mundu 
vilja, ef þeim hel'ði lífit til enzt. Bar ok svá til um þat, er

i) Jiessí kap. er epilogus et)r eptirmáli prestssiigunnar.
‘■0 þessi kap. er nokkurskonar prologus biskupssögunnar. 

I. B. 37
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menn höfðu fjölda bréfa ritað ok í einn stað komit, í Laufás- 
kirkju, ok brunnu þ.au þar inni öll í kirk[j]ubruna e[i]num, ok 
munu þau aldri síþan ritin verða1.

]>at skal nú rita, hversu mikill spámaðr herra Guðmundr bisk- 
up befir verit í framsýni sinni, þó at þat bafi á ymsum tímum verit; 
tek ek þar fyst til, er segir í prestssögunni, á Viðimýri enn fysta 
aptan, cr liann var til biskups kosinn um daginn áðr, en Iíolbeinn 
breiddi dúkinn á borðitok mælti svá: l4eigi er dúkrinn svá virðu- 
ligr, sem vera skyldi, liann er slitinn"; en biskupsefni svarar: „ongu 
skitir um dúkinn, en þar eptir mun fara biskupdómr minn, svá 
mun hann slitinn, sem dúkrinn er”. Kolbeinn þagnaði ok brá 
lit við. Nú er sjá en í'ysta spásaga hans, ok er þetta mikit 
framsýni, at því sem eptir kom í biskupdómi lians,

Nú skal segja aðra spásögu Guðmundar biskups. þórðr hét 
maðr, iiann var faðir Böðvars, föður þorgils skarða; hann var 
mikill vin Guðmundar biskups. þórðr bað þess eitt sinn, er þeir 
fundust, ok mælti svá: lLþat vilda ek, biskup, at þú segðir mér, 
hversu gamall maðr ek mun verða”. líiskup svarar: LLeigi má 
ek segja þér þetta, því at ek veil þat eigi”. Hann svarar: 
„veiztu þelta, sem mart annat þat er þú vill, ok þarftu eigi 
undan at fara urn þetta”. Biskup mæUi: lLráða mun ek þér 
ráð efþú vill”. — „Hvcrt er þat”? sagði þórör. Biskup rnælti: 
LLþá er þú fréttir anlát mitt, þá láttu senr þú munir eigi leingi 
lifa þaðan frá”. Nú skilja þeir at þessu, ok líðr löng stund, 
til þess erþórðr tekr sótl i elli sinni, ok er liann lial'ði legit i sótt- 
inni nokkura stund, þá frétti liann anlát Guðmundar biskups; 
liugsar nú um tal þeirra Guðmundar biskups ok ráð liaris, 
sendir nú orð vinuni sínuin ok frœndum, ok liýst viö framför 
sinni, ok andaðist or þeirri sótl. Nú fylldist svá þessi spásaga 
Guðmundar biskups, sein margar aðrar.

Enn er at segja þriðju spásögu Guðmundar biskups, þá er 
gjörðist öndverðliga í lians biskupsdómi, en þat var með þeim 
hætti, at kona sú var meö biskupi, er Iiallbera hét, ok var kölluö 
hetta; lion var dóttir þórólfs liatla, ai' því var hon hetta köllut. 
llon mælti við biskup: „segðu mér, herraminn, þat er mér er 
allrnikil forvitni á”. — „Hvat er nú”? sagðibann. — 1LHve nær 
mun lielgi þín upp koma”? segir hon. Hannsvarar: „þegiþú,

i) sbr. ísl. Ann. árií) 1258.
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iífla þín, ok spyr mig ekki þess, þvfat ekki mun lielgi mín 
upp koma”. — Jíigi má þat vera”, segir hon, „svá mörg guð- 
lig verk sem þú vinnr í þessu lífi, ok trúi ek því, at guð láti 
eigi helgi þína minni eða ríki en nú er hér, ok segðu mér 
þetta, er ek spyr þig, því at allt þetla ok annat veiztfú], ef 
þú vill”. Guðmundr biskup svarar: „þat fœr engi gjört al 
þekta þig af því, sem þú tekr upp, svá ertu fylgin þínu 
máli; en nú til þess at þú þagnir, þá mun ek segja þér mitt 
hugboð ok framsýni, ef svá verðr, sem ek get: at þá er liðit 
er frá anláti mínu hálfr fjórði tögr vetra, þá munu bein mín 
or jörðu tekin með þeini alburðum, sem guð vill al verði”'. 
Nú mega allir menn skilja af slíkum atburðum ok frásögnum 
sem nú eru sagðar, hversu mjög enir fyrri menn hafa trúat á 
orð Guðnnindar biskups, jarnvel enir vitrustu, sem óvitrare, 
jamt vinir sem óvinir, sem sagt mnn verða, áðr þessi sögu lýkr. 
Hér munu vér nú standa láta at segja frá spásögum Guðmundar 
biskups; œtlu vér ok, at þessar spásögiir hans sé í leingsta lagi, 
þær er liann liafði íirirsagt af gipt heilags anda, sem Salomon 
konúngr sagði: „öll spe[k]t er af guði ok ávallt með honum, 
ok er æ ok æ". Munu vér ok svá virða, vinir ok frændr Guð- 
mundar biskups, ok sannliga trúa, al sá guð, er alla góða liluti 
veitir ok gefr sínum vinum, hafi liann eflðan ok styrktajnj í 
gegn sínum óvinum, er honum vildu firirkoma í öllu illu, því 
er þeim kom í hug ok þeir máttu, í orðum ok verkum. Nú 
skal héðan al' segja þau tíðindi, er liéðan af urðu í viðskiptum 
þeirra Kolbeins Tumasonar ok Guðmundar biskups Arasonar 
ok annarra höfðíngja, hversu harðliga þeir léku við hann á 
marga vega, sem nú mun sagl verða í éptirfarandi frásögnum.

7. 1 2l’irir Maríu messu um kveldit var liríngt á staðnum 
öllum klukkum til aplansængs, ok er svá frá sagt, at þeir Kol- 
beinn hey[rjðu eigi klukknahljóðit þar er þeir vóru í gerðinu, ok 
er þat litlu meirr en ördrag frá staðnum. ]>á mælti Kolbeinn: 
„reiðr er Guðmundr mágr minn nú, er hann lætr eigi hríngja

1) sjá kap. 37. (um 1273), þó var þab i raun réttri'áriij 1314 ab hei- 
lagr tlómr QiÆimmdar biskups var úr jörínt tekinn, ok mætti vera, ab hör 
ætti ab standa: „hálfr átti tugr”.

2) sjá bls. 494 athgr. 3.
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at staðnum slíka hátíð sem nú er í dag”. Kolheinn kvað 
vísui' þessar um daginn áðr en liann féll:

Jleyrðu himna smiðr 
hvers er skáldit hiðr: 
komi mjúk til rnín 
miskunn þín, 
því lieit ek á þig 
þú hefir skapaðan mig, 
ek er þrælljinn] þinn, 
þú ert drottinn minn.

Guð heit ek á þig 
at þú græðir mig, 
minnstu mildíngr mín, 
mest þurfum þín:

ryttu röðla gramr 
ríklyndr ok fram[r] 
haúds hvérri sorg 
or hjartahorg.

Gættu mildíngr mín, 
mest þurfum þín, 
haiz hverja stund 
á hölda grund: 
sentu meygjar mægr! 
málsefnin fögr, 
öll er hjálp af þér, 
í hjarta mér.

Nú ríðr biskup af staðnum við iij c' manna; þar vóro 
með honum iij ábótar og ij múnkar ok nær iiij - tigum presta, 
ok mart leikmanna ok klerka sveit milul; þar var ok mart 
röskra manna, en sumt vóru strákar ok stafkarlar ok göngu- 
konur. Ok er þeir Iíolbeinn sjá at hiskup ríðr í brot, þá tók 
til orða Brúsi prestr ok mælti við Iíolbein: „þar ríðr nú biskup 
í brot meö virðíng ykkra heggja”. Kolbeinn bað þá menn taka 
hesta þeirra, ok kvazt eigi þola, at biskup riði hrot með skóg- 
armenn hans. Iíolbeinn ríðr nú flrir þá Ögmund með CCCC 

manna ok fylkir liði sínu. Jtiskup víkr þá af veginum, ok vill 
ríða fram anna[rs]staðar, en Kolbeinn snýr þar í móti; ok er 
ílokkarnir mætlust, þá lýstr í bardaga. Guðmundr biskup sat 
á liesti, ok með honum ábótar ok múnkar ok nokkurir prestar. 
Biskup kallaði þá, at eigi skyldi berjast, en eingi maðr lét sein 
þal heyrði, er liann talaði. Bessi Vermundarson frá Móbergi 
gekk iást fram, ok spurði hvar Ögmundr sneis væri. Nad[d]r 
hét fylgðarmaðr Ögmundar, hann svarar Bcssa: uþat, er líkara, 
Mó-Bessi, at þú hittir oddinn á hjalta sneisinni, áðr sjá dagr 
líði af, ok ósýnna, at þú sneisir mör þinn optarr þá er it skilit.” 
Naddr hljóp í mót Bessa ok baröist alldja[r]fliga, en þó fóru 
svá þeirra viðskipti, at Bcssi vo Nadd. Ögmundr kom at í 
því erNaddrféll, ok tók til oröa: „fast gengr þú fram, Bessi.”

l) iij. ccc., li. 2) xi., B.
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.J>at skaltu finna,” sagði Bessi, lcat ek skal ganga nær þér". 
Ogmuudr svarar: „þat skal éigi leingi, at þú hrósir því”. Síþan 
filjóp liann at Bessa í því er liann vo Naðr; brynjan Bessa 
var rúm, ok hljóp hon í'ram imdir hendr honum, er liann laut. 
Ögmundr lijó til Bessa með sverði1 á liryggiun firir neðan 
brynjuna, ok þar í sundr i tvau; dó- Bessi þar, ok fann svá 
sneis, er hann leitaði um 'daginn þá er þeir Naddr töluðust við 
um daginn. Ögmundr kvað þá vísu þessa um fall Bessa ok 
liardagann í Yíöinesi:

Bessi hné þar er hreiðar 
bitu eggjar lið seggja 
vægðar trauðr at víðri 
Vermundarson grundu; 
létu lagðir spjótum 
líf þar er brustu hlífar, 
góð vörðu fjör fyrðar 
fúsir, þórðr ok Brúsi.

Biskups menn börðust djarfliga, Konáll Sokkason, Sveiun Jóns- 
son, Yigfús kennimaðr og margir aðrir. Iíolbeinn Tumason 
fékk steinshögg í bardaganum í ennit, ok féll hann við; þat 
var banasár haus, en þó hafði liann vit silt ok beiddist prests 
fundar, ok þat vildi biskup gjarna. Lagði Kolbeinn þá allt sitt 
mál á biskups vald ok kirkjunnar rettindi; tók hann síþan 
þjónustu, ok audaðist eptir þat. Ekki varð víst, hverr steini 
þeim hafði kastað, er Iíolbeini varð at bana, ok eingi maðr 
veit þat enn í dag, en þat er frásögn þeirra manna, er þar 
vóru, at or lopti ofan sá þann stein iljúga.

8. :,Nú er frá því at segja, er þó var fyr en þat er nú 
var frá sagt: Kona Iíolbeins var Gyríðr dóttir þorvarðar J>or- 
geirssonar; vóru þau bræðra börn: Guðmundr biskup Arason ok 
Gyríðr, at fræ[n]dsemi. [>ar var ávallt in mesta blíða með þeim 
biskupi ok henni, hversu sem með þeim Kolbeini var ok bisk- 
upi, ok allt bætti hon um með þeim þat er hon mátti. Gyríðr 
spurði bisluip einu sinni, er þau töluðu marga hluti með sér: 
..hvat ætlar þú, fræ[n]ði, hvárt Maria drotníng launi Kolbeini 
nokkuð í þessum heimi þat er hann kveðr um jartegnir hennár 
ok dýrðir”. Biskup svarar: víst mun hon launa honum þá er

i) sveréinait, B. 2) (lál, B. 3) sjá bls. 495 athgr. 1.
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hann þarf mest". (lNœr mun þat, er hann þarf mest”, segir hon. 
— Biskup mælti: Jivinær ætlar þú at hann þurfl mest?” — 
IJon svarar: „þat vilda ek at Maria veitti honum fyst hér í 
hcimi, at hann gerði aldri i móti þér”. Guðmundr biskup 
mælti: „létt mun honum þat fallu, er hann gerir í móti mcr, 
ef ek skal ráða”. Gyríðr svarar: „vel mun þér fara, frændi, 
en þat allt bezt, er mestu varðar, en allhrædd er ek um þó, 
at honum verði eigi at öngu þat er hann gerir i móti þér"; 
ok nú fær á hana, ok grætr hon af tali þeirra ok hugboði því, 
er hon hafði í brjósti, en biskup huggaði hana, sem alla aðra, 
þá er hahn sá hryggja, því at liann mátti ekki aumt sjá, ok 
rnælti hann svá til hennar: Ugrátlu eigi, frænkona, guð mun sjá 
til mcð oss, ok verði sern haun vill, þat mun bezt gegna öll- 
um oss”. Nú kom sjá spásaga Guðmundar biskups fram þá 
er Ivolbeinn var at bana kominn, ok hann bað biskup misk- 
unnar, en guð hjálpar; þá mælti biskup: „nú mun Maria launa 
þér kvæði þín, ok helgir menn guðs, er þú hefir ort um, enda 
þarf þú nú mest; skal ek nú ok miskunna þér þát er ek rná”1.

i) Af Mariukvæoum Kolbeins cr nú ekkcrt til, en í Jóns síigu gubspjatla-
manns (AM. G49. 4.) eru tilfœrb 0 erindi, úr „Jónsvísum" Kolbcins. Jjctta 
kvæíú var 47 erindi, cn var ekki sett stefjum. Jietta var í öndvorlbu kvæílinu :

Angrfellir vartu öllum 
einn postulum hreinni 
heilags Krists i hæstti 
liappskeytr föruneyti: 
unni cngum mantti 
jafnhcitt friíiar veit.[t]ir 
þýí)r sem }iér ok ntótHir, 
þat er minnillgt, sinni.

Mifer gckk }rá einn en aþrir 
öíilíngs frá píníngu 
svikbartnandi! sttnnu 
snjallr postular allir: 
því at drengr í styr ströngum 
stótt þú hjá kvöl dróttins 
blio ok bragníngs móbir 
byrstrandar grátandi.

Sjálfr kallabi sællar 
sólknarra' þik harri

1) sólknarri, skb. 2) sær = Sýr?

son Máríe særar2 
sund-hyrs í kvöl bundinn: 
ráb fal ræsir lýba 
risnu ltcndr á hendi 
tlíks ábr daúþaun tæki 
dagrennir! þér hennar.

Kænn lézt þú hag hrcinnar 
ltöfbingi drotningar 
hafs met)an hyrþöll lifbi 
littgat, blÆliga sibart; 
þér var hon sem liárar 
hildíngr skipa vildi, 
ykkr lofar, eia þekju, 
öll þjóo, t stab móbur.

Nær enda kvæbisins stób þetta erindi:
Fromi gengr liátt sá er himna 

hertcitir þér veitir 
snardeilandi! sólar 
sunds á margar lundir;
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9.1....................................................................................................
. . . ge[r]sema, þetla allt firirlöt hann, svá at hann veitli
þat hverjum er liann bað, ok svá þeim er hann báðu eigi, ok 
hann sá mjög þurfandi, þá liugði hann þeim sjálfr þat er þeir 
þurftu. Nú mega menn sjá ok skilja af þessum frásögnum, 
hversu mjög alþvða manna mundi al honum sækja, eða spara 
hann lítt þessa, er hann sparöi sig eigi sjálff til. En þó var 
þetta ósækilig sök, þótt hann gerði skyldu sína firir guðs sakir 
við kristha menn, því at guð sjálfr mælir svá: „elskaþu náúng 
þinn firir guðs sakir”, ok segir svá: ueigi skaltu manninn firir- 
líta þótl syndugr sé, heldr syndirnar, ok skilja þær frá honum, 
ef má”. Nú gerði Guðmundr at heldr sína skyldu í þessum 
hlutum, er nú vóru sagðir, þar sem liann var biskup skipaör 
til réttra hluta af guði ok mönnum, þvíat þessa er hverr 
kristin[n[ maðr skyldr, at elska náúng sinn sem sjálfan sig; því 
hirði Guðmundr biskup um ekki, nema þat at bjálpa mönnum, 
at hann vissi, sem allir vita rétttrúandi menn, al guð sjálfr 
lagði alla stund á at hjálpa mönnum, ok gerði Guðmundr biskup 
því þetla eptirdæmi guðs sonar, at hann sá, al þetta var æðra 
en hvert annarra, því at öll önnur drottinlig teígn lúta þessu 
yfirstórmerki almáttigs guðs, ok leysa menn or helvíti; ok 
firir þessar sakargiptir s'tefndi erkibískup Guðmundi biskupi á 
sinn fund.

þenna tíma kom út bréf þóris erkibiskups, ok vóru þá 
utanstefníngar, ok tekit þúngliga á óvinum Guðmundar biskups. 
Kyrðust þeir Arnórr nokkut við þat. þelta bréf mælir svá: 
„þórir erkibiskup sendir hörmúngar orð ok heilræða Arnóri 
Tumasyni ok Sigurði Ormssyni, þorvaldi Gizurarsyni, Jóni Sig- 
nnmdarsyni, Ualli Kleppjárnssyni, Snorra Sturlusyni. Sannligt 
þikkir oss at byrja várt eyrendi af hörmúng ok heilræðum, því 
at svá sem vér eigum al fagna yðrum fagnaði, svá eigu vér 
al ófagna ok yðrum ófagnaði, þvíat sýsla vor ok I’étr postuli

hár er á hvern veg meiri aldagarbs mei) orOum
hyrbjóhr en kyn Jijóhar yt)ra dýrc) geti skýrt)a.

1 010 eru og tilfærí) 1 crindi úr hrunhendri Jónsdrápu „cptir Gamla kanúuk 
austr i Jiykkvabæ”, og cnn 3 erindi úr dróttkvæbri Jónsdrápu eptir „Nikulás, 
fyrsta ok fremsta Jiverár múnklífis ábóta”.

i) Hér á undan vantar blaib í 1S, sjá bls. 501 athgr. 1.
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skyldar oss: fiaudere cum gaudentibus ct flcre cum flentibus; fagna 
þeirra fagnaði, erfagnað gera gnði, en gráta hina, er grim[m]ast 
við'; en eptir guðs orðum grim[m]ast sá við hann, er við hans 
eyrendreka grim[m]ist, þat er viö bisknpa ok presta. llannPötr 
postuli segir svá í sínum pis[t]li’: fiui vos audit: mc audit, ct qui 
vos spernit, mc spernit; hverr er yðr heyrir, mig heyrir hann; 
hverr er yðr hafnar, mér hafnar hann’. [>au sömu orð 
koma til vor, því at þeir vóro vorir feðr, en vér þeirra synir, 
sem spámaðrinn segir: Vratribus tuis nati sunt tibi filii'; þá 
kenníng kennu vér, at þeir létu oss með söniu áminníng lærða, 
ef vér flytjum vcl með sönnum rökum; gjöldum ok, ef vér 
flyljum illa, þá er vorr hagr hættligr, cf vér þegjum ok hefnum 
eigi glæpa, þvíat ef þat geru vér, þá er týnd sál þess ens 
synduga, eu guð lieimtir liana al' oss, ok er ólikr koslr, at falla 
í nokkura grimd viö menn, hversu máttugir sem þeir er[u] eða 
harðir, heldr en grim[m]ast við guð; en héðan spyrst hörmuligr 
grimleikr ok fátíðr guði ok öllum guðs lögum, er Guðnmndi 
biskup[i] er veittr, ef sá vöxtr er á, sem menn segja, at ólærðir 
menn haft hann firirdæmdan, þar sem eingi rnaðr á á lmnum 
dóm, nema páfinn, ok vér af hans hendi, ok er hann nú settr 
af sínu biskupríki, hælt mörgum sálum til ábyrgðar, menn 
af honum teknir, ok nokkurir prestar af þeirra tölu; en þenna 
vanda má eingi leysa, nema páfinn sjálfr. Nú er þar komit, 
at þessi mein verða aldri með orðsendíngum slökt; vær höfum 
þess freistað, en yfirbætr hafa frestazt, ok veldr því va[njsi 
trúar, ok kapp þeirra, er í illu þrályndast. En þá er vér leitum 
við at ransaka, hvaðan þessar sakir rísa, eða hverir með kappi 
leita við um at næra þessi mein heldr en slökva, þá vísa sumir 
sökum í einn stað, en sumir í annan, ok sjúm vér ekki annat 
lieilt ráð í þessu máli, en liiskup sa:ki á vorn fund ok þeir 
inenn með lionuin, er hér eru á nefndir. J>at bjóðiun vér ok 
yðr, í hlýðni, guði lil þakka, heilagri kristni lil frelsis, syndum 
yðrum til lausnar, ok öllum landslýð til þúrftar: at þer sækil 
at surnri á vorn fund; en nú skulu vér alla stund á leggja, at 
ósætt falli, en sætt eflist, sálur hjálpist, ok larigær friðr standi 
í þessu landi; en oss uggir, at til langra meina standi, eptir 
því sem oss kennir hugboð, ef þetta ráð er firirlitið. En þér, 
Arnórr, [ok] þeim öðrum, er þú liefir yíir guðs eigu ok bisluips-
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stól setta, þá bjóðum vér þeim fastliga í lilýðni af guðs bálfu, 
at þér fáit honum af staðarins eigu svá mikit, at hann megi 
sirmliga utan fara, ok hvárki kenni liann hneisu í utanferð nc 
aptrhvarfi, en ef þér afrœkisjt] þetta vort eyreyndi, þá vitið þal 
vist, at yðvarr vandi mun aukast mar[g]falligliga.”

Guðmundr biskup iór um luiustið lil Ilóla, ok sat þar i 
friði at kalla um vetrinn, ok eigast þeir Arnórr ekki við þann 
vetr. þá gengu margir rncnn lil sælta við biskup. ]>ann vctr 
cr hiskup var í Steingrímsfirði fyrri, andaðist Páll biskup, þriðja 
kal. Desembris, en kosinn var til biskups Teitr Bergason, systur- 
son þorvalds1 Gizurarsonar, ok fór þorvaldr utan með honum. 
Teitr andaðist í Noregi, ok varð eigi biskup. L’m sumarit eptir 
bjoggust þeir til utanfcrðar, Guðmundr [biskup] ok Arnórr 
Tumason ; lá biskup til hafs vj vikur, ok sigldi út ij sinnum 
ok varð aptrreka, ok var borenn sjúkr af skipi, en ij menn fóru 
utan af þeim fimm, er erkibiskup hafði ulan stefnt mcð biskupi. 
Arnórr fór ut.an um sumarit cinn af þeim vj, er með honum 
vóru uefndir, en Guðmundr biskup fór utan vetri síþar, ok 
var enn fysta vetr í Vik með Nikulási biskup[i]. Nú finnast þeir 
crkibisku]) ok Guðmundr biskup, ok var erkibiskup heldr stirðr 
i fystu, en Guðmundi biskupi ekki ógjarnt, at láta lítt til við 
aðra menn. Nú var al' því heldr seinligt um samníng með 
biskupum, er hyártveggi var stirðr við annan, en meðalgöngu- 
merin vóru misjafnir. Allir góðir menn lögðu góð orð til, at 
þeir skildi vel, en þó vóru þeir þar sumir, er ekki bællu um 
með erkibiskupi; slóð nú þann veg um stuud, ok höfðu klerkar 
erkibiskups bcldr í álcitni við Guðmund biskup, ok þeir spurðu 
livárt þat veri salt er sagt var, al hann léti eta slátr tvímælt 
föstudaga á íslandi. Ilann kvað eigi þat satt. þeir spurðu: 
„lætr þú eigi cta slátr ef jóladag ber á föstudag?” — „Víst, 
leyfl ek þat,” sagði Guðmundr biskup. — „Hvat gerir þá þá af 
föstudeginum?” sögðu þeir. Guðmundr biskup svarar: „livat 
gcri þér þá af myrkrinu, er Ijósit kcmr í húsit?” — þeir svara 
þá öngu. Guðnuindr biskup mælti: „drottinsdagr er burðar- 
dagr haus, en eigi föstudagr2, ok svá flýr fastan íirir hátiðinni, 
sem myrkr firir ljósinu, svá al ekki verör af”. Nú þagna þeir 
við slík ansvör.

) þorvaríiz, II. i) getg.; pislardagr, Ii.
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10. J>at er s<agt, at um vetrinn, er kom at þorláksmessu, 
at Guðmundr biskup spurði þóre erkibiskuþ, hvárt hann lot'aði, 
at liann héldi þorláksmessu sem vnndi lians vnr lil á Islandi. 
Erkibiskup sVarar: „þat lofa ek víst cigi, at þú brjótir lög ú 
oss hér í Noregi, hversu sem þú gerir úl á íslandi”. Snemma 
um morgininn þorláksmessu sendir erkibiskup ij klerka sína, 
at forvitnast hvat Guðmundr biskup hefst at. Eu er klerkar 
koma aptr, spurði erkibiskup, hversu Guðmundr biskup héldi 
boðskap bans. uþat skaltu viröa sem þú vilt, herra, eigi 
skortir þnr tíðagjörð mikla ok hátíðliga.” — uHver er tíðagerð 
þar?” segir erkibiskup. J>eir sögðu: „þar er tíðagerð at öllu 
sem allraheilagra messu”. — „Já, já! vel,” segir hann, umá 
svá vera, ekki má at þessu finna annat, en vel cr lil snúit; 
þat get ek Guðmund biskup ælla, at hinn heilagi þorlákr biskup 
skuli hafa sinn hlut af tíðagerð þessi, ok fáir mundu þetta 
ráð sja, eða hafa svá komit, sem nú er, ok ekki er þat undar- 
ligt, þótt Guðnmndr biskup verði eigi barn í viðskiptum þeirra 
höfðíngjanna á lslandi út, þann veg virðist mér athöfn hans 
ok hætlir, því heldr, er ek veit gjör, en vant er mann at lofa 
meðan lifir, en fárra maki ætla ek al Guðmundr biskup sé, 
þeirra sem nú eru firir ofan mold, í atferli ok höfðíngsskap 
sínu[mj, bæði firir guði ok mönnurn, þat scnr til lrans héyrir." 
Héðan frá þessum atburð var erkibiskup betr til Guðmundar bisk- 
ups en fyst, er hann kom tilNoregs, ok var þat at líkindum um 
þvilíkan mann sem erkibiskup var, al hann mundi vilja ransaka 
mál Guðmundar biskups áðr hann veitti orskurð um slík stór- 
mæli, sem þaðan vóru flutt af lslandi. En er hann vissi santi’- 
leik ura mál Guðmundar biskups1, því al honum þótti þat satt 
vera, at hann hefði jumnan betr en aðrir, ef rétt veri virt flrir 
honum. Nú var um þat, þótt höfðíngjar á íslandi gcrði ódæmi 
við biskup sinn, önnur at öðrum, þau er óheyrilig vóru í 
kristnum dómi, þá þótti erkibiskup[i] þat þeirra illmennska, sem 
gerðn, en Guðmundr biskup var maðr at betri, sem hann þoldi 
íleiri mótgerðir þeirra, ok héldi hann þó guðs rétli.

11. þórir erkibiskup sþurði Guðmund biskup, hví sætti, 
er hann vígði kennimcnn íleirum vígslum senn en einni senn, 
sem lög segja ok háttr er á. Guðmundr biskup svarar svá

i) hér er sem eitthvaí) vanti.
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máli lians: „þat lieíi ek fundit í lielgum ritníngum, at nauðsyn 
sé lögum rikri um marga hluti; nú þótti mér ok svá nauðsyn 
á, at eigi veri prestalaust í Norðlendíngafjórðúngi eða viðara á 
landinu; sumir prestar mínir eru drepnir, en sumir annan veg 
illa svívirðir; þá eru þeir sumir prestar, er berjast í rnóti mér 
ok gera rnarga óhlýðni; sýngja messor í banni mínu, ok sam- 
n[e]yta banscttum mönnum, ok veita þeim alla þjónustu, þó at. 
ek banna; nú þori ek eigi flrir guði, at lála þá menn þjóna 
mér jamfram þess[i] óhlýðui við guð ok menn, sem nú hefi 
ek þér sagt, ok læt ek þó mart niðri liggja í vorum viðskiptum, 
þat er mikils veri vert, ok þeiin samir illa, er gjöra; nú læt 
ek ok af slíkum nauðsynjum vígslurnar skjótara fram fara, cn 
ella mundi, ok hætti ek á guðs miskun um slíka hluti, ok 
Ireyst ek því ok trúi, al allir hlutir verða senn í lians nafni 
ok fulltíngi, svá sem segir í uppreistarsögu, at [guð gjörði' 
alla hluti í sénn, ok svá varð sem hann vildi allt senn, þótt 
hann gerði grein allra hluta síþar. Nú hefl ek þessa grein 
firir mér, minn herra, við vini mína, þér salt at segja, ok þat 
enn með, at ek hygg, at óvinir mínir eigi enga sök á mér um 
þetla, ok þeir eigi ekki at ónýta vígslur mínar eða boðskap, 
eða dæma mig eða klerka, sem ólærða illvirkja.” — Erkibiskup 
svarar: „hvat segir þú um vatnvígslur þínar? því at þar er enn 
mikit orð á um þær”. Guðmundr biskup svarar: ltekki vígi 
ek vötnin greiðliga, því at sjálfr drottinn heflr þau helgal í 
upphafl hérvistar sinnar, al þau mega ekki helgari verða, en 
þá er hann helgaði þau fyst í upphafl jarlegna sinna, þá er 
hann gerði vín or vatni, ok gerði þá fystu jartegn, at því er 
helgar bækr segja, ok ek trúi at, svá var; cn þar næst gerði 
liann þá jartegu á vatninu, er öllum gerir eilífan fagnat, þeiin er 
lil gæta, er liann lél Johannem baptista skíra sig í Jórdan, allri 
kristni til hjálpar ok miskunnar, ok þá varð svá háleitr fagnaðr 
á vatninu, er vor herra Jesus líristr slé niðr í ána Jórdan; 
þá kom enn helgi andi yflr hann í dúfu liki, ok krismaði ána, 
ok ilaug síþan lil hemins; þá varð áin svá ágætr heilagr dómr, 
at öll vötnin urðu heilög hér í heinii af gift heilags anda ok í 
nafni heilagrar þrenníngar, ok svá margfalliga hreinsuð af 
úhreinindum öllum, at eigi má liugr liyggja né túnga tína þá

) t S<%-; ga^bi, II.
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miskunn, er guð liefir i vatninu setta til lijálpar inönnum hér 
í heimi, ef trúa vilja guðs miskunn; en ótrúum manni, ok þeim 
er svívirða vill guðs stórmerki, verðr allt at syndum ok áfalls- 
dómi, svá sem segir heilög ritníng, at allt er h[r]einum ok 
Irúföstum hreint, en óhreinum ok trúlausum er[u] allir hlutir 
óhreinir, svá sem segir hinn heilagi Amhrosius biskup, þá er 
Justina1 drottníng sendi menn sína til hans, at vila undr þau, 
er þar vóru orðin, með hverjum hætti hann hygði at þau 
vcri. ]>at var með þeim hætti, er hon sat undir borði ok 
hirð hennar, at matr allr varö at drekum ok höggormum ok 
pöd[d]um, en drykkr at blóði. .Segit svá Arius mönnum’, sagði 
Ambrosius biskup, tat öllum þeim mönnum, er eigi hafa 
fylliliga trú ok almenniliga, verðr öll fezla óhrein, svá sem 
þeir eti dreka, orma, eða pöd[d]ur, eptir því sem segir Páll 
postuli: .Allir hlutir eru lireinum hreinir, en saurgum ok trú- 
lausum eru allir hlutir saurgir’. ,Nú er slíkt sýnt í undrum”, 
segir Guðrmmdr biskup. tlNú trúi ek slíkum dæmisögum 
ok mörgum öðrum þyílíkum, at allt verði sem guö vili, þat er 
i hans nafni er gjört ok þeim gengr gotl til er gerer. Nú 
má vera þó, minn herra, at ek trúa of mjög á slíka hluti, sem 
nú segi ek frá, ok vænli ek, at þú bætir um meö mér, þar 
sem þér þikkir ábóta vant urn mína hagi, sem ek má hræd[d]r 
um vera, at bæði sé mart ok slórt; er þat ok mín trúa, al 
áin Jórdan sé jamheilög þar sem drottirin vorr var skírðr í 
henne, sem anna[r]staðar i rnilli uppsprettu hennar ok lil þess 
er hon fellr í sjóinn; en þat veit guð einn þaðan af, hversu 
víða hon helgar sjóinn um heiminn, ok þar má ek ekki um 
ætla, enda veit ek eigi deili, at mig varði al vita þat, eða svá 
marga aðra leynda hluti guðs, þá er hann vill eigi at menn 
vite; en urn þau vötnin, er vér sýngjum yíir guðs orð, þau er 
hann sjálfr hefir hugat ok firir sagt, til hjálpar ok upprisu heil- 
agri kristni lrér í heirni, þá helgast þau af guði sjálfurn en 
eigi af mér, ef rétt er skiliö; en þó trúum vér, at öll gúðs 
orð haldist á vötnunr ok öðrum hlutum, þótt syndugir menn 
llytti frarn, ef rétt er fram farit, ok undir hans hræ/Ju ok hlýðni 
gert. INú þó at óvinir mínir kalli vígslur mínar öngu neytar, 
þá veit ek þó, at guði þikkir eigi svá, ok mér þikkir mörgum 
gagn at ylirsamgum mínurn verða, ok svá þikkir þeim, er trú

>) lefÍT. Tustina, U.



Guðmundnr sn*»n. BISKDPA SÖGDR. 577

liafa til at njóta eptir því sem guð vill at verði. J>eir segja 
brunna þá, er uppspreltur eru, eigi helgari, þótt ek krisma 
eða sýngja yíir guðs orð', en aðrir þeir er ekki er yfir súngit, 
en þeir kalla mér guðlastan í at gera slíkt, ok gangi þar yfir 
fénaðr ok illkvikvendi síþan. Nú segi ek svá, at þeir trúa cigi 
gnðs orðum, er slíkt tala með alhuga ok illvilja, ek segi svá, 
at Jórdan helgar vötn öll ok hreinsar allar uppsprettur ok stöðu- 
vötn, ok jafnvel leirkeldur sem önnur vötn, því at hon er enn 
háleitasti heilagr dómr, síþan drottinn var skírðr í henne, ok 
helgar ok hrcinsar hennar straumr ok nafn alla kristnina, því 
at þar hóf drottinn vatnskírn, ok af því kallar heilög ritníng 
Jórdnn heilaga kristni, en straum hennar heiðnar þjóðir, því 
at drottinn helgar á hverju ári heiðnar þjóðir til sín með Jór- 
danar skírn ok hennar vatni, því at hon ein er vatn í öllum 
heiminum þat et sama, er drotlinn skapaði í upphafi heimsins 
í paradiso; er enn í dag uppspretta hennar þar, ok fellr þaðan 
í fjórum kvíslum ok straumi sínum, ok spretta upp hér ok hvar 
or jörðunni til líí's mönnum ok fénaði ok öllum þeim kykvend- 
um, er guð hefir ætlat at við vatn skyldi bjargast ok han[s] 
miskunn. Nú er þat bæði, herra minn”, segir Guðmundr biskup, 
(lat ek má eigi, enda vil ek eigi banna lífsbrunna guðs firir þeim, 
er hann vill at lifi við þá, lieldr samir mér at sýngja guðs orð 
yfir uppsprettum hans ok brunnum, til lifs anda þeim, er við 
þat veröa at lifa, því al menn þora eigi at drekka or bruniium 
þeim, er menn deyja í eðr óhreinindi, en vötii eru eingi önnur 
at lifa við, sem víða kann veröa, ok lét guð þá ekki til saka, 
flrir trú þeirra, en miskunn sína. Nú má ek eigi í frásagnir 
færa eða orðum inna, hversu margfa[l]da miskunn guð hefir 
oss veilta2 í helgan vatnanna, þó at ek kunna eigi at greina 
svá, sem hann hefir oss efni til gefit; en því trúi ck meir á 
vatnið en hinar iij höfutskepnur guös, jörð ok vindr ok eldrinn, 
ok er hann þó líkastr guði af allri skepnunni, því at bann er 
bæði þren|n]r ok einn, sem guð sjálfr; hann er hili, ok þurka 
ok birti, ok má ekki eldr, neina liann hafi þessa iij hluti, eigi 
fleiri eða færi ok önga aðra, sa7 sem guð má eigi vera nema 
einn ok iij., faðir ok sonr ok heilagr andi. Nú eru þessar 
iiij höfutskepnur hafðar af guði lil allra likamligra hluta, ok 
styrkja þessir hlutir allir þessa heims anda, ef til er gælt, ok

) en átir, b. v. 11. 2) veitan, 11
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svá anna[r]s lieims; en ef eigi verðr til gœtt um andar dauð- 
ann, þá renn vatnið Jórdanar skjólast ok fyst til búit af þeim 
iiij hlutum, er guð skapaði manninn af, sem fvr var sakt. Nú 
þá er maðrinn er íirirfarinn af syndum heimsins, þá renn Jór- 
danar vatn, þat er í líkam mannsins er fest, til hja[r]tans, 
ok sprettr upp í brjó[s]tinu, ok kemr fra[m] or augsteinunum 
til iðranar ok hjálpar mannjnum ok lífs, ok er þetta valn guð[s] 
geflt hverjum manni, sá er hann er skírðr, ok vill ávallt lífga 
manninn en alldri deyða, ok er þetta því an[d]ligt vatn; er nokkur 
von ávallt lífsins, er þat þornar eigi, en allir hlutir aðrir í heim- 
inum gera ýmist, at lífga manninn eða deyða. Nú er líka[m]s 
vatnið því öroggura lil hjálpar manninum, en allt annat í skepn- 
unni: þat skilst síþarst við manninn af fjórum höfuðskepnum, 
vindrinn fyst með andanum, en þá eldrinn, er maðrinn er kaldr, 
ok verðr þá líkaminn mold ein eptir, nema dauða vatnið, þat 
er þá setr or dauðu lioldinu, ok skilst þá nauðigt viö þat, svá 
sem rnargir lifandi menn vita, at maðrinn deyr af eöli sínu, 
at valnið rennr or dauðuin líkamanmn leingi síþan öndin er 
við skilin. Nú hefl ek”, segir Guðmundr biskup, „sagt þér 
nokkurar greinir um vígslur mínar ok atferli ok yfirsaaigva, til 
þess at þú vitir sem gjost atferð mína ok hátlu, þvíat þat 
þikkir mér myklu skipta, hversu þér viröist mín atferð ok ann- 
ara góðra manna. Nú er ek sjálfr dæmdr undir guðs misk- 
unn, ok þinn dóm ok forsjá um minn hag, því at ek veit, at 
þú ert minn yflrmaðr ok dómandi setlr at' guði ok mönnum, 
enda heíi ek ávallt mitt mál á þinn dóm boðil mínum óvinum, 
þó at þeir hafl þat aldri viljað heyra. Nú em ek hér kominn 
á þína miskunn, ok ger þú nú af mínu máii þat er þér þikkir 
bezt sama, bæði flrir guöi ok mönnum, en ek em skyldr ok 
ráðinn til at halda þat er þú vill at sé, ok ek má þér hlýðni 
gera í orði ok verlu’.

12. Ekki er þess getið at þórir erkibiskup svaraði fyr grein- 
um Guðmundar biskups, en hér var komit málinu, ok þá svarar 
hann: usvá miklar ok fáheyröar eru þínar greinir, bróðir, at. 
þess vænti ek, at guð reiöist þér eigi firir þína trú ok meðferð 
urn vígslur þínar ok yíirsangva manna ok fénaðar; en hvat 
ællar þú um styrjöld þá ena miklu ok bardaga, er þú ert viö 
staddr, svá op[t]liga sem er, hversu guði liki þat, þvíat þat 
er fornt mál, at eingi laki svá í tjörnina, at eigi verði votr af,
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ok svá mart illmenni, sem með þör er ok ferr at frásögn manna, 
ok þikkir mér, bróðir, slíkt mikill vandi ok liætta góðum mönn- 
um", segir erkibiskup uok vil ek, at þú svarir bér um nokkuru, 
at, ek megag skilja atferð þína enn um þetta mál, því at þat 
mun mörgum vant verða, at hafa þessa atferð þína svá at guði 
líki vel ok góðum mönnum, en ek tel ekki illmenni”. — Guð- 
mundr sagði enn: „satt hafi þér, herra, þat fregit, at ek em 
opt í úfriðinum, ok þó þá at eins, er ck vilda gjarna í friðin- 
um vera ok mikit til vinna; en þó vil ek eigi þat til vinna 
líkams friðarins litla stund bér í heimi, al ek vita víst, at önd 
mín sé í meira úfriði anna[r]s heims, en veit ek þat, ef ek 
mæli eptir böfðíngjum á lslandi bverja úbæfu, at þá hefi 
ek frið af litla stund, ok þó eigi gýnt um, at þeir léti mig 
í friði um mína lífsdaga, þó at ek mæla allt eptir þeim, því 
at ófrjálst er allt þessa heims ríki, ok því ófrjálsara, sem stjórn- 
armenn eru verri ok ranglátari, ok ranglátum rnanni þikkir 
bc/.t eptirinæli, en þolir vest mótmæli, ok er því við ra[n]g[láta] 
menn vest at eiga; en þó verör þat enn góðum manni, at hann 
reiöisl við atmælin, er ok líkara, at sá eigi ininna í atmælinu 
ok er þó linmæðinn; þó er inn mesti mannkostr, at þola vel 
almæli undirmanni sínum, en þó er meiri nauðsyn, at þola vel 
yflrmanni sínum, þcss at beldr sem hann á betra formann, 
því at jafnan hlvtr golt af góðum , svá sem segir inn heilagi 
Eronimus prestr til sinna undirmanna, múnka ok meyja: ,Cclibcm 
virgo spernit germanum fralrem quœrct cætcrnum'1. þessi orð 
mœla svá: pnúnkr ok mær flrirlítr bróðir et himneska en leitar 
lögmanns ens jarðneska’. Nú reiddust margir við þessi orð, 
en sumir gerðu sér at bjálp ok at heilræði, ok vöruðust þetta 
umskipti, ok hlutu þeir gott.áf atmæli þessu; en hinir gerðu 
sér al illu, er rciddust viö atmæli þvílíks manns sem Eronimus 
prestr var. Ok enn segir hann svá í öðrum staö: [.Obsequium 
amicos, justitia odium paricl'1: eptirmæli aflar þér vina, en 
réttyrði rógbera’. Nú er þetta lýst undirrót úfriðar þessa, 
sem nú er fram komit, at ek vilda þat eigi lil vinna friðar mér, 
ok láta ólærða höfðíngja stjórna guðs kristni, þeirri er mér 
var á bendi i'ólgin af guði ok góðum mönnum, en um bar-

1) externinum, li; pýtiíngin er afböknb.
«) leitr.; [ of seqviem tinos vt ila odivm pariet, li.
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daga þá, er ck varð við staddr, þá var mér þat ósjálfráðligt, 
þótt liöfðíngjar dragi her at mér, hvar sem ek flý undan 
ófriði þeirra, í útsker eða óbygðir eða afdali, eða í þau arræii 
ok útlegðir, er öngir kristnir menn máttu vcra flrir allskyns 
óvættum, ok trölla yfirgangi, ok svá má sannliga frá segja, at 
engi öræíi eða útsker sé svá ill á lslandi, at ek hafa eigi í 
komit eða í verit, ok þeir vesalíngar, er með mér vildu vera 
í útlegðum. En þó al ek veri í þessufm] stöðum lil friðar 
mér, þá var mérhvergi óhætt, eða þeim mönnum, er með mér 
vóru; nú mátta ck þó eigi hvergi vera, sevn von var til, þótt 
mér þætti hvergi vært. Nú þá er vér vórum rekníngar or út- 
legðum, þá Ieitaða ek mér skjóls til heilagra staða, ok vilda 
ek flylja þar fram guðs þjónustli, sem ek var skyldr til, þá 
var þegar dreginn lier[r] at mér, en ek flýða ávallt undan, er ek 
náða því, en þat var stundum, at ek mátla eigi, ok varð ek at 
vera þar nauðigr, því at mér þótlu illir bardagarnir, al því er 
ek segi til, þó at öngir bæri vopn á mig greiðliga, en J)ó þótti 
mér illt at sjá, er inenn mínir vóru drepnir eða skemdir, en 
þó varð þá hver[r[ at vera þar senv staddr var, þótt illt þætti; 
er þeir synir öfundar ok illsku, er oss [vótti allt ofgott þat er 
vér höfðum, sem fyrr var sagt, ok þótti þeim gott at leika sér 
at kirkjum vorum ok tíundum, ok varð þeim því gott til góðra 
dreingja, slíkra sem þeir eru, en mér varð hvergi betra lil 
fyl[g]darmanna, er vér höfðum færa gott lil viðurlífis, en liinum, 
er allt höfðu, þat er þurftu ok þeir vildu. Nú er mér svá 
gefit, herra, at ek nennta eigi at reka þá frá mér, er lil minnar 
miskunnar leituðu ok skjóls, ok íirir minar sakir vóru sekir 
kallaðir af óvinum vorum, ok vóru þó betri menn en margir 
hinir, er þá kölluðu illa menn. Nú þarf ek eigi al segja þér 
fleira af styrjöld vorri ok bardögum, en þat segi ek af mér, 
at nndan ófriðinum hefi ek ávallt leitað, en sjaldan fýst, eða 
eggjað áðr ens verra, at mínu viti ok skynsemi, því at þú 
veizt öll skipti vor. En þat mál er þú talaðir, um tjörnina, al 
eigi tæki svá í, at eigi yrði votr, þat mælir þú til mín mest 
ok fyl[g]dannanna minna, er hversdagsliga vóru með mér, ok 
mcst Jijónuðu mér í allar nauðsynjar, ok vér átum ok drukk- 
um allir saman, ok þó optar vatn en vín, ok tókum jafnan í 
eilt vatn, ok alla reiðu nauðsynliga áttu vér saman, þá er lík- 
ligt má til kalla, ok unnu þcir mér, en ek þeiin, föðurligri ást
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ok elsku. Nú mun ek svara flrir mig ok vini mína ok hvers- 
dagliga fyl[g]darmenn, er [)ar fyrst at telja Eyjólf Kársson, full- 
hugann, er mig sótlfi] í hendr óhreinum anda tilHvítár'; [)á er 
annarr Arun Hjörleifsson, ofrhuginn; enn þriðivar Einarr skemm- 
íngr þeirra jafníngi, en iiij. Konáll Sokkason, Sveinn sveitarból 
ok Vigfús kennimaðr, Einarr klerkr, Eygjólfr hríöarefni. þessir 
vóru vinir mínir ok öroggir í öllum þrautum, ok hræddust 
ekki va-tta, ok verða eigi röskari menn en þessir at minni raun, 
ok því viti, er guð gaf mér til at skynja manna háttu. Nú 
má ek svá helzt segja þér um þessa menn ok enn fleiri vini 
mína, þá er með mér hafa margan lífsháska þolat, ok opt í 
eina tjörn tekit með mér í þessa heims vanda, ok vili guð, at 
þeim verði sú hanlaug at eilílri hreinsun anna[r]s heims með 
guðs vinum, ok þess vœnti ek, at svá verði, þvíat eingi tekr 
svá í vatuið, at eigi sé þá hreinni en áðr, ok þess vaenti ek, 
at vér saurgir ok syndugir haflm heldr hreinsazt í þessi tjörn, 
er þú mælir til, at flestir yrði votir, er í læki; var ok þess von 
at um þitt atmæli, at oss mundi þat til hugbótar, ef vér kyiinim 
at þekkjast sem vera skyldi. Nú fögnu vér af þessa heims 
stjorjöld ok hreggi ok bardaga ok ánauðarstarfi þessarar veraldar, 
þótl vér þolim verr en vera skyldi, öðlimst vér í öðru lífi kyrt 
ok iiægt ok örogt rólífi með friði ok fagnaði án enda. En þá 
er ek var heima at Hólum, kom þar margr sá tnaðr, er ek 
senda ekki orð, bæði góðir menn ok svá hinir, er óorðsælli 
vóru, ok þóttusl við mig eiga eyrendi, en ek gerða mína skyldu, 
at ek firirleit hvárga, ok leysta ek svá hvern í brott, sem ek 
þóttumst bezt efni til hafa eðr kunna, þá sat þar hverr er lík- 
aði siþan. Nú rak ek öngan í brott, enda bað ek fá til at vera 
leingr en nauösyn bar lil; nú var af því löngum mannmart á 
staðnum, því at mér virðist sem fleirum þælti betra at vera á 
staðnum leiugr en skemr. Nú kölluðu bændr ok höfðíngjar ok 
margir aðrir óvinir mínir, al ek vera glutursmaðr ok landeyða, 
ok ek hélda menn á staðnum til þess at ræna bændr ok gera 
ói'rið á marga lund, þá er ek vandaöa um vanhagi manna eðr 
ósiðu, eðr þeir héldu tíundum firir fátækum mönnum ok toll- 
um heilagra kirkna; en þá er ek fór í svslu mína, þá dreif 
enn til min Ijöldi mikill, bæði hinir dýrri menn, ok svá fátækir

i) þetta vai-ti nokkrum árum sífcar, en þetta samtal á atb kafa staíiií). 
I. B. 38
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mcnn margir löngum, svá atþat var næsta ofrefli á fátæku landi; 
en |)ó senda ek öngum orð lengslum. Nú var þat satt, at mér 
þótti því betr, er þeim var meira golt gjört flrir guös sakir, 
ok ávallt þólli mér betr, at fátækir menn nyti mín, hvar sem 
ek koni; en flrir þetta efni hefir þó alþýðan ok formenn rnig 
firirdæmdan á íslandi, ok margan ófrið mér gjörvan, er ek vilda 
við önga menn mat sj>ara, ok þat er ek fékk til, ok svá vilda 
ek at aðrir geröi, ok segi ek, at þat vei'i guðs vili, at hverr krist- 
inn maðr elskaði annan sem sjálfan sig, ok sjálfr drottinn 
mælir svá: tsælir eru aumir rnenn í anda, því at þeirra er 
himinríki’, en þeir eru aumir í anda, er aumir menn [eru] ok 
guðs ölmosur, ok þat er vesæll er hér í heimi. Enn segir vor herra 
svá: eigi eru þeir allir sælir, þótt fátækir sé ok aumir, heldr 
þeir er sjálfráðliga firirláta auðæfi sín, ok þjóna guði þess- 
kostar frjálsii', því auðæfi gera áhyggju ok fú]frelsi öllum mönn- 
um. Nú hefi ek sagt yðr, herra, nokkurar greinir um skipti 
vor Íslend[íng]a, bæði vina ok óvina, at boði þínu ok nauðsyn 
minni, at þú vitir nú gjör en áðr, þvíat nú þikkjumst ek satt 
eina frá segja, en þat er fornt mál, lierra minn”, segir Guð- 
mundr biskup, at Jiálfsögð er saga hver, er aðrir einir segja’; nú 
vil ck þat guði þakka ok yör, herra erkibisluip, at þér haftt 
yðvar lil léð, at lieyra mína frásögn, en allt viti þér áðr þetta 
myklu gjör marga hluti, en ek kunna yðr segja; nú var þat 
þó mín skylda, at þegja eigi yfir minni nauðsyn, þá er ek fann 
minn yfirmann. Nú mun ek hér standa láta mína frásögn á 
guös valdi ok yðru, nema þar er þér vilit láta við auka”.
. En er Guðmundr biskup lauk sínu máli, þá tók þórir erkibisk- 

up svá til máls: „Guði lof ok dýrö ok öllum helgum mönnum í 
öllum góðum hlutum ; nú er[u] oss kunnir af þínum munni margir 
góðir lilutir ok fáheyrðir, ok er oss nú ljósara en áðr firir 
þínar guðlegar greinir á svá marga lund, sem ek lieyrða alldri 
fyr af né eins manns munni. Nú mun ek mæla við þig 
sem Clemens páfi mælti við Dionisius bisluip: ,sér þú bróðir, 
at mikill er kornskurðr en fáir vei'kmcnn í akri guðs. Nú 
með því at þú ert vel lærðr, þá farðu nú í nafni drottins, ok 
flyt guðs eyrendi um allt Frakkland’. Nú far þú ok, Guömundr 
bróðir, í nafni \ors herra Jesu Christi til Islands, ver þarverk- 
maðr í víngarði guðs, ineöan liann gefr þér slyrk lil, þvíat 
þar þarf styrkasta ok sætasta fæðsluna, er fólkit er óstyrkast
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rnóti fjandans freistni; virðist mér ok svá atferð þín ok lifnaðr, 
sem þú sér enn styrkasti stólpi guðs kristni á íslandi ok víðara; 
inun ek al síör ónýta vígslur þínar eðr yfirsöngva, at ek vil 
bæði biðja þig ok bjóða þér, at þú haldir bænum firir mér til 
guðs, meðan þú lifir, bróðir, þvíat mér þikkir sem guði líki 
vel þín atferð, ok sælli Maríu guðs móður, ok öllum guðs 
belgum. Nú þore ek eigi, enda vil ek eigi afþokka firir þér 
þat, er allir góðir menn vita at guði líkar vel, ok taka þá 
ábyrð á mig, at eiga því at svara við guð ok menn, en þótt 
heimskum mönnum ok öfundarfullum við góða menn þikkir 
sem guði mislíki þat sumt, er vel samir, en þikkir seni guði 
sé þat þægilegt sumt, er illir rnenn gera ok guðs rétli er niðr- 
at. Nú viti þat allir góðir menn ok svá hinir, at ek banna 
eigi, lieldr vil ek leyfa þínar vígslur ok yfirsöngva, bæði möun- 
um ok lénaði ok öllum vötnum, ok öllu því, er þú veitir misk- 
unn í guðs blýðni ok fulttíngi, til hjálpar mönnum ok fénaði, 
ok allar slundir meðan er ek lili, ok af því valdi er guð gaf 
mér, ok ek lók af Innocentio papa til upphalds guðs kristni, 
en hinu má ck eigi ráða, hversu þeir gera, er eptir mik 
koma til”.

13. Nú er sagtnokluið frá viðtali þeirra þóris erkibiskups 
ok Guðmundar biskups, ok þeir skildu með bróðurligu sam- 
þykki sín á mitli um alla hluti, ok vóru ávallt ástvinir, meðan 
þeir lifðu báðir. Erkibiskup gaf Guðmundi biskupi góðar gjafir 
áðr þeir skildu, ok fékk Guömundr biskup'ena mestu sæmd í 
utanferð sinni af guði ok öllum góðum mönnum, í Noregi ok 
anna[rsj staðar, þar sem hann var nafnkunnigr. En er bisk- 
uparnir höföu samiö sín á millum, sem þeir vildu at stæði, 
þat er til þeirra heyrði í tnálaferlum: tók Guðmundr biskup 
þá blezan af erkibiskupi ok fararleyfi at fara til íslands, þótt 
til lítilla náða veri at sækja, ok varð þó þat frain at koma, 
scm firir var ællað. Síþan slé Guðmundr biskup á skip með 
sitt föruneyti, ok er ekki anna[r]s getið, en honum tækist vel 
um liafit, ok fór bann þá heim lil Ilóla. Allir góðir menn 
fögnuðu honum, vinir hans ok fátækir menn, með mikilli blíöu 
sein makligt var, því at liann sýndi mikla blíðu öllum þeim, 
er þar þóttust nokkut skjól eiga er hann var, því at hann 
veitti föðurliga áslsemd snauðum ok [ú]sælum, svá at eigi mun 
finnast sá maðr .hér á íslundi, nema liinn lielgi þorlákr biskup
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ok inn sæli Jón biskup, at slíkr liaíi verit í gæzku við fátæka 
menn ok harðlífi við sjáli'an sig; ok þat skal ek mæla lægíng- 
arlaust öllum guðs vinum, at ek hygg Guðmund biskup haft 
hafa flestra þeirra mannkosti í sínu lííi1.

14. 2Eptir þat er þeir höfðu sæzt í Flatatúngu Sighvatr 
ok Iíolbeinn ok Órækja, fór Guðmundr biskup þá með Iíolbeini 
á Flugumýri, ok þaðan fór hann út til Hóla; var hann þá ekki 
langvistum af staðnum þaðan af meðan hann lifði; hann var 
þá jafnan í lítilli stufu ok tveir klerkar i hjá honum, forkell 
íngjaldsson ok llelgi bróðurson hans; lifði hann þá líkara 
hljóðlyndum ok hóglátum einsetumanni, en harðlyndum ok 
hlutsömum biskupi, sem óvinir hans höfðu orð á. ij vetr fulla 
var liann þar, ok þat ens þriðja er þá var, ok hann lifði síþ- 
ast. Löngum var hann lítt heill, þvíat liann var eigi bókskygn 
er hann fór or Ilöfða, en blindr með öllu enn síðasta vetr 
er hann lifði. Anlits mein hafði hann, ok lá verkr í kinn hans 
enni hægri ofan frá auganu. Löngutn söng hann, eða lét lesa 
flrir sér helgra manna sögur á latínu, þá er hann vakti. J>enna 
vetr kom norðan frá Hólum litlu firir föstu, á Eyri lil J>órðar 
Stullusonar, Magnús múnkr tolosveinn. J>órðr spurði at eyr- 
indum lians, en hann sagöi honum kveðju Guönmndar bisk- 
ups, uok bað inig segja þér, at þú skyldir eigi dyljast við, at 
þit mundut íinnast í vor”. — uJ>al þikki mér ólíkligt”, sagði 
J>órðr, uþvíat nú er hvergi okkar færr til langferða, en hvat 
lalaði hann um mótgangsmenn sína”? — ,,Til talaði hann þar 
nokkut”, sagði Magnús, „þviat hann kvað fá vetr líöa mundu, 
áðr mótgangsmenn hans sjálflr mundu hendr á Leggjast, ok þeirra 
afkvæmi drepast niðr sem vargar, ok kvað hann þar mest mundu 
eplir verða, er þá var mestr uppgangrinn”. Mart sagði hann 
annat, þótt eigi sé hér ritað.

15. J>enna vetr tók Guðmundr biskup sótt litlu firir langa- 
föstu, þúnga ok hljóðliga; í þeirri sótt lá hann fram um Gre- 
goriusmessu, hon bar þá meðal imbrudaga. Föstudaginn lét 
hann Jón prest lærdjúp olia sig með fulltíngi djákna sinna ok 
annara lærðra rnanna þar heima. Eptir olian vildi hann þat 
eitt mæla, er nauðsyn bar til. Til alls skipaði hanu áðr hann

i) sjá bls. 50S athgr. 1. j) sjá bls. 007 atbgr. '1.
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veri oliaðr, nema hann skipti bókum með klerkum sínum, en 
miklu áðr ltafði hann firir sagt, at hann vildi hvíla í stúkunni 
suðr af kirkjunni, milli tveggja presta, er hann hafði þar áðr 
jarða látið. Uann sagði hvern mann eiga at andast í berri 
moldu, ok er drottinsdagr kom, dró mjög at mætli lians, ok 
mánadaginn andaðist hann, á setta vetri ens átta tigar aldurs 
síns, þá luiföi hann biskup verit hálfan fjórða tög vetra. þeir 
Belgi ok þorkell hófu hann af klæðum i andláti á fjöl ösku 
drefða, ok þar í höndum þeim skildist sálin við líkaminn, ok 
þar á fjölinni mintust þeir við hann, ok báru svá mikinn harm, 
er þeir skildust svá langæliga við sinn föður, at þeim gekk 
seint or hug , þvíat þeir höfðu frá barnsaldri af honum þegit 
föðurliga ást ok blíðu; finnst ok varla á voru landi dæmi til, 
eða þótt víðara fari, sá maðr, er þokkasælli hafi verit sínum 
mönnum ok vinurn en sjá enn blezaði biskup, sem votta bréf 
þóris erkibiskups, eða Sigurðar erkibiskups, ok Hákonar kon- 
úngs, ok margra annara ágætra manna í Noregi, at þeir unnu 
honum sem bróður sínum, ok háðu hann fulltíngs í bænum 
sem föður sinn. Líkainr Guðmundar biskups var þar náttsettr 
í stofunni, en þriðjudaginn var hann borinn í kirkju ok skrýddr: 
kom þá til Eyjólfr prestr á Völlum, ok gaf til gull þat, er 
hann hafði í gröf. Allir þeir menn, er sá þenna líkama, þóttust 
alldri sét hafa dauðs manns hold jafnbjart ok þekkiligt sem 
þetla. Jón prestr söng líksöng, en Kolbeinn kaldaljós þakkaði 
líkferðina ok talaði fagurt eyrendi yfir greptinum1.

í þennan tíma var kirkja at llólum mjög hreyrnut, ok mátti 
eigi meirr hríngja en einum eða tvennum klukkum at sinni, ef 
kirkju skyldi óhætt; en er lík Guðmundar biskups var boret til 
graptar, þá báðu formenn kirkjunnar hríngja öllum klukkum; 
þá var hríngt tvennum klukkum ok skalf mjög kirkjan. |>á

1) í jarteinunum er haft til samanbiirfcar: AM. 204, og 2 skinnblöí) i 
AM. 122 folio, einnig blabhelmíngr á skinni i AM. 220 folio, ab efnisröb 
og orbfæri öll samhJjóua 204; fyrra blabib í 122 byrjar hér pannig:

„Hér fara margar sögur saman, ok má þó eina senn segja, en þó skal 
nú fyrst segja frá jartegna gerbum herra Gubmundar biskups, þó at þær 
eigi fyrr at standa í bókinni, ok er hér nú eigi merkiliga samanskipat, ok 
skal nú þar til taka, er Gubmundr biskup var andubr, ok ger var líkferb 
hans: at i jiann tíma var, o. s. frv.
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mælti Jón prestr’, at hríngja skyldi öðrnm tvennum, ok svá 
var gert. f>eir fundu þá, at kirkjan var nú fastari undir en 
áðr. Jón bað þá auka bríngíngina, ok síþan var hríngt öllum 
klukknnum, ok hafa þeir menn svá sagt, er þar vóru þá við, 
al þeim þætti, sem stoð veri sett við kirkjuna í hvert sinn, er 
við var aukit um hríngíngina, svá at hon skalf þá alls ekki, 
ok þótli þetta merkiligr alburðr. Margir hlutir aðrir urðu þar 
merkiligir á þeim degi, þótt hér sé eigi ritaðir, ok huggaði þá 
er liryggvir vóru þegar, þ\íat þeir sá fagran upprisudag síns 
föður. En vér væntum, at Guðmundr biskup mun öðla/.t hafa 
himinríki með guði ok hans helgum mönnum at eilifu. amen.

16. -þetta bænahald var vanr at liafa enn góði Guðmundr 
biskup firir sér livern morgin: Fyst, er hann vaknaði, signdi 
hann sig ok söng þetta: Adesto nobis deus umis omnipolcns pater 
et filius et sanclus spiritus. J>á söng liann þetta: Abrenuntio 
suthunœ et omnibus operibus ejus ct omnibus pompis ejus. j>á 
söng hann Crcdo in deum . en eptir þat: Confileor dotnino; þar 
næsl þessa bæn: Dumine deus omnipolens, qui es trinus el unus. 
þá söng hann bæn : Omnipotens sempiterne deus dirigc actus nostros. 
þar næst söng hann bæn: Assit nobis quœso domine; þá söng 
hann sáiminn: Usquequo domine; þá Pater noster] þávers: Dc- 
licta juventutis. i\e perdas cum impiis deus. Adjutor meus esto 
domine, nc derclinquas me. Domine deus virtutum. Domine ex- 
audi orationem. Jneffabilem memoriam tuum nobis domine clc- 
menler. þá söng hann sálm: Deus in nomine tuo. 1‘ater noster. 
þá vers: Deus in nominc tuo. Eripc me dc inimicis mcis deus 
meus. Domine exaudi oraf tionemj. Deus qui conspicis. þásálm: 
Deus in adjutorium; þá J’ater noster; vers: Cor mundum crea. 
Nc proicias. fícdde mihi [lœtiliani]. Domine deus virtutum. 
Domine ex[audi orationcm']. Deus qui corda'1 2 * 4.

17. þat er frásögn Gríms presls, at sá atburðr var í 
Ilæ í Borgarfirði, þar bjó þá Böðvarr þórðarson: þar lagðist

1) lærdjúpr, b. v. 122.
2) I 204 (og skbl. 122) er jarteinaröílin íramanaf nokkuíi önnur, fyrst

kap. 10, þá kap. 20—21, þá kap. 17, þá kap. 19, þá kap. 23—33; þá 
Selkolluþáttr (kap. 34—35) og fert) Kolbeins yfir Kjöl; þá kap. 18; þá 
kap. 36. tf.

o) fideliuin deus omnium, b. v. 122 ; fidelium sancti spiritus illumina- 
tionc docuisti, b. v. 20 4.
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dýr á fé bónda, ok reif í sundr meir cn dæmi er til; þetta var 
urn haust. J>ar kom Guðmundr biskup, ok tók Bóðvarr bóndi 
allvel viö bonum, ok sagði honum frá dýrbiti því er þar var 
á komit. JJiskup mtelti: „viltu kaupa at mór, at ek gera at?” — 
Bóndi svarar: „hvjat mæliþértil, herra?”. —Biskup mælti: itþú 
skalt gefa mér xx geldínga, þá er ck kýs at' fé þínu”. Böð- 
varr svarar: ,,eigi nenni ek svá mikit til at gefa”. — ,,Lát vera 
þá”, kvað biskup, „en þess get ek, al þú vilir þetta kaup á 
morgin”. þar var biskup um nóltina; en at morni fór sauða- 
maðr til fjár, en er liann kom lieim, sagði hann, atbitinn var 
forystu geldíngr bónda, góðr gripr, ok þótti bónda hann eigi 
veni en tveir eða þrír sauðir aðrir. Nú fór bóndi ok sagði 
biskupi. „llvat er nú (il ráðs?” sagði biskup. Bóndi mælti: 
,,nú vil ek kaup þat, er þér buðut mér í gær, herra, því at 
þetta eru enu mestu býsn, er sauðr sjá er bitinn, því at 
aldri festi dýr fyr tak á honum fyrr en nú”. — „]>á skal svá 
vera”, sagði biskup, „sem þú vill”. Nú lét bóndi reka saman 
alla geldínga sína ok iekk menn lil at láta velja; eptir þat bað 
hann biskup til fara at sjá sauðina; en biskup gekk til, ok sá, 
ok var þat ágæta fé gott; valdi þá biskup vinum sínum gjafir; 
en [þat] vóru fátækir menn, guðs ölmusur. Ok er þessu var 
lokit, gekk biskup til kirkju ok með honum kennimenn allir, 
þeir sem til vóru, ok mikill fjöldi leikmanna, ok margir fálækir 
menn hans virktavinir, því al þeir vóru jafnan margir með 
honum. En er biskup kom í kirkju, var hann skrýddr, ok ineð 
honum skrýddust allir preslar ok djáknar. Eptir þat kemr upp 
messa, ok er hon eigi súngin með nokkuru hátíðarhaldi, heldr 
var hon sett ok samið í þá mynd, sem þá er biskupi er boðit 
at bannsetja sanna guðs óvini. At súnginni messunni gekk 
biskup inn með öllum sínum mönnum, ok er þar í kyrðum 
þann dag ok nóttina eplir. LJm morgininn eptir fór sauðamaðr 
snemma til fjár at vauda sínum; luinn fann fé allt heilt ok 
ósakat, en hjá fénu fann hann melrakka dauðan með þeim 
litetti, at eingi vóru beiniu í, heldr var því líkt sem brjósk veri í, 
þar sem beinin höfðu verit, svá höfðu hann bitið atkvæði Guð- 
mundar biskups ok bannselníng, sem nú mátti heyra; en ekki er 
þess getið, al Böðvari bónda yrði mein at dýrbiti síþan, meðan hann 
álti íirir l'é al ráða. Nú skildust þeir Guðmundr biskup enu 
beztu vinir, ok þólti sjá atburðr fágætr ok fagrligr.
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18. Sú atburðr gerðist í Noregi, þá er Guðmundr biskup 
var þar, ok var liann þá enn vegsamaðr af góðum mönnum: 
þúrir erkibisluip hafði gefit bonum silfurbolla, góðan grip, ok 
margir aðrir góðir menn gáfu bomim satmiligar gjafir; en litla 
slund átti hann tlestar, þólt eiguligar veri, því at bann lagði 
litla elsku á þessa heims fagnaði, at því er frá ersagt. þess 
er getið al Guðmundr biskup veri jafnan lílt heill í sínum 
biskupsdómi, ok mest af meizlum þeim, er óvinir hans veitlu 
honum mörgu sinni, eptir því sem fyr var ritað, en guð stvrkti 
hann ok efldi til alla góðra hluta. J>at var sagt, at Guðmundr 
biskup sat jafuan einn sama[n] i húsi, bæði íNoregi, er 
hann var þar, ok svá heima í sínu landi; þóttist hann þá 
frjálsari at lmgsa góða hluti. Nú þá er hann sat í stufu, 
ok hjá honum þjónustu klefrjkr einn, þá koma þar farandi inn 
iij fálækir menn , ok báðu Guðmund biskup gel'a sér ölmosu i 
guðs nafni ok sællar Maríu, hans móður. Biskup sást um, 
Sem hann var opt vanr, þá er hann var svá beðinn, er hann 
vili eigi synja, er liann er svá guðliga heðinn, at þrír báðu 
senn í líkíng guðs þrenníngar, er hann vildi alldri synja, þótt 
hann veri eigi jafndásamliga heðinn, sem nú. Biskup sér nú 
ekki nær sér, þat er honum þikkir gefa mega í þessa ena 
guðligu gjöf, er liann vildi íirir öngan mun missa þessa ens 
himneska sáðs, er til svá góðs ávaxtar stóð. Ilann spurði 
klerkinn, er hjá honum var, el' nokkuð veri silfr til at gefa 
þessum, „er svá hiöj.i þarfliga”. Iílerkrinn svarar: „ekki veit 
ek silfr, nema kerit erkibiskupsnaut, ok þœtti mér, sem þat 
veri eigi stalkalla eign”. liiskup mælli: (lvit skulum, bróðir, 
þetta gefa guði ok sælli Maríu drotníngu, en eigi stafköllum, 
þó at þeir taki nú fyst við af okkr, ok látuin okkr al' því eigi 
ofgolt þikkja, þat er vit gerum firir þeirra sakir, því at þat er 
þó lítils vert hjá því sem guð veitir mönnum, ok jafnvel þeim, 
er liann veitir minnst eptirlæti hér í heimi, þá veitir liann þó 
myklu meira fagnað, en þeir fái guði launað, sem vert. veri, ok 
allir mætti hræddir um vera ósannsæi sína við hann, ok þcir 
þó hræddastir, er hann veitir mest eptirlæti’’. Nú sér klerkrinn, 
at eigi má halda á hollanum firir biskupi, ok tekr nú, ok færir 
lionum keriö. Uiskup selr. á lólá sér, ok liélt upp höndunum 
ok mælli svá: (1skiptu nú, drottinn minn, með þeim, er ek má 
eigi”. Skýtr hann nú kerinu aflófanu[m] á gólíið, ok hrýtrþat
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sundr í þrjá hluti; en biskup þakkaði þelta guði, skiptið, ok 
bað þá nú taka til sín boilabrotin i guðs nafni, ok kvað sér 
nú ekki skulu, sagði hann, at þeir mundu góðir vesalíngar 
vera, er guð veitti þeim þetla, at skipta með þeitn, er þeir 
mállu eigi. þessir menn urðu stórliga fegnir, ok mæltu s\á: 
„Guð beílr þér þelta veitt, sem rnarga bluli aðra stóra ok fagr- 
liga, enda er sjá fágælr góðgerníngr, er þú befir til vor gjört, 
en mun hann æ ok æ uppi vera, ok ttm allan lieim fara, meðan 
bann stendr. Nú sé guði lof ok öllum ltans belgum mönnum 
ok þessuin velgerníngi til vor gervum, ok megum eigi svá túngu 
lil koma, sem vert veri, eða vér vildim, at þakka guði ok þér, 
enn góði biskup, þenna l'agnað er þú befir oss gjörvan í ltans 
nafni”. Nú taka þeir upp bollabrotin, ok létu vega í skálutn, 
ok er svá frá sagt, at eingi veri hlutrinn öðrum meiri né minni. 
Nú er sjá jartegn sa' sögð, bæði í Noregi ok bér á íslandi, ok 
svá bvar sem bon er sögð, ok er hon óefanlig, því at hana 
bafa einnveg rétt sagt vinir biskups sem óvinir, enda er bon 
fábeyrðari en flestar jartegnir beilagra manna, þær er guðligr 
máltr gerði firir þá í þessum lieimi, þeim til eptirlætis ok 
styrkíngar góðra hluta, bæði þessa heims ok anna[r]s. þessi 
jartegn varð í utanferð Guðmundar biskups þeirri er fyr var 
frá sagt, þá er þeir feðgar tóku bann nauðgan, Sighvatr ok 
Stulla, ok lélu utan fara nauðgan eptir Gr/mseygjar för, svá sem 
Sturla þórðarson segir i Íslendíngasögii1 , at þá varð mart lil 
frásagna í jarteiniun ok spásögum2 ok fábeyrðum líðindum, 
þeim er gerðust í bans utauferð, þeirri er bann kom út á 
líorðeyri í llrútafirði; ok ekki böfo vér lieyrt getið, at hann 
liaíi utan farit síþan liann kom út í þessu sinni.

19. Sú er frásögn vina Guðmundar biskups, Einars Ás- 
bjarnarsonar, er var mcð bonum í Víðinesi átján vetra garnall, 
ok var bann þá messudjákn at vífgjslu ok kærr Guðmundi bisk- 
upi, en bann vígði bann þá er bann var tvítugr, ok gaflionum 
þat kenningar nafn, at bann skyldi beita Einarr klerkr, ok kvað 
lionum þat sannefni, en eigi auknefni. Sagði Guðmundr biskup:l 
bann mundo halda vígslum sinum ok öllum nafnbótum meðan 
bann lifði. Einarr kvongaðist, ok fékk íngibjargar þórðardóttur

1) þann. cinnig 204 (ckld „Islendínga sögmn”).
a) spáföruin, 204. j) at, v. b. U.
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Laufæsíngs, at ráði Guðmundar biskups. Nú liólt Einarr vináttu 
við Guðmund biskup. Uann fór á Einarsstaði í lleykjadal, ok 
bjó þar til elli, ok átti viij bðrn með konu sinni, þau er or 
barnæsku kvómust, þrjá sonu ok fimm dætr. Einarr klerkr 
andaðisl í Fjörðum austr í Ilofsteigi með þorvaldi mági sinum, 
ok var hann þá á xij. tigi gamall vetra, ok sannaðist sú spá- 
saga Guðmundar biskups svá við hann, at bann bólt messusöng 
sínum ok vígslum ok eiginkonu sinni, ok ollum nafnbótum 
þeim, sem þessu áttu at fylgja, bæði prestsstétt ok bóndaskap, 
ok öll born hans skilgetin, ok þat með þessu, at honum þótti 
mest við liggja, er hann gat lialdit vináttu við Guðmund hiskup, 
bæði þessa heims ok annajrjs, enda var þat mest vert.

20. þat er öllum mönnum kunnigt á íslandi, at Guðmundr 
biskup átti mest traust ok trúnað þar sem var þorvarðr föður- 
bróðir hans, ok Ögmundr sneis son lians, ok Einarr klerkr, 
ok þorvarðr Ögmundarson, er átti Gró dóttur Einars klerks, 
ok var þar af því sem einn maðr veri, þar sem þcir vóru allir, 
ok hverr unni öðrum hugástum. Nú hefir Guðmundr hiskup 
þessum mönnum marga þá hfuti sagða í trúnaði, er hann vildi 
eigi at aðrir menn vissi um hans daga. Ilafa þessir mcnn 
marga þá hluti sagða frá Guðmundi hiskupi, er hann vildi eigi 
segja láta meðan hann lifði, flrir lítilætis sakir. En er hann 
var til liafs búinn |því sinni, sem nú var frá sagt', fór hann 
til Maríu kirkju, ok hað guðs móður Maríu sér fararleyfls ok 
ásjár, ok fal allt sitt ráð lieuni á hendi, sem hann var optliga 
vanr. Ok um nóltina næstu eptir sýndist honum í svefni sæl 
María guðs móðir, ok var blíð við hann, ok sagði honum marga 
hluti, þá er liann vissi eigi áðr, hæði af íslandi ok annajrs] 
staðar. þessi vitran varð hann stórliga feginn, ok styrktist 
hann mjög við þetta, ok varð þá enn úngr í annat sinn, ok 
fór út til Islands, ok kom skip þat á Borðeyri í Hrútafirði, sem 
fyr var ritið.

21. Svá er sagt,, at þar sem Guðinundr biskup kom á 
land í þessu sinni, var firir kona sú, er átti Sigmundr snagi, 
er Arun Hjörleifsson hafði vegit litlu áðr suðr at Eyðihúsum; 
hon fagnaði hiskupi, ok hað hann gefa sór nokkut, til þakka 
sællar Maríu, ok taldi upp þurft sína marga ok barna sinna.

i) eptir skilnat þeirra jþóris eikibiskups, 122 (rángt, sjá kap. 21).
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Guðmundr biskup svaraði henni: 41J>ótti þér Sigmundr makligr, 
at ek gœfa börnum hans fé mitt, svá mart illt sem hann gerði 
mér?” — Uon svarar: „eigi má ek maklig vera frá þér góðra 
hluta, heldr má ek njóta frá þér gæzku þinnar ok miskunnar, sem 
allir njóta ómakligir ok óverðugir, þess er guð veitir þér marga 
góða hluti til hjálpar mönnum, þeim er þín þurfa”. Biskup 
mælti: „gefa mun ek þér kvígu hálfa, er okkr Maríu var gefln 
í vetr, ok er suðr i Norðrárdal, á Glystöðum, ok farþu eptir, 
ef þú vill þiggja, ok seg mín orð til, ok mun ek fá þér x aura 
í varníngi, at þú leysir kvíguna til þín, ok mun svá gjört vera 
sem ek segi þér.” Hon svarar: „hver sagði þér þetta, lierra 
minn, svá at þú vitir þat víst, þar sem þú hefir önga menn 
hilt á landinu nú? en mér þikkir illt at rekast suðr yfir heiði 
til eingis.” Biskup mælti: „sé ek, at þú ætlar at ek bera skrök 
firir þig um þelta, ok þiki mér þú lítt lokka mig til at ek 
gera þér gott. Nú mun ek kaupa at þér, at þú trúir því, er 
ek segi þér, at ek mun eigi af þér taka þessa X aura, er nú 
fæ ek þér í hendr, en ek skal fá þér aðra kvígu, ef þú fær 
eigi þessa, sem ek vísa þér til”. — Nú varð hon svá fegin 
þessi gjöf, at hon mátti eigi vatni halda, eða orðum upp koma, 
ok þakkar guði, otk enum góða Guðmundi biskupi þessa háleitu 
huggan, er henni var veitt. Fór hon þá suðr lloltavörðuheiði 
tii Norðrárdals á Glysstaði, ok sagði eyrendi sitt, ok var þat 
allt eptir því sem Guðrmindr biskup hafði sagt henni; fór hon 
brott með kvíguna, ok nauzt bæði vel ok leingi, sem sá mundi 
vilja, er henni gaf. Nú veri mart at segja frá Guðmundi biskupi, 
þat er frásagnar værl vert í þessi hans utanferð, ok þó munu vér 
nú hér standa láta, því at [eigij höfum vér vit lil né minni, 
at segja allt frá honum í þessi bók, myklu er þat tleira til frá- 
sagna orðit, en menn fái því tii enda á komit í þessum heimi 
þótt menn vildi við þat leita.

22. Guðmundr biskup fór þá heim til Hóla, er hann kom 
út á Borðeyri, ok varð þá enn mikill fagnaðr vinum hans at 
þeirra fundi. liann var þá enn sem fyr enn röskasti í bisk- 
upsdómi sínum, ok lét ekki inælast, né undir fótum troðast 
firir sínum óvinum, þá heldr en áðr hann fór utan, þótt hann 
befði harðleikit feingit af þeim í þessi utanferð, er nú var frá 
sagt um hríð. Fór liann þá víða um sýslu sína, ok enn víða 
anna[rs]staðar um landit, svá sem Stulla sagði í lslendíngasögu,
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ok urðu þá enn niargir merkiligir hlutir i ferðum lians, spá- 
sögurn ok yflrsöngum manna ok fénaðar, ok margskyns heilsu- 
gjöfum þeim er hann geröi í guðs nafni, ok þá þótti öllum góðum 
mönnum mikils um vert í þánn tima, þeim er sá eða vissu, 
hvern guðs krap[tj hann hafði til gagnsemda mönnum ok fén- 
aði. En þótt sumum mönnum þikki þat nú sem lygi sé, þá 
er þat þó ótalligr fjöldi manna, er trúa enn þessa sögu sanna, 
ok svá mun jaifnau, meðan kristnin stendr, at þeir munu fleiri, 
er trúa þessi frásögn. Nú mú því eigi at hvers manns orði 
fara, at sill þikkir hverjum satt, ok skal af því nú enn rita fleira 
frá Guðmundi biskupi, at þeim vcrði at gagn ok gaman, er 
trúa með góðum hug þessi sögu, því at þat vita allir menn, 
at þat er allt satt, er gott er sagt frá guði ok hans helgum 
mönnum, ok er því golt góðu at trúa, en illt er at trúa illu, 
þótt salt sé, ok allra vest því, er ilit er logit, ok verðr þat þó 
mörgum góðum mönnum, at trúa því er logit er, ok verðr þá 
eigi rétt um skipt, er menn tortryggja þat, er goll [er] ok satt, 
en trúa því er illt er ok logit. Mú munu vér hér setja sem 
flestar jartegnir Guðmundar biskups, þær er guðligr krap[t]r 
vann firir hans árnaðarorð í þessu[m] heimi, bæði við menn 
ok fénat, ok mart eptirlæti við inenn, er trú liöfðu til at njóta 
lians bæna í guðs nafni, því at nú er svá komit frásögn hans 
í lífsbókinni, at vér hyggjum, at liann hafi öðlazl nú fagrliga 
ombun af guði flrir silt starf ok erliöi, er hann hafði hér í 
heimi, ok áhyggju margri, er hann þoldi, ok ánauð, bæði íirir 
vinum sínum ok óvinuin ok fátækum mönnum, er' hann haíði 
roesta önn ok ámæli lirir af sínum óvinum, ok þó eigi trútt 
um af vinum hans, at þeim þætti eigi ærit um. Nú er þat 
frásögn flestra manna, at héðan frá linaði heldr um mótgang 
óvina biskups, þeirra er frem[sjtir vóru í því, sumir vóru dauðir, 
en sumir eldust at illskunni við hann, sem var Sighvatr Sturlu- 
son, er hann seudi orð Guðmundi biskupi firir Flatatúngufund, 
at liann færi til ráðagerða við hann, en hann vildi þat eigi, 
ok fór liann til Órækju, ok virði liann meira vináttu við Snorra 
Sturluson, l'öður Órækju, ok lagði hann sína ráðagerð til liðs 
við hann, ok sagði honum marga hluti flrir, þá er fram kóinu

leiíir.; en, B.
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síþan, sem segir í þessi sögu. Nú niunu vér þá atburði rita 
í fyrra lagi, er sannfróðir menn liafa sagt, at í lífi hans liafi 
verit, þótt menn megi eigi öroggt ákveða, nær verit lieíir, enda 
liggr eigi við mikit um þat, hvat fyst er frá góðum manni sagt, 
alit kemr í einn stað niðr, þat er gott er gjörl í guðs augliti1.

23. Sá atburðr er sagðr, þá er Guðmundr hiskup fór um 
sýslu sína ok með honum dc manna, ok var í því [liði] xxx vildar- 
manna luins; hann kom á bæ þann, er Reykjahlíð hét, at Mývatni, 
um voret firir hvítasunnudag, ok var á hallæri mikit; þar hjó sá 
maðr er þorsteinn hét, ok var þórðarson; hann álti son, er 
Einarr liét, er kallaðr var dra[u]mr2 *, hann var skældimv' ok orti 
vísu þessaum Ilall [IÍIepjárns son4 áMöðruvöliom, föður5 þórðar: 

Öll unna lijú llalli,
Hallr er hlíðr við alla, 
getr eigi slíka6 í sveitum 
sveit þótt víða leiti: 
kynnist mörgum manni 
mannbaldr sá er fremr aldir, 
full er ölbærð'1 öllum 
öll á Möðruvöllum.

þorsteinn bóndi tók vel við Guðmundi hiskupi ok mælli svá: 
„tver eru kostir til við lið þitt, herra, af minni liendi, ek á 
kýr níu ok aliar fcitur, þar skaltu kjósa^ af þrjár, at fæða við 
fólk þitt, en ek vil gefa þer mat ok vildarmönnum þínum”. 
Biskup svarar: uMaría launi þér, þetta er allvel hoðit”, ok er 
hiskup enn hlíðusti um aptaninn; en kýr bónda vóru þegar uf 
drepnur um kveldit, því al lið hiskups var hæði mart ok svangt, 
ok var því skjótt matbúit til morgins, en nállverðr var lítill 
um kveldift], ok vóru skarnma slund signd hauluföllin þrenn 
flrir liði hiskups, ok var senn uppi, áðr en helgren leið af. 
Um morgininn var snemma til tíða t'aret, ok er lokit var morg- 
intíðum, gekk biskup frá kirkju, ok öll aiþýða manna, ok gekk 
firir austr á völlinn frá kirkjunni, ok er hann sléttr ok fagr, 
tekr völlrenn at yatninu fram, ok vóru8 þar grjótgarðar sterkir 
íirir, at eigi hrjóli völlinn, þá er at landi stóð9 vindr með háru.

i) penna kap. yantar í 201. ») clrarnn jnahr, 122; dramr, U.
s) skáld, 122. 4) [ mjög dauft i ö; v. í 122, 201. 3) lierra, b. v. 201.
0) þann. 122; slíkt, D. r) öll verh, 122. «) eru, 122. s) stendr, 122.
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Biskup gengr at garðinum ok blezaði vatnit, ok mælli síþan: 
„hvcrsu mikil hefir verit veiðr í vatninu í vor”? — þorsteinn bóndi 
svarar: „eingi liefir verit, herra, ok er oss þat mikit ballæri, 
er hvergi eru veiðar or vatninu”. En þar lágu varpnet löng á 
garðinum, er biskup hafði atgengit, ok vóru breidd til þerris; 
höl'ðu þeir op[t] leitað at veiða or, ok veitt ekki. Biskupmælti: 
„takit þér netið ok bátinn, ok látið mig sjá, hversu þér farit 
at veiðinni”. þorsteinn bóndi svarur: „þat er mikill starfi, 
herra, á svá mikilli hátíð sem nú er”. Biskup mælti: umér 
er svá mikil forvitni á at sjá1 , hversu þér farit at”. — uSvá 
skal þetta vera sem þú vilt”, segir bóndi, uat sé, herra”. þeir 
taka nú ok búa um sem þeir vóru vanir. f>ar var at djúp mikit 
at landinu ok marálmr í. Nú verpa þeir netinu, sem þeir vóru 
vanir, lil at veiða, ok drógu at landi nelið, ok vóru þar í fiskar 
ij, miklir sem laxar; ok er biskup sá þetta, þá mælti hann: 
Jofaðr sér þú drottinn minn, ok in sæla María drotníng ok 
Johannem baptistam, unú skulu vér bafa í dag græna liska; 
faret til enn ok it þriðja sinn, góð er guðs þrenníng”. þeir 
gerðu enn svá, ok urpu netinu it þriðja sinn, sem biskup bauð 
þeim; drógu nú ut landi nelið, ok var í háll'r fimti tögr fiska. 
Nú gerði Guðmundr biskup þetta í minníng Marteins biskups, 
er hann sendi páskadag inn fysta at veiða lax til hátíðar fagn- 
aðar ok matar mönnum, sem segir í sögu bans. Nú verðr vel 
haldit lið biskups um daginn af veiöinni, ok margir aðrir. þá 
kemr annarr dagrviku; þá spurði biskup f>orstein bónda, hvar 
veiðistöð veri bezt með lundi hans. Bóndi sagði lionum livar 
þat var. Biskup mælti: uþann veg vil ek í dag fara ok sjá 
yfir veiðistöðna”. Svá var gjört sein biskup vildi, ok fóru menn 
til veiða; ok er biskup kom þar, blezaði hann veiðistöð bónda, 
ok bað guð ok Maríu launa honum kýr sínar, þær er etnar 
vóru. En um daginn, áðr en menn fóru heim, vóru veiddir v 
hundrat fiska, ok urðu menn fegnir þessum atburð, ok lofuðu 
allir guð ok sæla Maríu, ok Johannem baptista. Nú varð veiðr 
svá mikil um sumarit eptir, at varla kom nytjum á, ok seldi 
þorsteinn bóndi til iij. kúa reyðar urn sumarit, ok skorti öngan 
hlut til búsins, ok leingi síþan. Fór biskup í brott eptir helg- 
ina, ok vóru þeir f>orsteinn ok biskup góðir vinir alla æfi síþan.

1) liér eudar fyrra sUiunbl. í 122.
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24. J>at er enn sagt, at Guðmundr biskup fór í sýslu 
sína, ok bað, at menn gæfi honum búfé nokkut til Hólastaðar, 
því at þar vóru fár kýr beima, ok annat fé. Hann kom á Stað- 
arbakka, þar bjó þá þorgrimr, faðir Eireks, er þar bjó leingi 
síþan. þá bjó al Húki Ali, faðir Uallvarðs ok annara Ilúkúnga, 
félítill niaðr ok átti fjölda liðs. Ali gekk firir biskup ok kvaddi 
liann vel. Biskup lók vel kveðju hans. Ali maelti: „viltu, berra 
minn, þiggja at mér kú?” — lliskup svarar skjótl: „bví munda 
ek eigi feginn þiggja kú at þér, ok launi lYlaría þér”. ]>or- 
grím[r] bóndi mælti: uekki er þat ráð, herra, at þiggja kú at 
þciin, er ekki eigu nema vá ok vesöld, ok silja við luis fullt 
ómegðar”. Biskup svarar: „mart er fé betra, ok má María 
drolníng gefa bonum þat, sem eigi er verra en kýren, þóttsíþar 
sé, ok þótt bon sé góð,” ok þiggr biskup kúna. En er Ali 
fór lieim frá fundi biskups, þá sá son bans lax mikinn í á 
sinni, ok gátu tekit með böndum sér, ok færðu föður sínum. 
þá mælti Ali: ueigi mun sjá einn samt staðit hafa í ánni, ok 
skulu vér til fara á rnorgin ok vita bvat flrir verði.” ]>eir fóru 
til með net, ok veiddu marga laxa um daginn, en þó var þetta 
fyr en tími veri til laxgöngunnar, ok ekki veiddu aðrir menn 
í þann tima. En svá var veiðr þessi mikil um sumarit, at Ali 
bóndi seldi lil mikils fjár laxa, ok lial'ði ávallt þaöan frá hægra 
ráð en áðr, ok þótti þessi alburðr en fagurligsta jartein, sem 
mart annat, þat er sagt [er] frá Guðmundi biskupi, ok eptir 
þal varð lil margr góör maðr at gera eptir sem biskup bað, 
þótt mikit þætti, sem var, al taka við honum ok liði hans, þá 
sá þeir þó, at þeir tóku jafnan meira gott upp en þeir vörðu 
til við hann, ok eigi minnr fátækir menn en au[ð]gir, því at 
þeir þurftu meir ávaxtarins en binir, er ekki skorti áðr þat er 
liafa þurftu; var bann sarmliga faðir anligr fátækra manna, því 
at liann þoldi flrir þá húngr ok kulða ok márgliáttaðar mót- 
gerðir sínum óvinum.

25. Vígslur Guðmundar biskups vóru merkiligar, þegar 
er lnann var prestr, en þó jók mikit við síþan hann var biskup. 
Hann vígði marga brunna, er liann fór um sýslu sína, ok urðu 
þar mikil tákn af því síþan, meðan menn böfðu trú til at njóta, 
mcð guðs miskunn; eu nú er því eydt, sein inörgum öðrum 
góðum hlútum, af ótrú manna ok ofmetnaði, ok öfund þeirri, 
er þeir höfðu, er eigi vóru slíkt verðir at þiggja af guði, flrir
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syndum sínum, ok af elsku heimsins ok eigingirni veralligra 
hluta. Ilann vígöi brunn í Veslfjöröum á hæ þeim, eráMýrum 
heitir. Svá er sagt, al kona ein fór til Mýra af hæ þeim er í 
Lambadal heitir, ok eru þar v bæir í millum. llon mælt- 
ist illa um, er hon hafði ekki til at hafa heirn vatnit með 
sér. Ilon lók línhúfu af höfði sér, ok mælti svá: ..eigi mun 
ek minn[a] af lá vatninu, en þat, at vinda húfuna vota”. Tekr 
hon nú liúfuna, ok fyllir af vatninu, en hon lak ekki heldr enn 
il þéttasta kerald, ok eigi var hon heldr vot. Nú þótti þetla 
merkiligr [atburðr].

Sá atburðr vurð í Hvammi í Breiðaíirði, þá er ]>órðr Sturlu- 
son bjó þar, at menn tefldii kvotru um nótt, ok ef einn þeirra 
nefndr llermundr, sá er flrir þeim var. Nú þraut þá lýsit, ok 
vandræddust þeir um, ok báðu konur lá sér lýsi, en þær vildu 
ckki þat. Hermundr mælti: Utökum vatn Guðmundar biskups, 
ok reynum þat”, ok svá var gjört. Nú brann vatnið sem it bezta 
lýsi, ok teíldu þeir meðan þeir vildu, ok lofuðu þeir guö ok 
hinn góða Guðmund biskup.

26. þessi er l'rasögn Tho[r]láks Narfasonar: J>á er Guð- 
mundr biskup haföi vígt þá bræðr Narfa ok Bárð, sonu Skarð- 
Snorra, þá var þat orð á, at af þeim muudu teknar vígslur. 
þeir fóru þá at flnna Guðmund biskup, ok réðust uin við hann 
hversu með skyldi fara, en hann sagði svá, at þat veri hugboð 
hans, at ekki mundi sloða al vígja Bárð leingra frain, llrir 
sakir óspektar sinnar, en þat kvazt liann þó vilja, at Bárðr hefði 
jafnan krúnu sína, ok kvað honum mundu al því verða gagn 
en aldri mein,” ok þóttú verðir vopnhitinn, þá mun guð svá 
lil gæta, at krúnu þinni mun ekki skeðja”. Nú bar svá raun 
á síþan, þá er Bárðr prestr var í bardaga á Örlygstöðum, ok 
var særör til ólítis, en ekki sár var i krúnunni. Síþan var 
Bárðr græddr, ok var á Reykjahólum með Tuma Sighvatssyni, 
ok þar féll Bárðr, ok var á honuin hálfr Ijórði tögr sáranna, 
ok flest í höfðinu, ok var þó ckki sár [i] krúnunni. Nú er at 
segja frá Narfa Snorrasyni, hvat Guðmundr biskup réðr honum 
um sínar vígslur: uEk skal þig til prests vígja,” segir hann, 
„ok þú munt þínum vígslum halda til dauðadags, ok alldri mun 
messusöngr al' þér tekinn, meðan þú lifir, ef þú villt, liverja 
heitan sem þeir hafa á, ok mun þó koma sú boðorða breylni, 
at þér mun þikkja óvæuna um en nú er, íirir því, at þá mun
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af flestum prestum tekinn messusöngr, ef eigi vilja til handa 
ganga”. Nú var Narfi prestr síþan, ok var aldri messusöngr 
af honum tekinn, þótt Guðmundr biskup hefði hann vígðan 
eigi at fullum lögum; ok Narfi fékk sér konu, en síþan kvómu 
út þau hoðorð, at eingi prestr skyldi sér konu eiga, en þeir 
er áðr vóru kvángaðir skyldu skilja við sínar konur, ella 
láta messusönginn, ok skyldi þá heita skilgetin börn þeirra. 
Nú tók Narfi prestr þat ráð, at hann fór utan ok fann erki- 
biskup, ok þá þat af honum, sem eingi prestr þá annar, at 
liann skyldi vera ásamt við húsfreygju sína, ok var eigi messu- 
söngr af honum tekinn. Síþan fór Narfi út lil Islands, ok 
lel aldri messusöng sinn, ok sannaðist svá þessi spásaga 
Guðnnmdar biskups.

J>al er frásögn Guðrúnar Bárðardóttur, at fátæk kona var 
sú norðr á Slröndum, er átti mörg börn bjarglaus, ok lá þó 
í húsi, ok þótti illl út at ganga; matr var eingi. Ilon tók 
vatn Guðmundar biskups, ok lét í ketil, ok kastaði á grösum, 
ok lifði hon við þat leingi sumars, ok þótti þetta enn tiðindi, 
er svá mátti verða.

27. J>at er enn sagt, at kona lét ketil yflr eld, ok bar i 
elditorf, en hon sagði börnum sinum at í veri kjöt, ok hugg- 
aði þau svá, er matrinn var eingi. Nú bar svá til, [atj Guð- 
mundr biskup fór um svslu sína, liann kom á bæ þenna, ok 
gekk hon út en fátæka kona, er hon vissi, at biskup var kom- 
inn, ok fagnar houum vel ok mælti: ugefþú mér nokkut, biskup 
sæil, lil Maríu þakka; ek á börn mörg inni”, ok segir hon 
honum tiltekju sína, er ketillinn var yfir eidinum. Biskup mælti: 
„ráðleitin þikki mér þú vera, ok far þú nú inn til barna þinna, 
en ek mun biðja Maríu, at hon huggi börnin með þér”. Biskup 
reið nú leið sína, en konan kom inn lil barna sinna. Nú kom 
hon lil ketilsins, ok sér at vellr í ákafa; henni sýnist sem flot sé á 
katlinum; síþan leitar hon til, ok var hann fullr af slátri. Hon 
var nú stórliga fegin þessi guðs sendíng, ok þótti Guðmundr 
biskup vel hafa dugal sér í árnau sinni við Maríu drotníngu, 
ok varð hon allfegin þessi huggan ok börn hennar.

28. Sá atburðr varð vestr á Svínanesi, þar hjó sá maðr 
er J>orkell hét, liann var faðir Barkar, er þar bjó leingi síþan. 
J>etta var i þann tíma er Guðmundr biskup var í Kerlíngarörði, 
ok Eyjólfr Kársson hafði hann sóttau til Hvítár; fór biskup þá

I. B. 30
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leyniliga flrir óvinum sínum; var liann ok leingi á Eiði um 
sumarit, þat var óbygð ok útlegð, ok vóru þar furðu miklir 
reimleikar, svá at menn mátlu þar ekki vera, áðr en biskup 
átti þar tjöld ok menn lians. }>al var nótt eina, er menn vóro 
í hvílum ok biskjip; þeir lieyrðu út dunur riiiklar ok margs- 
kyns ill læti ok glímur miklar. }>á tók eitt flagðit til orða: Jiér 
sofa dreingir, ok hér sofa dreingir”. Við þetta sprettr biskup 
upp, ok bað menn sína sofa í náðnm, en hann gekk út með 
helga dóma sína ok með vatn sitt ok stökkul. Menn hans 
heyrðu út skræki mikla ok lilaup stór, sem þá er naut leika 
ok láta öskurliga; þeim þótti tjaldit allt liristast ok jörðin undir 
þeim. Lndrum þessutn fylgði ódönn mikill ok fýla. [>eir lirædd- 
ust ógn þessa ok hlaupa út allir, ok viljaforvitnast hvat um biskup 
þeirra liði, ok flnna hann langt í broll frá tjaldinu, ok spurðu 
hann at tíöindum. uSmá eru tíðindi”, segir biskup, tlen þess 
hefi ek hvergi komit, at jafnmargar óvættir ok ílögð hafl í einn 
stað saman komit, sem hér í Kerlíngarfirði; en þó þikki mér 
meiri von, at eigi se hér jafnmikill óvætta gangr héðan frá, 
sem áðr, ok láti guð svá verða, sein ek gel til”. Ok þat segja 
nú allir menn síþan, at þar verði nú aldri vart við reimleika 
síþan Guðmundr bisluip var þar.

29. Nú skal enn þar til taka, er fyr var frá horfit, er 
þorkell bjó á Svínanesi, hann var messudjákn at vígslu; hann 
söng opt óttusöng ok aptansöng þar heima at sín firir hátíðir; 
hann söng aptansöng flrir Maríu messu um kveldit allt til SOagni- 
ficat, þá rnundi þorkell eigi upphaf sálinsins. Ilann söng iij tíma 
Antiphonam flrir, ok mundi þá eigi heldr en áðr upphaflt. Nú 
bað hann, at menn skyldu út sjá, ok svá var gert. [>á sjá 
menn, at skip ferr at landi ok mart manna á. u[>at kann vera”, 
sagði djákninn, (lat þar sé sá maðr á skipinu, er ætlað sö at hefja 
upp sálminn hennar Maríu drotníngar í kveld. Nii kom skipit 
at landi; var þar á Guðmundr biskup, ok söng hann aptansöng 
Maríu, sem djákninn gat til.

Bær heitir at Firði á Skálmarnesi, þar bjó sá maðrerþor- 
steinn hét, hann átti börn mörg; en þar er þat bjarg nær bænum, 
er börn mörg höfðu dáit, er þau höfðu lcikið sér, en bóndi var 
hræddr um börn sín, ok bað Guömund biskup sýngja yflr þeim, þá 
er liann kom þar um farinn veg. En biskup mælti við bónila: 
u'ill þú cigi heldr, at ek sýngja vfir bjarginu ?” — Bóndi svarar:
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uþat mun betr gegna, sem þú vill heldr firir sjá”. Síþan fór 
Guðmundr biskup lil bjargsins ok vígði þat, ok hefir þar aldri 
barn dáil né ellri maðr síþan.

Eirekr liét maðr, hann var Árnason, hann var veiðimaðr 
mikill, hann fór í skor þá er Gráhn[ak]ka' skor heitir, þat er 
fuglberg mikit, ok skal eigi í fara fyr en at miöjum morni, 
en eigi síþar í brot en at miðjum aptni. Nú fer hann í bjargit, 
ok fyglir um daginn viij liundrat eða meirr, ok varð honum 
dvalsamt í bjarginu, ok fór hann síþar or en vera skyldi; ok 
er hann ætlaði upp al fara, þá kom hönd frarn or bjarginu 
mikil, ok skáhn í, ok skar i sundr viij þáttuna í feslinni, ok 
hrukkfu] þeir um höfuthonúm, en einn var óskorinn, ok ha[ljði 
Guðmundr biskup þann vígt, ok gaf sá houum lif, með guös 
miskuun ok verðleik Guðmundar biskups.

30. þat er sögu Lambkárs Gunnsteinssonar, at Guðmundr 
biskup gisti i Galtardalstúngu; þá varð sá atburðr þar, at hann 
stóð upp um morgininn ok gekk til anna[r]s liúss, ok klerkar 
nokkurir með honum, ok var hann varla klæddr. J>á varð þat 
til tíðinda, at sveinn einn fátækr kemr hlaupandi til biskups, 
alnökviðr, svá at bann hafði ekki klæði á sör. llann biðr bisk- 
up, at hann gefi honum nokkut til klæða sér. Uiskup byggr 
at sveininum ok mæltisvá: „áttu öngva klæðaleppana, s[onr]”? 
segir biskup. — l4Já, alls öngva”, segir sveinninn. — „Allóbirgr 
þikki mér þú vera, son minn”, segir biskup, „ok má eigi þat 
vera, al ek ráöa ekki or við þig. Nú mun ek vísa þér til fata- 
lcppa, er María hclir sent þér, ok er[u) þeir niðri á mýri undir 
torfstakki þeim, er íir[sjt er bænum”. Sveinninn varð um fár 
s[v]á, ok kvazt eigi fara mega þangat nökveðr. Biskup kvaddi til ij 
klerka sína al fara með honum, ok fór hann mjög svá nauðigr 
ineð þeim. Nú koma þeir til torfstakkanna, ok koma til allra, 
ok finna undir þeim, er biskup kvað á, fataleppa vonda. þeir 
spyrja nú sveininn, hvárt hann kenni nokkuð fataleppa þessa. 
„Kenni ek vísf’, segir liann, „ek liefi ált þetta, ok þiki mér 
vera öngu neytir, ok ætlaða ek, at biskup mundi gefa mér betri, 
ok liefir ekki María sent mér tötra þessa. Nú láta þeir bann 
fara í tötra þessa ok er hann þá alltötrugr. Nú spyrja þeir 
hvárt hann vill nokkuð finna biskup. „Ekki þori ek þat nú”,

39"
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segir hann, uat flnna liann”. (>eir mæltn: uþat er nú ráð, at 
þú farir ok finnir hann, ok segir honum allt sem röskligast, 
hversu farit hefir”. Ilann ferr nú með þeim, ok rönmjög 
nauð|ig]r. En er þeir koma flrir hiskup, þá segja þeir hversu 
farit hefir. Biskup mælli þá: uhví vildir þú, kollr minn, Ijúga at 
okkr Maríu”? — uEk ætlaða, biskup, at þú mundir ekki til 
vita” segir hann, uhvar ek hefða kastað fatatötrum mínum, en 
ek vissa, al þú mundir annathvárt gefa mér betri eða öngva; 
\issa ek ok þat, [at| ek rnunda eigi þessa missa at heldr, sem 
nú máttu sjá; en nú inuntu ráða, hvárt þú leggr nokkut fram 
flrir Maríu, því at ekki þikki mér hon geiá mér þessa tötra”. 
Biskup brosti at svörum hans ok mælti: uGuð ok María gefr 
allt þat, er betra er at hafa en án at vera, ok hafðu nú xij 
[álnir] vaðmáls lil Maríu þakka”. Hann fór á hrol ok varð all- 
feginn, ok þakkaði forkunnliga vel Guðmundi biskupi.

31. þat er enn sagt, al Guðmundr biskup gisti á Jörva 
í líaukadal at áliðnu sumri, þar bjó þá húsfreyja sú, er J>órey 
hét ok var Grímsdóttir, hon var góð húsfrevja ok skörúngr 
mikill, ok þá á efra aldri, er sjá alburðr varð; hon liafði nokk- 
uru áðr mist hónda síns, er Ari hét; þau áttu iij sonu, Hall 
ok Guðmund ok þórarinn, þeir vóru allir góðir bændr leingi, 
ok lifði þórarinn lengst af þeim, ok var þó flrirmaðr allra bræðra 
sinna. þeir hræðr vóru heima með móður sinni þá er þetla 
var tíðinda. þórey húsfreyja tók allvel við Guðmundi biskupi, 
ok var hann þar nokkurar nætr, ok mart manna með honum, 
bæði vildarmenn ok fátækir menn. Nú geingr upp mikill matr 
í búinu íirir húsfreyju, sem von var; ok er sá dagr kemr, er 
biskup ællar brott at ríða af Jörva, þá kemr (>órcy húsfreyja at máli 
við liann, ok segir svá: uþat vilda ek at þú veittir mér, bisluip 
sæll, al þú færir um hús mín áör þú ríðir á brot, ok blczuðir 
mat minn ok aðra liluti, þá er ek á innan veggja, því at ek 
trúi því, at mér verði alll at drjúgara, at þú sjáir yflr eign 
mina’. Biskup segir: uþat skal vera þannveg sem þú vill, 
systir sæl, því at ek veit, at inikill matr lieflr upp geingit í 
búi þínu, meðan ek heflr hér verit ok vesalíngar mínir, ok vilda 
ek, at María drotníng drýgði íirir þér í staðinn”. Nú ferrbiskup 
í búrit við henni; hon sýndi honum fyrst smjörspann sitt, ok 
var þat allmikit, ok stóð í innanvcrðu búri; liann blezaði smjör- 
spannil. Hon sýndi honum skyrker sín, þau er þar vóru í
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búrinu, því al upp hafði gengil allr enn betri matr. Jtiskup 
sýngr nú yfir þessu öllu', ok blezar svá sem honum sýndist, 
ok mælti við húsfreyju: „þess vænli ek, syslir, at guð gæti 
þess er þú átt, ok María drotníng, ok launi þér þessa veizlu, 
er þú hefir mér gjörva, ok svá vilda ek at veri”, ok þakkar 
henni margfalliga þá góða hluti, er hon liafði honum gjörva. 
Nú ríðr biskup í brot þaðan, ok skiljast þau hinu beztu vinir.

32. Sá atburðr gerðist þessu nær, at menn Órækju fóru 
um sveitir lieldr óspakliga, ok var lirir þeirri sveit Maga-Björn 
ok aðrir illvirkjar með honum. þeir föluðu mat at mönnum, 
en tóku, ef þeim var eigi geflnn eða seldr. þeir spurðu at 
hvar smjör veri mest í Dölum; þeim var sagt, at þórey luis- 
freyja á Jörva ælti smjör mikit. þeir verða við glaðir, ok ríða 
þann veg, ok flnna húsfreyju at máli. þeir spyrja, ef hon 
vildi selja þeim smjör nokkut: uþvi at oss er sagt, at þú eigir 
allmikit smjörspann”. Húsfreyja svarar: ..ekki mun ek yðr 
smjör selja, ok eigi við yðr eiga, því at mér þikkir, sem sá 
hafi verr, er mart á við yðr”. þeir verða óðir við þetta, ok 
kalla þetta atmæli ok illyrði: uok er þat makligt, at þú látir smjör 
þitt, ok liaíir ekki fé flrir.” — „Ilversu sem þat verðr”, [segir hon], 
„þá sel ek yðr aldri at heldr.” þeir blaupa inn í húsin, ok 
fara með styrjöld mikilli ok illyrðum, ok spyrja hvar búrit er. 
.Tröll vísi yðr til búrs,” segir hon. — „þó munu vér flnna 
smjörspann þitt," segja þeir. Nú koma þeir at búrdurum, ok 
brjóta upp þegar ok hlaupa í búrit, ok leila smjörsins ok 
finnaekki; þeir sjá þar skyrker ein ok keralda hrata1, en ckki 
annat. Nú þikkir þeim þetta undarligt, ok tala ineð sér, hvar 
sjá en slægja kerlíng mun íólgit hafa smjörspann sitt; fara nú 
enn al leita um allt búrit, ok flnna eigi at heldr. Nú sjá þeir 
einn lilut undarligan, at þar stendr hamarr rnikill íirir þeim 
í innanverðu búrinu, atþví er þeim sýndist; þeir berja uin öxar- 
hömrum, ok stínga í öxarhyrnum, ok gnestr í steininum. þá 
talar lil einn þeirra, at kerlíngin mun vera fjölkunnig, „ok mun 
þella vera smjörspann ra’nar, ok er þetta óvinr, kerlíng sjá.” 
þeir stukku nú brott ok eru málóðir, ok biðja bæöi illz hús- 
freyju ok þeim, er þá heflr þagat ginnt. En húsfreyja þakkaði, 
guði ok Guðmundi biskupi, er hon héll eigu siuni flrir ill-

i) lirata (liratta), tt.
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virkjum þeim, ok þótli öllum þetta vera en fegursta jartegn, 
þeim er lieyrðu.

33. Maðr hét Jón ok var þorgrímsson1, hann bjó at 
þverá í Unjóskadal, hann var vitur maðr ok vel at sér, vinsæll 
ok vellauðigr. þat var eitt vor, at hallæri var mikit norðr um 
sveilir, ok var illt til matar, ok feingu menn varla þat er menn 
þurftu at hafa til atvinnu. í þann tíma fór Guðmundr biskup 
um sýslu sína með margmenni mikit; þá vóru með honum 
margir dugandi menn, en hitt var myklu*meiri [þori], er vóru 
göngumenn ok illhrysíngar, því at hann rak önga á brot sakir 
huggæðis, er hans þóttust þurfa. En er hann kom til þverár, 
fagnar Jón honum vel, ok var þar enn bezti beini, ok enu 
frjálsustu býbýli um kveldit, ok sést eingi maðr í húsum iuni 
fátækr á þeim aptni, vóru þar allir menn kátir, nema biskup, 
hann var heldr óglaðr. þetta undrast menn, því at bóndi var 
enn kátasti, ok tók við þeim et bezta, enda skorti þar önga 
hluti; vissu menn ok, at hann var mikill vin bónda, ok hvárr 
þeirra anna[r]s. Nú liðr af þetla kveld ok nóltin, ok verðr 
ekki til tíðinda. Um morgininn stendr biskup [upp ok ferr] 
í klæði sín- ok þeir menn með honum, er frjálsir vóru; fór 
biskup til tíða, ok báttaði öllum háttum sem hann var vanr, 
vel ok góðmannliga; ok er bisknp bafði lokit tíðum, gengr 
hann inn til borðs með öðrum mönnum; vóru borð upp sett, 
ok vist á borin; var þar at öllu vel um búit ok kurteisliga; ok 
i þat rnund er biskup var undir borð kominn, þá gengr Jón 
lil fátækra manna, ok spurði þá, bversu þeim gætist at við- 
tökum ok forbeina. þeir sögðu ekki eplir liggja um þat, at þeim 
gætist at öllu vel, ok þökkuðu bónda, ok sögðust hvergi 
þar hafa komit, at betr bel'ði verit við þeiin tekit en þar. tlþá 
þikki mér vel,” kvað bóndi, uef yðr gezt at. [Nú er gjört kaup 
með oss”. — „Hvert kaup er þat?” sögðu þeir3. tlNú skulu 
þér fara inn gjörvöll, ok spara ekki af, at, hrifsa allt þat er 
íirir verör, ok gerit allt þat er yðr er í hug. Lálið ok öng- 
uin manni tjá til at tala, nema mér, þá er ek vil at gera; hér 
í móti skal ek gera yðr slíkan forbeina, sem þér þurfit at hal'a 
meðan biskup er hér." þá svöroðu enir fátæku: tleigi þurfu vér, 
bóndi, at breyta um þetta, sem þú hefir oss gert, því at vér

i) Jiorgeirsson, 201. t) um morgininn, b. v. U. 3) [ b. v. 201.
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erum öll fullsæl, ok oss mun langt til slíkrar veizlu ok fagn- 
aðar.” — Jlversu sem þat [er],” sagði bóndi, ltþá skulu þér 
þó inn fara;” ok nú gengr bóndi inn, ok þegar jafnskjótt dreif 
inn fólkit með ópi miklu ok liarki, ok lilaupa þegar í stofuna, 
ok ætluðu margir, þeir er inni vóru flrir, at kominn mundi 
úfriðr. Nú bljóp þegar fólkit at borðunum, ok reil' allt ok 
sleit þal er liöndum kom á; var ok eigi því lieldr1 hiíft, er á 
borði sjálfs biskups var; urðu nú stórar árásir ok áflog ok 
bölvan. Nú talar biskup um: udragist brot þér veslir menn 
ok vondir, ok gerit eigi nieira illt af yðr, ok launið þér ómak- 
liga góða hluti, er þessi enn góði maðr gerir oss”. — Var biskup 
þá nokkura hríð harðmæltr, en fólkit gaf öngan gaum at því 
hvat er hann sagði, ok gjörði allt slíkt sem því kom í hug. 
Nú gekk Jón bóndi lil biskups, ok kvaddi liann vel ok sagði 
síþan: tlhvat er nú, lierra, verit nú kátir, hér er nú 
komit l'ólk yðvart ok ferr al vilja síuuin; mun yðr nú vel 
þikkja, er þér sjáit veslínga yðra ok ölmosur; hæflr þat eigi 
at gera í móti yðr, því at ek sá at yðr mislíkaði, er þetta 
fólk var eigi hjá yðr í gærkveld, en ek vilda allvel við yðr 
taka, ok sá ek at þar dugði eigi af at draga um viðtökur, er yðr 
þótti svá miklu varða.” Nú svarar biskup: „María launi þér, 
bróðir, þínar viðlökur, sé ek, at þú heflr enn verit setn optar 
vitr ok langsær í þessu scm mörgu öðru, ok veri þannveg 
myk[it] betr, sem þú vildir hafa lirir sét, þótt ek hefða eigi 
þol til, sneriligr2 karl, at lála eigi linna á mér.” Bóndi sagði: 
.þannveg mun bezl vera raunar, sem þér vilit flrir sjá, en jtiit 

megi þér þá Iteldr hugleiða, hversu þar má verða, er þór 
sækit þá menn heim, er mart skortir, þat sem hafa þarf yðr 
til forbeina eða öðrum góðum mönnum, en þá se þessir slíkir, 
sem nú máttu þér sjá um hríð. Nú biðr ek yðr, minn herra, 
at þér iirirlátið mér þessa tiltekju ok skapraun, sem ek lieti 
yðr gert; hefl ek þetta heldr gert til þess, at sýna yðr sann- 
indi um þctta mál, heldr en mér þætti svá mikit firir, at gefa 
veslíngum þínum mat um máls sakir eða tveggja eða þriggja; 
skulu þér ok þat vita, lierra, al eigi skorti þessa tnenn heldr 
mat eða annat, en þá sem inni sálu hjá yðr. Nú vil ek al 
þér sendit þá menn, er þér trúit, at sjá þat herbergi, er ek

) ev, b. v. H. í) þann. 204; smorligr(P), U.
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heflr búa látið fátœkum mönnuni þínum, eða þat aunat sem 
þar þarf at liafa. Nú bið ek þig, at þér gelit þeim orlof til, 
at þeir fari aptr til þess herbergis er þeim er búit, ok vil ek 
þvi beita þér, al þeir skulu hafa þat er þeir þurfa, meðan þeir 
eru bér með yðr.” Biskup játti þessu blíðliga. Siþan mælti 
Jón bónrli: ..farit nú aplr, allir fátœkir menn, ok gerit öngar 
ónáðir né barka héðan frá í mínum hýbýlum.” Síþan keppast 
allir fátækir menn um út at ganga þegar, sem bóndi beidcli, ok 
gerðu öngan harka þaðan frá; en biskup segir at hann þarf eigi 
inenn lil at senda, at sjá þat er Jón gerði til þeirra, kvað þat allt liezt 
gert, sem hann sæi firir. Síþan fær Jón menu til at rœsta stofuna, 
ok bera brot le[i]far þær ok keröld, sem fólkit hafði eptir látið, 
því at þat var öngum frjálsum manni hælt; lét bóndi þá selja borð 
í annat sinn firir biskup ok menn luins, skorti þá önga bluti 
heldr en fyrri, þat er hafa þurfti; var nú biskup enu kátasti 
ok allir bans menn, ok sögðu, sem satt var, at þetta var bæði 
viturligt bragð ok röskligt, er Jóu hefði gert, því at þess þótti 
jafnan áfátt vinum biskups, at frjálsir menn mátlu eigi lmfa 
náðir flrir fólki því, er honum fylgði; bar svá opt raun á, at 
liann sjáll'r kom eigi til leiðar at setja þat eða siða, eptir því 
sem hann vildi, ok launaði þat bonum svá þessa miskunn, er 
hann gerði á því. Nú höfum vér eigi heyrt, at yrði fleira til 
tíðinda í því sinni, er Guðmundr biskup gisti Jón; fór biskup 
i brot ok lið hans allt, þá er hann var búinn. Leiddi bóncli 
hann út vel ok sæmiliga; skildust þeir enir beztu vinir. þakk- 
aði Guðmundr biskup vel beinann, sem vert vur.

34. ’jNú skal segja þann atburð, cr varð fyrr í sögunni, 
þá er Guðmundr biskup var í Steingrímsfirði, áðr hann fór utan, 
ok vunn sigr á fjanda þeim, er meiddi menn ok gjörði svá 
mikinn ófrið af sér, ut varla fannst dæmi til í þann tíma kristn- 
innar. Bær hét á Eyjum-, sem er norðr frá Kallaðarnesi, þar 
var meybarn fætt; vóru feingnir lil tveir inenn, karlmaðr ok 
kona, at fara [með] lil skírnar á Stað í Steingrímstjörð, þvi at 
þá var eigi kirkja á Kallaðarnesi, ok er þuu kómtt til [Mikla- 
steins3, þá leggjast þau niðr, ok leysir konan af sér barnit, en hann 
legsl með konunni, en erþau koma til barnsins, þá sýnist þeim

i) Selkollu þáttr tkap. 34—35) er hér scttr inn eptir 204; en vantariit. 
•i) leihr.; Eyrum, 204. a) [þann. eptirsögu Arngríins ; veikleiks síns, B.
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þat daiitt ok illiligt, ok þar láta þau eptir barnit; ok er þau 
koma skamt í burt, beyra þau barnsgrát, ok fara eptir hljóö- 
unum, ok sýndist þeim þat þá enn illiligra en fyrr, ok þora 
þá eigi [íJ nánd at koma; fara nú heim, ok segja af hit ljós- 
asla at því sinni. Fara menn nú ok leita barnsins, ok íinna 
eigi; eu litlu síðárr sýndist þar kona, ok eigi fríð ásýndar, 
því at stundum þótti selsböfut á vera; fyrir þat var hon Sel- 
kolla köllut. Skildu menn nú af þeim atburö, at óhreinn andi 
var hlaupinn í búk barnsins, ok mátti sjá fjanda þann dag sem 
nætr; ok er af því Selkollu-Kleifar kallaðar. — Dálkr bét bóndi, 
ok var þórisson , bann bjó at Hafnarbólmi i Steingrímsflrði þá 
er þessi tíðindi gjörðust; hann var smiðr, ok þótti vinsæll maðr. 
þorgils hét annarr smiðr, Dálksson, Vigdís bét kona hans, bon 
var væn ok góð húsfreyja. þat var einn dag, er bóndi gjöröi 
skip sitt einn saman i nausti, bann var kvennsamr, ok um dag- 
inn sýndist bonum, at kona bans gengi í naustið; hann bregðr 
á bliðlæti viö hana, því at þau vóru vön til slíkra leika. Nú 
legst bann meö þessari konu, eigi síðr fjanda en konu al 
var fjandi lians til at gjöra sér skömm en öðrum mein, ok 
sem þau vóru skilin, þá Jiótti[st) bann ætla, at þetta var eigi 
kona bans, beldr óhreinn andi, Selkolla, leitar hann þá heim, 
en Selkolla vill eigi skiljast við hann, ok var batin mjög máttfariun 
er hann kom lieim, ok or allri mannligri náttúru, ok þó kennist 
bann við, ok sérhvathonum var orðit. Nú legst bannírekkju, 
ok urðu menn at gœta hans nótt ok dag íirir Selkollu, ok ákalli 
þessa óvinar, en sá Ijandi gekk svá djarfliga, al menn þorðu éigi 
at fara nauðsynja sinna um þær sveitir, Jió at hraustir menn væri; 
gekk þessi fjandi svá um daga sem uin nætr, ok engi var óhræddr 
um sig þar um sveit, því at hennar var hvergi örvænt, því al 
bon kom upp or jörðu, svá inni sem úti. Hon sækir svá 
at Dálki, at öngir þorðu nær honum at koma. þorgils dani 
liggr bjá Dálki um nætr. Á einni nólt ræðr Selkolla á bann, 
ok spreingir or honum bæöi augun, ok liggja þeir nú báðir, 
annarr bálfdauðr, en annarr aumliga haldinn, ok vaxa nú 
vandræðin.

35. þenna tíma fór Guðmundr biskup norðr um sveilir, 
ok þá er hann kom í Kollafjörð, þá ríða þeir Ilelgi Illugason í 
Kálfanes[i] ok Olafr af Kirkjubóli, ok buðu heitn Guðmundi biskupi. 
þclla var um vor, ok var mikit hallæri í landinu. Hiskup þiggr

r sno.i.
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heimboð þessi, ok gistir hann í Kálfanesi fyrri. Ilelgi bóndi 
lét skera xx geklínga, því at eigi fengust matkaup, en mart 
fólk var með biskupi. Bóndi bað bisku]) vígja brunn sinn, ltok 
þaítli mér allmikit viö liggja, al heilagr yrði”, segir bóndi.
, Hví munda ek eigi sýngja yfir brunni þínum, bróðir”, segir 
biskup, uen guö ráöi helgi hans, sem öllu öðru”, ok vígir 
biskup brunninn, ok er þetta [vatn] svá heilagt, at þat var 
borit í línhúfu yfir Steingrímsfjörð, ok þótti sem svell at sjá, 
meðan í húfunni var, en þá var þur, er or var lekil vatnið, 
ok verða stórgeðir atburðir at þessu vatni. Biskup var tvær 
nætr með Ilclga bónda. Síðan fór biskup á Kirkjuból til Ólafs 
llelgasonar, ok var mart fátækt fólk með honum. Ólafr lét 
skera xx geldínga til kostar biskups mönnum fátækum, er 
honum fylgdu margir; skiptir biskup því upp öllu með fátækum 
mönnum; ok er uppi var kjötið sauðanna, þá þagnar biskup. 
Helgi finnr ])at ok mælti: „hví ertu svá hljóðr, herra, við 
mig, þikkir þér at nokkut, eðr otlált til látið?” — Biskup mælti: 
uþú baðst mig öllum xx geldíngum skipta með fátækum mönn- 
um”. Ólafrmælli: „svá skyldi ek talat hafa;” tók hann þá gær- 
urnar ok færir biskupi; gaf biskup gæru hverjum fátækum 
manni; var bisluip þá kátr síðan. Svá segist, at einn kryplíngr 
var með Ólaíi, er þorbjörg hét, ok gengu knén í bríngspöluna. 
Ólafr bóndi bað Gnðmund biskup líkna þessum kryplíngi. 
Biskup mælti: „makligt væri þat, ok biðja slud ek fyrir henni 
til guðs, ok Maríu drotníngu ok Michael eingil, at þáu líkni 
henni, ok skal leggja hana í sæng mína í nótt, er ek geng 
til söngs,” ok svá var gjört; en um morgininn var hon borin til 
kirkju, ok sett niðr hjá altari til hægri hliðar hjá biskupi, ok 
gekk liann þrysvar lil hennar í messunni, ok it síðasta sinn, 
er hann hafði þvegit sér; síðan reið liann vatni á kryplínginn, 
ok blezaði hana, ok varð hon þegar í slað heil, og gekk sem 
hon aldrei hefði krept verit; fanst mönnum mikit um þenna 
atburð, ok lofuðu allir guð; lifði hon leingi, ok sýndust hennar 
ör síðan lil vitnisburðar. Nú fór Guðmundr biskup til Hafnar- 
hólms, eplir bænarstað Ólafs ok Helga og margra annarra, al 
biðja til guðs íirir því fátæka fólki, er þar var mjög illa komit 
sakir liins óhreina anda, er þar gengr; var biskup við *vj. mann 
ok klerkar hans, ok vóru mjög hræddir allir, nema biskup; 
kom hann þar um kveldit, ok var illt at koma sakir aumleika
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lolks ok ódauns í lnisum. {>ar var sút ok grátr á fólki, er 
kvalit var af óhreinum anda; kom þá liuggun aumleiks manna 
er fyrir vóru. Eigi varð lil tíðinda, ok var búin sæng biskups 
í stofu öðrumcgin dyra lil hægri liandar; signdi biskup ena 
sjúku, ok gekk síðan til hvílu sinnar, ok settist niðr í rúmit, 
ok ætlaði at fara af klæðum. fsú verðr þjónustumanni um 
felint, at taka hosu af biskupi; í því bleypr til ein kona, at 
því sem sýndist, ok tekr lil fótar biskups ok kippir af hosunni. 
Nú sér biskup hvat konu þelta var, at þar var komin Selkolla, 
fóstra Dálks bónda, ok dylst hon þá eigi fyrir biskupi. Nú 
sér biskup, at eigi mun svá búit hlýða, ok þrífr af henni 
hosuna, ok keyrir í höfut henni, ok biðr fjanda þann fara þar 
niðr sem kominn var, ok svá var, at hon sökk þar niðr. Siðan 
lét biskup alla heimamenn vera í stofu hjá sér um nóttina, 
ok svaf fólk litið, en biskup var leingstum á bænum. Um 
inorgininn lét bisluip gjöra krossa vj ok einn mestan, svá al 
færri hafnarkrossar eru stærri, ok færir síðan á Hamar, þar , 
var bænahús; ok við bekk þann, er var millum bæjanna, þá 
er biskup fór þar yfir, kom þar upp Selkolla, ok vildi glettast 
við fylgdarmenn biskups, ok sá hana þeir einir, er ófreskir 
vóru; ok þá cr biskup sá hana, gjörir liann krossmark móli 
henni, ok mælti: „far þú, óhreinn andi, niðr, ok kom aldri 
upp í Vestfirðínga tjórðúngi, ok gjör öngum hér mein síðan, 
ok lát mig eigi þurfa at færa þig niðr í þriðja sinn i guðs 
uafni;” ok þá í slað fór hon niðr, en þeir fóru á Llamar ok 
súngn þar messu; ok vígði biskup þar krossa þá vj, er hann 
lét gjöra; ok vatn þat, er hann vígði til krossanna áðr, þá mælti 
hann al liella skyldi á þak hænahússins enu syðra megin, ok 
sagði, at mönnum mundi gagn al grasi því, er þar rynni upp, 
cl' svá væri með farit, sem hann sagði firir, ok bað jafnan 
eptirláta nokkuð af lúnu ytra þakinu, þá er þakil er. Síðan 
fór biskup á burt af Hamri með krossana, ok þá er hann koin 
þar er Selkolla sökkniðr, bað biskup kross liinn mikla þar 
niðr setja, ok þar standa, meðan nokkurt tré væri lieilt í, ok 
rnenn skyldi dýrka hann með lýsíng ok bænahaldi, guði til 
dýrðar ok hinum lielga krossi. Sækja menn þangat sem lil 
heilagra staða, ok brenna Ijósi firir þeim krossi, úti sem irini 
|ij kirkju, þólt hregg sé úti. þá fór Guðmundr biskup lieim 
til llafnarhólms, ok setti þar í fjórar áttir krossa, ok enn flmla



G08 BlSKtJPA SÖGUK. (TuAnmiiilnr sagn.

setti hann þar upp í stoi'unni, þar sein Selkolla fór niðr undan 
hosu biskups, ok þessir krossar standa þar enn í dag. |>á 
mælti Guðmundr biskup, at Dálk bónda skyldi færa til Staðar, 
ok sagði bann fá daga lifa rnundu, ok fór sem biskup segir, 
al Dálkr dó þegar hann kom til Staðar; en J>orgils dani lifði 
lcingi síðan, ok var sjónlauss meðan bann lifði.

Teitr bét maðr, bann var faðir Steingríms, er bjó at Kambi 
á Ströndum. Eptir andlát Dálks fór Teitr yíir Flóa til Mið- 
fjarðar; ok er þeir kómu frá landi, þá þótli þeim undarlegt, 
er skipit var hlaðit í kaf undir þeim, en þeir böfðu ekki á. 
þá sjá þeir aptr í skipinu brossknútu eina brá ok óþokkuliga, 
ok bauð þeim ótta, er þeir sjá, ok mæltu, at þeir mundu 
kasta flrir borð; en þal dvaldist, því al veðr var bvast, svá al 
þeim var við bana búit, ok því var eigi ráðrúm lil al kasla 
knútunni, ok bar þá skjótt inn yfir flóann, og lendu at Hvamms- 
naustum, ok þegar er skipit kendi grunn, þá kastaði Teitr 
knútunni flrir borð. ]>á sá einn þeirra, al Selkolla gekk þar 
á land upp er knútan kom niðr, ok skildu þau svá. þökkuðu 
þeir guði, er Selkolla mátti þeim eigi mein gjöra. Ilöfðu þeir 
áðr fundil Guðmund biskup, ok tekit blezun af honum áðr 
um daginn, er þeir fóru; bað bann þá fara varliga ok í guðs friði.

3G. Dörkr böt maðr ok var Alason, liann var heimamaðr 
at Sauðafelli með Yigfúsi Gunnsteiussyni; bann var sendr suðr 
á Akranes eptir mjölum, er Vigfús átti. Nú verðjr] ekki til tíð- 
inda í bans ferð fyr en bann kemr sunnan undir Brattabrekku, 
ok rekr bann bestinn firir sór, ok gekk hestrinn al' leiðiuni 
flrir bonum; bann vildi þá vísa honum á götuna, ok hafði 
broddslaf í bendi, ok kom broddrinn í auga bestinum, ok bljóp 
augat út á skoltinn, ok fór bann svá beim með bestinu til 
Sauðafells, ok sá menn þá bestinn, at augat var frosit á skolt- 
inum , sem von var í frost[i | þvílíku sem var um daginn. Nú 
gáfu inenn öngan gaum at hestinuin nokkura daga. Einn dag 
gekk Börkr lióndi lil brunns |iess, er vígt hafði Guðmundr 
biskup, ok vildi bcrgja á vatninu; bann sér nú at bestrinn 
stendr bjá brunninum ok var mjög dapurligr, setn von var. 
Bóndi tók born eitt, er var bjá brunninum, ok drekkr or; en er 
bann bafði drukkit sein bann vildi, þá fylldi bann hornit af 
vatni ok fór til bests|ins] þar sem lianu stóð. llaun steypii’ 
vatninu í augastaðinn, ok cys á allan bestinn vatninu; síþan
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fór hann lieim, en hestrinn stóð eplir, ok gaf eingi maör gaum 
al honum. En fám dögum síþar var héstrinn sénn á biti með 
öðrum hrossum, ok var liann svá heileygr háðum augum, sem 
horium hefði aldri ineint vorðit. Nú þótti sjá jartegn fágæt 
öllum þeim er þetta sá ok vissu með sönnu, ok lofaöu guð 
ok enn góða Guðmund hiskup, þeir er heyrðu þenna atburð.

37. Á dögum Magnús konúngs Ilákonarsonar kom til 
Hóla Jörundr biskup þorsteinsson, ok á enu átta ári biskups- 
dóms síns, þá varö sá alburðr þar heima al Hólum á slaðnum, 
at þorsteinn hét prestr þar, ok var kallaðr faraprestr, hann 
hvíldi i kirkju ok varðveitti vel kirkjuskrúðann ok hríngdi til 
tíða, hann var skynsamr maðr ok réttorðr; hanu þóttist heyra 
páska sunnumorgin brak mikit lil stúku Guðmundar biskups, 
ok spréttr liann upp skjótt, ok varð nokkut við ólla, ok gekk 
til stúkunnar, ok hugöi at vandliga; honum sýndist sem kista 
sú, er var um líkama Guömundar biskups, veri kominn upp 
or jörðinni, ok lægi moldarflaga ein ofan á kistunni miðri. 
Ilann lók til hendi sinni, hvárt svá veri, sem honum sýndist, 
ok var þateinnvég; þá sagði hann biskupi ok fleirum mönnum. 
Síþan gekk biskup til kirkju ok fleiri menn aðrir, ok er þeir 
koma í stúkuna, þá sá þeir önga nýbreytni. iNú reiddist biskup, 
ok þólti sjá maðr vera lyginn, ok tók illa á honum, og rak 
hannábrot; en hann héll sögu sinni, sem áðr hal'ði hann sagt.

38. Sá atburðr varð atHólum, at eldr kom i luis þat, er von 
var at allr bærinn mundi brenna, ok var margs í leitað, ok gerir 
ekki. Nú [erj sagt lil biskupi, ok Ininn spurðr, hvat at skyldi geru, 
en hann vár þá á bœnum firir altari, at því er mönnum sýnd- 
ist; ok þá mæltu menn við biskup: ..leggit til nú, herra, gott 
ráð ok skjótt, at eigi brenni bærinn.” Biskup svarar: utaki 
vatn Guðmundar biskups ok stökkvi því í eldinn.” |>eir gerðu 
svá, ok sloknaði þegar eldrinn er vatnið kom í. En um daginn 
eptir þökkuðu klerkar biskupi þat it góða ráð, er hann hafði 
þeiin gellt, ok sögðu ekki annat hafa tjóat, hvat sem at var 
gert. Biskup svaraði: ukvaðst ekki þetta ráð gefit hafa, ok 
eigi vitað ellzganginn. Litlu siþar eplir þenna atburð er þat 
sagt, at Jörundr biskup lét taka upp or jörðu bein Guðmundar 
biskups ok tveggja presta með honum, er lágu á| sína hönd 
horiurn hvárr; hét annarr Björn, en annarr Gunnsteinn. j>ar 
var við herra Bal'n Oddsson,, ok sagði hann svá, at liann vissi
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eigi, hverra manna bein þal vóru, er honum vóru sýnd, ok 
öngum þótli meira um vert þessfi] bein, en annara bversdag- 
ligra manna, ok1 bein Guðmundar biskups veri þunn ok 
sierig, ok mátti þat vel vera, því at hann var harðlífr hér í 
lieimi. Sú var frásögn Bjarna Ua[ll]freðarsonar, er þá var 
djákn at Uólum, er líkamr Guðmundar biskups var or jörðu 
tekinn: „þat sá ek,” sagði hann, „at menn gról'u gröf í stúk- 
unni mannsvaxtar eða djúpara, ok settu þar niðr kistu Guð- 
mundar biskups, ok fylldu síþan þá gröf af moldu, ok ferðu 
þar á ofan stórgrjót.”

39. Ljótr prestr llefsson- bjó í Árnesi á Slröndum í Tré- 
kyllisvík; hann átti þrjá sonu: þorkel ok þorgils ok Kálf. Ljólr 
prestr ámelti jafnan Guðmundi biskupi. þat var eitt vor, er 
mannfundr var í Árnesi, at þar kom mart fólk. þar var kominn 
Ásgrimr bóndi af Kallaðarnesi, vin Guðmundar biskups. Á 
þeim fundi var rnart talat. uin vatnvígslur Guðmundar biskups, 
ok lofuðu þat allir mjög, ok sögðu hann verit liafa helgan manu 
í sínu lííi, ok svá eptir lífit. Ljótr prestr kvað þat vera all- 
mikla lygi ok lokla’su, ok mikla ábyrgð at fara með slíkan 
hégóma, at trúa á vötn hans eða steina. Synir prests, þorgils 
ok Iíálfr, fóru i fjöru sem önnur ú[ng]menni; þá sá þeir 
hrog[n]kelsi:' á skeri eiriu. Nú fara þeir fram í sker þau, er 
þurt mátti fara, ok var þá sund til hrognkelsius, ok var 
þat eigi vætt. Nú veðr Kálfr út á sjóinn, ok sökk þegar niðr, 
sem steinn, til grunns. þorgils sér nú at Kálfr er sokkinn, 
ok grætr hann nú, ok fer heim aptr, ok fellr at honum sjórinn. 
Uanu kemr í stufu ok grætr, ok mælti til föður síns: „dauðr 
er kusli.” Prestr mælti: „eigi hiröi ek, þólt kusli sé dauðr”. 
Sveinninu mælti: „Kálfr er dauðr.” Prestr svarar: „margir 
kálfar hafa dáit firir mér.” Sveinuinn mælti: „Iíálfr er dauðr, 
bróðir minn.” Prestr spurði: „hvar dó hann?” — Sveininum varð 
seint um að greina. Prestr biðr menu duga sér ok leita at 
sveininum. þeir fara nú á skipi, ok segir þorgils hvar von var. 
þeir funnu [til] Kálfs i brúki í sjófardjúpi, ok krökuðu þeir 
hann upp ok fluttu hann lil lands, ok sýndist öllum hann dauðr; 
segja menn presti þetta makliga skript, ok guð mundi houum 
reiðzt hafa ok enn góði Guðmundr biskup, er hann ámælti slík- 
um gnðs vin, ok báðu prest iðrast ok biðja guð miskunnar.

1) J)ótt, b. v. II. •2) Itepsson, 11. 3) krogkelsi, It,
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I’restr iðraðist nú mjög við allt [jafn sajman, sonartjónið ok 
orð þeirra. Tsú spyrja menn prest, ef haun vill vegsajma] Guð- 
mund biskup ok vígslur lians, ef hann þiggr þat af guði, at 
Kálfr lifni af valni hans; en prestr lézt þat vilja feginn, ok 
halda heilagt ártíðardag lians meöan hanu lifði, ok gera þá 
jafnan nokkura hluti tirir hans nafn. Siþan var tekit vatn 
Guðmundar biskups, ok er haldit upp höfðinu sveinsins, at 
vatnið rynni sem leingst i brjóstið; ok er þal kom í brjóst svein- 
inum, þá koma bláir ílekkir í hörondit, ok þvi nœst roðnuðu 
þeir við áriðu vatnsins, ok var þá alvotr líkamrinn, ok þá kom 
roði í kiðrnar, ok lillu síþar hræröust fíngrnir ok lukust upp 
augun, ok þá var mjög allt senn, at sveinninu lifnaði ok var 
alheiil, ok þótli öllum mikit um vert þessi tíðindi ok lofuðu guð.

10. íngibjörg systir llelga Lambkárssonar bjó vestr í 
Aðalvík, hon var mikill vin Guömundar biskups [ok] treystisl 
mjög vígslum hans með guðs miskunn; um vorit var inatfátt 
þar at heniiar, ok flrir uppstigníngardag var þar ekki kjöt á 
bæ hennar nema eitl sauðar þæri. llon álti einn kálf fárra 
nátta gamlan, en áðr kálfrinn var skorinn, þá lét hon liann 
drekka vatn Guðmundar biskups, ok vænti at lienni mundi þá 
drjúgara verða. Nú var skorinn kálfrinn, ok var í Ijórðúngr 
mörs, ok þótti mönnum þetta undarligl. En húsfreyja varð 
fegin; hou lætr i sex fjórðúnga ketil kálfskjötið ok mörinn, ok 
þar lætr hon i þærit; ok færir upp slát[r]it, er soöit var. íngi- 
björg jós al' flotið af kallinum, ok var þat nokkuru meira verk en 
hon hugði, ok lofaði hon guð ok cnn góða Guðmund biskup.

41. Iíona hét Oddkatla, er liafði andlitsmein þat er menn 
kalla jótur; hon bar á vatn Guðmundar biskups, ok var á lám 
dögum heilt. J>essi kona trúði mjög á vígslur Guðmundar 
biskups, ok sjá en sama kona sáði1 fimin mælum korns at 
áliðnu sumri í ótadda jörð, ok um haustið tók hon af þeim 
akri xij tjórðúnga mjöls, ok þótti mönnum þessi ávöxtr fágætr, 
ok þökkuðu guöi.

42. Jón hét bóndi, er bjó [at Uóli2 á Ilangárvöllum, kona 
hans hét Gyrið, en J>orvaldr son hans, þroskaör mjög ok vel 
mentr. l'm haustið stökk hönd lians or lið, ok kvómu þeir 
cigi í liðinn, cr hjá vóru. J>á kom til Oddr }>órarinsson ok Eil- 
ippus Árnason, ok Skeggi Iílængsson, ok vildu hendinni koma

r saga.

1) artii, 204. a) [ B. v. 204.
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í liðinn, ok fengu ekki ;it gert. Um nóttina dreymdi þorvnld, 
at maðr kom at lionum ok mælti: „hvártþótti þér, fóstri, va\a 
verkrinn í hendinni, er þeir toguðu?’’ — 4iþat er satt”, sagði 
þorvaldr. Ura(u]mmaðrinn mælti: Játtu sækja vatn Guðmundar 
biskuþs, ok her á höndina”. þorvaldr svarar: ;iþat bannar 
Árni biskup, ok er niðr laginn brunnrinn”. — „Kkki at siðr 
ok”, segir bann, i;sendi móðir þín eptir vatninu; bon heitr 
fast firir þér”. Um morgininn segir liann móður sinni þenna firir- 
burð. Nú sendir bon þegar til Keldnabrunns, er þá var ónýttr af 
boði Árna biskups. ilann kemr ok segir eyrendi sitl Gró, bróður- 
dóttur berra Sighvats Uálfdanarsonar, leyniliga. Hon svarar: 
kvað þau skyldu leyniliga með fara, ok ferr bon með bonum. 
Nú grafa þau þar til, er þeiin þótti líkast, ok íinna ekki. þá 
heitr Gróa til, á guð, ,at þau flnni vatnið, ok á enn góða Guð- 
mund biskup; bon beitr, at varðveita bann vel, meðan bon 
lifði ok væri at Keldum, ok festir bon nú beitið, ok söng með 
Paler nostcr, ok fellr á kné, lýtr beim kirkjunni. Nú fara þau 
lil í annat sinn, ok þurfa nú lítið við, ok sprettr þá upp bruðr- 
inn. Ferr sendimaðr beim með sill eyrendi, ok férir húsfreyju 
vatnið, ok bera síþan vatnið á bönd þorvalds iij daga; ok á 
enum þriðja degi um aptaninn tók bóndi bart til bandar þorvalds. 
þá heyrðu menn brest mikinn. Jónspurði: l;bvatbrast, þorvaldr 
minn”? — ;;Nú bljóp bönd mín í liðinn” [segir bann]. þá lofuðu 
þeir guð flrir þessa miskunn, ok urðu fegnari en frá megi segja.

A',i. Á því ári, er göfigr berra Auðunn biskup kom til stóls 
at llólum, varð sá alburðr á Eyri i Hvalvazflrði, at kona sú 
er þorbjörg bél skyldi fæða barn, ok kvaldist leingi í sjúkleikn- 
um svá al bon gerðist banvæn; ok svá sein böfuöit var fætt á 
barninu, tók afbenni sóttina, ok nam við berðunum, ok lá bon 
[svá] matmáls stund, ok þótti svá öllum, er bjá vóru, sem vís- 
ari veri bvor[o]tveggja, konunni ok barninu, [dauði] en líf. Síþan 
heitr Ólafr bóndi bennar á enn góða Guðmund biskup, lienni 
til heilsu ok lífs barninu, at láta sýngja sálumessu föðurmóður 
Guðmundar biskups, ok gefa x merkr liska fátækum mönnum. 
Ok sem bann befir hcilið, l'æðist barnit án dvöl, með binum 
minnsta náttúrligúm verk, er konur eru vanar at bafa í barn- 
burði; var þá líf með barninu, ok rétti fótinn annan. Síþan 
var skírt af leikmanni barnit, ok siðan andaöist barnit, en konan 
lekk fulla heilsu sína á sama ári, ok var þessi atburðr svarinn.
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44. 'JNæsta þriðja dag firir Gregoriusmessu, en þá var hon 
á i'rjádag, þá fór Hramn- prestr um Leirdalsheiði ok með hou- 
iun sá maðr, er Jxirðr hét; þcir ráku tva7 geldnaut ok kú. 
J>eir kvómust í föruneyti með þeim mönnum, er óku um lieið- 
ina, ok svá sem þeir kvómu upp í hálsinn frá Trölladah’, þá 
inæddisl kvrin, ok fara föronautar þeir[ra] undan upp á hálsinn4 
frá Trölladal ok bíða þar. J>á rekr prestr fram til þeirra 
þau enu geldu nautin, ok síðan fara þeir veg sinn, en prestr 
ríðr aptr til þórðar ok kýrinnar. Ilann talarmeðsér: l4ef kvrin 
kemr lífs af heiðinni, þá gef ek fátækum mönnum mjólk þá, 
er kýrin mjólkar hit fimta mál frá því er hon köífir, til dýrðar 
guði ok Guðmundi biskupi Arasyni; en veit ek þat, enn helgi 
Ólafr, at þú mátt þetta gera, ef þú vill, því at þú hefir mér 
hieði hjálpat á sjó ok landi, er ek heli á þig kallat, en þenua 
farargreiða ætla ek Guðmundi biskupi með guði; en þó biðr 
ek þig, at þú sér eigi í móti mér”. Ok sem prestr kernr til 
förunauts síns, þá ferr liann af baki, ok leiðir kúna í heiðar- 
brún, ok æja þar. J>eir fara síðan upp á heiðina, ok tekr göngu 
af kúnni, ok því næst slær hon sér niðr flalri; var þá hálfnut 
leið til bygðar, þó at srijólaust væri, en nú var snjór ok ófærð. 
J>eir setlust þá niðr. J>á mælti prestr við J>órð: l4hvat er nú 
til ráða, viltu aptr snúa”? — Haun segir: l4hvorki mun ganga 
aptr né fram”. Prestr mælti: „ráðin þikki mér kýrin til dauða, 
ok get ek, at Guömundi biskupi þikki ofiitlu heitið, ok skal á 
auka. Hann skal eiga ok hafa hálfan kálfinn í kúnni, ok skal 
ek upp fæða, ef lil'a vill; ok ef þat er kvíga, skal ek gefa hálfa 
leigu fátækum mönnum þann tíma er kýr er, ok svá luilfa, þá 
er ek drep”. Ok sem þeir hafa súngit timm sinnum Pater 
noster ok fest lieitið, þá stendr prestr upp, ok veltir kúnni, ok 
segir: 4idug þú nú, Guðmundr biskup, í guðs nafni". Sem hann 
hafði svá sagt, slendr kýrin upp, ok gengr með því er þeir 
tráðu snjóinn íirir, því at ófærð var svá mikil, at kýrin óö af 
kviði, ok gekk langt, ok þá iegst hon niðr ok hvílist. Síðari 
stendr hon upp, ok gengr urn nóttina, þar til er hon kemr til 
Grýtubakka; mundi þá eptir þriðjúngr nætr. Uni morgininn

i) þossi atburílr cr sagíír á sama ári, b. v. 201.
•-■) Hvani, 201. a) Trölladalsá, 201.
i) ok, b. v. II, og enclar /1 (057 C) á jivi orti, og er liélfcan frá (ekil 

eptir 204.
I. B. 10
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eptir var kýrin svá iull ok þrifleg, sem lion liei'ði aldri í volki 
verit, né í ferð.

45. Einarr hét maðr ok var Andrésson, hann tók augna- 
\erk, ok honum var krankt í fœti; getnaðarlimirnir þrútnuðu, 
svá at hann varð at hafa klæði neðan undir lil léttis, því 
honum þótti sem slitna mundi ella. Ok einn dag, sem hann 
var úti hjá sleða sínum, þá vazl fótrinn undir honum, svá at 
hann gat ekki við spyrnt; þá tók hann rim or sleðanum ok 
studdist við inn í bœinn. J>á þykir Einari þýngjast: heíir krank- 
leika í augunum, svá at hann mátti eigi sjá, en í fótunum, 
svá at hann mátti eigi ganga, sárleik af þrútnan getnaðarlim- 
anna, ok um nóttina fékk liann ekki solit. |>á kallar liann á 
(luðmund biskup Arason, ok hét at láta sýngja iij sálumessur 
íirir sálum föður ok móður Guðmundar hiskups, ok þess, at guð 
gæfi honum aldrs heilsu; ok eplir heilið sofnar hann; ok um 
morgininn eptir málti hann vinna, ok fékk alla heilsu sinna 
meina, ok til marks hér uin, at þat eystað, er honum var 
sárara ok meir niðr sigit, var komit upp í kviðinu, en tómt 
skinnit eptir, ok svo heíir jafnan verit síðan.

Einarr hét maðr, ok var Andrésson, hvers et sama nú 
strax var getið, [hannj átti ross er sýktist, ok lá í húsi ok 
sperði frá sér fætr, ok lá svá þrjú dægr, ok vildi ekki eta. 
J>á hét Einarr al sýngja v Pater nostcr lil dýrðar guði ok 
Guðmundi biskupi; ok enn næsta morgin kom hann til rossins, 
ok stóð þá við stall ok át, ok var allvel heilt síðan.

46. Maðr hét Sigurðr, ok var Vigfússon, er átli lamb þal er 
hvarf frá öðru fé vj. dag jóla; hann fór at leila, ok fánn eigi. 
[>á hét hann á Guðmund biskup, at gefa ölmusu jafnlengdar 
dag hans slíka sem honum sýndist, ok söngurn nokkurum. Síðan 
kómu snjófar myklir ok hríðir, ok viku síðar en jólin leitaði 
hann lambsins, ok fann lífs í á Jieirri, er mjög langt var frá 
bæ hans, ok stóð í valni, ok hafði livergi mált ganga or þeini 
sporum. [>at hafði etið af sér ull alla. J>elta sama lamb þrifg- 
aðist vel síðan.

Snorri hét maðr Magnússon, er tók augnaverk svá rnykinn, 
at hann þóttist varla þola mega; ok næsta dag firir jól bað 
hann Ijá sér húfu þá, er átli Guðrmmdr biskup. Ok sem lrúfan 
korn á höful honum, æslist verkrinn al eins, ok urn nóltina 
sofnar hann, en uin morgininn vaknar hanir lreill. ISokkur- 
um vetrum fyrr varþessi maðr staddr í I'latey til íiskjar; hann
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bur torfu mykla til íiskalilaða síns, ok hrapaði til i'alls, ok kom 
niðr lærit. Ilonum varð illt \ið. ok þrútnaði á honum lærit, 
svá at liann þótlist alverkja af. Hann lagðist í sæng sína, ok 
fékk ekki soíit firir vcrk ok þrota. ]>á heitr liann á Guðmund 
hiskup söngum nokkurum, ok gefa ölmusu fátækum mönnum. 
Sem hann hefir heitið sofnar hann, ok um morgininn eptir kendi 
hann sér hvergi meins, ok þann sama dag reri hann á sjó.

þorbjörn, er kallaðr var bratti, tók vanheilsu á þann hátt, 
at eystun þrútnuðu svá mjög, at eigi vóru minni tilsýnis en 
eystu á tvævetrum graðúngum; hann átti ok kú þá, er einn 
fótinn dró eptir, ok gat ekki við spyrnt. Ok eina nótt, er hon- 
um þólti sér þúngast ganga, hét hann á Guðmund biskup 
Arason, at halda liejlagt æíinliga ártíðardag hans, ok sýngja v 
ligum sinnum Pater noster\ ok morgininn næsta eptir er hann 
heill, ok kýrin göngufær, ok er þetta jarteikn svarit ok sannat.

47. þorsteinn ííllýskógum1 átti kú, er sýktist cplir kálf- 
burðinn, ok tók af álið, þat var flmtudagiun flrir Tómasdag firir 
jól, ok frjádaginn eptir, er til var komit, lá kýrin ok hélt eigi 
höfði. ]>á bað þorsteinn, áðr hann fór til tíða, at skera skyldi 
af kúna, en menn treystust eigi þann dag. ]>á hétu þau, hann 
ok húsfreyja hans, á Guðmund biskup, at láta sýngja eina sálu- 
messu íirir sálum föður ok móður Guðmundar biskups, ok gefa 
nyt kýrinnar jafnlengdar dag lians, ok málsverð fátækum rnönn- 
um, ok skipaðist ekki við. Iíýrin lá svá lil drottinsdags, ok 
sunnudaginn át kýrin, ok þó lítið, ef maör trað í munn henni, 
ok lá sem áðr. ]>á sendir bóndi eptir Einari bónda at Lóina- 
tjörn, at reisa upp kúna, ok eru at flmm, svá at þeir binda liana 
upp i vaðmáli, ok kreppti hon upp fætr alla al kviðnum. [Bóndi 
mælti]: „Svá sem þú, Jón biskup, gafst líf kú Guðmundar prests í 
Flatey með skjótum atburð, svá gel'ðu, Guðmundr biskup, þessari 
kú líf ok l'ullíi licilsu”. Ok sem hann hetír svá mælt, ferr hann 
í burt, ok lítilli stundu liðinni brýzt kýrin til at verða laus, ok 
spyrnir við öllum fótum, ok á sama dægri át hon ok gekk 
stuðníngarlaust, ok um morgininn eptir var hon fullkomliga 
heil ok þreifst allvel.

|>at varð enn á þriðjn viku föstu, at húsfreyja þessa manns 
þorsteins- fæddi barn, ok sýndist eigi lít' með. þorgrímr hét 
maör, er gjörði benjar á armlegg barnsins , ok blæddi ckki.

i) = Hléskógum í Höffcahverfi. 2) Arnsteins, 204.
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l>ú heila Jiau faðir ok móðir, at láta sýngja þrjár sálumessur 
fyrir sáliun föður ok móður Guðmundar biskups, ok láta hei- 
lagt jafnlengdar dag lians æfinliga. En svá sem þau hafa fesl 
heitið, sér lifsmörk á barninu, ok síðan var þat skírt skemri 
skírn, ok lofuðu allir guð ok hinn góða Guðmund biskup.

48. Anno domini m. CCC. xvj. varð sá atburðr í Florna- 
firði, á bæ þeim er heitir al IJorni, al Pettar Iíjarnarson varð 
firir svá miklum krankleika, at hann þrútnaði bæði utan ok 
innan, svá at löngum rann ekki niðr utan mjólk ok vatn; 
hafði liann þessa sótt þrjú rnisseri; hugði hann sér ok margir 
aörir meir dauða en líf, því at menn ætluðu þetta dauðamein, 
sem varð áðr liötlu systur hans. Ok þá er hann var sjúkastr, 
hét hann á hinn góða Guðmund biskup Arason sér til hjálpar ; 
hafði hann áör heilið mörgu, ok sloðaði ekki; en síðan batn- 
aöi hann dag frá degi, svá at á sama sumri gekk liann til 
Hóla með heit sitt, ok var liann þá alheill. Sór hann þenna at- 
burð svá skrifaðan, ok svá Guðmundr prestr með honum Teitsson.

I sama ílrði vildu menn taka eld með bragðal, sem hér 
er vani til, ok fengu eigi. Síðan vættu þeir slíit1 í brunni 
þeim, er vígt hafði Guðmundr biskup, ok með því vatni tóku 
þeir eldinn þegar í stað. |>ettá sóru fyrrnefndir menn, sira 
Guðmundr ok Pettar.

íí). Fyrir mörgum vetrum fór Steinólfr, bróðir herra þor- 
varðar, með bukjkjskinn á hesti, ok kom hornit i auga hests- 
ins, svá al úli var augasteinninn, ok tómt eptir, en augat lá í 
leiri niðri, svá at merm sá þat. Síðan hét Steinólfr á hinn 
góða Guðrnund biskup firir hrossinu, ok bar í brunnvatn hans 
á Landi í Oxarfirði; ok at tveim dögum liðrnun var hrossit 
lieilt ok skygnt. þessa jarteign sór Jón Sjeinólfsson á sögðu 
ári á honum sjálfum.

{>essi sami Jón fékk augnaverk svá strangan, athannhugði 
liæði augun mundi út sprínga, ok hann gekk vj dægr um hús 
innan nólt ok daga. Síðan hél hann á liinn lielga Jón biskup 
ok liiim góða Guðmund biskup sér til heilsu, ok enn af annari 
sólt mikilli, ok af þessum báðum sótlunr fékk liann skjóta 
heilsubót firir þeirra verðleika; ok þessa jarteign sór liann sjálfr.

50. Anno graliœ M. ccc.xviij. varð sá atburðr vestr íirir 
Hólargnúp á Hornströndum, at menn lágu tjaldlaust á skipi

i) slijd, 201.
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sínu. þorlákr liét formaðr skipsins, on annar Sigurðr; en al 
þeim gjörði svá inikinn storm ok stórviðri, at liverr hélt á 
sínum föngum, ef cigi skykli frá þeim slíta stormr ok ofviðri; 
var svá gangr þessa veðrs, at fuglar stukku or bjarginu ok 
kónm dauðir á sjó. þótti nú öllum, þeim er innbyrðis vóru, 
ráðit baiöi tjón skips ok manna, því at vcðrit stóð þvert upp 
at bjarginu. Með þessu rekr frá þeim árarnar allar, en skipit 
festir millum steina tveggja, svá at heldr við brot, en akkeris 
strengirnir í sundr báðir. Nú at þessari ógn yflrkomandi 
kalla þeir á almáttkan guð sér til miskunnar, ok liinn blezaða 
Guðmund biskup, lieitandi göngu sinni til leiðis þess góða 
biskups ok ofra þar með nokkurum penníngum, ok láta sýngja 
sálumessu föður hans ok móður, ef hann þægi þat af guði, 
at þeir leystist or þessum lífsháska; ok þessu játuðu um skipit 
slaðfastliga kom svá mikill boði, at skipinu kastaði upp yfir 
steinana, ok lók frá þeim stýrit. Rekr nú skipit með björgum 
sem stýrt sé, en aldri at upp; en einn tíma, þá er upp bar 
al bjarginu, skýtr einn vanmegn piltr með árarbroti, en skipil 
varð svá laust ok lélt at, sern einn sexæríngr; hleypr þat 
langt út á sjóinn móti veðrinu; skiplist nú um veðrit ok rekr 
þá aptr sama veg, ok i mót þeim stýrit ok árarnar ok öll 
þeirra föng. En er þeir koma þar sem akkerin týndust, flutu 
upp strengirnir, ok náðu þeir akkerum ok bundu sig viö. 
En þegar þeir höfðu um búit, kom it sama veðr á sem í fyrstu, 
með hógværum vindi, en hitt hélzl ekki lengr en meðan þeir 
hættu reiða sinu. Kónmst þeir allir farsælliga heim til siuna 
bæja. Lofuðu allir einn guö, hverr er gjörir slíkar jarteinir 
firir verðleika sinna þjónustumanna.

ðl. Auno prœceilenti varð sá atburðr, at sú kona er þor- 
gerör hét tók þá sólt, er kouur eru vanar böru at fæða, svá 
langan tíma frá jólum at iij vikur vóru af föstu; en laugar- 
daginn fæddi hon allt barnit nema höfuðit, ok var þat firir 
dagmál, ok lá hon með því, þar til jafn ner var báðum há- 
degi ok dagmálum, ok var líf með barninu fyrst er hon fæddi, 
ok langa stund síðan. Ok al henni liggjandi í þessum krank- 
leika, þótti lienni sér ráðnari dauði en iíf; heitr hon á hinn 
góða G’uðmund biskup sér til heilsu en barninu lil lífs, al 
vatna æfinliga firir dag Guðmundar liiskups ok gefa málsverð, 
ok láta heilagl æfinliga, ok lála sýngja sálumessu, ok gefa eyri 
vax, ef barnit hlyli skírn, ok jafnvægi mntar barnsins, ok eptir
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sýngja Jhiler noster. j>á i'æddi hon allt bamit, ok fannst eigi 
líf með. j>á bar hon ölmusu leyniliga eiribverjum i'rænda Guö- 
mundar biskups; ok bér eptir bragðaði Brir brjóstinu, ok skírði 
sá maðr, er til var fenginn.

52. Sá atburðr varð í Fljótsdalshéraði, á þeim bæerBónda- 
staðirheita, at lvarr Benteinsson, er þar bjó, gekk á fjall, ok 
fratis á báða fætr, svá at læknar þóttust ekki mega at gjöra, ok 
lögðu þat til, al liann léti höggva af sér í öklaliðum. Ilann lá 
i rekkju ij mánuði, ok batnaði ekki. Síðan hét hann á hinn góöa 
Guðmund biskup, at gefa mörk vax til legs lians. Á sömu nóll 
eptir, sem hann hefir heitið, ok hann vaknar, hefir flagnat framan 
affætinum öðrum skinnit með nöglunum, á þann hált sem leislr, 
ok nokkurum nóttum síðarr á sönm leið öðrum fæti. Síðan lók 
með öllu verk or fótjunum], ok bar bann ekki á, ulan vatn Guð- 
rnundar biskups, ok litlu síðarr var hann alheill af þessu meini.

j>essi sanri maör lók fótarmein svá mikit, at liann lá í 
rekkju mánut. lJann lét sníða fólinn í viij stööum, ok spilltisl 
æ viö hverja atgjörð. Síðan beitr hann á Guðmund biskup 
iij aurum vax, ok fara til llóla, ef guð gæfi honum heilsu. Ok 
þegar sem hann hefir heilið tók or allan verk, ok bar bann 
ekki á utan valn Guönnmdar biskups, ok litlu síðarr eptir þal 
var hann göngufær, en iij vikfumj síðar alheill.

]>essi fyrrnefndr bóndi átti kú góða, er sýklist um vorit 
hálfum mánuði firir krossmessu. Af henni tók átið, en lion 
drakk mikit; gekk svá xj dægr, at hon át þar drjúgum ekki, 
ok lók undan nytina með öllu. Síðan hét bóndi ok húsfreyja 
hans, at vatna æflnliga firir dag Guðmundar biskups, ok gefa 
málsverð fátækum mönnum, ef þessi kýr fengi líf ok heilsu 
þeim til gagns ok nytsemdar. Ok næsta morgin eptir, er 
nautamaðr koni til fjóss, stóð kýrin ok át, en knífr blóðigr 
lá í mykinni, er bon liafði fellt; kýrin var ok blóðug aptan. 
]>á kom bóndi lil ok margir aðrir, ok sá þettasama; ok hugðu 
allir, at þessi knífr væri frá kúnni kominn, ok til marks um 
hafði kýrin blóðfall mykit; en þegar kýrin tók átið, kom aptr 
nyt ok mjólk kýrinnar1.

i) Hér býrjar sibara blabib af 122. Hér linýtir 201 og 122 aptanvib 
sOgunum um lirút Ivolbeins, Einar fovk og Itannveigarleitisln.
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Arons saga Iljörleifssonar* 1.

|)at er upphaf at þessari sögu, at Sverrir konúngr, son 
Sigurðar Haraldssonar, réð fvrir Noregi, sem mönnuni er kunn- 
igt. í þann tíma vóru biskupar á íslandi: Púll biskup Jóns- 
son í Skáliiolti, en Guðmundr bisknp Arason at Hólum; þessir 
valdsmenn af leikmönnum: -Jón Loptsson ok Sæmundr son 
bans, Gizurr Hallsson ok þorvaldr son bans ok Magnús, er 
síðan var biskup í Skálholti, Snorri Sturluson, ok bræðr bans 
þórðr og Sighvatr. Maðr bét Iljörleifr, ok var Gilsson, kona 
bans hél Sigríðr ok var Ilafþórisdóttir; bæði vóru þau vel ættuð. 
Hjörleifr var maðr sæmiligr, bæði [at] vexti ok vænleik ok 
afli, svo varla fékst hans jafníngi honum samtíða; Aron bét 
son lians binn elzli, er þessi saga gengr mest af; annarr son 
þeirra bét Ófeigr, þriði Bárðr, fjórði Ólafr, er síðan var ábóti 
at llelgafelli. lljörleifr bjó fyrst i Bjarnarböfn en síðan í 
Miklabolti, hann var binn örlátasti maðr í búi, skorli [bann 
ok] ekki fé í þann tíma; bann var vinsæll ok víðfrægr; Sigríðr 
kona hans var fríð sýnum ok bög á bandiðjan, ok nutu þess 
margir, bæði skyldir ok óskyldir; enn vóru á því meiri orð, 
hversu bógvær bún var í skaplyndi, því svo má at kveða, at 
hvert barn unni henni hugástum. Aron vóx upp með föður 
sínum ok móður i Miklabolti; var bann þegar mikill vexti á 
únga aldri, skýrr ok skapprúðr við vini ’sína; i'anst þat [áj bon- 
um, at hann var kappsamr í öllu því, er lionum þótti ekki at 
sínu skapi gjört vera, sem síðarr man sagt verða í sögunni, 
en þó þat allt sköruligt ok með bóli. Mörg átti Hjörleifr önnur 
börn en sonu þessa, sem nú vóru nefndir. íngeldr bet móðir

i) Prentaí) eptir AM. 551 d. (4) (5iblatb á skinni frá cnda 14. aldar) og 
AM. 212 folio og Additam. 27 (folio), sem eru lítt vandatiar pappírsafskriptir 
af 551, meíian sagan var þar heíl, svo ekki vantahi nema 2 blöt). Allr 
ínfbþorri sögunnar (kap. 3-10) stcndr hér at> framan í Gubmundar sögu 
kap. 71-90, og er lionum þvi slcpt liér.

I. B. 41
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Hjövleifs, ok \av llalldórsdótliv, Bvands sonav liins övva, ev hæði 
vav víðfvægv utan lands ok innan. Ilafþóviv, faðiv Sigvíðav, 
vav Ásgantsson, líávðav sonav hins svavta ov Selávdal. þessir 
vóvn bræðr lljörleifs Gilssonar: Sölvi prestr, merkiligr maðr, 
annarv þóvðr, Helgi liinn þriði; allir vóru þeir vaskir menn 
ok góðir drengir, ok stevkir at afli ok fríðir sýnum, þar eptir 
fór þeirra skaplyndi, svo varla fundust þeirra líkar, en þó var 
Jljörleifr fyrir þeim í mörgu; var þat eitt til marks um afl 
lljörleifs, at engi uxi var sá framleiddr, at ekki hyggi hann 
af höfut með annarri hendi, en af tveimr, ef hann lijó með 
báðum höndum.

2. Maðr het þorlákv ok var Iíetilsson, er bjó í Hítar- 
dal vivðuligu búi, ok var göfugménni mikit. Guðlaug hét kona 
hans ok var Eyjólfsdóttir, hún var skörúngr mikill. þorlákv 
Ketilsson vav náfrændi Sigríðav, móður Arons, ok góðr vin, 
ok því sótli Sigríðr hann heim þá hún bvá búi í Miklaholti; 
fóru þangat með hcnni tveir synir hennar, Aron ok Bárðr, 
var Aron þá vel vaxinn, en Bárör velvgamali, tók þorlákv við 
þeim vel ok skövuliga. Sighvatv Stuvluson átti marga sonu: 
Tuma, ok Sturlu ok þórð, ok aðva fleiri, þó þeir sé hér ekki 
nefndir. þorlákv ok Sighvatv vóvu kærir vinir sín í millum, var 
Sturla Sig[h]vatsson því löngum á fóslri með þorláki, bæði hald- 
inn vel ok ástsamliga. Sturla var hinn vænligasti maðr, bæði 
á vöxt ok allan vænleika. þeiv vóru kallaðir jafnaldrar Aron 
ok Sturla, því vóru þeir svo sem fóslbræðr, var ok þann tíma 
liarla vel með þeim, ok þó nokkut kappdvægt í lciknum. En 
þá meiv tók at gveinast með þéim kumpánum, þá bauð Helgi 
föðurbvóðiv Avons hormm til sín, ok þat þá Aron; ok þá [ev] 
llelgi fór í Fjörðu vestr at tjárheimtum sínum, fór Aron fvændi 
hans tncð honum. þeir kvómu í Flatey á Breiðaflvði, þav bjó 
nafnfrægr ntaðr, Eyjólfr Kársson, hann átli þá konu er Herdís 
hét [ok] vav llvafnsdóttir, hún var náfrændkona Arons; þau 
buðu Avoni til sín, ef Helgi fævi utan um sumarit, sem liann 
hafði [heitiðj; þat þá Avon [ok| var nteð Eyjólfl tvo vetr, ok ást- 
samliga haldinn. Eyjólfr var mikill vin Guðmundar biskups 
at Hólum, svo hann lagði [sitt líf við] hans líf þegar hann 
þurfti.

Kapj). 3-10 cru sem kapp. 74-90 í Gudmundarsöja.
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11. ’Litlu síðarr kvónni menn af þíngi, ok fréttust þau 
tíðindi, al Aron var sekr gjörr ok xv liiskupsmenn aðrir; 
hafði Aron því meiri sekt en aðrir, at hann var gjörr skógar- 
maðr ok óheilagr ok óferjandi ok óráðandi ölium bjargráðum, 
ok á öllum þeim stórsakir, er honum veitti nokkur bjargráð; 
vóru þeir nú nokkura stund í helli sínum, ok er á leið, var 
farit óvarliga, kvómu þeir heim stundum um nœtr til Sölva 
prests; ok eitlhvert kveld, er þeir fóru til laugar, þá var úti 
staddr húskarl þorláks Iíetilssonar á Iíolbeinsstöðum, ok sá 
mennina við laugina með vopnum, ok þótti honum nýlunda í 
þessari sýn, en laugin var ekki á almanna veg; getr liann um 
þetta fyrir Guðlaugu húsfreyju, en hún færir í liámæli; var 
hún jafnan ólaunkár at tíðindum; en þorlákr kallaði hana til 
sín, ok talaði við hana hljótt, ok bað hana láta vera orðlaust, 
því at hann þóttist vita af hverju vera mundi; var liann vitr 
maðr ok vel hcill vinum sínum, ok jafnan at ráðum sóttr; 
gjörði hann orð Sölva presti ok Sigríði um þenna pala, sem 
á var kominn um ferð Arons, ok segir ekki svo búit hlýða, 
bað hann á brott fara, ok leita sér hælis þar [er] ekki hefði 
óvinir hans hendr á lionum. þetla heilræði þágu þeir, ok fóru 
þaðan í brott með laun ok mikilli mannhættu, ok kvómu á 
þann bæ á Skógarströnd, er heitir at Björgum, ok fengu sér 
þaðan skip, ok yflr Breiðafjörð tii Barðastrandar, ok höfðu 
nokkurar hvíldir með frændum sínum, en lengst dvaldist hann 
með Eyvindi ok Tómasi, en þcir þóttust ekki efni lil hafa 
al halda hann langvistum, fyrir stórbokkum þeim, sem eptir 
áttu at sjá, ok fóru þaðan lil Arnarfjarðar, á þann bæ, er [á] 
Eyri heitir:

Morgunn kom yfir mistarfergi. —
Aron reið við sollnuin sárum — (sjá bls. 538-39).

12. Á Eyri í Arnarftrði bjuggu bræðr tveir, vel mentir 
ok stórættaðir, hét annarr Einarr en annarr Sveinbjörn, þeir 
vóru synir llafns Sveinbjarnarsonar, var þar vel við honum 
tekit, beiddi Aron þá nokkurrar ásjá ok trausts. Einarr segir 
þat ekki vandræðalaust, svo óblíðliga scm komit var hans mál; 
þóttust þeir vita, at þar mundi hefndir á eptir koma, l(þótt ekki

i) sjá bls. 510 athgr. 2. Hér vanta fl blöb i 212, og ev þvi prentab 
eptir 27 þar til skinnb. tekr vií).
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sé frekara at sótt, en eptir leita at lögurn”, en þó vildu þeir 
ekki af svara, þótti vera allra þeirra nauðsyn fyrir frændscmis 
sakir; tóku þeir hann á silt vald þann vetr, ok veittu honum 
drengiliga. þetta frétlir Sturla, ok snýr niiklum fjandskap upp 
á þá Rafnssonu, ok leið svo vetrinn. En um vorit eplir fóru 
þeir Rafnssynir til Vatnsfjarðar, ok var Aron í þeirri ferð; kom 
þorvaldi njósn, ok komst hann skyndiliga á sjó undan; þá 
urðu miklar orrustur, drepnir tveir bændr, hét annarr Imi 
en annarr Snorri, ok einn maðr fóthöggvinn, ok við þetla skildu 
þeir. Ilit sama vor kom Sturla á Vestfjörðu, ok ætlaði at leita 
eptir sæmdum sínum við Rafnssonu, þótli honiun þeir liafa 
gjört mikit skarð á sæmd ok virðíng sinni. Sturla nam staðar 
í Selárdal, ok hafði nokkurn riðul manna; sendi Sturla orð 
Rafnssonum; þeir l'óru skjólt á hans fund, ok höfðu svo nær 
sér nokkur ráð, at þeir áttu ekki allan hlut sinn undir Sturlu 
í þetta sinn; — Aron var þá eptir á Eyri; — horfðist heldr 
fáliga á með þeim í fyrstu, ok fór nokkut í bága; en þær uröu 
málalyktir, at þeir sættust; skyldi Sturla gjöra fé slíkt sem 
liann vildi, en lx hundraða skyldi gjaldast. þeir leituðu við 
al koma Aroni í sælt, en þal fór því flfr, sem þeir sóktu þess 
meir; þeir skyldu ekki halda Aron lengr í fjandskap við Sturlu, 
ok mæltu til vinskapar með sér áðr en þeir skildu; fóru Rafns- 
synir lieim, ok sögðu slíkt sem í hnfði gjörzt. Aron lét slíks 
at von, ok kallar sér skyldast at lialda þeim ekki lengr í áfrýju. 
Enn gjörðu þeir fyrir houurn nokkul ráð. Bóndi er nefndr Jó- 
hamar1, hann bjó á þeim bæ, er heitir á Geirþjófsfjarðareyri; 
hann var landseti þcirra bræðra; þangat sendu þeir Aron með 
jartegnum, at hann skyldi þar slaðar nema, svo þat væri ekki 
með neinna manna vitorði; sá bær er mjök af2 þjóðleið kom- 
inn; tók Jóhamar1 við Aroni; dvaldi liann þar lengi um 
sumarit með launúngu. Sturla fór lieim, en selti menn til at 
njósna um Aron, en suma lil höfuðs honum; xx menn sendir 
Sturla lil Vestljarða til fjörráða við Aron, ok skiptu þeir sér í 
tvo staði, fóru sumir til norðfjarða en sumir til vestfjarða; 
þótti honum þá3 sízt mega undan bcra fundi við Aron. Sá maðr 
hét Rögnvaldr, er fyrir þeim var er veslr fór[u], ok var Kársson, 
haun var hinn gildasti maðr; annarr maðr hét þorvaldr Sveins-

) þórarinn, Sl. og Gutimmdarsaga. *) á, 27. 3) þat, 27.
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son, er fór með honum, þriði var Danza-Bergr1 , búðir gildir 
menn ok vel vopnaðir. Nú er at segja frá Aroni, at bóndi átli 
slilinn bát ok varla sjófæran, bann átli þar nokkut undir um 
byrgðir sínar; Aron tókst þat á bendr, at gjöra at bátnum um 
sumarit. þat bar at einbvern dag, sem [ekki] liafði fyr verit, 
al tveir menn kvómu gangandi at Aroni, vel vopnaðir. Aron 
bafði lagit niðr öli vopn af sér, nema stálhúfuna; snvr bann 
í rnót mönnunum ok beilsar þéim; þeir taka vel kveöju bans. 
Ilann spurði þá at nafni, ok nefndist annarr Sigurðr en annarr 
Egill. þeir spyrja bann at rnafni; hann ségir lil sín, ok dylst 
ekki. Hann spyrr þá at tíðindum, ok bvaðan2 þeir væri at 
komnir. þeir kváðust komnir vestan or Dölum, ok vera 
sendimenn þorvalds or Vatnsíirði, ok spurðu Aron, liví liann 
færi svo óvarligá, svo sem öilum megin væri bonum voða at 
sér von. Ilann sagði, at ekki mátti bann við öllu sjá. Hann 
frétti þá, livat þeir kynni framarr frá nyjunv' tíðindum at segja. 
þeir kváöu þat smátt vera, „en fundu vit í gær iij menn al- 
brynjaða, ok sýndust okkr ekki auðvelligir, ok eru vit at sannri 
frétt komnir, at þeir eru seltir lil böfuðs þér, ok er meiri von 
at ekki líði sjá dagr allr, áðr fund yðvarn berr saman, ef þú 
vill í stað bíða, en ekki köllu vit þat ráð”. Aron hugsar nú 
m.eð sér bvert þeirra orð, ok veit ekki gjölla, hvat liann skal 
af marka, því honum vóru menn ókunnigir, bugsár þá á fornan 
orðskvið, at bafa skal lieil ráð, livaðan sem at koma; sér, at 
ekki mnn duga at velkja ráðit, þó honum þiki menn ótrúligir. 
Aron segir þá: „setist þit niðr, ok vil ek segja ykkr draum 
minn”. þeir gera svo. „þat dreymdi mik”, segir Arou, „at 
maðr kom at mér í kórkápu; sá ek lítt í annlit bonum, þvi 
at kápubattrinn var síðr. Ðraummaðrinn scgir: ,þú skalt skript- 
asl við mik ef þú vill’. ,Ekki liefi ek lagt þat bversdaglega í 
vanda minn’, er ek sagða. Greiddi liann þá til kápuna, en 
ek þóttumst í fara, ok í því vaknaða ek, at ck þóttumst kenna 
manniun, ok þótti mér [sem] veri Guðmundr biskup”. þeir kaila 
góðan drauminn, ok eigi örvœnt, at viti nokkur[s]. Egill segir 
þá, at þeim er mál at fara, „þvi líðr dagrinn ; iná vera, at

ij leil&r. j Danakóngr, 27. *) leitir.; hvort (hv°t), 27.
3) I-Iér hyrjar skinnb. 551, og er hetmi fylgt héban af; fyrsta sibttn 

er mjOg máí), Jtat) setn stendr tnilli sviga () verhr ekki lesit).
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okkr þikki síðar ekki drengiligra við liann at skiljast, ef fund 
þeirra berr saman”. Sigurðr segir enn gott tóm til at fara. 
Egill sagði þá ekki til draga, at hlaupa í vandræði rneð þeirn, 
tlen þó heflr þat sjaldan verit, at ek liafi þá runnit, er þú 
hefir staðit; muntu allöruggr í vera at veita Aroni, ef hann 
þarf nokkurs við”, en Sigurðr svarar öngu, ok leið á daginn. 
lírynja Arons lá á saxinu skipsins, ok tók Sigurðr upp brynjuua 
ok fanst mikit unr, al góð veri, ok tekr af ser stálhúfuna, ok 
ferr i brynjuna, ok kallar allvel fara. Egill var út genginn, ok 
gekk upp á skriðuna, ok sér þrjá menn r/ða alvopnaða, snýr 
liann nú lreim at naustinu, olc segir, hver efni í eru. }>á 
mælti Aron lil Sigurðar: ,/á mér brynju mína, félagi, kann 
vera, at ek þurfa liennar skjótt.”. Sigurðr vildi þcgar or fara; 
þóttist Aron þá vita, at þeir viidu ekki svíkja hann; forvitnar 
hann nú, hvort þeir vildu veita honum vígsgengi, cða vildu þeir 
fara í burt, tlen ek [mun] í stað bíða” — tlEgill skal ráða”, 
segir Sigurðr. ttAmæli mun til okkar falla”, sagði Egiil, tlef 
vit skiljumst báðir við hann svobúit”. ttVel líka mér orð þín”, 
segir Sigurðr, tten þó mun þelta meðallagi forsjáligt”. Aron 
þakkaði þeim sín ummæli. Aron var í síðri treyju ok góðri 
stálhúfu, búklara ok saxit Tumanaut í hendi. J»ví næst riðu 
þrír menn á skriðuna, ok at naustiriu; þeir stigu af baki. 
Rögnvaldr kendi Aron, því at þeir höfðu sé/.t nokkurum sinn- 
urn. þá spyrr Rögnvaldr, hvort liann kendi rétt skógarmann 
Sturlu. Aron bað hann ekki dyljast við þat. tt(>á er vel á 
komit”, segir Rögnvaldr, ttþví at vér höfum þín langa hríð leita 
farit”. tl(>á hljóti þer at lýsa yíir erindum við mik”, segir Aron. 
ttSkamt skal til þess”, segir Rögnvaldr, ok hleypr at Aroni, ok 
leggr til hans með spjóti, ok hvorr þeirra til annars. Aron 
kom firir sik búklar[a]num, en höggr annarri hendi spjótið af 
skapti flrir Rögnvaidi, ok nú berjast þeir um liríð allir röskliga; 
skiptir þá svo til, at þorvaldr (ferr) á móti Aroni, en Egill í 
móti Rögnvaldi, en Sigurðr móti Bergi; féll þorvaldr skjótt 
með (. . ek . . .) sárum, ok ekki þótti (rnönnum) þorvaldi þessi 
saga vel borin; kemr Aron þar at, sem Egill er mjök 
svo yfirkominn, (var ekki la)ngt liðvei/lu at bíða; fékk 
Aron þat fangaráð, at hann slær saxinu flötu aptan undir 
stálhúfuna. Rögnvald svimraði við, því at höggit var mikit, 
ok steypi[s]t stálhúfan fram firir augun ok berar hálsinn; höggr
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Aron þá tveim höndum með öllu aíli á hálsinn, svo aí' fýkr 
höfuðil. þelta sér Bergr, þar sem þeir Sigurðr eigast við, ok 
þikkir honum Aron ærit stórhöggr, ok snýr undan til hests síns 
skyndiligá, ok vill ekki hætta til hversu Aron skiptir, þá liann 
kemr til. þorvaldr er nú á hak kominn, með þær skein|n]r sem 
hann hafði; kemst Bergr til hests síns, en Aron hleypr eptir 
honum; vcrðr Bergr því skjótari, [at] hann kemst i stigreip 
öðrum fæti, ok ríðr svo um þvert bak, en þorvaldr keyrir undir 
honum liestinn, ok upp á skriðuna. Aron ferr ákailiga eplir, 
ok vildi ekki missa annars hvors. þá kallar þorvaldr hátt: 
^upp þér Sturla, hér hleypr fjandinn Aron eptir okkr!”. Aroni 
þótti ekki örvænt at satt væri, ok nam staðar, ok við þenna 
prett kemst Bergr á bak, en Aron snýr aptr, ok skilr þar með 
þeim; en þetta var hin mcsla lygi, at Sturla væri nærri. Gengr 
Aron nú til félaga sinna; silja þeir á vellinum, ok eru báðir 
sárir mjök. Aron víkr þangat, sem lík ltögnvalds lá, ok tekr 
upp búkinn ok höfuðit, ok kastar á sjá út, en ilettir hann áðr 
or brynjunni. En með því at vindr stóð [á land1 þá rak upp 
búkinn. Aron kippir fram bátinum, ok leggr búkinn út í skipit> 
ok ferr frá landi skamma hríð, lætr síðan búkinn útbyrðis, ok 
stíngr saxinu flrir brjóstið, sagði Sturla skyldu þángat sækja 
fylgðarmann sinn, ef hann vildi. Eptir þat snýr Aron þangat, 
sern þeir Egill ok Sigurðr eru, ok spurði, hvort þcir sé nokkut 
göngufærir til bæjar; þeir segja at vísu svo vera; korna nú 
heirn á bæinn, ok segja tíðindin; þótti bónda vaxit hafa vandi 
sinn firir svo stór vandræði, ok drap niðr höfði. Aron bað 
liann bera sik vel, Umunu vær taka upp eitlhvert ráð, svo at 
þitt vandræði skal ekki vaxa höðan í I'rá”; gauga inn eptir þat, 
ok bindr Aron sár þcirra blóðböndum, ok cru þar um nóttina; 
en þegar er kveldar, kveðr Aron mann til fylgdar með sér; 
þeir Egill spyrja, hvert liann ætlar; Ustutta leið”, segir Aron, 

rriun ek fara, ok skjólt aptr koma”. þeir báðu lrnnn lirir sjá. 
þeir snúa nú leið sína á hálsinn til Mosdals. ” J>eir fá sér skip 
ok fara til Eyrar; sendir Aron förunaut sinn til bæjar, ok segir, 
at hann vill linna þá bræðr; kemr sendimaðr fyrst at rúmi 
Einafíjs, ok vekr hánn, ok segir, at Aron vill flnna þá. Hann 
klæ[ð]ist skjótt, ok gerigr til bróð[u]r síns ok biðr hann upp

) f lei?>r.; af landi, 5S1.
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standa. Eptir þat ganga þeir, til þess er þeir flnna Aron; 
hann i'agnaði þeim vel, þeir tókn honum ok vel ok spyrja hann 
tíðinda, en hann segir slík sem vóru. j>eir kvóðust ekki lasta 
þat, ueða hvert er crindi þitt nú liíngal”? Aron kveðst biðja 
þá enn nokkurrar ásjá. þeir kvóðu nú lítið tiltak hjá sér vera 
mundu, sakir fastra heita við Sturlu, ueðr hvers beiðir þú”? — 
aEk vilda”, segir Aron, (lat þit tækit við Sigurði ok Agli, ok 
vilda ck, at þit skildist ekki fyr við þá, en þeir veri færir 
lieim til Yatzljarðar”. þeir kvóðnst þat gera vilja, kólluöu þá 
njóta eiga liðvei/.lu við Aron. Um fund þcirra í Geirjijófsfirði 
var þcssi vísa kvoðin:

Ált hefir Aron hætlan — (sjá bls. 541.)
Ekki er þess getið, at þeir br.æðr sæi nokkurt ráð firir Aroni 
í þetta sinn; skiljasl þeir nú við svo búit; ferr Aron aptr á 
tieirþjófsfjarðareyri, ok sagði þeim Agli þessa íirirætlan; þeir 
láta sér þetta vel líka. En þegar náltar snúa þeir allir til 
ferðar; tlytr Aron þá til Mosdals, sem þeir bræðr höfðu ráð 
lirir gert, en bóndi sá er þar bjó skyldi flytja þá til Eyrar; 
en er þeir kvómu þar, þá var tekit við þeim lágliga, létu menn 
sem engi tíðindi hefði frétt, ok spurðu þá tíðinda; þeir segja 
af hil Ijósasla. þá spyrr Einarr, hvort þeir sé nokkut sárir, 
en þeir segja, at þeir hefði einstaka skcin[u]r. — ((llér munu 
þit vilja dveljast í nótt, ef þit þikkist greiða þurfa”. Fara þeir 
þá af klæðuin sínum, er blóðslorkin vóru. Sigurðr var í góðri 
brynju, er Aron hafði gefit honum; bindr Sveinbjörn um sár 
þeirra, ok býðr þeim þar al vera nokkura hríð, ok kallar þá 
eiga at njóta vaskleika síns, er þeir höfðu sýnt fyrir skömrau; 
ok fóru þaðan ckki fyr en þeir vóru grónir; fóru síöan heim 
til Vatzfjarðar; cri þó þorvaldi veri lítið inn Aron, jiá lét liann 
þó vel yfir þeirra tiltekjum. Spyrjjjast þcssi tíðindi víða um sveitir.

13. Nú skal þar til taka, er þeir þorvaldr ok Jlcrgr koma 
heim lil Sauðafells, ok segja víg Hög[n|valds með sönnum at- 
burðum. Sturla [lók[ lítl á þeim, ok kallar þá ógiptu bafa til 
borit þessarar ferðar; (lvilda ek gefa til mikit fé, at Uögnvaídr 
hefði aptr komit, en þit eptir legit”; una þeir’nú verr við eu 
áðr. Nú er at segja frá Aroni, at liann býst braut af tieirjijófs- 
fjarðareyri, lætr hann flytja sik yfir Arnarfjörð um nóttina, ok 
til þess bæjar, er [at] Lokinhömrum heitir; þar bjó sá maðr, 
er Uelgi hét ok var góðr bóndi; kona hans hél þuríðr, ok var
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llrafnsdóttir; var Aron þar um hríð, ok mcð ymsum frænduin 
sínum um vetrinn. Maðr hét Hafþórir, ok var Snorrason, 
móðurbróðir Arons, liaun hafði lengi verit á leit haus, ok var 
þar fagnafundr með þeim frændum, ok vóru báðir saman vneð 
leyndum. þetta sama sumar kom Sturla í Vestfjörðu, ok leitar 
eplir við þá menn, er horgit höfðu skógarmanni lians; lilutu 
þar af rnargir afarkosli í félátum; verpa menn svo á, at hann 
muni hafa fengit aukit. cc hundraða. Lét Sturla nú mjök 
eptir leita, hvar Aron veri niðr kominn, en þó berast ekki fundir 
þeirra í þetta sinn; leita þeir Aron undan í ymsar eyjar á 
líreiðaflrði, þangal sem líkast þótti at undan bæri fundi við 
Sturlu, þóttist hann mjök vanbúinn við fundi lians. Líðr nú 
mjök á sumarit, ok fara þeir Aron nú til meginlands á Skóg- 
arströud, ok til þess bæjar, er á Valshamri heitir, þar bjó sá 
rnaðr, er Vigfús hét, hann var vin Arons, hafði hann þar staðar 
uumit enn fyr í sektinni; hitta þeir bónda í fárra manna vitorði. 
llann tók vel við Aroni, ok lylgði honum til eins leynistaðar, 
ok kvað í Arons flrirsjá skyldu vera um þarvist þeirra, ef 
leynast mætti, ok þat þágu þeir; vóru þeir [þar] til þess er 
dró at jólum mjök. Sturla var lieima at Sauðafelli, ok hélt 
njósnum til ferða Arons. þat var nokkurum sinnum, at Aron 
gengr í stofu þá, er trúnaðarkon[u]r hans sátu at verki, ok þótti 
þar ódaufligra at vera. Svo bar at eitt kveld, at þar var kom- 
inn einn utanhöraðs strákr, sá er menn höfðu ekki gaum at 
geflt; hann lét sem liann sva;fi , er þeir kvómu í stofuna, ok 
hlýddi til tals manna, ok heyrði nefndan Aron; ok er þær 
vóru búnar gengu þau í burt öll saman, ok fóru þeir Aron 
til þess herbergis, er þeir vóru vanir at sofa í, en þat var 
lambahúshlaða. Kn nokkuru siðar en húsfreyja hafði niðr lag- 
izt, var lokit útihurðu; hún frétti, hverr út gengi, en henni 
var öngu svarat, en þá vóru fleslir menn í svefni. Líðr sjá 
nótt, ok standa menn upp um morguninn, ok er inenn koina 
í slofu var strákrinn i burtu; hugsuðu þau nú, at vera mundi 
annathvort, at strákrinn mundi hafa stolit nokkuru, eða vera 
njósnarmaðr, ok var þat sannara. Nú gengr bóndi til Arons 
ok segir honum, ok hað þá alla sanmii at gæta; kallaði Sturlu 
mundu við bregða, ef honum kæmi njósnin. Aron kvað snemt 
at slökkva, en ekki víst livat strákrinn gerði af sér, ok vóru 
kyrrir mn daginn ok nóttina eptir; en er annarr dagr kom,

Arons sngn.



628 BISKUPA SÖGUR. Arons saijn.

ganga þeir or garði, þangat sem þeim þótti ólíkligast til manna 
ferða, ok vita ef nokkut bæri iirir augu, þat þeim væri forvitni 
á. En er þeir liöfðu ekki langt gengit, námu þeir staðar um 
liríð ok lieyrðu mannamál í skóginn bjá sér, ok þótti þeim, 
sem ekki mundu allfáir. þá mælti Aron við Ilafþóri: unú má 
vera, frændi, at strákrinn bafi illa gefizt”, ok því næst kvómu 
menn fram or skóginum xj saman, þeir vóru allir vopnaðir. 
J>á mælti Áron: Uföru vit lieim til vopna okkarra, búit, at þeirra 
þurfi við, ef þetta eru ófriðarmenn”; ganga þeir nú til lamba- 
hússins, er vopn þeirra vóru inni; bar þetta saman, at menn- 
irnir riðu heim á bæinn, ok hlupu þegar af hestunuin.

14. Nú verðr fyrst at segja afkvomumönnum, þeir gengu 
inn í bæinn ekki mjök friðsamliga, gjörðu marga menn hand- 
tekna, en suma börðu þeir; hlaut Yigfús bóndi öxarhamars högg í 
höfuðit, ok enn annarr maðr, er Páll hét. Nú skal segj[aj frá Aroni 
ok þeim Ilafþóri, at Aron fór í brynjuna, en Hafþórir gekk til dyr- 
anna þcgar hann var búinn. Aron bað hann bíða sín, svo þeir 
gengi báðir saman heim. Iiafþóri þólti sem allir menn veri inn 
gengnir, ok fór hann skyndiliga heim til húsanna, ok nemr staðar 
við stofuna ok lekr af sér stálhúfuna ok hlörar við hliðskjáinn, er á 
var stofunni, ok er hann heyrir hvatfram ferr inni hleypr hann 
ofanaf stofunni, ok í þessi svipan hleypr at honum maðr, ok liöggr 
tveim höndum í höfut honum, svo hanu færbráðan bana; þess'i 
maðr hét Eirekr, ok kallaðr birkibeinn; hann snýr inn þegar 
eptir þetta, kallandi, ok segist hafa drepit annanhvorn, Aron 
eðr Hafþóri. Sturla kvað mikil undir hvorr væri. Nú kemr 
Aron heim al húsunum í því er Hafþórir er fallinn, ok mælti: 
oftljótr varlu nú, frændi, í heimgöngunni”, segir Aron, ueða 
máttu nokkut inæla?” — J>á hrærðust varrirnar, en hann gat öngu 
svarat; hann rétti á sér fíngrna, ok virti Aron þat svo, sem 
liann vísaði honum í burt. Nú koma þeir Sturla út í þessu, 
ok þat sér Aron, ok snýr í burt skyndiliga. J>á kallar Árni 
Önundarson, ok spurði hverr þar stigi stórum. Aron leit við 
honum ok mælti: uhaíit þat ílrir satt, sem þér sjáit”, segir 
Aron. Sturla mælti: „lierðit nú at honum fast, ok látið hann 
ekki gera skaða héðan í frá”. J>á hlupu ij menn á hesta, ok 
hleyptu eptir honum, en allir aðrir hlupu sem máttu. Aron 
var manna lljótastr, þó hann væri minna at reyndr en nú; 
komast þeir brátt firir hann, sem á hestunum vóru, ok því
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næst var bríngr sleginn um liann, ok liafa þeir menn þat sagt, 
er þar vóru, at Sturla vildi láta handtaka Aron, ok ætlaði hon- 
um meiri pínu til dauða, en eilt högg eða t[v]au; var nú Aron 
staddr í svo miklum háska sem heyrast má, ok verðr þó með 
öllu ekki bilt, kastar þá búklaranum, en ekki var ráörúm lil 
at bregða saxinu; reiðir hann þat þá upp tveim höndum, ok 
hleypr at fylgðarmanni Sturlu, er Björn hét, ok höggr til hans 
báðum höndum, ok kemr í stálhúfuna, svo hann féll þcgar, 
sem liann veri drepinn niðr. Aron lileypr þegar á hann upp, 
ok út or mannhrínginum, ok er þat allra manna mál, at Arou 
þikkir manna sköruligast hafa undan komizt, við slíka garpa sem 
eiga var. J>etta var kveðit um fund þeirra Slurlu ok Arons: 

lít heíir Aron leitað — (bls. 543)
15. Nú eggjar Sturla fast sína menn eptir honum atsækja; 

bar þat saman, at drífu gerir á mikla ok kveldar, ok skildi þar 
með þeim í því sinni; þóttist Aron eiga höndum ok fótum 
fjör al launa. Aron hafði sár eitt í kálfanum, er skotiö var 
eptir honurn spjóti. Ferr Sturla nú heim ok unir illa við sinn 
hlut. Hér um kvað Ólafr hvítaskáld:

Fundr [var hættr' þar er hittust — (bls. 543)
Aron veit nú ógjörla hvar hann ferr, veðrit tekr at liarðna, ok 
gjörir á fjúk; sér liann stundum at cins leið sína; kennist 
hánn við sik, at hann er kominn á heiði þá er Flötri) 2 heita. 
Aron hefir nú harða útivist, vötn öll ill yfirferðar, ok kcmr 
frost i sárit, en þó léttir hann ekki fyr ferðinni en hann kemr 
á þann bæ, er iieilir í Höfða'*, þar bjö kona sú er Tófa hét, 
hún var mikill vin Sigríðar Hafþórisdótt[u]r, því nam Aron þar 
staðar með góðum viðtökum; var þá sent eptir Sigríði, at hún 
kæmi at lækna son sinn, ok svo gerir hún gjarna. Eun er 
at víkja aplr til Sturlu: má þat sýnast skipat með guðs misk- 
unn, at þegar Aron kornst or mannlirínginum rak á kafahríð, 
svo sterka, at þegar skildi með þeim; höfðu menn þá hríð 
lengi í minnum; scgir svo, al þar hafi veðrit verit miklu linara 
sem Aron fór. Eptir þat fór Aron í burt or Ilöfða ok til Itauða- 
mels, ok fann móð[u]r sína; hún segir honum þau tíðindi, er 
henni þótti mikit firir upp at kveða, at þeirra samvislir mundu 
stuttar; ^heflr Jmrlákr þau orð gert mér., at Sturla hafi sanna

i) [ varb harlbr, 551. a) sbr. Dipl. Island. I, hls. 273, og Vilkins-
máldaga; pab hcitir nú Flatir. s) Hðfbum, Ar.
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frétt af, at Jiú ert liér niðr korainii; býðr J>orlák[r], at ekki 
skuli á hætta um hérvist þína, at ekki hafl óvinir þínir hendr 
á þér”. En við þessa sögu legstAron ilatr niðr á jörðiua, ok 
rétti sik í kross, söng hann fyrst sálminn Benedicite ok Ave Maria; 
síðan stóð hann upp, ok sagði enn nokkut golt mundu flrir 
liggja. Sigríðr mælti: „at hverjum hefir þú numit þetta bæna- 
liald, son minn?” — Aron segir, at Guðmundr biskup hefði hon- 
um þetta hragð kent, at hann skyldi þetta bænahald hafa ok 
þetta atferli, þá er honum þætti á liggja, at guð hevrði bæn 
huns ok hin helga Maria. Skamma stund dvaldist Aron þar í 
fárra manna vitorði; hugsar liann þá firir sér, hvat hanu skal 
upp tuka. Maðr er nefndr Sigmundr snagi, hann hafði verit 
fylgðarmaðr Sturlu í Grímsey, ok þótti Aroni liann liafa geugit 
nær sér. Sigmundr hjó þann vetr at Eyðihúsum; þar kom Aron 
farandi einhvern dag; urðu þar þau umskipti, at Sigmundr 
var drepinn með skjótum atburð, því at Sigmundr var úti staddr; 
en þat dró til þessa verks, með öðru, at Aroni þótti hann hafa 
sezl til höfuðs sér, þóttist hann ok ekki mega þola, at óhefnt 
væri vígs Ilafþóris, frænda síns. Sæzt var síðan á víg Sig- 
mundar viö sonu hans, ok dæmdi Heinrekr biskup málit, ok 
Brandr, er síðan [var] biskup at Hólum. þann vetr fór Aron 
mjök huldu höföi, ok sótti hann suðr á Ilosm[hv]alanes'; dvald- 
ist hann þar þat sem eptir var vetrarins í valdi Einars Snorra- 
sonar, móðurbróð[u]r síns. fm vorit eptir fór Aron suðr um land, 
ok sækir heim virðuligan mann [ílarald Sæmundarson2 ok bræðr 
hans, Vilhjálm ok Filippum; tókn þeir vel viö honum, naut 
liann þar, sem víða annarstaöar, vináttu Guðmundar biskups, 
því at þeir höfðu hann lengi elskat; kvómu þeir Aroni í skip 
ok gott föruneyti ; fór þat skip til Noregs ok varð vel reiðfara; 
lóku þrándheim, þar sem Aron mundi helzt kjósa; þar var 
flrir Guðmundr biskup ok Iljörleifr faðir hans; tóku þeir við 
honum með fagnaði, ok þóttust hann or helju heimtan hafa. 
þá var Skúli jarl yfir þeim þriðjúngi lands, þótti hann einn 
hinn gðfgasti maðr ok be/.tr Íslcndíngum; hafði hann frétt al', 
í hverjum nauðum Aron hafði staddr verit á Islandi, ok þótti 
hann sköruliga liafa at boril sik, við slíka höfðíngja sem eiga 
var. þann vetr bauð jarl honum hirðvist, ok þat þektist Aron;

1) llosmalarncs, 5i> 1. 2) loiV.; [ Sœmuntl Haraldsson, 551.
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var nú orðit umskipti á lians högum: jarlinn var vel til lians 
ok öll hirðin. Líðr svo vetrinn, ok kemr sumar; ílytr Aron 
þat firir jarli, at hann vildi fara af landi burt, kallast liafa heitið 
firir sér Jórsalaferð; hann tók því seint. þetta mál flutti Guð- 
mundr biskup ok svo faðir Arons, ok fengu ekki af; virðu þeir 
svo, at honum þœtli Aron ekki kominn verr nær sér en firr. 
þetta þótti Aroni mjök í móti skapi, at verða heitrofi um svo 
stóra hluti, en jarl hlaut þó at ráða við nlla þá sem lians eið-
svarar vóru; skilja þeir við þetta tal silt. þetta sumar fór
Hjörleifr lil íslands, ok var sú ferð með mörgum háska ok fá-
heyrðum atburðum, ok i þessi ferð lét hann líf silt ok margir
aðrir vaskir inenn; segja menn hann sprúngit hafa af liðsemd 
þeirri sem liann veitti í skipbrotinu. Nú var Aron með jarli 
þessi misseri hin næstu; hugsar hann þá með sér, al honum 
[er] nauðsyn at taka ekki aptr heit sín viö guð, en þó sýnd- 
ist flestum óráðligt at fara orðlofslausl, cn þó hættir hann á 
þat, ok fær sér fylgðarmann íslen/.kan, er Eyjólfr hél; fara 
þeir nú í burt; tókst þeim vel feröin, en þó var hún liáska- 
samlig sakir ófriðar ok margra hluta annarra. Urðu þeir saman 
xvj um hríð, kom þá sótt í lið þeirra ok létust sumir, en þeir 
eptir lifðu léttu eigi fyr en þeir kvómu til Jórsala ok könn- 
uðu þá staði sem þeir vildu; sneru síðan aptr á leið, ok er 
ckki getið , at til tíðinda yrði í þeirra ferð; komst Aron aptr 
til Noregs ok þeir Eyjólfr; hittu þeir Hákon konúng í Vík austr, 
ok gengu firir hann ok kvöddu hann. Konúngr tók þeim vel ok 
bað þá hvíla sik, ok lét frétla þá tíðinda, en þeir sögðu þau sem 
þeir vissu. Einn dag fréttir Aron konúnginn, hvort liann vildi at 
hann færi á fund jarls; konúngr svarar: „þat vil ek, at þú haldir 
eiða þína við jarl, ok má vera, með flutníngi vorum, al hann 
láti sér vel líka þar til sem vær finnumst”. Ólafr liét maðr, 
ok var þórðarson', hann var vinr Arons; hann kvað vísu um 
Aron ok útferð hans:

Fór sá [erj fremd ok tíri — (sjá bls. 544). 
þetta sumar fundust þeir konúngr ok jarl, ok þá konúngr 

veizlu at jarli í þrándheimi. Ok einn dag ræddi konúngr við 
jarl: „vili þér nú taka við Aroni hirðmanni yðrum? ok þikki mér

i) ieÆr.; Jónsson, 551. Vísan er í St. og GuWundar sögu eignui) 
Ólafi hvitaskúldi, og er án efa úr flokki þcitn c'fca drápu, er liann orti 
um Aron.

Arons sngn.



632 BISKUPA SÖGUB. Arons sagn.

þat rúm vel skipat, er hann er í; vill liann bœta við yðr þat 
sem hann hefir brotið, en liann heflr nú mikit bœtt sál sína.” 
Jarl svarar heldr stutt, kvað Aron svo tafli teflt liafa við sik, 
„at okk[u]r sambúð mun skömm vera.” Konúngr mælti, sagðist 
öngan bænarslað fara mundu um þenna hlut, ltok kann vcra, 
at Aroni verði at þessu lítiö gjald”. Iíonúngi fanst fátt um. 
Eptir þetta tók konúngr Aron á sitt vald ok gerði hann hirð- 
mann sinn, ok var Aron meö honum nær xxx vetra.

16. Nú ferr konúngr heim af veizlunni; skildu þeir við 
svobúit; sigldi konúngr suðr til Björgvinar, ok sitr þar þat sem 
eptir var sumarsins; var konúngr vel til Arons, ok litlu síðar 
fær konúngr honum gott kvonfang, sú kona var skyld kon- 
úngi ok liét Ragnhildr, ok var ekkja. Konúngr fékk Aroni jörð 
svo mikla, at Aron mátti þar vel hús á reisa, ok var þat nær 
konúngsgarðinum, ok enn annan slyrk lagði konúngr til með 
Aroni, þann er houum gekk íirir iriikit: þet vóru stofur tvær, 
þar skyldi konúngr taka bað í annarri, en hann ok hirð hans 
skyldu afklæðast í annarri; þær vóru svo íniklar, at þar mátti 
allri þjónustu við koma, þólt flmm tigir mauna væri inni í hvorri. 
Konúngr kvað ok á, að hverr maðr skyldi gefa pen[n]íng veg- 
inn, ef þar viidi Jiað taka, ok varð þal stórfé, ok þurfti þess, 
því Aron hafði jafnan mikinn kos[t]nað. [>at var mark á velgjörn- 
íngum konúngs, þeim liann veitti Aroni, at li.ann skipaöi hon- 
um á silt skip, þar sem liann var á sjálfr, ok enn annat lítið 
mark, at sverð Arous skyldi liggja hjá konúngsins sverði, en fá 
önnur; verðr ok þess að gela, að þýngjast tók með konúng- 
inum ok jarlinum, ok liafði þó lengi at dregit, en þó kom 
þýngra eptir, sem ritað (inst.

17. I þenna tíma kom Sturla Sighvatsson utan af íslandi, 
ok er liann kom í Björgvin, var IJákon konúngr þar flrir ok 
Aron með honum. En er Sturla kom í Björgvin, segir svo, 
at hann frétti einkis fyr, en hvort Aron væri innan bæjar, en 
honum var sagt, at svo var. þat bar at, at Arou lial'ði gengit 
til baðs ok nokkurir lögunautar hans með lionum; kemr at því 
sem mælt er, al margr á sér vin með óvinum; þar var einn 
íslenzkr maðr á skipinu, erllúnbogi hét, hann var skyldr Aroni; 
hann verðr varr við eptirfréttir Sturlu ok [gengr] af skipi, ok 
gerir Aron við varan. Aron segist meir vanbúinn verit hafa 
viö fundi Sturlu, en svo nokkut; fór liann þá or baði ok
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klæddist, ok förunautar lians nieö honum, ok ganga svo búnir 
á strætiö firir stofudyrnar. En er Sturla hefir sanna frétt af 
hvar Aron var staddr, kveðr hann með sér J>órð Guðmundar- 
son ok ij menn aðra; liöfðu hvorigir íleiri vopn, en sitt sverð 
hvorr þeirra í liendi, en svo var mikit fjölmenni, at hvorigir 
máttu öðrnm mein gera, þó þat byggi í skapi; en þat er flestra 
manna hugsan, ef l'ærri væri gæzlumenn, at ekki mundi aðrir 
hvorir frá tíðindum eiga at segja. Sturla nam staðar í fyrstu, 
er hann sá Aroiij ok horfði lengi á hann hvast. Aron mælti: 
„liversu lízt [þér] nú á skógarmann þinn, Sturla, er þú horfir á 
liann svo lengi, eða hversu þikki þér ek skipazt hafa, síðan vit 
skildum næst”? en Sturla svaraði öngu ok gekk í hurt til manna 
sinna, ok er lokit l'rá honum at segja í þessi sögu.

18. Sá atburðr var á einu sumri, sem opt kann til bera, 
al þar var hestum att. Maðr er nefndr Gautr á JNleli, göfugr 
maðr at ætt ok at margri annarri atferð; hann var mikill vin 
Sturlúnga, ok liafði þegit af Sturlu hest góðau, ok var þat 
margra manna orð, at sá væri hestr bezlr í Noregi. Maðr er 
nefndr Árni öreyða,^ íslenzkr maðr, hann hafði sent konúngi 
hest, þann er hann kallaði beztan á Islandi, ok þeim hestum skyldi 
etja; kom til fjölmenni mikit. En er hestarnir vóru fram 
leiddir, sýndist hvorrtveggi hinn vænligasti. [>eir vóru lausir 
látnir, ok kvómu liart saman, ok var þetta hit sköruligasta víg, 
bæði liart ok langt; en [er] á ieið vígit, lattisl hestr konúngs, 
fanst konúngi fátt um; var þat auöfundit, at konúngi þótti 
hvergi betr. Nú gengr Gaulr um mannhrínginn, ok sér vel 
upp því enu eina auganu, er lil var. Aron var þar nær staddr, 
ok sá maðr hjá honum, er þórarinn hél, fræn'di hans; þeim 
líkaði illa, er liestrinn var [sigraðr, var] Aron vin Árna [en] 
engi Gauts, þikkist hann sjá hvat veldr. Nú sem þeir sjá, at 
konúngr leggr enga hugðu lil hesls síns, ganga þeir firir kon- 
úng. [>á mælti Aron: uleggit ekki óvirðíng á heslinn, herra, 
því hann mun vera hin mesta hrossge[r]semi, cn hann liefir 
ekki þá atferð, sem liann er vanr”. — (lHver er sú?” segir 
konúngr. „Maðr lýlgir þar hesti hverjum, er frarn er leiddr”, 
segir Aron, ((ok hefir staf í hendi, ok klappar á lend hest- 
inum, ok þar með styðr hann hestinn, þá er hann ríss”. 
— ((Ef þú þikkist munu gera stað í hestinn, Aron”, segir 
konúngr, ((þá far til”. Nú leggja þeir Aron ok þórarinn



6 34 BISKUPA SÖGUIi. Arous í-wgít.

af sér yflrhafnir sínar, ok taka skíð[u]r í hönd sér, ganga 
síðan at hesti konúngs þar sem hann stóð í utanverðum maun- 
hrínginum, ok létu koma við hann stafl sína, en hannbrávið, 
svo sem hann þættist vita til hvers þeir væri komnir, hleypr 
at hesti Gauts, en hinn í móti, ok koma hart saman; hafði 
hestr Gauts nú mikla raun, því liestr konúngs var með afli 
studdr, ok var þat orðtak, at slíkir mundu í hezta lagi. En er 
á leiö daginn, lattist hestr Gauts, en þó vildi hann hvorki 
hopa né renna. ]>eir Aron keyrðu því fastara eptir sinn hest, 
þar til ut hestr Gauts kastar sér niðr af mæði ok stórum tök- 
um, ok stóö aldri upp síðan. Nú mátti Gautr hvergi kyrr 
þola flrir kappi sínu, ok virti svo, sem Aron hefði drepit flrir 
honum hestinn, ok líkaði stórilla; en þat fanst á, at konúngi 
líkaði vel. ]>ví næst vóru fram leiddir aðrir hestar, ok cr þar 
engi frásögn af. ]>eir Aron ok þórarinn reikuðu um völlinn, 
ok litu á atf'erð hcstanna, ok því nasst var tekit á lierðum 
Aroni ok svo mælt: l(ek vilda gefa til öll klæði ok gull, at þú 
værir jafnnær Sturlu, sem þú ert nú mér”. ]>á snaraðist Aron 
viö ok mælti: ..hiðja máttu þér þarflegri ^ænar, Gautr hóndi”, 
segir Aron. (lHver er sú?’’ segir Gautr. — (lAt ekki taki fjand- 
inn svo annat auga þilt, sein hann hefir tekit annat áðr”. 
Gaulr skipli mjök litum, ok talaði fátt síðan. Var áðr fátt 
með þeim, en þó ver síðan miklu. Fanst þat í orðum Arons, 
hversu óvæginn hann var, þótt hann ætti viö sér meiri menn um.

19. í þenna tíma var ]>órðr Sighvatsson, er kallaðr var 
kakali, utan, ok hafði verit í Noregi tvo vetr; hann var vaskr 
maðr ok vel mentr, en ekki til spakr við drykkinn, ok því var 
konúngr ekki jafnblíðr til hans sem ella mundi. Hann var í 
garði þeim, er Hallvarðsgarðr var kallaðr; þann garð átti Ilall- 
varðr svarti, hirðmaðr konúngs ok hinn mesti ofrembingr, ok 
[var] fátt með þeim, því at metnaör brauzt í milli þeirra þóröar. 
þaðan skamt í brot var garðr Arons, en þó var fátt með þeim 
Aroni ok þórði, enda er þar jalhan fátt, er ólíkara er til. ]>cnna 
vetr var Bárðr, bróðir Arons, á visl með honuni, ok varjafnan 
í skemtan með þórði, því vegir hans lágu til íslands, ok 
vildi liann hallast lil við hann, ok tók þórðr því vel, en Aron 
iagði þar ekki til. þórðr héit sik kappsamliga ok sína menn, 
ok varð honum kostnaðarsamt, ok gekk upp féit mjök. ]>á var 
með honum Hrani Koðranssoh fylgðarmaðr lians ok þórðr
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þumli, hinn þriði hét l’étr, enfn] fjórði var skósveinn, er Eysteinn 
hét. J>at bar til eitt kvetd, at þórðr drakk í skytníngi, þar sem 
drykkr var áfengr, ok er á leið kveldit gengn þeir menn í burt 
er stillínga[rmenn] vóru, en þórðr sat eptir ok nokkurir 
handgengnir menn. En er á leið náttina, sló í kappmæli 
með þeim ok áhold, svo at þeir börðust með hornum ok skrið- 
Ijósum. þórðr var harðgjörr maðr ok aflamikill; urðu þeir 
mjök vanhluta, er í móti vóru, ok urðu bæði bláir okhlóðugir; 
vóru þeir skildir um síðir, ok ferr hverr lil síns herbergis, ok 
sofa af nállina. Eptir þat kemr morgin, ok er tfðum var lokit, 
ganga þeir flrir konúng er vanhluta höfðu vorðit, ok segja 
lionum. Iíonúngr leggr nú fæð á þórð, en semr þó málit.

20. Nú líðr sumarit, ok tekr fast at óhægjast fjárhagr 
þórðar ok gengr upp í koslnað allt þat er laust er. Nú er liðit 
er nokkut af vetri, þá kemr vestan af Orkneyjum skip þat, er 
á var sýslumaðr konúngs er Finnr hét. þenna sama dag gekk 
Bárðr bróðir Arons á fund þórðar til skemtanar; þeir þórðr 
ok Urani sátu al skáktafli. þeir lmðu liárði undir borð, ok 
svo gerir hann. því næst kom þar inn Hallvarðr bóndi ok gekk 
snúðigt; öngvar vóru kveðjur af þórði. Bárðr hcilsaði llallvarðji], 
ok spurði livaðan hann kom at. llann sagðist hafa verit á 
konúngsgarði. „Hvat var þar tíðinda?” segir Bárðr. — ..Eigi 
skortir tíðindi frá frændum yðrum af Islandi, bardagar stórir 
ok höfðíngjalát ok mannafall mikit”. — „Hverir hafa höfðíngjar 
látizt?” segir Bárðr. — uSighvatr ok Sturla ok allir synir hans”. 
þá lét þórðr af laflinu, ok svarar svo tiðindum: „fleira slátra 
lslendíngar en baulum einum, ef satt er”. þórðr gekk í kon- 
úngsgarð, ok vildi heyra tiðindin; en er hann kom þar [vóru] 
honum sörnu tiðindi flutt. I þessum athurðum bar margar skap- 
raunir at]>órði, fyrst í mannaláti ok inissi svo göfugra frenda, ok 
þarmeð varhann orðinnpeníngalauss, svohann mátti ekki halda 
fylgdarmenn sína, ok þar með var hann orðinn firir fæð nokkurri 
af konúnginum, er flestum þikkir þýngst firir at verða; gengu nú 
allir menn hans frá honum, nerna skósveinn háns; bar hann sik vel.

21. Nú fréttirAron þessi tíðindi, ok var honum þat cngi 
harmsaga, sem von var, en þó l'anst þat á, at lionum þótti 
þórðr þá lítt við kominn; en er Bárðr fann þat, þá mælti hann 
við bróð[u]r sinn, at hann skyldi þórð vita [láta], at Aron lljör- 
leifsson veri nokkurn betri drengr en alþýða manna, svo sem

i. B. 12
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margir mæltu. 1 þessum flutníngi [var] Uagnliildr kona Arons 
með Bárði. Aron tók af öngu mikit ok lézt ekki vita, hversú 
]>órðr mundi taka lians máli, ok kvað sér ofgert þikkja, cf hann 
tæki lítt; en Bárðr kveðst búinn þat at forvitnast af jþórði. Gekk 
Bárðr til fundar við þórð; liöfðu [þ.eir] skamma slund viö lal- 
azt, áðr Bárðr frétti [>órð, liversu hann mundi taka, ef Aron 
vildi nokkurum orðum á hann verpa, en þórðr kveðst Aron 
einkis ciga at kunna, kveðst ætla, at þat eilt hefði hann gert 
í móli frændum lians, at hann heföi nauðr til rekit; ltoss heflr 
einn hlutr mislíkat við Aron”. Bárðr spurði, hverr sá veri. — 
„Hann hafði nokkur orð í móti, [iá ek skyldi gerast hirðmaðr, 
ok vildi ekki vera lögunautr minn”. Eptir þat skildu þeir 
tal sitt' , ok fór Bárðr, ok sagði Aroni tal þórðar ok svör. 
Aron lét sér fátt um finnast. Nú líðr af nóttin ok kemr dagr; 
varð Ragn[h]ildr vör, al þórðr hcflr selt út þann hinn eina grip, 
er hann átti svo at fé tæki, þat var ein skarlatsskikkja, fóðruð 
hvítum skinnum. Uún segir Aroni, hvar þá var komit; knýja 
þau Bárðr bæði, ef hann vildi nokkurn hlut at eiga, ok fresta 
ekki lengr. Aron spratt þá upp, ok gekk við liinn þriðja mann 
til lopts þórðar, var hann þar einn ok skósveinn með honum; 
en þegar Aron kom í loptið, stóö þórðr upp, ok heilsaði Ar- 
oni, ok tók í hönd honurn. þórðr talaði við sveininn hljótt, 
ok gekk hann í [burt] ok því næst kom inn mjaðarbytta, ok drukk[u] 
með gleði um daginu. þórðr sagði, at hann vildi at Aron 
dveldist þar um daginn, ef hann vildi ekki Iengr. Aron kveðst 
til þess þar kominn, at bjóða lionum til sinna herbergja, ef 
þat mætti vera nokkuru eptirlátligra, en þat sem áðr var, ok 
láta þann [veg] ráð gerast. þórðr kvað þá ekki íleiri bjóða sér 
sæmdir, en sagðist ekki vilja hcndi við drepa, „þikki mér nú 
daufligt gerast samsætiö”. Sendir Aron þegar, ok lætr taka 
skikkjuna, þar sem hún lá á torgi, ganga nú allir í garð Ar- 
ons ; hafði þórðr þar góðar viðtök[u]r; var þórðr þar þrjár vik[u]r 
í samt, ok á þat ofan bauð Aron bonum, at eitt skyldi yflr þá 
ganga, meðan þórðr vildi þat þiggja; hann tók vel undir þat 
ok talaði mörgum sæmdarorðmn lil Arons, ok nokkurum tíma 
síðar gcngu þeir til koruings, ok vildu koma þórði í meiri 
kærleika við konúng en áðr hafði verit, ok varð erbitt um þat,

1) tal’ sftr, úöl.



Arons snjja. BISKUPA SÖGUR. G37

ok hurfu frá at sinni. En nokkuru síðar talar J»órðr við Aron, 
at hann muni ckki optar [|)ess í' leit vera við konúng. Aron 
sagði ekki svo vera skyldu. „því at þar vcrðr jafnan liinn lægri 
at lúla, sem minni mannarnuur er, ok verðr þat jafnan til 
mikillar sæmdar”. — „þú skall ráða Aron’’, segir þórðr, „þvi 
at ek finn jafnan þinn sannan góðvilja við mik, ok kant margt 
gjörla at sjá”; ok einn dag, er skamt var til jóla, gengu þeir 
á konúngs fund, ok kvöddu hann; tók Aron svo til orðs: „herra, 
hér er þórðr kominn á fund yðvarn, ok vildum vér flylja hans 
mál til meiri blíðu, en svo sem áfer iiefir verit, ok viljum vær 
þess beiða, at þér gerit firir honum nokkurt ráð, þat honum 
sé lil sæmdar”. Iíonúngrinn þagði. — J>á mælti þórðr: ltþat 
vilda ek herra, at þér leyfðut mér at farai) 2 or landi ok leita 
til annarra böfðíngja”. Iíonúngr neitaði því, ok við þat fóru 
þcir í burt. Fám dögum síðar koma menn or konúngsgarði 
til Arons, ok sögðu honum konúngs orð, at hann bauð þeim 
Aroni til jólavei/.lu, at þeir skyldu drekka með lionuin um jólin, 
ok þat þágu þeir; bóf upp brún við þetta, ok hugðu, at hér 
mundu meiri sæmdir eptir koma; drekka nú þar um jólin, ok 
hinn næsta dag eptir ganga þeir firir konúng, ok þakka firir 
góða veizlu. J>á mælti konúngr: „mun ekki þat sæmiligt, Aron, 
at ek taka undir með þér nokkut, ok mun j>órðr hér eptir 
vera með oss”. Aron kveðst svo lielzt mundu kjósa at veri, 
ok [skilja þeirj nú j>órðr ok Aron fyrst at sinni, ok vóru jafnan 
góðir vinir. Var J>órðr nokkura vetr síðan með konúngi. Bera 
menn um þat skýrt vitni síðan, hverja giptu Aron bar til, 
at hjálpa mörgum manni, ok liversu mikils konúngrinn virti 
lians orð. Herra llákon konúngr batt faslliga vinfengi þeirra 
J>órðar ok Arons, ok fal Aron á liendi J>órði, ef hann færi til 
íslands, því atAron fýsti þá út híngat, at finna frendr ok vini; 
ok er þeir kvómu til íslands, haföi J>órðr Aron í góðn yfirlæti, 
ok veitti honum vel ok röskliga lil allra mála, þeirra sem Aron 
þóttist eiga á nokkurum mönnum. Tóku þá allir frendr hans 
honum vel, ok héldu hann firir sæmdarmann; fékk liann þá 
sælt ok sýkn með styrk þórðar ok frenda sinna. Fór Aron síðan 
aptr til ðíoregs á fund Hákonar konúngs, tók hann honum blítt, ok 
var [hann] enn meö honum vetr nokkuraí sömu virðíngu ok fyr.

i) í skinnb. 1'itab sem : þessi. *) til Islan b. v. Ar.
42*
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22. I þenna tíma kom legatus herra páfans til Noregs, 
er Vilhjálmr hét, þess erindis, at kóróna Ilákon konúng ok 
Margrétu drotníngu, ok marga aðra góða hluti framdi hann 
þar. Hann vígði Heinrek biskup til staðárins at Hólum í Hjalta- 
dal á íslandi; en þá Heinrekr biskup fór lil Islands, rézt Aron 
lii ferðar með lioniun, ok var með biskupi þann vetr. Um 
sumarit eptir œllaði Aron til utanferðar með Eysteini hvíta1, 
en þat skip braut um haustið flrir Ilofshöfða í Flateyjardal; 
létnst þar menn allir, nema Aron, ok ij menn aðrir, okjbjargaði 
Aron þeim með guðs misluinn; var Aron um vetrinn cplir 
með Heinreki-biskupi', ok hafði enn fengit góðan orðstír. Urn 
sumarit eptir sættist Aron við sonu Sigmundar snaga; gjörði 
Héinrekr biskup sælt ok llrandr ábóti, en síðan gekk Gizurr 
ok |>orgils skarði lil feslu iirir Aron, ok eplir þelta var Aron 
sáttr \ið alla menn á Islandi. Hit næsta sumar fór Aron utan 
ok tókst þá vel ferðin, ok kom af hafi við Björgvin, ok fór 
þegar á fund Hákonar konúngs, ok tók hann honurn vel, sem 
hann var vanr. Aron var þá ekki lengi í Noregi, áðr en hann 
lók sótt mikla. í þessi sótt kom konúngrinn til hans, sem 
til síns lmgðarmanns eðr frænda, ok heíir mönnum þat þótt 
hin mesta sæmd, ok fékk Aron alla guðsþjónustu, ok eptir 
þat andaðist liann. En er lík hans var borit til kirkju, gekk 
konúngrinn sjálfr ok hirð hans með líkinu, ok stóð sjálfr yfir 
grefti hans, ok mælti þar nokkurum sæmdarorðum; eru þessi 
eptir höfð: „þessi maðr, Aron, vorr hirðmaðr, hefir víða farit, 
ok |í] mörgum mannraunum vel prófazt, ok í mörgum lífsháska 
staddr verit, ok viljum vér því orði á lúka”, segir konúngr, 
„at hér liefir látizt eitt hit bezta sverö af vorum þegnum”. 
Var lums líkferð mcð mikilli sæmd gjör, ok er þat væntanda, 
at sál hans hafi gotl heiinili fengit, bæði firir meðalgöngu vinar 
síns, hins góða Guðinundar biskups Arasonar, ok einkanliga 
firir mjúkustu vors lausnara miskun, hvers pílagrímr liann má 
réttliga kallast, firir þal er hann heimsótti hans helgustu gröf, 
ok marga aðra heilaga staði. Ok lýkr þar sögu Arons Hjör- 
leifssonar.

i) þunn. ísl. Ann. 1253 ; li'ra |herra), 551.



III.

Rafns saga Svcinbjarnarsonar.

'Hér hefr2 sögu af Hrafni á Hrafnseyri. Prologus.
1. Atburðir margir, þeir er verða, l'alla mönuum opt or 

minni, cn sumir eru annan veg sagðir en verit liafa, ok trúa 
því margir, er logit er, en torlryggja þat satt er. En fyrir því, 
at aptr hverfr lygi þá er sönnu mætir, þá ætlu vær at rita nökk- 
ura alburði, þá er geyr/.t liafa á vorum dögum, á meðal vor 
kunnra manna, scm vér vitum sannleik til. í þeim atburðum 
mun sýnast mikil þolinmæði guðs almáttigs, sú er hann heflr 
hvern dag við oss, ok sjálfræði þat, er hanu gefr hverjum 
manni'j at liverr má geyra þat sem vill, golt cðr illt4.

2. Sveinbjöm hét maðr, son Bárðar svarta, Atlasonar, Hös- 
kullssonar, Atlasonar, llögna sonarens heppna, Geirþjófs sonar, er 
nam Geirþjófsfjörð, Yalþjófs sonar ens gamla. Sveinbjörn bjó í 
Arnarfirði, á þeim bæ er á Eyri heitir; hann átti konu þá er Stein- 
unn hét, hon var þórðardótlirOddleifssonar. Sveinbjörn var goð- 
orðsmaör ok vitr, ok mikill atferðarmaðr, læknir góðr. [Atli föður- 
faðir hanss hafði verit með Magnúsi konúngi enum góða Olafssyui 
í hardaga á lllýrskógsheiði, þá er hann barðist viö Yindi. þá vitr- 
aöist Ólafr konúngr Magnúsi, seyni sínum, bað hann velja xij menn 
af öllum herinum, þá er væri af enum beztum ættum, til þess at 
þeir bindi sár mauna; en hann kvezt þat þiggja mundu af guði, 
at í hvers þeirra kyni skyldi síðan lækníng haldast, er þar væri

Af Rafnssögu eru til tvenn handrit, merkt A og II. Til A heyra: 
AM. 155 fol. (merkt .4 1); 154 fol. (merkt, A 2); 487 4to. (merkt A 3) allar 
afskriptir af ágætri skinnbók, er brann 172S (codcx academicus). Til H heyra : 
AM. 557 4to. á skinni, frá 15. öld (1 blölb); AM. 552 iV, 4to. er afskript 
Djarnar á Skaribsá af 557, mebán hún var heil. Hör er lögb til grund- 
vallar 155 (mch liendi sira Jóns Erlendssonar).

i) A 2; byrjar, A 1. ð) manna, .4 1. j) þcnna prologus v. i II. 
s) leiíir.; [ Sveinbjðrn, .4, II (sjá Magnúsar sögu góba).
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til valdir sár manna al binda. En eptir bardagann skipaði hann 
þeim til at binda sár manna, því al fáir vóru Iteknar í liði lians, 
en menn vóru margir sárir orðnir. þar balt Atli sár manna 
íyrsta sinn at boðorði Magnúss konúngs, ok var síðan algjörr 
læknir, sem allir þeir, er þar bundu sár manna. Svo kom lækn- 
íng af guðs miskunn fyrsta sinni í kyn Bárðar svarta. þau 
Sveinbjörn ok Steinunn áttu ij sonu ok v dætr. Ilerdís hét 
dóttir þeirra, er átti llallr prestr ok lögsögumaðr, sonr Gizurar 
lögsögumanns. Helga hél önnur dóttir þeirra, liana átti Brandr' 
þórisson ok Ilelgu Jónsdóttur austan frá Svínafelli. Guðrún2 
hét en þriðja dóttir þeirra, hana átti Sámr prestr Simonarson. 
Halla* hét en Ijóröa, hana álli þórðr Arason* 4. Birna hét en 
fimta. Markús hét son Sveinbjarnar enn ellri, en Rafn enn
ýngri. Markús var mikiil maðr vexti ok ram[r] at afli; svo
var handleggr hans digr meðal axlar ok olboga, sein lær manns 
væri; hann var úngr til bókar settr, ok síðan vígðr lil prests. 
Á Eyri í Arnarfirði stendr steinn, sá er Markús bar þangat; í 
þeim steini vóru klappaðir fjórir koppar; [síðan er liann hafðr5 til 
þvottsteins, ok er svo höfugr al varla megu fjórir karlar helja. 
En fyrir því, at [skömm eru úföll'’ þessa heims; þá varð Markús 
ei langlífr. Hann fór [einn vetr1 7 or Arnaríirði um lieiði til Tálkna- 
fjarðar, ok þeir iiij saman; ok á heiðinni geyrði at þeim vont
veðr, svo at þeir fóru villt; ok er minstar vonir vóru, þá brast
undir þeim einn hengiskall, ok í þessi skriðu týndist Markús 
prestr ok annarr rnaðr með honum, en sá komst í brott heill or 
skriðunni, er óknástr var, sá hét Árni, ok Húnþjófr8 * liét ann- 
arr maðr er á brott komst. þessi atburðr varð þar sein heitir 
Feitzdalr,J.

3. Hrafn var á únga aldri snemmendis mikill atgeyrvis- 
maðr,' hann var völundr at hagleik, bæði at tré ok at járni, ok 
skáld, þó hefir hann fátt kveðit, svo at vér vitim, ok enn mesti 
læknir, ok vel lærðr, ok eigi meir vígðr en krúnuvígslu10, lög-

1) þann. B, Sturl. 2. 5, (sjá kap. 4); Bárftr, A.
2) B, St.; Gufcrfbr, A. 3) Halldóra, B.
0 J 3j (sbr. bls. 461); Urason, A 1-2. s) [ ok cr nú hafbr, B.
6) þann. B ; [ seinar eru of ails, A 1.
7) B; [ um vetrinn, A 1. e) Geirþjófr, B.
9) Fækdalr, B j mikill ok stór, b. v. B.
10) þann. A 2, B.
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spakr maör ok [vel máli farinn', ok at öllu fróðr. llrafn var 
mikill maðr ok rettleitr í andliti, svartr á hárslit, syndr vel, 
ok við allt fimr, þat er hann hafðist at, hogmaðr mikill, ok 
skaut manna bezt handskoli. Ilrafn fór úngr brolt af landi, 
ok fékk góða virðíng i öðrum löndum af höfðíngjum, scm vitni 
bar nrn þær gersimar, er Bjarni biskup sendi honum, sonr 
Kolbeins hrúgu or Orkneyjum, út híngat: þat fíngrgull, er stóð 
eyri, ok var merktr á hrafn ok nafn hans, svo at innsigla má 
með. Annan lut sendi biskup honum, söðul góðan ok enn 
þriðja lut steinklæði. Rafn var utan einn vétr, ok var á hendi 
tignum mönnum, ok þótti mikils verðr hvar sem hann kom, 
fyrir íþrótta sakir. [>á réð Sverrir konúngr fyrir Noregi. Annat 
sumar sigldi hann út híngat, ok fór til bús með föður sínum 
á líyri.

4. Atburðr sá geyrðist í Dýraílrði á vorþíngi, þá er Rafn 
var þar, at rosmhvalr kom upp á land, ok fóru menn til at 
særa liann, en hvalrinn hljóp á sjó ok sökk, því at hann var 
særðr á hol. Síðan fóru menn til á skipum, ok geyrðu til 
sóknir, ok vildu draga hvalinn at landi, ok unnu engar lyktir 
[á]. ]>á hét llafn á enn helga Tómas, biskup til þess at nást
skyldi hvalrinn : [hausfastar tennar2 or hvalnum, ef þeir gæti náð 
hvalinn at landi lluttan; ok síðan, er hann hafði heitið, þá varð 
þeim ekki fyrir at tlytja at landi hvalinn. ]>essu næst fór llafn 
í brott, ok kvómu þeir skipi sínu við Noreg. ]>etta sannar 
Guðmundr Svertíngsson, í drápu þeirri, er hann orti um Rafn: 

Sviðr braut sinni öðru 
sundr menbroti grundar, 
brast glymfjöturr gestils, 
garð flrir knarrar baröi: 
áðr veðrlostinn veslan 
veggöndur3 framir seggir, 
meðr stigu glall4 [af græðis 
grund, við Noreg bundu.

]>ann velr var llafn í Noregi, ok at vori fór hann vestr til 
Englands ok sótli heim enn helga Tómas erkibiskup í Kantara-

Ilnfus sngn*

1) [ ok snjalltalafer ok minnigr, II.
i) hz fastar tenmir, A 1. 0 11 > ve G»n<lr, A 1.
i) A 2; hlatt, .4 1. s) II i á ger'&i, A t.
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bergi, ok færði enum helga Tómas[i] tennar, ok varði hann þar 
fé sínu til musteris ok fal sik nndir þeirra bænir. |>etta sannar 
Guðmundr Svertíngsson :

Get ek þess, er gekk at lúta 
geðfastr enum helgasta 
bölhnekkjanda' af ldakki 
blásvaudar Tómási; 
sökreynir- bjó sína 
suðr drengiligr lengra 
för:l, sem fyrðar he[y]ra, 
fæti, [sál at4 bæta.

[þaðan fór hann suðr um haf'* ok sólli heim enn helga Egidium 
[í llansborg6, ok er hann kom þar, þá mintist hann þess, er 
inælt7 er af alþýðu, atguðveiti hverjum manni, þcim er kemr 
til Egidium, eina bæn, þá er maðr vildi helzt biðja, af verð- 
leikum Egidii. ]>á bað llafn þess guð almáttkan, at af verð- 
leikum Egidii skyldi hvorki fjárhlutr, né þessa heiins virðíng, 
svo veita[st] honum, at þeir lulir hnekði fyrir honum fagnaði 
himinríkis dýrðar8. Ok þat hyggjum vær, at Kristr veitti hon- 
um þetta, því at ltafn haföi nær alla luti til þcss at hunn mætti 
mikill höfðíngi sýnast, en engi var sá orðrómr á af alþýðu manna 
hér á landi um hans virðíng, sem oss sýndist hann lil vinna, 
[því at vér seám9 nakkvara menn1", þá [er] meiri11 virðíng 
liafa af alþýðu, er minna unnu12 til virðíngarinnar. Síðan fór 
Rafn vcstr til Jakobs, sem Guðmundr segir:

Fyr kom fleina rýrir 
fram jókeyrir giamrna,
[lýðir sjá storma stríða14, 
stund til Jakobs fundar.

þaðan fór liann til ltómaborgar, ok fal líf sitt á hendi guðs 
poslulum ok öðrum helgum mönnum. Síðan fór hann sunnan 
frá Rómi, ok varði fé sínu til helgra dóma, þar scm hann kom;

1) bulhnekkjandi, B. 2) sökrennir, II.
з) getg.; fara, A, H. 1) Ii, A 2; salar, A 1.
5) [ stendr í A á undan visunni.
0) A 2; | eyba í A 1 ; (hcitir nú St. Giles). r) rekit, B.
e) hér v. 2 blö% í 557. 9) A 3; [ pcim vær scna, A 1.
io) A 2; mun, A 1. 11) B \ minni, .11. 12) A 2; vinnr, A 1.
и) [ lihinn sestora striíia, A; lýfeir sjá storma striCi, B.
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ok er hann kom í Noreg, þá fór hann vit til íslands, ok var 
um vetrinn á þíngvelli með Brandi mági sínum. }>á fóru þeir Rafn 
ok mágar hans: Hallr Gizurarson ok Brandr, í Ifallaðarnes, at biðja 
Hallkötlu Einarsdóttur til handa Ilafni, ok þat var at ráði geyrt. 
Hallkatla var Einarsdóttir, Grímssonar, íngjaldssonar, Grímssonar 
glammaðar, þorgilssonar errubeinsstjúps'; móðir hennar var 
þórey Másdóttir2. Síðan fór Rafn vestr á Eyri, ok tók hann við fjár- 
hlnt þeim, er faðir hans ok móðir hafði ált, ok bjó á Eyri í Arnar- 
firði þaðan af meöan hann lifði. Itafn tók þá við goðorði því, 
sem faðir lians liafði átt, ok manna varðveizlu. þá réðu þeir 
Mögr ok Seldælir3 ok Hraunsverjár4 goðorð sitt undir Rafn fyrir 
sakir vinsælda lians. Svo var bú Rafns gagneyðigt, at öllum 
mönnum var þar heimill matr, þeim er lil sóttu ok eyrinda 
sinna fóru, hvort sem þeir vildu setið hafa lengr eðr skemr. 
Alla menn lét hann flytja yfir Arnarfjörð, þá er fara viidu, 
hann átti ok skip á Barðaströnd, þat höfðu allir þeir er þurftu 
yfir Breiðafjörð; ok af slíkri rausn ltafns var sem brú væri á 
hvorumtveggja firðinum, fyrir hverjum er fara vildi. Svo fylgði 
hans lækníngu mikill guðs kraptr, at margir gengu heilir frá 
hans fundi, þeir er banvænir kvómu til hans fyrir vanheilsu 
sakir, sem hér segir:

Sótti [Hjrafn at hitta 
höggusár af fári 
maðr, eða meðr at öðru[m], 
margr, hinn er þurfti bjargar: 
hverr gekk hodda stökkvir 
heill, segik á því deili,
Ijóns eða leystr l'rá meinum 
lögvarðanda or garði.

Til einkis var honum svo títt, hvorki til svefns né til matar, 
ef sjúkir menn kvómu á fund hans, at eigi mundi hann þeim 
fyrst nökkura miskun veita; aldregi mat hann fjár lækníng sína. 
Viö mörgum mötnnun vanheilum ok félausum tók hann, þeim 
cr þrotráða vóru, ok hafði með sér á sínum kostnaði þangat 
til er þeir vóru heilir. Fyrir því væntum vær, at Kristr mun kaup- 
laust veitt hafa Rafni meö sér andliga lækníng á dauðdegi

i) Á 2; skúfs, A 1. a) Njálsdóttir, B.
3) getg.; Keldælir, A 1. j) 1S: Hraunsvenar, A 1.
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hans. Eigi at eins græddi llafn þá menn, er særðir vóru egg- 
bitnum sárum, heldr græddi hann mörg kynjamein, þau sem 
rnenn vissu eigi livers háttar vóru. þorgils hétmaðr, er hafði 
meinsemi þá, at allr líkamr hans þrútnaði, bæði höfut hans 
ok húkr, hendr ok fætr. llann kom á fund Hafns á förnum 
veg á einum gistíngarstað, þeim er Itafn hafði, ok bað hann 
lækníngar, en Rafn hrendi hann marga díla, bæði í kross fyrir 
brjósti ok í höfði ok í meðal herða. En hálfum mánaði síðarr 
var allr þroti or hans hörundi, svo at hann varð alheill. — 
Kona sú kom á fund Ral'ns, er mikit hugarvolað liafði, hon 
grét löngum, ok var svo brjóstþúngt, at nær hélt henni til ör- 
vin[g]lunar. Rafn tók henni æðablóð í hcndi, í æði þeirri, er 
hann kallaði þjótandi; en þegar cplir þal varð hon heil. — 
þorgils hét maðr, er tók vitíirríng; liann var svo sterkr, at 
margir karlar urðu at halda honum. Síðan kom Rafn til hans, 
ok brendi liann í höfði díla nakkvara, ok tók hann þegar vit 
sitt; litlu síðarr varð hann heill. — í sveit Rafns varð maðr 
þrotráða, er hét Marteinn ok var Rrandsson; hann liafði stein- 
sótt, svo at því mátti hann eigi þurft sækja, er steinninn féll 
fyrir getnaðarliðu1 hans. Síðan tók Rafn við honum, ok hafði 
hann með sér lengi, ok lélti hans ineini með mikilli íþrótt; ok 
svo sótti meinit at honum, at liann varð bahvænn, ok lá bólg- 
inn sem uaut, ok þá heimti Rafn til sín presta sína, ok þá 
menn er vitrastir vóru með honum, ok spurði, hvort þeim þótti 
sjá maðr fram kominn fyrir vanmegnis sakir, en allir sögðu, at 
þeim þótti hann ráðinn til bana, ncma atgerðir væri hafðar; 
en Rafn sagði, at hann mundi til taka með guðs forsjá ok 
þeirra atkvæði. Ok þá fór liann höndum um liann, ok kendi 
steinsins í kviðinum, ok færði hann fra[m] í getnaðarliðiun2 

svo sem hann mátli, ok batt síðan fyrir ofan með hörþræði, 
svo at eigi skyldi upp þoká steininn, ok öðrum þræði balt liann 
fyrir framan steininn; ok þá bað liann, at allir skyldu sýngja 
V patcr noster þeir er inni vóru, áðr hann veilti atgeyrðina. Ok 
síðan skar hann um endilangl með knífi, ok tók í brott tvo 
steina; síðan batt liann viðsmjör við sárit, ok græddi hann 
svo at hann varð heill. Torvelt er at tína öll ágæti íþróttligr- 
ar:t lækníngar hans, þeirrar er guð gaf honum. Eu fyrir því

i-s) limu — liminn, B. a) jþann. A 2.
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má slíkt eigi undarligt sýnast, at guði eru engir lilutir ómátt- 
ugir, ok af guði cr öll sönn lœkníng svo sem Páll postuli segir: 
alii gratia sanitatum in eodcm spiritu; þal er svo at skilja: 
sumum mönnum er gefin miskuh heilags anda. Mörgum mönn- 
um veitti l\afn smíðir sínar ok aldrei mat liann þær fjár. Hæ 
[sinn á liyri bygði hann vel, ok geyrði þarmörg hús ok stór', 
ok marga aðra bæjarhót, þá er mikil merki má á sjá.

6. Markús hét maðr, hann var Gíslason, þórðarsonar, 
Úifssonar; Guðriðr hét móðir Markúss, hon var Steingrímsdóltir. 
íngibjörg hét kona Markúss, hon var dóttir Odds af Söndum 
or Dýrafirði. [>au Markús ok íngibjörg [fluttu sik af Söndum 
í Dýrafirði ok til Saurbæjar á Hauðasandi, ok bjoggu þar2 ok 
átlu tvo sonu ok eina dótlur, svo at or barnæsku kæmist. Gísli 
hét son þeirra enn ellri, en Magnús enn ýngri, en Hallbera 
dóttir. Loptr hét son Markúss, hann var laungetinn; Hagneiðr 
hét móðir hans, lmn var Hjarnardóttir. Markús var búþegn 
góðr ok mikill atferðarmaðr. Hann fór utan ok lét höggva í 
Noregi kirkjuvið góðan; síðan fór hann út híngat ok kom í 
Austfjörðu [í Gautavík* 1’, ok gaf kirkjuviðinn allan Sigmundi 
Ormssyni; sú kirkja stendr nú austr á Valþjófsstöðum. Sig- 
mundr var þá meslr höfðíngi í Austfjörðum. Síðan fór Mark- 
ús veslr á llauðasand til bús síns, ok bjó þar lengi síðan í 
góðri virðíngu. Markús var eigi goðorðsmaðr, ok var þó með 
öllu ríkr í héraði sínu. Svo lét liann bæ sinn liúsa stórkost- 
liga, at hans bær var svo húsaðr sem þeir er bezt vóru hús- 
aðir í Vestfjörðum. Síðan andaðist íngibjörg, kona Markúss, ok 
eptir hennar andlát fór Markús í brolt af landi, ok lét höggva 
í Noregi kirkjuvið góðan; hann fór suðr til llóms, ok er hann 
fór sunnan frá Hóm keypti hann klokkur góðar í Englandi ok 
hal'ði þær með sér í Norcg; síðan fór hann lil íslands með 
kirkjuviðinn ok klukkurnar; ok er hann kom út híngat, lét hann 
geyra kirkju göfugiiga á Ilauðasandi ok til þeirrar kirkju gaf 
liann klukkurnar, ok Ólafsskrín, er hann hafði út haft. Sú 
kirkja var síðan vigð guði almátknm ok heilagri Maríu drolu- 
ingu. Eptir andlát íngibjargar var Markús óglaðr löngum, af 
hugtrega þeim er hann liafði af hennar andláti.

) II; [ þann er liann bjó á bætti liann at mörgu, hús stórlig, .4.
i) U; [ bjoggu i Saurbæ á Raubasandi, A. s) [ b. v. II.
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6. Maðr liét íngi, hann var Magnússon, hann hjó i Pat- 
reksfirði, á þeim hæ er hét at Hvalskeri. íngi var mikill maðr 
vexti ok ljótr, grályndr ok gárfenginn. Á þeim bæ er Ingi bjó 
var bænahús; þat lá undir þá kirkju er á Itauðasandi var. En 
þat var boð hins heilaga þorláks biskups, at hvergi skyldi bæna- 
bús niðr falla þar sem áðr vóru ; ok ef bænalnis hreyrnaði eðr 
félli niðr, þá skyldi af tóptinni gjalda vj aura til graptarkirkju 
þeirrar, er bænahúsit lá undir. Á þeim bæ er Ingi bjó féll 
bænahús ofan, en þat lnis lét íngi eigi uppgeyra, ok eigi vildi 
hann gjalda af tóptinni. þat fé heimti Markús at Inga, en hann 
galt eigi féit; þaðan af óx óþykt með þeim Markús[i] ok ínga. 
Guðlaugr hét maðr, hann var Valcnlinu[s]son, hann bjó á bæ þelm 
er hét at Stökkum1 ; Jólinn- hét systir Guðlaugs, hana átti 
íngi. þat var eitt liaust, þá er sauðir vóru reknir saman í 
rétt at ltauðasandi, at Markús lét draga sauði sína í lnis til 
skurðar; þá kvómu þeir Guðlaugr ok íngi til réttarinnar. þeir 
fengu lil manu, þann er þormóðr hét, at draga sauð þanu er 
Ingi átti tii sauða Markúss, þeirra er til skurðar vóru dregnir, 
því at þeir vildu gefa Markúsi gagnsök í móli fjárheimtu þeirri, 
er hann lieimti bænhústollinn at ínga. Síðan skildusl menn 
at réttinni3. En um morgininn eptir fékk Markús menn til 
at skera sauði þá, er inn vóru dregnir. En er húskarlar 
Markúss vóru at slátra, þá sendu þeir íngi mann til fundar við 
þá, at vita, hvort þeir hefði skorit sauðinn, þann er íngi hafði 
látið draga til sauða Markúss, en þeir Markús vissu enga von 
til, at íngi átti þar sauð inni með sauðum Markúss. þá höfðu 
húskarlar Markúss skorit sauðinn. En þá er sendimaðr ínga 
kom þangat til, er þeir slátruðu, þá heilsuðu þeir lionum, en 
hann tók kveðju þeirra. Hann tók upp höl'ut sauða þeirra er 
þeir höfðu skorit, ok finnr þar höfut þat er mark ínga var á; 
en þeir svöruðu, ok kvóðust eigi vitað hal'a, at incð því marki 
hefði verit. Sendimaðr ínga fór í brott ok kemr á fund þeirra 
Guðlaugs, ok segir at húskarlar Markúss hefði skorit geldíng 
er Ingi átli. Nú er Markús varð þess varr, at húskarlar hans 
liefði skorit sauð þann er íngi átti, þá sendi hann maun til 
fundar við þá ínga ok Guðlaug, ok bauð atgjalda fé fyrir sauð

i) A 2, /I; Stauímm, A 1.
») A 2-3; 1-oIinn, A 1; Jórivú, B. i) réttinum, B.
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þann, vaðmál, eðr sauð þann anrian, er þeir vildi, ef þeirn 
þætti sér þat betr koma at hafa heldr en slátr þcss sauðar 
er skorinn var. þeir svöruðu, ok kvóðust ekki vilja þat þiggja 
er Marktis bauð; þeir sögðu þessa sök btina vera á bendr 
Marktisi um sauðaskurð, á mót þeirri sök er bann bafði á böndum 
ínga um bænahtistoll. Ok siðan drógu þeir glolt at ok mikit skaup, 
at Marktis mundi cigi allt réttiliga fá til btis síns, ok böfðu 
mörg heimslig orð um þetta mál. Nú við [þessi slög1 þeirra 
ok illt orðalag þá reiddist Marktis mjök, ok kvazt eigi icngi 
mundu nenna at sitja2 3 sér minnum mönnum slíkan ósóma er 
þeir tóku upp.

7. þá er þessi mál bófust þá dreymdi þann mann draum 
er Guðbrandr bél, Gestsson. Hann dreymdi þat, at bonum þótíi 
maðr koma at sér, mikill ok svartr ok illiligr. Hann þóttist 
spyrja hvat manna bann væri. Sá svaraði ok kvað vísu:

Líðr gott sumar gróðrar, 
gandrekr'1 þrumir landa, 
lieimr er í liæstum blóma 
[birtr, nú er ráð at birtast4 : 
mjök er gráliga5 glýjaðr, 
gapir hann á sjót manna, 
ólmr und ægishjálmi,
Ingtilfr kominn bíngat.

þann draum hyggjuin vær verit bafa fyrir þeim ófriöi, er á 
Hauðásandi var[ð]; eu fyrir því al lílið er nef vort5 en brciðar 
fjaðrar, þá óx óþykt mcð þeiin Markúsi ok ínga, svo at eigi 
var óhætt. Marktis var þíngmaðr Jóns Loptssonar Sæmundar- 
sonar, en íngi ok Guðlaugr vóru þíngmenn Rafns Sveinbjarn- 
arsonar. Marktis var frændi Rafns, manni flrnari en systrtingr; 
Guðlaugr var ok skyldr Rafni nökkut. þat var eilt baust, at 
íngi fór á kynnisleit til Stakka til Guðlaugs, ok var þar nökk- 
urar nætr. En er íngi skyldi beim fara, þá ræðst Guðlaugr í 
ferð með honum. í þeirri ferð vóru seynir ínga, Arnórr ok- 
Magnús. Iíetill bét maör, Árni ok þorinóðr, er í þeirri ferð 
vóru. þcir fóru um ttin í Saurbæ. Ok er þeir vóru komnir

1) [ lí; pessa slægí), A. 2) b. v. B, A 2-3.
3) A 2-3 (gandreckr); gandreiþr, A 1.
«) getg. [ birtr — hirtast, .1. s) B , grimmþga, .4. 0) B , vor, A.
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í túngarð, þá kom kona nökkur í stofu, sú er úti liafði verit, 
ok rmelti: „Nú fara þeir Ingi liér í tún”. Karlarvóru at skinn- 
leik margir, heimamenn Markúss. Loptr son hans var sjúkr, 
ok vur hann því eigi at leiknum. þeir Gísli ok Magnús vóru 
börn at alclri. Nú er Markús heyrir sagt, at þeir íngifara þar um 
tún, þá tók hann öxi i hönd sér ok gekk úl á hlaðit í móti 
þeim, ok hjó þegar til ínga, ok kom höggit [framan í enni' 
lionum, ok varð þat sár ekki mikit, því at íngi hjó í móli til 
Markúss ok hjó í sundr viðbeinat ok þar á hol, ok litlu síðarr 
dó Markús. Ok er liann var iállinn- þá kvómu húskarlar han.s 
út. Maðr liét Sigurðr þórðarson, ok var hann húskarl Markúss, 
ok er hann sá hann veginn, þá hjó hann til förunauts ínga, 
þess er Iíetill hét; hann féll við höggit ok dó þegar. Ok er 
Kelill var veginn, þá hjó Sigurðr þegar til Guðlaugs, ok veitti 
honum sár mikit; þá var Sigurði haldit. Var þá sögð Lopti 
tíðindin, þar sem hann lá sjúkr, at faðir lians var veginn. þá 
reis hann upp þegar ok tók spjót í hönd sér, ok gekk út, ok 
lagði til Guðlaugs ok veitti honum sár mikit, ok var Loptr þá 
tekinn ok haldinn. Maðr hét Bárðr, hann var son íngólfs 
Bárðar sonar ens svarta; hann var vinr Markúss ok frændi, sviðr 
maðr ok góðgjarn; hann beiddi Lopt griða fyrir hönd þeirra 
Guðlaugs ok ínga, sagði þá báða sára; kváð þá lil einskis vera 
at vinna á þeim, en förunautr þeirra einn veginn; kvað annat 
vera lijálpvænligt Markúsi föður hans en þá væri fleiri menn 
vegnir al sinni. Ok af þessum orðum Bárðar vóru grið sett 
meðal manna, ok síðan fór íngi ok hans félagar í brott. þessir 
atburðir urðu tveim nóttum eptir allraheilagramessu; svo har 
ártíð Markúss ok Iíetils. Síðan var Iýst vígi Markúss. Árni 
Surtsson förunautr ínga lét sem hann skyldi óhelga Markús. 
þormóðr sá er skolið hafði sauðnum til sauða Markúss, færði 
Lopli höfut silt um vetrinn eptir víg Markúss, en Loptr mælti, 
at liann skyldi sjálfr ráða fyrir höfði sínu. Um þat var kveð- 
in vísa:

Ilvotvetna grét, þó hefir hæra'-*
hefik þat fregit, þá er höfut færði
býsn þótti þat, þormóðr þotið,
Baldr or helju: þat er ólogit.

i) [ á hönd, V. ■i) hér byrjar aptr 557. a) getg.; hota, A 1.
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Ofvorit næsta eptir víg Markúss var áttr sáttarfundr of þessi 
málaefni, sá fundr var á Barðaströnd, á þeim bæ er at IJauka- 
bergi heitir; fyrir þeim fundi réð llafn Sveinbjarnarson ok Jón 
prestr Brandsson ok Krákr þórarinsson, Steinólfr þrestr Ljóts- 
son. Jón Brandsson var vinr mikill Jjopts Markússonar, ok 
því bað liann Hafn til at handsala fyrir ínga ok Guðlaug þíng- 
menn sína, eðr fá menn til handsala. Gellir hét ínaðr Steins- 
son ok Jóreiðar þórólfsdóttur; Gcllir átti Vigdisi Sturludóttur, 
en Jón Brandsson álti Steinunni Sturludóttur, en þó var sínu- 
megin hvorr þeirra at þessu máli, því at Gellir bafði tekizt á 
hendr ínga ok varðveitt hann á laun á bæ sínum. Gellir var 
hávaðamaðr mikill ok beitramr. Jín þá er Gellir vissi fund 
þenna, samnaði hann liði, ok fór með feylmenni til þessa fundar, 
ok hafði nieð sér í för Árna, er óhelgat hafði Markús. þeir 
fóru með mikilli gemsan. Ok er þeir vóru á för komnir, þá 
sagði Gellir sik lleirum mönnum andvígan en einum. Um þat 
var kveðin sjá vísa:

Verða nadda nirðir, 
nú emk út kominn, Iúta;
„Vist mun ek fimm et fæsta1 

fella menn”, kvað Gellir2.
Ok er þeir kvómu til fundarins þá var Lopti mjök óþokkat um 
þeirra gems, því skaut hann spjóli í flokk Gellis. Af því spjóti 
fékk sá maðr sár er Hólmsteinn3 hét; liann féll við skotið ok 
varð lítt sárr; ok síðan bljóp förunautr I.opts, sá er Ottarr hét, 
ok bjó í flokk Géllis, en maðr vildi stöðva liöggit, sá er Örn- 
ólfr hét, hann var húskarl Steinóll's prests; en Óttarr bjó Örn- 
ólf banahögg, ok síðan vóru margir menn særðir förunautar 
Gellis. Siðan beiddu góðgjarnir menn griða; ok af því at 
margir góðir menn ok vitrir vóru við staddir, þá var sæzt á þessi 
mál þeirra í millum. Um víg Örnólfs ok áverka er þar geyrð- 
ist skipuðu þeir Rafn ok Jón Brandsson. Á þeim fundi var 
Eilífr Snorrason; hann kvað þá vísu þessa:

i) II; flesta, A. 2) í II or þessi vísa þannig:
þótt va:r sju etsr átta Hitt man ráí), kvaþ réttinn,
andvinnir nú finnnm[st] raunsljófir sik prófi;
reyndr at rík ek ei undan vist mun ek 0. s. frv. 
raglystr niv hinn fysti. a) Hálfdan, II.



650 BISKUPA SÖGUIi. líaíns $«"«♦

Strendir hvöltu vápn vond, 
víða ferr [ygs-lið',
Gellir vissi í'yrir fall, 
ílalir skriðust- menn at;

Lopti var sú gefin gipt 
grjóti mætti hans spjót; 
Jón leyföi ok þá 
öldum at lita skjöld.

Á þeim fundi var sæzt á víg Markúss ok víg Iíetils ok 
áverka alla þá er þar geyrðust á þeim fundi. Jón Loptsson 
skyhli geyra slíka fésekt, sem hann vildi gert liafa. J>au fégjöld 
handsöluðu [icir llafn ok Krákr þórarinsson, Ilelgi hróðir Guö- 
laugs, Páll Surtsson bróðir Árna. J>at var ok skilit undir sætt, 
at íngi skyldi fara braut af landi ok koma aldregi aptr. Guð- 
laugr ok synir Inga skyldu fara í brott or Vestlirðíngaljórðúngi 
ok verða þar aldrei síðan vistum. Árni Surtsson var ok bér- 
aðssekr nm llarðaströnd ok Rauðasand, um Víkr ok Pat- 
rexfjörð. Ok um sumarit eptir á alþíngi geyrði Jón Loptsson 
um þessi mál svo sem ætlat hafði verit. J>au fé öll sem geyr 
vóru guldust at máldögum. íngi fór í brott af landi ok kom 
aldrei aptr síðan. Guðlaugr ok synir ínga fóru í brolt or Vcst- 
fjörðum. Loptr gaf mörgum mönnum sakir, þcim er verit liöfðu 
vinir ínga, ok tók fé af. Árni Surtsson var síðan í Tálkna- 
firði. J>á var þat mælt af nökkurum möninim fyrir Lopti, at 
Árni væri ills verðr al' honum fyrir þat er hann bafði óhelgat 
föður hans. TNökkurum misserum eplir víg Markúss fór Loptr, 
ok sá maðr með honum, er Galti bét, í Tálknafjörð, á þann bæ 
er í Iírossadal hét; þeir hitta þar heimamenn ok spyrja hvar 
Árni sé, en þeim var sagt, at hann var eigi lieima. þá fóru 
þeir í Selárdal, ok vóru þar nökkurar nælr. En er þeir fóru 
lieim, þá fundu JþeirJ Árna á götu, ok hjó Loptr þegar til Árna, 
en hann bar af sér höggit; síðan sótli Loptr at honum, en 
hann varðist vcl; ok er Galla þótti Lopti seint sækjast, þá fór 
hann til ok vann á Árna, ok síðan vógu þeir liann. [>at víg 
varð enn næsta dag eptir Ólafsmessu. J>at víg inæltist illa fyrir, 
því at fé öll höfðu goldin verit fyrir Árna, ok hann hafði sælt þá:l, 
er geyr hafði verit á hendr honum, vel haldit við Lopt. Síðan 
bætti Loptr frændum Árna fé, sem geyrt var á hendr honum af 
þeim mönnum er til geyrðar vóru teknir. Loptr bjó nökkura 
vetr á Rauðasandi síðan, ok varðveitti bú bræðra sinna, til þess 
er þeir höfðu aldr til at taka við fjárvarðveizlu sinni.

) li; [ Iiygzt lií), A. i) a 2-a. 3) ueþa, b. v. A 1.



Itnfns snga« BISKUPA SÖGUR. (551

8. Maðr hét Snorri, liann var Jxkðarson, forvaldssonar, 
[Kjartanssonar1, Ásgeirssonar, Iinattarsouar. Sigríðr hét móðir 
Snorra, dóttir Ilafliöa Mássonar. Snorri var höfðíngi mikill, 
ríkr ok fjölmennr, vitr ok stórráðr. Snorri hjó í ísafirði, á 
þeim bæ er í Vatnsfirði heitir. Snorri var lítill maðr vexti ok 
vænn at yfirliti ok vel vaxinn; hann átti mart barna ok vóru2 
engi skírgetin. llafliði hét son hans, hann var vitr maðr ok 
vinsæll, ok mikill umbótarmaðr, bæði með föður sínum ok öðrum, 
þeim sem hans ráð vildu liafa, því al Snorri þólti eigi í öll- 
um stöðum jafriaðarmaðr vera; en sá ójafnaðr gekk aldri við 
ef llafliði var nær, fyrir gæz.ku sakir hans ok réttlæti; af því 
var liann vinsæll við alla menn, at hann vildi öllum gott. J»at 
var einusinni, at einn vinr Snorra ræddi fyrir honurn urn vin- 
sældir Uafliða, ok Ijáði þat, hversu golt höfðíngjaefni hann 
var. Snorri svarar: „Engar nytjar munu menn hafa llafliða, 
því at hann er miklu betr [at sér3 um alla hluti en ek sé verðr 
at njóta hans; mun hann verða skammlífr, en þau börn mín 
munu lengr lifa, er mönnum [man] minna gagn al verða, ok 
munu þar [mín at því4 gjalda; uggir mik, at menn munu meir 
hafa harm en huggan af minni kynslóð”. |>etta mælti Snorri með 
mikilli áhyggju ok trúnaði fyrir sínum vin, ok sýndist mönn- 
um síðan sem hann heföi þetta mælt af nökkurum spakleik, 
því at litlu síðarr röðst Ilafliði til skips ok fór í brott af landi, 
en þat skip týndist í hafi, ok öll skipshöfn sú cr þar var á. 
Síðan tók Snorri sótt ok andaðist tvcim nóttum eptir Mikiels- 
messu. En eptir ándlát Snorra tóku ‘synir hans við staðfestu 
ok fjárhlut, J>órðr ok J>orvaldr. Bárðr bróðir þeirra var þá 
barn at aldri. J>órðr var mikill vexti ok liðligr, en J>orvaldr var 
lítill maðr ok fráligr; ok brált er þeir höfðu við fjárhlut tekil 
urðu þeir eigi ásáttir um fé. J>á fór J>orvaldr íVigr um velr- 
inn eptir andlát Snorra, ok var þar lil vors. Maðr hét Sveinn, 
ok var J>órólfsson, hann var kvongaðr maðr ok hét J>óra kona 
hans, hon var Bárðardóllir, Snorrasonar, Bárðar[sonar] ens svarta. 
Móðir ]>óru het Jóreiðr, lion var Oddleifsdóttir; Jóreiðr var 
móðir J>orvalds Snorrasonar. Sveinn var hávaðamaðr rnikill 
ok ódæll; hann geyrðist fylgðarmaðr J>orvalds ok var í eynni

1) [ b. v. eptir St. 2, 0; sbr. Landn. 3, 5.
2) hér v. 0 bliií) í 557. s) [ b. v. li. 4) [ at min ]>í, A 1.
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Vigr með þorvaldi. Jórunn hét dóttir Snorra, hon var Jóreið- 
ar dóttir, systirj>óru konu Sveins. J>at mæltn sumir menn, al 
Sveinn legöi á hana þokka. En er j>órðr Snorrason frá þaðan 
orðróm, jjá lagði hann ójiokka á Svein fyrir all[t]saman, orðlag 
þat er á var með þeim Jórunni, ok hávaða þann ok óspekt, er 
hann hal'ði. j>órðr Snorrason var eigi sammæddr við j>orvald: 
Steinunn höt móðir hans, íngjuldsdóttir. Um vorit eptir and- 
lát Snorra áttu þeir j>órðr ok j>orvaldr fund í Vatnsfirði, at 
skilja með sér hvorr hafa skyldi staðfestu eðr goðorð; til þess 
fundar kom Sveinn með j>orvaldi; ok er j>órðr vissi þat, at 
hann var þar kominn, þá réð hann til mann at vinna á Sveini, 
sá hét Gísli; hann hjó á hönd honum upp við öxl. j>á hjó 
sá maðr, er Guðnnmdr hét, Gísla hanahögg. Búi hét húskarl 
j>órðar, liann hjó til Guðmundar, af því sári fékk hann bana. 
Nú eptir þenna atburð hafði j>órðr staðfestu í Vatnsfirði ok 
mannforráð. jþorvaldr var þá staðfestulauss nökkura velr. 
Sveinn var færðr lil lækníngar þeim manni er j>orhjörn hét, 
ok varð eigi græddr fyrr en llafn græddi hann. Síðan fór 
Sveinn í brott af landi, ok geyrði bú á Ilálogalandi, ok kom 
eigi síðan til íslands.

9. Magnús hét prestr, liann var j>órðarson, jmrissonar, 
er kallaðr var Tolla-j>órir1. Magnús geyrði eptir Jórunni Snorra- 
dóttur lil Isafjarðar, ok hafði liana mcð sér i Dýrafjörð, á Mýrar; 
þar bjó sá maðr er Mögr hét, hann var Mögsson, en Magnús 
var þar heimapreslr með honum. Bergþórr hét maðr [Sámsson, 
Brandssonar2, hann hafði nökkvot verit fyrr í tíðleikum við 
Jórunni, ok er hann frá, at Magnús prestr hafði eptir henni 
geyrt, þá fór hann til Dýrafjarðar ok ætlaði at hafa Júrunni brott 
með sér. En fyrr en Bergþórr kvæmi á Mýrar, þá var Magn- 
úsi sögð för hans ok fyrirœtlan. j>á lét Magnús prestr flytja 
Jórunni á þann bæ, er at Gnúpi heitir, ok var hon þar varð- 
veitt á laun, meðan Bergþórr var þar í héraðinu. At Gnúpi 
bjó kona sú er Sigríðr hét, hon var jmrðardóttir, hon var góð 
húsfreyja ok fengsöm. Bergþórr kom á Mýrar ok var þar við 
honum vel tekit. j>ar var hann nætr nökkurar ok gat eigi upp 
spurt Jórunni. Magnús var við Bergþór allkátr, ok gaf honum

) pórín', II. 2) [ Jónsson Knútssonar, W.
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hund, er hann fór á brolt. Bergþórr fór heimleiðis ok var Jór- 
nnn eigi í ferð meö honum. þá kvað Magnús vísu þessa:

Sitr fimlikl fljóð, 
fram greiði ek ljóð, 
vex greppi sút, 
at Gnúpi út;

en liöfðu heim
þat er liœfði þeim:
var hundr í för 
með hjálma bör.

Ok er Bergþórr frá þetta, at Magnús hafði kveðit vísu, hafði 
hann tygilig1 orð um, at eigi mundi svo búit sjatna; en þau 
orð spyrr Magnús prestr ok kvað vísu:

Margr mundi sá sendir 
sókngífrs numinn2 lífl 
linnavangs fyr löngu 
lundr, er nú rekr undan: 
ef brynhríðar bæði 
biti [tygilig skitja3, 
niðr drepr skáld und skildi 
skeggi, mál sem eggjar.

Ok eptir þat er þessar vísur vóru kveðnar þá sömnuðu þeir 
þorvaldr ok Bergþórr liði, ok geyra til Magnúss. Ok er hann 
spyrr þetta, ferr hann á fjall þat er Sölólfsfell4 heitir, ok þar 
ei;u þau í einum lielli, meðan þeir þorvaldr vóru í firðinum; 
rannsökuðu þeir víða bæi, ok leituðu þeirra Magnúss, ok fóru 
við þat á braut af héraði, at þeir fundu þau eigi. Ok eptir 
þat sneyrist Jórunn í karlaföt, ok fór með Magnúsi presti suðr 
á Eyrar á laun, ok eptir þat af landi á braut. Ok er þau 
kómu í Noreg geyrði hann boð til hennar, at ráði Erlends múga- 
manns; hann var hirðmaðr Sverris konúngs ok frændi Jór- 
unnar. Magnús var lengi í Noregi, ok gat mart barna við 
Jórunni.

Iíali hét maðr, hann var Halldórsson, hann átti Íngiríði 
Snorradóttur; hon fíflðist frá Kala at þeim manni er Ljótr hét, 
liann var son Sela-Eireks. Ok er þeir þorvaldr ok Iíali urðu 
þess varir, þá geyrðu þeir sát fyrir Ljóti, ok sá enn þriði maðr, 
er þórðr hét, ok var Kalason5; ok er þeir fundu Ljót, sóttu 
þeir hann þrír með vopnum, en hann varðist svo vel, at þeir

i) rygilig, U. 2) ií; muni, A.
a) [ tygiligs kytia, A 1; skytja, A 2; skya, lí.
s) SaiÆólfsfell, II. t) li; Kolason, .4.
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gátu liann seint sóltan. þá eggjaði Iíali Jiorvald* 1 at hann 
skyldi sækja at djaríliga, ok sagði klæki vera at þeir fengi eigi 
einn mann sóttan. Svo lauk þeirra fundi, at þeir vógu Ljót. 
Um þal víg orti Eilífr vísu:

Kali bauð kjark at selja 
kaldráðum þorvaldi, 
nýti ek Fjölnis flýti- 
feng, en til var engi;
[þórðr manat virðum virðast2, 
vann á dauðum manni, 
áðr sló á hodda hlæði 
hvikan, með spjót it mikla.

Eptir þessa atburði fór þorvaldr til fundar við Itafn, ok 
skoraði á hann lil viðtöku, því at hann var þá félauss ok ráð- 
stafalauss, en Rafn var góðr viðtakna við mönnum ok skyldr 
at frændsemi þorvaldi, manni flrnari en næstabræðrr’. Itafn 
tók við þorvaldi vel, ok hafði með sér nökknra vetr, [ok] var 
til hans sem hann væri hans son eða bróðir.

10. Ragneiðr liét kona, dóttir Arons Bárðarsonar ens 
svarla, bræðrúnga ltafns; lmn var vitr kona ok spök; hana 
hafði átta Ámundi Úlfsson. þau IVagneiðr ok Ámundi liöfðu 
átt fjórar dætr, þær er or barnæsku kvæmist. Tófa hét dóttir 
þeirra ok Margrét, Uallbera ok Birna. Ánnindi andaðist, ok 
eptir andlát hans var Ragneiðr gcfln þeim manni er þórarinn 
hét [þorkelsson1, þórarinsson[ar], Auðunnarþsonar], þorstcins- 
[sonar]5, Auðunnar[sonar] af Auðunnarstöðum®, Asgeirssonar 
frá Ásgeirsá. þau Ragneiðr ok þórarinn áttu iiij sonu ok ij dætr: 
Krákr hét son þeirra, cr fyrr var getið; Eyvindr hét son þeirra, 
ok Tómas, ok Ilalldórr. Guðíinna höt dóttir þeirra, ok Guðrún. 
llagneiðr geyrði bú xv1 vetra gömul, ok bjó til clli góðu búi, 
ok var bvers manns gagn, þess er liana sótti hoim. þórarinn 
andaðist fyrr en Ragneiðr, ok eptir andlát hans bjó hon lengi 
í Selárdal. Nú er þorvaldr var kominn til vistar með Rafni,

0 H '< þorvaldr, A. 2) [ }iat mun vondum virl&ast, B.
.1) [k'ií'1 cr: jiórtlr Oddlcifsson - Steinunn - Rafn, og Jórciílr Oddleifsd. 

porvaldr (sjá Sl. 2, 5-0).
1) [ b. v. U (sbr. Sl. 2, ö). s) Autúinnars. þorsteinss., v. í li.
a) leiílr.; Aubunnarvfílluiu, A, Tl. r) xij, Jl.
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þá fór llafn í Selárdal, ok vavö þcim llafni ok llagneiði rælt 
til þorvakls, ok bað Rafn, at hon skyldi leggja góðan hug á 
þorvald. Ragneiðr segir: „enga stund mun ek á liann leggja, 
því at ek ætla, at þú haflr þar úlf at fæða, er liann er”. Rafn 
svarar: „eigi veit ek hví þú mælir svo, því at mér sýnist fáir 
ínínir frændr þvílíkir”. Ragneiðr svarar: uþat ætla ek, at eigi 
tnuni langt líða, áðr þér mun þorvaldr engi gersemi sýnast; 
geyra máttu svo vel til þorvalds sem þú vill, cn eigi væntir 
mik, at þér verði gagn né virðíng al honum”. þessi orð 
Ragneiðar sýnast mönnum verit hafa af mikilli forspá, af þeim 
atburðum er síðan geyrðust með þeim Rafni ok þorvaldi. ]>or- 
valdr var með Rafni nökkura vetr, ok eptir þat fýstist ]>or- 
valdr at fara af landi. ]>á íékk Rafn þorvaldi vöru nökkura, 
vistir ok vatnkeyruld, ok lniðfat ok reykjuklæði ok alklæðnal, 
ok tók honum fari á skipi því er uppi stóð í Dögurðarnesi. — 
þórðr Snorrason átti bú gott ok gagnauðigl í Vatnsflrði, svo at 
liaun var hvers manns gagn, þess er lil sólli. En fyrir því at
hallæri var á landi liér, þá fór þórðr á vorum til flskjar með
mikit skip ok húskarla sína í Rolúngarvík, af því at bann þótt- 
ist þá fleirum mönnum mega gagn geyra. þat vor, er þorvaidr 
var ráðinn til utanferðar, var þórðr róinn á flski, ok geyrði at 
þeim vont veðr, svo at þeir gátu nauðiliga land tekit. þórðr 
var ern maðr ok kappsfullr, ok liðgóðr at öllu. Ok er þeir 
kvómu at landi, þá var þórðr þreyttr af mæði ok þyrstr, þeim 
munum meirr en förunautar bans, sem hann liafði liðbetri veril 
ok iniðr lilíft sér. Ok §r hann koin al landi, þá drakk hanii
or læk nökkurum; ok er liaun liafði drukkit þá kendi hann
sér sóttar, ok sú sótt leiddi liann lil bana. þórðr var mörgum 
rnöunum harmflauði fyrir vinsældar sakir lians ok drengskapar. 
Ok er þorvaldr frá andlát þórðar, þá seldi hann goðorð ok 
manna forráð, þat er þórðr hafði átt, í hendr Rafni meðan 
hann væri utan. Ok síðan |fór hann1 í brott af landi ok var 
utau einu* vetr. Ok er hann kom heini út ln'ngat, kvongaðist 
hann, ok fékk þeirrar konu er Koltinna hét; hon var dóttir 
Einars þorgilssonar ok Salbjargar:‘ Ketilsdóttur; ok síðan geyrði 
hann bú í Vatnsflrði, ok tók þá við goöorði síuu.

11. Sá atburðr gjörðist norðr at Hólum at, biskupsslóli,

i) [ B; er hann fór, A. i) iij, /J. a) Ji, /12-3; Sialbjargnr, A 1.
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at Brandr biskup tók sótt ok andaðist fjórum nóttum fyrir 
Laurentiusmessu; ok er hann var andaðr, þá var keyrinn til 
biskups af Norðlendíngum Guðmundr, son Ara þorgeirssonar, 
lialla[sonar], Orms[sonar], Gellis[sonar], Orms[sonar], Halla- 
[sonar] ens hvíta. Móðir Guðmundar hét Úlfeiðr Gunnarsdóttir. 
Ok er liann var keyrinn til biskups, þá sendi hann orð llafni 
Sveinbjarnarsyni, at hann skyldi koma á fund hans norðr í 
Miðfjörð. Rafn fór á fund biskupsefnis, svo sem liann sendi 
orð til, ok er þeir fundust, þá bað biskupsefni, al hann skyldi 
fara utan með honum, því at honum þótti liann bezt til fallinn 
þeirrar ferðar fyrir vizku sakir, ok vinsældar er hann hafði ut- 
anlendis; var þar ok en mesta vinátta með þeim Rafni ok 
Guðmundi enum góða, ok því hélt á meðan þeir lifðu báðir. 
Frá þessu sagði Guðmundr Svertíngsson'.

Guðmundr bauð enn góði, 
get ek jafnan þess, Rafni, 
síð man at enda óðar, 
útferð með sér, lúta; 
farar leizt- flotna stýri 
[fallinn bezt enu snjalli:' 
geira veðrs til góðrar 
gangnistir forvistu4.

Ok fyrir því at Rafn var vinr Guðmúndar, þá hét liann honum 
förinni, ok eptir þat fór Rafn hcim í Vestfjörðu. Ok um vorit 
eptir fór Rafn vestan or Fjörðtttn norðr til skips í Eyjafjörð, 
á fund Guðmundar biskupsefnis. í þeirri för var með Rafui 
Tómas þórarinsson, annarr rnaðr ]>órðr Vermundarson, þriði 
Eyjólfr Snorrason. Biskupsefni varð feginn Rafni ok hans 
förunautum. Ok er skip var búit ok veör gaf til, þá létu þeir 
í haf. þeim byrjaði erfiðliga um sumarit ok vóru lengi úti; 
rak þá suðr í haf, svo at þeir höfðu fogl af írlandi.
Hér liemr bls. 4832:1—4S420, o<j [>ar nanst bls. öti2~—565a.

Allir vinir Rafns urðu honum fegnir er liann kom heim, 
en hann valdi sínum ástvinum, þeim er hann fundu, góðar gjafir. 
Svo segir Guðmundr:

i) JJ ; svarti, A. i) li; letz, A. a) [ B; fallit bezt raeb öllu, A. 
i) — flotna stýri (Qubmundi) leizt enn sn. geirav. gangn. (Rafn) bezt 

fallinn til gcArar forvistu farar.
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Hverr gekk hyrjar þverrir 
liodda brjót1 at móti, 
liríngs er lieim kom slöngvir, 
haukstrandar fagnandi; 
en menfergi mörgum 
mótrunnr frömum spjóta, 
æ sé liann efri skýjum 
ókvaldr, gjafar valdi.

Ok er Rafn hafði eigi lengi heima verit, þá fór hann í 
Vatnsfjörð at heirnboði þorvalds, ok þá af honum [stóðhross 
góð3. þeir mæltuþáenn af nýju til vinfengis með sér. Nökk- 
uru síðarr fór jþorvaldr á Eyri at heimboði Rafns, ok þá af 
honuin góðar gjaflr, ok var þá vinfengi þeirra il bezla.

12:t. í Selárdal kom reyðarhvalr góðr ok mikill á land 
þat er Ragneiðr átti; ok er þorvaldr frá þat, fór hann í Sel- 
árdal, ok hað Ragueiði, at hon skyldi selja honum nökkurar 
vættir hvals; en Ragneiðr let liann hafa xij vættir hvals, ok 
mælti, at hann skyldi gjalda lienni jafnmikinn hval síðarr, þá 
er ræki á fjörur hans ; fyrir þann hval galt þorvaldr aldri síðan. 
Ok er hann fór á brott or Selárdal með hvalinn, gisti hann í 
Lokinliömrum, ok er hann var þar um nótt, þá var stolinn í 
hrott sumr hvalrinn; sá stuldr reyndist á hendr þíngmanni 
Rafns, þeim er bjó á Sléttanesi. Ok er Rafn var[ð| þess varr, 
varð liann skjótr til, ok bauð honum at gjalda fyrir þíngmann 
sinn, slíkt fé sem þorvaldr vildi geyrl hafa, fyrir hvaltökuna; 
en þorvaldr vildi eigi þiggja at Rafni lehætr. Ok litlu siðarr 
l'ór þorvaldr ok rændi þann mann, er tekit hafði livalinn, ok 
þaðan af tók þorvaldr at ganga á hendr þíngmönnum Rafns 
at öðru hvoru.

Maðr liét Haukr, er kallaðr var Víga-llaukr, sonr Orms 
l'ornasonar, liann var norðien/.kr at ætt; hann kvongaðist vestr 
á llauðasand, ok lékk llailberu dóttur Markúss Gíslasonar, ok 
fór þangat vistafari til Lopts. þá er Gísli Markússon var full- 
líða at aldri, þá beiddi hann Lopt at gjalda fé þau, er hann 
hafði at varðveita, er þeir Markússynir áttu, ok Loptr galt féin 
af hendi svo sem Gísli beiddi, bæði lönd ok lausa aura. Nú

1) II; brjótz, A. 2) [ Ii) gói) hross, .4.
s) Af kapp. 12—19 er niestr þorri scttr inn i Sturlúngu 4, 12 — 18.
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er Loptr var staðfestulauss, þá fór hann norðr í Dýrafjörð á 
Mýrar, þar bjó [Mögr, er fyrr var gelið1 ; hann var á gömluni 
aldri ok auðigr at fé; hann var þíngmaðr llafns, ok átti hann 
mála á Mýra iandi. Loptr keypti landit at Mög, svo at hann 
spurði ekki Ilafn at, ok fór þangat húi sínu. Víga-Haukr rézt 
þangat lil fylgðar með Lopti á Mýrar. Nú er Rafn spurði, at 
Loptr var kominn á Mýrar búi sínu, þá mislíkaði IVafni við 
Lopt um landskaupit ok búgeyrð, því at Loptr var hávaðamaðr 
inikill ok ódæll, en þíngmenn Rafns vóru nábúar Lopts, ok 
liugðu eigi gott til; hafði Loptr ok nökkvat tygilig2 orð við 
Rafn ok þíngmenn lians, kvezt eigi undir þykkja, hvort þeim 
þælli vel eðr illa hans bygð. þá samnaði Rafn liði, ok fór 
áMýrar með fjölmenni; þá kom þar þorvaldr Snorrason með vj 
menn, ok bauð llafni lið silt, ok gekk í flokk llafns. Síðan 
leituðu menn um sættir milli þeirra, en Loptr var tregr til 
sættar við Itafn. þá fóru þeir Rafn til, ok veitlu á brott læk 
þann, er inn féll í lnisin áMýrum; ok er þeir höfðu þat geyrt, 
þá grunaði þá Lopt, at þeir mundu ætla at bera eld at húsum 
ok brenna bæinn. þá tók Haukr at leita um sæltir, ok þat 
varð at lyktum, at þeir sættust á þat, at Sighvatr Sturluson 
skyldi geyra á milli þeirra Rafns ok Lopts. Eptir þenna fund 
ýfðust þeir Loplr við þorvald, fyrir þat er hann haföi geyrzl 
berr í liðveizlu við Rafn. Eptir þenna atburð gaf llafn þor- 
valdi góða lireiðöxi, silfrrekna ok barskepta, áðr þeir skildust á 
Mýrum, ok mæltust þá enn vel við. Of sumarit eptir á alþíngi 
geyrði Víga-IIaukr lilaupafar lil þorvalds, ok hjó milli herða 
honum, en þorvaldr skeindist ekki, því at hann var í brynju. 
þá Iijó Haukr til förunauts þorvalds, þess er Teitr hét, ok var 
son Árna rauðskeggs; þal högg kom á hönd Teili, á hreifann, 
ok var kallat ckki mikit sár, en höndin féll síðan af honum í 
hreifanum, þá er þorvaldr'' lijarnason skyldi græða hanu. \ 
þau mái var þar þegar sætzt á þínginu; en þat korn upp síðau, 
at þeir Loptr ok Gísli höfðu verit í fjörráðum við þorvald, ok 
þeir hefði heitið at halda upp fébótum fyrir Hauk, ef harm 
hefði unnit á þorvaldi. En er Loplr vissi, at þorvaldr hafði 
ekki skeinzt, þá vildi hann eigi fébótuin upp halda, sein þeir

i) [ H; sá mabr er Mögr liöt, A.
O A, St. (122 a.); rygilig, B, St. 3) þorvarÍJr, 71.



JWns sngii* liISKUPA SÖGUIÍ. 659

hofðu lieitið; svo geyrði ok Gísli, en Hauki þóttu þeir eiga at 
efna nnelt mál við sik, þar er hannhafði ráðit tilþorvalds, þótt hann 
hefði eigi skeinzt; en því vildu þeir eigi fé gjalda, er þorvaldr hafði 
ekki skeinzt af tilræði Hauks. þá sýndist Lopti óvarlikt vera sér al 
sitja í Dýrafiröi fyrir ófriði þorvalds, ok fyrir því fór hann á brult, 
brátt er menn kvómu af þíngi, suðr um land til Eyjólfs goða þor- 
steinssonar, mágs síns, föður Álfdísar konu hans, ok var þar 
um surnarit ok öndverðan vetrinn. þctta sumar fór þorvaldr 
vestr í Dýrafjörð til leiðar, at vitja fégjalda þeirra, er gjaldasl 
skyldu fyrir Hauk, en féin kvómu þar eigi fram. þá beiddi 
þorvaldr ltafu, at liann skyldi fara með honum á Mýrar, at 
ræna bú Lopts, l'yrir þat er fégjöld kvómu eigi fram fyrir Hauk; 
‘en Rafn vildi eigi í þeirri för vera; kvezt veita mundu þorvaldi til 
laga, en eigi til ólaga; rnælti, at þorvaldr skyldi sækja Lopl 
til laga eðr Gísla, um íjörráð eðr fjárhald, ok kvezt veita 
lionum mimdu lil þess. Eptir þat fór þorvaldr á Mýrar ok 
rænti þar mörgu fé, ok lagði ámæli til við Rafn, er hann vildi 
cigi í þeirri för vera. 01' þetta rán orti Heinrekr, þíngmaðr 
þorvalds, vísu þessa:

Rekk[arJ frá ek at ræki, 
ráð er þat mikit dáða, 
kynnist kappgirnd manna, 
kýr tuttugu af Mýrum; 
nú héfir hrunbirk[i]s hvárki 
hlynr, veit ek á því skyn[ja]r, 
illr mun kostr lians [kaltaðr, 
kýr né' land á Mýruin.

Loptr kom eptir jóliu veslr á Mýrar í Dýrafjörð, al ráði 
Sighvats [Sturlujsonar ok Eyjólfs þorsteinssonar. Ok er þor- 
valdr frá, at Loptr var kominn á Mýrar, samnaði liann liði ok 
iör á Mýrar2 með fjölmenni. Til þeirrar farar spurðu vinir Lopts, 
ok söinnuðu þeir liöi ok kv.ómu á Mýrar þá er þorvaldr var 
kominn þar, ok leituðu um sáttir á milli þeirra þorvalds ok 
Lopts. Ok fyrir því, at þorvaldr sá at Loptr hafði þar íleiri 
fulltíngsmenn, þá sættist hann við Lopt, ok fór i brutt síðan; 
ok er liann var í brollu treystist Loptr eigi at vera á Mýrum, 
þvf al honum þótti einskis örvænt fyrir þorvaklji] um tiltektir.

) [ A 2; bialafcr, kycN, .4 I. 2) Mýri, .4 1.
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Loptr fór þá til llafns á Eyri, ok bað at hann skyldi taka \ið 
liouum, kvað Sighvat liafa sent honum orð til ásjá við sik; 
en í þann tið var Sighvatr mikill vinr Rafns. Nú fyrir því at 
Rafni var leitt al kveða nei við þeim er hans þurfti, þá varð 
þat, at hann tók við Lopti'. Um þat sannar Guðbrandr:

Betr [viil ægis2 otra 
opt, lók Rafn við Lopti, 
raun sannar þat, rennir 
ráðgjarn3 halá en aðrir.

Ok er þorvaldr frá, at Rafn liafði tekil við Lopti, þá mis- 
líkaði honum við Rafn sín tiltekja, fyrir óþyktar sakir þeirrar, 
er milli þeirra Lopts vóru. Eptir þat sendi þorvaldr Rafni 
orð, at liann skyldi koma til fundar við liann í Dýrafirði, á þann 
ba; er á Granda liét; þangat kom Rafn viö enn þriðja mann, 
fyrr en þorvaldr, ok beið iians inui. Ok er þorvaldr kom, við 
rnarga ínenn, þá sendi hann orð Rafni, at hann skvldi út ganga. 
I>á gekk Rafn út, ok hans förunautar: Tómas þórarinsson ok 
Sturla Bárðarson; þá höfðu þeir þorvaldr skipazt fyrir dyrnar, 
ok geyrðu kví at líafni ok förunautum hans, en þorvaldr stóð 
slund frá durunum ok hafði sverð í hendi ok brugðit á miðjar 
slíðrar, ok llafn hvarf til lians, en þorvaldr tók kveðju hans, 
ok síðan settust þeir riiðr ok hjöluðu, ok varð þorvuldi ekki 
at orðum við Rafn, ok þat þótti Rafni undarlikt, ok eigi sá 
Rafn eyrendi þorvalds við sik í því sinni. Af þeim fundi fór 
hvorr þeirra lil síns lieimilis. Loptr keypti síðan bæ þann á 
Rauðasandi, er at Stök[k|um hét, ok geyrði þar bú á. þal 
ælluðu margir menn, at Eyjólfr þorsteinsson, mágr Lopts, mundi 
rétta liluta hans, ok þeir Sunnlendíngar, fyrir þíugvistar sakir, 
um ránit við þorvald, en þat varð ekki. ]>á var kveðin vísa þessi. 

Víst eru farnir flestir 
l'álu hests it mesta 
þótt lvðir böl bíði 
bræðendr at harðræðum4; 
menn eru seinir3 sunnan, 
slíkt heyri ek opt, með Lopti

i) ok þótli þar ver&a mikill manna mnnr ínet) þeini, b. v. II. 
i) [ leibr., uillegs, A. a) gctg.; rausgjarn, A.
\) A 2; hartiendum, A 1, B. 0 H; sumir, .4.
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stála1 strangra éla 
slelni ráns at hefna.

Yíga-Haukr ok Hallbera kona lians fóru í brotl af laudi, 
fyrst i Noreg2 ok síðan til Grænlands, ok þótti Haukr mikil- 
menni hvar sem liann kom. Magnús Markússon fór ok til 
Grænlands, ok kom ekki þeirra aptr. Guðmundr hét maðr, 
hann var llallsson ; hann var einhleypíngr ok hávaðamaðr; liann 
geyrðist fyigðarmaðr Gísla Markússonar. Galti het vinr Lopts, 
hann álti hest góðan, þann föluðu þeir Gísli ok Guömundr, en 
Galti vildi eigi selja hestinu, ok gaf síðau Lopti. Ok er Guð- 
mundr vissi þetta, þá geyrði hann eptir hestinum ok ætlaði at 
hafa í brott. Loptr sá at Guðmundr tók hcstinn hjá garði, 
ok fór eptir honum við eun íjórða mann; Gestr hét maðr ok 
Gunnarr, Galti enn þriði; þessir menn fylgðu Lopti. þeir Loptr 
ok Gunnarr vógu Guðmund; þat vígsmál var lagt undir Sig- 
livat Sturluson, því at hann var kallaðr vinr hvorstveggja þeirra, 
Lopts ok Gísla. Gísla þótti sér mjök misboðit í vígi Guðmundar. 
Fyrir víg Guðmundar geyrði SighvatrLopt á braut or Vestijörð- 
um ok förunauta hans, þá er til vígsins fóru, ok þar á ofan 
fégjöld mikil. þá fór Loptr í brott or Yestfjörðum ok suðr 
um land, til lianda Eyjólíi mági sínum, ok var síðan lengi undir 
áraburði Oddaverja.

13. í þann tíma tók' at vaxa mjök misþykki með þeirn 
llafni ok þorvaldi, af þeim ágangi er þorvaldr tók at liafa á 
hendr þíngmönnum ltafus. þorvaldr færði ómaga þíngmanni 
Hal'ns, þeim er Bárðr hét, hann bjó í Heykjarfirði í Arnarflrði. 
þorvaldr setti þar niðr ómaganii at Bárðar, ok fór brolt síðan, 
en Bárðr fór á fund Hafns, ok bað, at liann skyldi færa ómagann 
af hendi honum. Hafn samuaði liði ok fór við lxxx manna 
norðr til ísafjarðar, ok færði ómagann þeim manni er Jósepr 
hét, hann bjó á þeim hæ er i Súðavík hét. þorvaldr varð varr 
við för llafns, ok lóku þeir skútu nökkura þar í Súðavík ok 
lögðu lienni þar í einn leynivog, ok vóru þar meðan Hafn var 
í Súðavík. Hafn lét þar eplir ómagann. Um þat kvóðu föru- 
nautar Hafns kviðlíng þenna:

Færum gildan sá skal ráða
grepp Jóseppi, ríkr Súðavík.

i) suala, A 1. ;) ok þá til Gautlamls, b. v. II.
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Rafn fór heim aptr eptir þat, en þorvaldr færöi aldri síðan 
þann ómaga á hendr þíngmönnum Rafns.

14. Sá atburðr \arð i Skagaflrði, þá er Guðmundr biskup liafði 
v vetr at stóli verit, at þeir Iíolbeinn Tumason ok menn biskups 
börðust í Yíðinesi í Lljaltadal; tókst þar meirr at guðs fyrirætlan 
en at líkindum fyrir liðfjölda sakir: féll Kolbeinn þar, en bisk- 
upsmenn sigruðust. þann vetr enn næsta eptir geyrðu þeir 
þorvaldr Gizurarson ok Sigbvatr Sturluson menn til ailra böfð- 
íngja á íslandi, ok báðu liðveizlu þeirrar, at fara at Guðmundi 
biskupi; en í þetta mál gengu allir höfðíngjar, neina þórðr 
Sturluson ok Rafn Sveinbjarnarson. þorvaldr Snorrason gekk 
or Vesttjörðnm með XXX manna norðr til IJóla. Varð þar sá 
fundr, at vj féilu af þeim er til kvómu, en ix af biskupsmönn- 
um; var biskup tekinn mcð valdi; bafði Snorri Sturluson 
bann með sér í Reykjaholt. Eptir þetta þóttist Rafn ok lians vinir 
keuna nökkurn kulda af ráðum Sighvats í skiptum þeirra þorvalds.

þá urðu í Vestfjörðum mörg' kyn, bæði ísýnum ok draum- 
um. Einusinni, þá er Rafn hafði verit at beimboði í Selárdal, fór 
bann í brott snemma um morginn ok tveir menn með bonum; 
ok cr þeir vóru komnir skamt frá garði, sá þeir Ijós mikit or 
austri frá bænum á Eyri. Rafn sá í ljósinu iij menn. þar 
þóttist bann kenna sik sjálfan ok ij menn aðra. þá sýn sagði 
bann fám mönnum, ok þótti honum mikils um vert. — þórðr 
bét maðr, bann var heimamaðr í Selárdal; liann sofnaði eilt 
kveld, ok dreymdi, at maðr koin at bonum svartr ok illiligr. 
þórðr þóttist spyrja bverr bann væri; bann segir:

Faraldr- ek heiti, döprum dauða
fcrr ek um aldar kyn, ek muu drengi vega
emka ek sættir svika; ok nýta mér nái.

iíann vaknaði ok sagði drauminn.
Guðbrandr bét maðr, er fyrr var gelið; bann dreymdi at 

inaðr kom at bonum inikill ok iililigr; bann þóttisl spyrja, 
bvat manna bann væri. Sá svaraði: (.llér er nú Ingólfr', sá 
onn sami, er þér vitraðist fyrir vígi Markúss.” Guðbrandr 
spurði: ubvort ferr þú með jafnillum tíðindum sem'þá?” — Hann 
svarar: tlbygg at vísu þessi:

i) 11; mörkut, A. 2) St.; Farvaldr, A; þorvaldr, 11. 
3) v. í A; Yigólfr, /I; sbr. Sturl. og kap. 7.



Hnfiis sng<i. BISKUPA SÖGUK. 663

Fagna ek því er ógnir, 
ymr þjóðar böl, glym[j]a; 
allr tekr svarmr at s[v]ella, 
svellr þal er mannfólk h[r]ellir; 
fara man ek suðr it syðra 
snákranns um lið manna, 
farit hefik norðr et neyrðra 
návaldr um far aldar.

Guðbrandr vaknaði ok mundi vísuna. — Eyjólfr bét maðr 
ok var Snorrason, bann bjó at Haukabergi á Barðaströnd; hann 
dreymdi um nótt, al hann þóttist sjá túngl svo mörg sem stjörnur 
vœri, sum full en sum hálf, sum meir en sum minnr vaxandi 
ok þverrandi. Ok er hann undraðist þessa sýn, þá sá hann 
mann lijá sér ok kvað vísn:

kveljast andir 
i o[r]ms gini, 
skelfr ramr röðull, 
ræð ek þér at vakna.

Séþú hvarfa 
heima í milli 
syndauðigra 
sálur manna,

}>á vaknaði hann ok mundi vísuna. — Jón hét maðr, hann var 
þorsteinsson, hann var húskarl á þeim bæ, er á Kúlu heitir, 
þar bjó sá maðr er Iíjartan hét. Maðr hét Símon, hann var 
Kjarnason, hann var heimamaðr Rafns á Eyri. Símon átti 
barn ok byrgiskonu á Kúlu. Jón lillðist at þeirri konu. Einn 
helgan dag fór Símon lil fundar við fylgjukonu sína ok sat á 
lali við hana, en Jón gekk at lionnm ok hjó hann banahögg. 
Fyrirþat víg geyrði Rafn Jón sekjan skógarmann. Nökkuru síð- 
arr færði Jón Rafni höfuð sitt, en Rafn gaf Jóni upp höfuðit, 
en hann þakkaði Rafni höfuðit, ok launaði illu illt höfuð, sem 
síðarr mun sagt verða. Rafn bætti síðan fé fyrir víg Símonar 
frændum hans, ok færði sjálfr fram sýknu lians.

15. |>at var eitt vor, at þorvaldr fór með fjölmenni norð- 
an or Isaflrði til Arnarfjarðar, ok er þeir kvómu ofan á heiðar- 
brún í Arnarfjarðarbotni, þá sá sú kona för þeirra er Ástríðr 
hét, hon var Gunnarsdóttir, Bárðarsonar, bræðrúnga Rafns; hon 
bjó at Rorg; ok er hon sá för margra manna saman, þá sendi 
hon son sinn út á Eyri til fundar við Rafn, al segja honum 
mannaferð ; ok er Rafn spurði þctta, þá sendi hann menn lil 
Selárdals, at Ragn[eiðar]synir kæmi til fulltíngs við liann, með 
svo marga menn sem þeir fengi til; ok þeir sömnuðu at sér
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mönmim ok ilotnðu skipum. forvaldr kom litlu síðarr á Eyri, 
en Uafn liafði sent menn yfir fjörð. J>á er Rafn liafði sanna 
frétt af ferð ]>orvalds, þá bað liann sína menn búast við eptir 
föngum brennu þeirra lsfirðínga. llafn skipaði mönnum fyrir 
í húsum með vopnum, ok lét vera opnar dyrr allar ok skaut í 
slám. Rafn liafði boga ok skaut. J>orvaldr bar eld at lnisum 
þegar er hann kom, ok kveikti fyrir þeim dyrum, cr honum 
þótti minst vörn fyrir verða, en þeir er inni vóru báru í vatn 
ok sýru í eldinn, ok slöktu svo sem þeir máttu. llafn spurði 
liverr fyrir eldinum réði. J>orvaldr svarar, ok segir at liann 
réð fyrir. llafn spyrr, bvat hann gœfi honum at sök, er liann 
bar eld at lnisum hans. J>orvaldr kvað mart til saka. Rafn 
spurði hvat þat væri. J>orvaldr svarar, kvað Rafn hafa verit í 
fjörráðum við sik þá er liann færði ómagann í Súðavík. Rafn 
kvað eigi þat satt vera: uþví at ek vissa hvar skip þitt var, eðr 
þú, þá er ek var í Súðavík, ok hai'ða ek svo mikit fjölmenni, 
at ek átta1 alls kost við þik, þess er ek vilda; svo vissa 
ek er þú vart í ilolli í Önundarfirði, ok hafða ek þá enn ærit 
fjölmenni at geyra slíkan þinn hlut, sem at ek vilda. Nú er á 
hitt at líta, hvat vær skulum til þess vinna, at þú brennir eigi 
bæinn”. J>orvaldr svarar: „þú skalt handsala mér sjálfdæmi 
fyrir þá hluti alla, er ek vil geyra á hendr þér; skaltu járn 
bera fyrir þat, at þú vildir eigi bana minn í Súðavíkrför”. Rafn 
sagðist eigi mundu selja honum sjálfdæmi, ufyrir því al mér mun 
eigi skortr liðveizlu af bragði”. J>eir háðust þar við um slund, 
ok gátu þeir J>orvaldr eigi brendan bæinn fyrir varnar sakir 
þeirra manna er fyrir vóru. J>á sá þeir J>orvaldr hvar skip 
fóru utan eptir firðinum, skiput mönnum okvopnum. J>orvaldr 
spurði þá Rafn, ef liann vildi þeirra mál 1 nökkurs manns 
gcyrð leggja, en Rafn geyrðist til þess tregr, því at liann vissi 
sér þá liðs von. J>á áltu margir menn hlut í at þeir skyldi 
sættast, ok skyldi Rafn hafa þá nefnu um þetta mál, er hon- 
um þætti góð. J>orvaldr var þá fúss til sætta, er hann sá lið 
vopnat fara til fulllíngs við Rafn. J>at urðu málalok þessa 
fundar, at J>órðr Sturluson skyldi geyra milli þeirra Rafns ok 
Jmrvalds, bæði um heimsókn, ok allt þat, er honum2 J>ætli 
geyrðar þurfa í milli þeirra. J>egar er þessi sætt var handsöluð

i) mátta, .4. >) hann, A 1.
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fór þorvaldr i brott með skyndíngi, ok er J>orvaldr var skamt 
í brott farinn, þá dreif mikit lið at Rafni, bæði Seldælir ok 
margir aðrir. ]>eir vóru margir vinir Rafns er mæltu, at þá 
skyldi geyra eptir þorvaldi ok drepa hann, svo berr sem hann 
geyrðist i fjörráðum við Rafn, er liann vildi brenna liann inni. 
En þat sýndist opt, at Rafn var ógrimmr maðr, ok hann vildi 
lieldr deyja fyrir trygðar sakir en fyrir ótrygðar. Nú vildi hann 
eigi geyra eptir þeim þorvaldi, né drepa liann, svo sem hann átti 
þá' kost, ef hann vildi, því at hann vildi eigi vinna þat til fárra 
vetra virðíngar, sem opt kunnu manna ráð verða, heldr vildi 
Rafn hafa svívirðíng af mönnum í orðlagi fyrir guðs sakir, ok 
hætta svo lífi sínu til eilífrar miskunnar aimáttigs guðs. Fyrir 
þessa trygð Rafns ámæltu honum margir menn, fyrir þat er 
hann hafði lálið þorvald undan ganga; svo sem Guðmundr 
skáld Galtason segir Guðrúnu systur Rafns, þá er bon spurði, 
bvat hann heyrði rætt um málaferli þeirra Rafns. Ilann sagði 
ok kvað vísu:

Heyri ek llrafni fjóra2 3 
liyrtælendr ámæla, 
þjóð er til lymsk á láði, 
línspöng! um atgöngu;

raun mun segja sina 
seimhrjóðandi góða; 
vígs er ullr ineð öllu 
e[ijtrþvengs fyrirleitinn.

]>á er þorvaldr kom í ísafjörð, þá sagði bann alltannatum fundi 
þeirra, ok liver sætt verit hafði, en var. — Of sumarit cptir 
riðu þeir Rafn ok þorvaldr með miklu fjölmenni báðir til al- 
þingis. Á þíngi var kníat mál þeirra þorvalds ok Rafns; vóru 
í fyrstu öll vitni borin í hag Rafni, svo sem málaefni vóru 
til; en [er þorvaldr knokaði2 sína menn til ljúgvitna ok eptir- 
mælis viö sik, þá drógust þeir í málinu, ok mællu þá eptir 
þorvaldi allir, nema einn maðr, sá hét Vermundr4 ; hann var 
son þórðar Halldórssonar, hann bar öll vitni eptir því sem 
Itafnsmenn báru ok verit hafði. ]>ar varð ekki geyrt um mál 
þeirra Rafns ok þorvalds, því at þorvaldr hélt ekki þat er þeir 
höfðu ásætzt sín í milli.

16. Eptir um vetrinn kom hvalr norðr á Strandir á land Rafns, 
cn sá maðr, er fann hvalinn, fór ok sagði þorvaldi hvalkvom- 
una. ]>á geyrði þorvaldr þal ráð, at sá er fnndit bafði hvalinn

i) þann, A 1. 2) fjóra (eig. fleirt.) lieyrir kenníngunni til.
3) | II; þrorvaldr kaliaþi, A. 4) II, Sturl. ; Eymundr, A 1; Eyvindr, A 2.
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skyldi segja, at hvalrinn heföi komit á Almennínga, ok lief'ði 
hann þar fest lögfesti hvalinn. En þat gegndi engu. þá fór 
þorvaldr lil með sína menn, ok lét skera hvalinn ok flutti heim 
til sín, en sumum hvalnum skipti liann með mönnum sínum. 
Nú er llafn spurði þetta, þá sendi liann menn suðr um land, 
lil fundar við Hall lögsögumann mág sinn ok þorvald bróður 
hans, ok hafði ráð við þá, hversu hann skyldi þelta mál leið- 
rétta við þorvald; en þeim sýndist þat ráð, at þorvaldr væri 
sóttr, ok þeir menn er tekit höfðu hvalinn, ok Rafn beyggi 
lil mál á hendr þeim til Dýrafjarðarþíngs, ok sækli þá þar at 
lögum. Sendimenn Rafns kvónni aptr til fundar við hann, með 
þeim ráðum, sem þeir höfðu lil lagt. Um sumarit eptir bjó 
Rafn mál til um hvaltökuna á liendr þorvaldi ok þeim mönn- 
um ölhnn, sem al hvalskurðinum höfðu verit ok neytt höfðu 
hvalinn. Sturla hét maðr, son Bárðar Snorrasonar ok þórdísar 
Sturludóttur, hann hafði mál á hendi. Á því þíngi varð þor- 
valdr sekr ok ix menn aðrir, cr at hvaltökunni höfðu verit.

17. Eptir um sumarit reið þorvaldr lil þíngs með fjöl- 
menni. þat sumar fór Rafn eigi lil þíngs. Sturla Bárðarson 
fór til þíngs fyrir hönd Rafns, ok var í ílokki þórðar Sturlu- 
sonar [ok sagði1 til sektar þorvalds at lögbergi, ok þeirra 
manna annarra, er sekir höfðu vorðit um hvalmál. þat sumar 
för Rafn norðr í lsafjörð, ok tók upp seklarfé fyrir þeim mönn- 
um er sekir liöfðu orðit. þá er þorvaldr kom heim af þíngi 
samnaði hann mönnum um allan ísafjörð ok fékk c manna; 
margir fóru nauðigir í þá för með þorvaldi. Jíolbeinn liét 
fylgðarmaðr þorvalds, hann fór at sendíngum þessum, ok nökk- 
urir menn með honum, til fundar við þann mann er Ámundi 
hét. Ámundi var fátækr maðr, ok bjó, þó liann ætti mikla 
ómegð; [hann var þorkelsson, oka þíngmaðr ltafns. þorvaldr 
mælti svo við Iíolbein ok hans förunauta, at þeir skyldu beiða 
Ámunda at fara at Rafni með þeim, en ef hann vildi eigi fara, 
þá mælti þorvaldr, at þeir skyldu vega hann. þeir Kolbeinn 
fundu hann á heyteigi, er hann sló, en kona hans rakaði ljá 
eptir honum ok bar reifabarn á baki sér, þat er hon fæddi á 
brjósti. þeir Kolbeinn beiddu Ámunda, al hann færi með þeim 
á Eyri til Ral'ns; en Ámundi kveðst í engri þeirri fcrð vera

i) [ l>. v. Sturl. •i) [ B; en var, .4.
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mundu, er Ilafni væri til óþyktar. {>á liljópu þeir at honum 
ok vógti hann. Síðan fóru þeir lil fundar við þorvald ok sögðu 
honum vígit, en hann lastaði eigi verkit. f>á er þeir þorvaldr 
kvómu í Dýrafjörð, þá fór kona nökkur með skyndíngi á Eyri 
til Rafns, ok sagði honum lil fara þeirra þorvalds; ok er Ilafn 
heyrði þau tíðindi, þá sendi hann menn til Selárdals, til fundar 
við Eyvind, [ok] bað hann samna iiði ok fara til fundar við sik. 
Rafn sendi ok menn lil Rarðastrandar, lil fundar við Steinólf 
prest Ljótsson ok Gelli þorsleinsson, ok bað þá koma til lið- 
veizlu við sik. þeir Gellir kvómu á Eyri með þá menn er þeir 
fengu til. lVafn hafði geyrl virki mikit ok gott or grjóti um 
bæ sinn. Ileimamenn Rafns bjoggust við komu þorvalds eptir 
öllum slíkum föngum sem til vóru. þeir menn er eigi höfðu 
bolhlífar aðrar, skáru ser stakka or þófum'. þá kvað Sturla 
Rárðarsou vísu:

Hlífðu hamri2 þæfðar 
hjaldrborðs viðum forðum, 
þjóð bjóst þróttar klæðum 
þíngs, gráskyrtur2 hrínga:

nú skerr* 4 margr í morgin 
mótrunnr um sik [spjóta, 
mjólt verðr mundang5 hitta 
mitt hóf, söðulþófa.

þá var með Ilafni Guðmundr [Galta6son, hann var skáld gott 
ok ódæll maðr ok heldr úargr1 * viðskiptis. þat hafði Rafn mælt, 
at honum þótti [þat líkasl" í híbýlum, Guðmundr skáld ok 
lmndr sá cr Ilósta hét, ok því reiddist Guðinundr. Hann 
bjó sik við þessum fundi [frá því9 sem aðrir menn; hann tók 
eina nautshúð hráblauta ok skar á rauf, ok fór í, ok gyrði at sér 
með reipi, eina öxi mikla í hendi, ok gekk út ok inn ok kvað: 
Skal ek með skjaldar runni, Okkr þurfut nú ella 
skapaðr [erumk aldr1 °, atgunni, þeir er opt á mik skella11, 
koma mun geira gjósta, [sýnt mun12 ek seðja lirafna,
ganga fram sem Rósla. saman um allt at jafna.
þorvaldr kom á Eyri með 0 manna, ok er lmnn sér viðrbún- 
íng Rafns, bæði virkit ok fjölmenni mikit, þá sýndist lionum 
óárenniligr báikr þeirra. Síðan seltist þorvaldr niðr á brekku 
einni skamt frá virkinu. Eyvindr þórarinsson hafði samnat

i) þiljuþófum, C. 2) lí; höffei, .1. J) A 2; gráskotru, .1 1.
4) II; skar, A 1. 0) [ It; spiotum ott veríir mör at, A 1.
e) [ getg.; Svertings, B; eyba | i 1, t) [ þann. ivargr), .4 lj örigr, II.
e) [ hreimsamt, U. 9) [ b. v. 11. 10) [ II; er ek a lebr, .4 t.

11) skellaá ;atyrba)sbr. slcjœldo paa. 12) [ getg.j spinomun (suint mun ,41.
I. B. ' 44
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liði um Tálknafjörð ok Dali í ArnarOrði, ok fór skipaliði lil 
Eyrar. Nú er jiorvaldr sá hvar skipin fóru, þá fór hann ofan 
til sjófar með flokk sinn, ok ætlaði at vera á ströndu fyrir er 
þeir Eyvindr kvæmi at landi. Eyvindr sá hvar flokkrinn j>or- 
valds var i fjörunni fyrir. Ilann mælti við sína förunauta, at 
þeir skyldi eigi at landi leggja skipin. jmrvaldr kallaði á skipa- 
mennina ok spurði, hverr fyrir réði; en honum var sagt at 
Eyvindr j>órarinsson réði fyrir. j>orvaldr kallaði á Eyvind, og 
mælti at hann skyldi leggja at landi skipin, uþví al ek vil tala 
við þik”. Eyvindr svarar: ltEf þú átt nökkut vanmælt við mik, 
þá ntæl þú þaðan sern nú ertú kominn, en ek man héðan s[vara], 
scm ek er kominn, því al ek á ekki vanmælt við þik”. j>á 
svaraði j>orvaldr engu. j>á sá þeir, er i virkinu vóru, flokk j>or- 
valds ok skipamennina, hvar þeir kölluðust á. í virkinu vóru 
hræðr Eyvindar ij, Tómas ok Halldórr, ok er þeir sá hvar 
Eyvindr var kominn skipum sínum, þá ganga þeir [or virkinu 
með miklum ilokki á mót Eyvindi, ok er jmrvaldr sá för þeirra, 
þá gengr hann á braut or fjörunni. j>á leggja þeir Eyvindr at. 
landi, ok ganga í flokk þeirra bræðra sinna', ok fara með þeim í 
virkit til Rafns; þá hafði hann CCC manna í virkinu. J>á fóru 
nökkurir menn or fiokki j>orvalds á þann bæ, er á Tjaldanesi 
heitir. J>á mæltu sumir menn við ltafn, at þeir skyldu ganga 
at j>orvaldi ok drepa hann; kvóðu eigi mundu Rafn komasl í 
betra færi; en llafu vildi eigi þat, því at hann kvezt vilja viröa 
til enn heilaga Jacobum postula ok berjast eigi við J>orvald, 
ok hann kvezt aldri mundu um líf lians silja. Sjá ræða Rafns 
var um kveldit fyrir Jakobsmessu. J>á kallaði j>orvaldr á Stein- 
ólf prest Ljótsson, at liann skyldi koma á hansfund; ok Stein- 
ólfr fór or virkinu ok á fund }>orvalds ok töluðu lengi hljótt. 
Síðan fór Stcinólfr aptr í virkit ok leitaði þaðan af um sætlir 
milli þeirra Rafns ok jmrvalds. Um morgininn eptir kom Áli 
Oddsson enn auðgi á Eyri með nökkura menn, ok leitaði um 
sættir með Steinólfi, ok þá sættust þeir J>orvaldr ok Rafn. Sú 
var sætt þeirra, al geyra skyldi um öll þeirra málaferli j>órðr 
Sturluson ok J>orvaldr Gizorarson. Ok þá er þeir höfðu hand- 
salat þessa sælt, þá þakkaði }>orvaldr öllum mönnum, er um 
sættir höfðu leilazt: ltem ek þcssu feginn orðinn, er vér erum

>) [ it; Eyvindr i flokk peirra Tómas ok leggja at landi, A.
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sáttir, því al mér sýnist svo frændi, sem vit sém eigi uppnæmir 
fyrir einum höfðíngja, ef vit erum at einu ráði báðir”. jþá 
bauð Itafn þorvaldi ok öllu föruneyti hans tii matborðs'. þá 
hafði þorvaldr ok flokkr hans dögurð á Eyri. Rafn lét skera 
húð til skúa förunautum þorvalds, því at þeir vóru mjök skó- 
lausir, er langa leið höfðu farit þangat. Ilafn fékk þorvaldi 
ok förunautum hans faraskjóla norðr yfir lieiði til Dýrafjarðar. 
þorvaldr mælti marga vega fagrt til ltafns cr þeir skildu, ok 
hvarf til lians. þá vóru málaefni þeirra kyrr þaðan frá um 
sumarit, ok svo um vetrinn eptir. Um vorit eptir fór ltafn suðr 
til Borgarfjarðar, í Reykjaholt, til sáttarfundar þess er þeir þor- 
valdr höfðu sett með sér; til þessa fundar kom þorvaldr eigi. 
þar kom þórðr Sturluson ok þorvaldr Gizorarson, er geyra 
skyldu um þetta mál, eu þeim sýndist sem ekki mundi stoða 
at geyra um þelta mál, þar er þorvaldr var eigi viðstaddr; 
sýndist þeim þorvaldr rjúfa sætt, er hann kom eigi til þessa 
fundar, sem ákveðit var. Um haustið eplir sendi þórðr Sturlu- 
son orð þorvaldi ok Rafni, al þeir skyldu koma á Skarðsströnd2 
í Fagradal, ef þeir vildi sættast. Til þessa fundar koin Ilafn, 
en þorvaldr eigi. þá þóttusl menn sjá, at þorvaldr vildi enga 
sætt við Rafn. þá fór Rafn á Barðaströnd, í llaga, til brúðkaups 
þess, er Ilaukr þorgilsson gekk at eiga Oddnýju, dóttur Stein- 
ólfs prests. At því boði var ok Eyvindr þór[arin]sstín. Ok 
er lokit var boðinu, þá var llafn eptir í llaga, en Eyvindr fór 
um heiði til Arnarfjarðar ok förunautar hans. Ok er þeir fóru 
út meö Forsíirði til Dufansdals sið um kveld, þá sá þeir eld 
brenna á sjáfarbrekkunum fyrir utan Dufansdalsá. þeim sýnd- 
ist eldrinn bj[arjtr, ok víðr sem stakkgarðs vídd væri. þeir sá 
lengi eldinn, ok ætluðu at fara ok vita hverju gegndi, en tlóð 
var í ánni niðri, ok máttu þeir þar eigi ytir komust; fara upp með 
ánni, ok sá jafnan eldinn. Ain var ill yfirferðar ok upp gengin 
af frosti; fjúk var á ok snækvoma. En er þeir kvómu vfir áua, 
hugðu þeir at eldinum, ok var þá horfinn eldrinn. þeir fóru til 
húss í Dulánsdal ok vóru þar um nóltina, ok sögðu þar sýn 
eldsins, en engi þótlist vila hví sjá sýn mundi gegna, er þeir sá.

18. í Selárdal varð sá atburðr, at húskarlar Ragnheiðar 
vóru rónir á sjó; en er þeir vóru mjök langt komnir frálandi,

2) B‘, Meíialfellsströnd, A.
44'

1) A 2-3 j raatbúrs, A 1.
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þá sjá þeir á sjónum út til hafs eld upp brenna ok skjótt liverfa; 
þeir sá allir þessa sýn, ok eigi meir senn en tveir; en þeir 
sá svo opt, at þó sá þeir allir. Eptir þessa sýn sá þeir blóð á 
klæðum sínum, þat cr þeir vissu eigi livaðan var komit. lim 
kveldit, er þeir kvómu at landi, sögðu þeir mönnum þessi tíð- 
indi; öllum þótti þessi atburðr undarligr. þat var enn í Sel- 
árdal, at sást í kirkju á sönghúspöllum ok á gólfinu utarfrá blóð, 
þat er menn vissu eigi hvaðan at var kohiit. Öllum þótti 
þessi sýn undarlig, cr sá. — Oddleifr bét maðr Jónsson, á 
Skálmarnesi í Jlreiðafirði; hann sá enn blóð á klæðum sínuin 
einbvern dag, er bann var úti staddr; bann undraðist, ok vissi 
eigi hvaðan at var komit. Slíka sýn sá búskarl Oddleifs1 þar 
á Skálmarnesi, ok vissi eigi hvaðan þat blóð var at komit. — 
þorbjörn hét maðr, bann var Magnússon, liann bjó í Valþjófs- 
dal i Önundarflrði; liann gekk út um nótt ena næstu fyrir 
Ambrosiusmessu, um vetrinn þann sama er Rafn var veginn; 
ok er þorbjörn var út kominn, sá bann í landsuðr í loptinu, 
bvar eldr í'ór or landsuðri í veslr, en eptir eldinum sá hann 
mann ríða livítum besti; bann bafði skjöld hvítan ok bjálm á 
höfði; hann var gyrðr svcrði ok bafði böggspjót mikit í hendi, 
ok lagði fepjótið fram milli eyrna beslinum; bann sá at spjótið 
tók lengra fram en hestrinn. þar eptir sá bann mann ríða, 
sá hafði rauðan liest ok bálflitan skjöld, hálfan rauðan, en hálfan 
bvítan; sá bafði ok bjálm á böfði ok gyrðr sveröi, ok mikit 
spjót í bendi, ok fór svo með sínu spjóti, sem sá er fyrrreið. 
þar cptir sá liann mann ríða enn þriðja, sá bafði brúnan besl 
ok deykkvan skjöld, sá var gyrðr sverði, ok mikit spjót í hendi, 
ok bar þann veg sem enir fyrri; hann hafði á liöfði þvílíkast 
til at sjá sem biskupsmítr væri,' þannveg litl sem kolsvört klæði, 
ok svo sýndist lionum öll bans klæði, þau er bann hafði. þessir 
menn riðu allir or landsuðri ok vestr eptir loptinu, því nær 
skjótt sern [fugl flygi". þessa sýn sá þorbjörn svo gerla, at 
bann sá allan fótaburð hestanna, ok svo þat, at mennimir stóðu 
í stigreipum; en þenna atburð sá hann gj[ö]rr en eðli manns 
er til at sjá. — þann vetr enn sama varð sá atburðr á Eyri 
atRafn[s], enn átta aptan jóla, at maðr sá er þórarinn hét Hösk- 
uilsson, þorbjarnarsonar, ok Birnu3 Ámundadóttur: hann sá

1) Jóns, A. 2) [ li; túngl fiíllt, A. 3) A 3, li; eyfca i A 1.



Itnfns saga. BISKUPA SÖGUII. G7I

mann standa fyrir matboröi lVafns, sá var mikill ve\ti, ok liafði 
hjálm á höfði ok sverð brugðit í hendi, ok studdi niðr á borðit 
blóðretlinum fyrir Rafni. Ilann stóð um stund ok gekk á braut 
síðau. þórarinn sat et næsta Ilafni innar frá; þá sá þórarinn 
þessa sýn, en engir aðrir þeir er í stofunni vóru. — þann 
vetr enn sama sá Ilallkatla Einarsdóttir, lion var at kirkju, ljós 
heim undir virkinu, ok horfði annarr endir Ijóssins upp í lopt 
en annarr niðr til jarðar; lienni þótti þetta undarlikt ok vissi eigi 
hverju gegudi. — Steingrímr hét maðr, hann var Ólafsson, heima- 
inaðr Rafns, hann sá ok ljós undir virkinu, sem Hallkatla liafði 
sét, ok íleiri menn sá þessa sýn þann vetr enn sama þar 
undir virkinu.

Hm vetrinn eptir jól fóru þeir Pétr ok Sturla Bárðarsynir 
norðr í Súðavík, ok tóku höndum þann bónda er Jóseppr hét, 
ok son hans er Einarr hét; þeir höfðu sekir orðit um hval- 
mál; þeir höfðu þá lieim á Eyri til Rafns, en hann gaf þeim 
iíf báðum, Jóseppi ok Einari, ok kunni enga þökk þeim Pétri, 
fyrir þat þeir höfðu þá þangat tlutt. Um þenna Jósepp kvað 
Eilífr Snorrason vísu þessa:

Sekr gekk hodda hneykir áðr beið illl ok síðan 
bríngleygr1 af várþíngi; Jóseppr af hvalfjÖsum.

10. þat var um langaföstu et sama vor, al þorvaldr fór 
norðan or ísafirði með tvo menn ens fjórða tigar. í þeirri 
för vóru meðþorvaldi: Bjarni djákn Finnsson, Aðalsteinn djákn 
Re[i]nallsson, Ögmundr Sveinsson, þorgils austmaðr, Steingrímr 
Ásgeirsson, Kolbeinn Bergsson, þórðr Gunnarssou, þórðr Sleins- 
son, Bárðr Bárðarson, Sölvi þóroddsson, Kormakr Ásbjarnarson, 
Ormr Skeggjason, [Eirekr þorvarðsson2 3, Eirekr Rafnkelsson, 
þórðr þorbjarnarson, [Ullr þorbjarnarson'2, þórðr Ilögnason'1, 
Helgi Magnússon, Svertmgr llögnason, Ólafr þorsteinsson, Ólafr 
Helgason, Ásgeirr líalason, Tyrvi Starrason, ími þorkelsson, Jón 
þorsteinsson, Snærir4 húskarl Ileinreksson, tílúmr llelgason, 
þorleifr gjafleifi5, Björn þorkelsson, þorgrímr þormóðsson, [Sig- 
hvatr þorkelsson2. þeir fóru Glámuheiði til Arnarfjarðar. Ok er 
þeir kvómu ofau í Ijörðinn til bygða, þá bundu þeir alla menn 
á bæjum, þar sem þeir kvónni, at engi væri njósn borin fyrir

i) li (= lirínglœgr); huikeygr, A. 2) L h. v. li.
3) Hauksson, B. 4) A 1, 3; Snorri, A 2. s) Gutileifsson, li.
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þeim til Eyrar, en þeim er í böndum vóru þótti þúng sín æfi, 
en börn grétu er bundin vóru, en mæðr eðr feðr máttu eigi 
duga þeim, þar er allir vóru bundnir. Á einum bæ, þar er 
menn vóru bundnir, hétu þeir á þorlák biskup tii þess at þeir 
skyldi lausir verða; þeir hétu söngum; ok er þeir höfðu fest 
heitið, þá spruttu bönd af einum þeirra, ok leysti sá alla, ok 
síðan fóru þeir á bæi, er menn vóru bundnir, ok leystu menn 
or böndum. Rafn var vanr al láta vaka yflr bæ sínum ok 
halda vörðu, en þat kveld, er þeir þorvaldr höfðu komit af 
heiðinni, spurði Rafn heimameun sína, hvort þeir vildi eigi 
halda vörð, en þeir svöruðu, ok kvóðu eigi mundu þurfa vörð 
at haida, er fjúk var úti; sögðu ok, at eigi mundu menn geyra 
til þeirra um langaföstu. Rafn sagði: „þat þikkir mér ráð, at 
haldinn sé vörðr í nótt”. fangat til hal'ði vörðr haldinn verit 
hverja nólt, en þá nótt var eigi vörðr haldinn, er þeir þorvaldr 
kvómu. þá erRafn var kominn í reykkju mátti hann eigi sofna; 
hann mælti við mann, þann er Sleingrímr hét, at hann skyldi 
kveða Andreasdrápu. Hann k\að drápuna, ok eptir hvert eyr- 
indi talaði Rufn mart um þá atburði, er geyrzt höfðu í písl And- 
reas postula. J>á nótt dreymdi Tómas jtrest þórarinsson1 , at 
hann þótfist sjá písl Andreas postula; þat sama dreymdi hann 
alla nóttina, jafnan er hann sofnaði. — þá nótt kom þorvaldr 
á Eyri; ok er þeir kvómu at virkinu, þá settu þeir mann þann 
er Rárðr hét á skjöld, ok lypta skildinum upp á spjótaoddum 
á virkit. Síðan tók hann til við lás duranna, ok rendi frá slán- 
um þeim er vóru á virkishurðunni, ok lauk upp virkinu. J>á 
gekk þorvaldr í virkit ok förunautar hans. Við því biii reis 
Rafn upp, því at liann mátti eigi sofa, ok gekk út; ok er hann 
lauk upp hurðunni, sá hann, at menn vóru komnir í virkit 
með vopnum. Rafn lauk aptr hnrðunni ok skaut loku fyrir, 
ok gekk inn, ok sagði, at menn vóru komnir mjök margir í 
virkit með vopnum, ,,ok hafl þér eigi vel vörð haldit í nótt”. 
Nú risu menn upp hvatliga ok vopnuðu sik. J>eir þorvaldr 
viðuðu þegar fyrir dyrr allar, ok lögðu eld í þekjuna víða. J>á 
er menn Rafns vóru komnir í klæði sín, þá gengu þeir lil 
dura, ok spurði Rafn hverr fyrir eldinum réði, en honum var 
sagt, at þeir réði fyrir er kveikti, en J>orvaldr væri höfðíngi

i) jjórtbarson, A.
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þeirra. Hafn spurði, ef forvaldr vildi nökkurar sætlir af þeim 
taka, kvað hann ráða skyldu sjálfan fyrir, ef hann gæfl bænum 
l'rið, en þeim öllum grið er þar vóru fyrir með honum. Menn 
þorvalds kvóðu Ilafn ok hans menn ómakjigan sætta. þorvaldr 
svarar engu, en menn hans höfðu mörg heimslig orð um þetta 
mál. Ilafn spurði hvar þorvaldr væri, [eðr] hví hann svari 
engu: Hafn segir, at hann kvezt at þorvaldi bezt vænta: ,4þvi 
at ek þykkjumst af honum góðs eins makligr”. þorvaldr svarar 
engu. þá mælti Hafn við prest siun, þaun er Valdi hét, ok 
klerka þá er með honum vóru, at þeir skyldu sýngja óttusöng, 
ok IVafn söng með þeim óttusönginn, en menu hans, þeir er 
ólærðir vóru, vörðu húsin með vatni ok sýru, slíkt er þeir 
máttu at geyra. Svo höfðu þeir þorvaldr óvart komit, at engi 
pati hafði farit af ferð þeirra. þelta sannar Guðnmndr skáld:

Oþykki' þreifst ekka 
undærligum blandit; 
fjón greri ljótlig ljónu, 
liöa ek fált uin þat, miðlum ;

beittr var hragna sætlir, 
brandel þrifust, vélum; 
stóð þann er stýrði lýðum 
stolaherr2 skörúng3 errnm.

þá er lokit var óttusöng geyrðist mikill reykr í húsunum. Eldi 
sóttu þeir bæinn, en eigi með vopnum. þá gekk Rafu lil dura, 
ok beiddi þorvald, at hann gæli grið konum olt börrnnn til út- 
göngu : „enn vil ek hjóða þér fyrir mik þat sem þú vill liafa”. 
þorvaldr svarar engu. llafn mælti: „þat vil ek bjóða þér, at 
i'ara í broll af landi, ok ganga suðr til hjálpar hvorumtveggja 
okkrum, ok koma aldrei aptr til íslands, ef þér þykkir þinn 
sómi meiri en áðr”. þorvaldr neitaði þessu. þá bauð Hafn 
at gefa sik upp til friðar öllum mönnum öðrum, þeim er þar 
vóru í bænum, at hann væri eigi brendr. þá svaraði þorvaldr:

ek mun loi'a öllum mönnum út at ganga, ef þér selit af hcndi 
vopn yður öll, ok leggit þá á mitt vald, hvat ek vil af hvcrjum 
geyra. þetta' vottar Guðmundr skáld:

Hauð til friðkaups fróðum 
fólkprýðandi lýðiirn: 
hann bauð sveit fyrir sinni 
snjallri einn at falla.

þá seldu þeir af hendi vopn sín öll, ok gengu út siðan, karlar

i) getg.; óþpkki, B; óþokki, A. ») = launherr, svikaherr. 
») li; skílrúngr, A. 4) .1 3; þessu, A 1.
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ok konur. J>á er Rafn kom út, var hann tekinn ok haldinn. 
Sturla Bárðarson, systurson Sturlusóna, var ok haldinn, þriði 
maðr þórðr Vífilsson ; en allir menn aðrir, konur ok karlar, vóru 
leiddir í kirkju ok byrgðir þar. J>á lýsti þorvaldr yfir því, at Rafn 
skyldi taka af lífi. Ok er Rafn heyrði þann dóm, þá beiddist 
hann at ganga til skriptar ok taka þjóuustu, ok hann gekk til 
þjónustu við Valda prest, ok mælti skriptagang ok lók corpus 
domini ok féll til bænar, ok féldi tár með mikilli iðran. J>á 
kvaddi J>orvaldr Kolbein Bergsgon at vega Rafn, en batiu 
kvezt þat eigi vilja. J>á mælli þorvaldr við Bárð Bárðarson, at 
hann skyldi vega Rafn. |>á lagðistRafn niðr á kné ok olboga, 
ok lagði hálsinn á eitt rekatré, ok Bárðr hjó af honum höfut 
þar við trénu. Rafn hrærði hvorki hönd né fót er hann sæfð- 
ist, lieldr lá hann á knjánum ok olbogunum, sem hann var 
vanr at liggja tii bænar. Sá atburðr varð undir virkinu, þar 
sem ljósit hafði sézt um vetrinn áðr; þar var þá leir' er Rafn 
var höggvinn, en um sumarit eptir var þar grænn völlr. — 
J>orvaldr lél höggva fót undan Sturlu Bárðarsyni ok J>órði Víf- 
ilssyni. J>essir atburðir urðu annan dag viku í [annari viku- 
langaföstu, viij nóttum eptir Mathiasmessu. J>á rænti J>orvaldr 
bæinn á Eyri öllu lausafé, því er innan veggja var, vopnum 
ok klæðum, húsbúnaði, búsgagni ok mat. í því ráni lóku þeir 
sólurstein góðan ok kyrlil brúnaðan með búnaði; þá gripi hafði 
Guðmundr biskup átta, ok gefit Rafni. J>eir tóku ferju eina, 
er kirkjun átti, ok báru þar á þann fjárhlut, er þcir ræntu. 
Ok er þeir vóru á braut farnir með skipit ok fjárhlutinn, þá 
fuildu heimamenn á Eyri sólarsteininn þar er þeir höfðu eyk- 
inu búit, því at þeir höfðu honum í brott kastað ok kölluðu 
vera hégetiT*; svo ok kyrtilinn höfðu þeir eptir látið, ok köll- 
uðu vera vaðmáls slopp, ok eigi feugu þeir sét á búnínginn. 
J>enna alburð virðu menn svo, at því mætli þeir þessa gripi 
eigi í brott hafa, er Guðmundr biskup hafði átt. — J>at vor 
et sama fór Jmrvaldr eptir páska í annat sinn í Arnarfjörð, ok 
rænti þá marga þíngmenn Rafns. Pélr Bárðarson lét drepa 
þíngmann J>orvalds, þann er Hermúhdr hél, sá.hafði opt verit 
í andskotafiokki við Rai'n. J>orvaldr sendi orð Iíár múnki

1) li; jörbin, A 1; jöríiin er Rafn v. li. hrjóstrug, A 2-3.
2) [ b. v. Ji, St. a) A 2, II; hegeit ol, A 1.
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Geirmundarsyni, at liann skyldi leita um sættir við frændr Ilafns. 
l>á var settr sáttarfundr þessa málaferla, at ráði þórðar Sturlu- 
sonar ok Iíárs múnks, á fungeyri í Dýraflrði. J>á var sætzt á 
þessi mál á þann veg, at þórðr Sturluson skyldi geyra um þessi 
mál öll, þann veg sem hann vildi; xij menn handsöluðu fyrir 
forvald fégjöld, svo sem l>órðr vildi geyra, ok til þeirrar sýknu 
þorvalds, sem þórðr vildi vera láta. Annat sumar eptir á al- 
þíngi sagði þórðr upp geyrðunum. Sú var geyrð hans á hendr 
þorvaldi, at hann skyldi fara utan þá samsumars ok vera utan 
v vetr, nema hann færi á fund páfa ok sættist við hann, ok 
fengi þat af honum, at hann væri utan iij vetr; en er hann 
kvæmi út ok hefði svo í brott verit, þá væri heimil vist hans 
í Vatnsflrði, bústaðr ok þíngmannavarðveizla, en þorvaldr skyldi 
vera óheilagr1 milli Vatnsfjarðar í Breiðafirði ok Stiga í lsa- 
flrði, ok allir þeir menn er fóru til aftöku Rafns, ok skyldu 
aldri koma í þetta takmark, nema þeir yrði [sæhafa nauðgir-', 
þá skyldu þeir fara á hrott fullum dagleiðum. Allir menn 
skyldu vera or þíngi frá þorvaldi, þeir er bygðum vóru í Súg- 
andafirði ok vestr þaðan, í því takmarki sem áðr var tjáð. 
þessir iiij menn skyldu utan fara, ok koma aldreigi út: þorgils 
austmaðr, Steingrímr Ásgeirsson, þórðr tíunnarsson, Bárðr 
Bárðarson, ok vera or Vestiirðínga fjórðúngi at enum næsta 
hálfum mánuði þaðan frá, er þeir spyrði geyrðina. þeir Bjarni 
djákn • ok Kolbeinn Bergsson skyldu vera sekir um allt land, 
nema í Austfjörðum. Ormr Skeggjason skyidi eigi vera í Dýra- 
firði ok eigi í Isafirði. þórðr Steinsson skyldi ok svo sekr sem 
Ormr. Allir menn aðrir skyldu hafa slíka sekt sem þorvaldr, án 
utanför, ok gjalda þó íé: ccc [fyrir mann:* til þess at þeirn sé 
landvært. [En með4 þessum mannsektum geyrði þórðr fyrir víg 
Rafns C lmndraða, [þat fé skyldi gjalda í gulli eða siifri, en því 
at eins annat fé, ef þeim ervið tæki þætti þat eigi verra5. Fyrir 
afhögg við Sturlu vóru geyrvir xxx hundraða; [fyrir afhögg þórð- 
ar Vífilssonar xxx hundraða; fyrir ijörráð við Pétr Bárðarson 
xxx hundraða6. Fyrir aðild vígsakar eptir Rafn vóru geyrvir xxx 
hundraða til lianda Magnúsi þórðarsyni, syslursyni Rafns, er víg-

1) b. v. B, St.; v. í A.
2) St.; [ sœ . . . nauí) sev, A. 3) B; [ frani, A. 4) [ b. v. II.
s) [ B ; i skylld ok gillda í vöru e^r kuikfe en þat eitt Ormr annat

fe ef þat vœri ei til skyldi taka þœtti, 4 1. 0) [ b. v. li.
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sakar aðilinn var, því at synir Rafns vóru þá svo úngir, at þeir 
máttu eigi vera vígsakar aðilarnir. þessi cc liundraða guldust eplir 
því sem þórðr Sturluson vildi. llán þat er þorvaldr rænti á Eyri, 
ok önnur þau er þeir ræntu í Arnarflrði, vóru aptr goldin svo 
sem skyldi. — þorvaldr fór utan, ok gekk suðr til llóms, ok 
var utan iij ár, en meðan þorvaldr var utan lét Pétr Bárð- 
arson drepa íma þorkelsson, en liöggva fól undan Jóni þorsteins- 
syni, því at þeir liöfðu farit með þorvaldi lil aftöku Ilafns, ok 
höfðu eigi fé fyrir sik bætt. þorvaldr kom út þá lianu hafði 
iij vetr utan verit ok gengit suðr, ok hjó síðan í Yatnsfirði 
meðan hann lifði, [ok lýkr þar söyunni1.

202. þessi vóru börn Ilafns Sveiubjarnarsonar ok Ilall- 
kötlu Eiuarsdóttur, þau er or barndómi kvómust: Einarr ok 
Grímr, Sveinbjörn ok Krákr, Steinunn ok Uerdís, Hallgerðr 
ok þuríðr. Einarr ok Grimr týndusl við Grímsey af kaupskips- 
báti. Sveinbjörn ok Iírákr féllu á Örlygstöðum með Sturlu ok 
Sighvati. Steiuurini Itafnsdóttur átli Oddr Álason, ok var þeirra 
son herra Rafn, Ólafr ok G[uðlaugr];'; IJerdís var ok dótlir 
þeirra Odds ok Steinunnar, er átti Svarthöfði Dufgusson. Her- 
dísi [Rafnsdóttur] átti fyrr Eyjóll'r Kársson, ok var þeirra son Eyj- 
ólfr, er féll á þverárfundi, enn vaskasli maðr. Síðarr átti Herdísi 
Sigmundr Gunnarsson, þeirra son var Sveinbjörn, faðir herra 
Eireks, Iírákr ok Steinunn. Hallgerði Rafnsdóttur átti Vikarr 
þorkelsson, þeirra son var Grímr, faðir Einars, Márs ok Vikars, 
ok llrómundr læknir, faðir Iíráks iæknis í llvallátrum ok Vikars 
ok þórðar. þuríði Rafnsdóttur átti IJelgi Sveinsson, er féll á Ör- 
lygstöðum. þeirra börn vóru: Guthormr, Gautr, Vilhjálmr 
ok Einarr, Margrét ok Gunnhildr. Guthormr átti þorgerði 
þorláksdóttur, systurÁrna biskups. Vilhjálmr átti Marínu þor- 
kelsdóttur; Margrétu átti Valdi; Gunnbildi álti Stcinólfr ísleifs- 
son, faðir þorsleins ok Magnúss ok Jóns, ok Herdísar, móður 
Einars llergssonar.

.) b. V. It.
2) kap. 20 v. i II, og er án efa bætt vú> af þeim er látií) hefir rita 

skinnbókiria A (Einari BergssyniP) á li. öld.
3) sbr. St. 7. 3j í A 1 og 3 er eyba fyrir nafninu, en i A 2; G . . .
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Herka Arni biskup, er þessi frásögn er af skrifuð, var sonr þor- 

láks, Guömundar sonar gríss, okHalldóru, dóttur Orms í Iloltum; 
hann var fœddr á því ári sem Magnús biskup Gizorarson and- 
aðist2. Hann fæddist upp með föður sínum.ok móður, en þau 
bjoggu í þenna tíma at Svínafeili at ráði Orms Svínfellíngs, ok 
vóru þar meðan liann lifði ok nokkora stund síðan, at ráði 
Ögmundar llelgasonar, er þá bafði fjárforráð sona Orms. En 
síðan penníngar eyddust fyrir sonum Orms at Iíálfafelli, fóru 
þeir bygðum sínum til Svínafells, en þorlákr varð flrir sakir 
magnsmunar at skipta bygðum; l'engu þeir honum þá Rauðalæk, 
ok fór hann þangat. ]>ar gekk ie af hendi honum, ok undi 
hann sér lítl þann tíma er sundrþykki gerðist milli Sæmundar 
Ormssonar ok Ögmundar Ilelgasonar; ok eptir víg Ormssona 
þoldi liann eigi; fór hann þá með öllu liði sínu á Iieynivöllu 
í Iíjós, lil Jörundar Sigmundarsonar, er átti Guðrúnu dóttur 
lians. ]>essi vóru þá á lííi börn þorláks: Magnús var elztr af 
sonum hans, þar næst Ormr; Árni, er fyrr var nefndr, var 
ýngstr, en af dætrum hans var elzt Ásbjörg, er átti Ilelgi, sonr 
Lopts Svartssonar. þessi Loptr átti Guðrúnu, dóttur Hamra- 
Finns, systur Bjarna;', föður Finns í Selvági ok þóru, er átti 
þormóðr á Gufunesi, faðir Svarls. þeir feðgar bjoggu fyrst al 
Iíálfafelli, áðr þeir keyptu Skála[r] land at Sæmundi Ormssyni. 
Loptr var elztr barna þeirra Ásbjargar, þar næst Bjarni prestr,

i) Öll handrit Arna biskups siigu ern komin frá skinnbók í folio (frú 
mi'&ri 14. iild), sem nú er týnd öll, ncina 2j blat), sem finst í AM 122 
b. folio. Skinnbókin Nr. 12. 4to í bókhlötm konúngs i Stokkhólmi, hér 
merkt S (rituti um 1650), er lögt) til grundyallar. AM 204 folio, og útg.
1820 (merkt U) eru höfb til samanburbar, og bersýnilegar ritvillur í S 
leibróttar eptir þeim, og kapitulatal sett cptir U. Hin öll liandritin eru af 
lakara tagi. Skinnblöi) 2 i 4to í AM 220 folio hafa lieyrt til bók, er engin 
afskript nú finst af þaí> eg veit. 2) 1237, b. v. S. 3) Bjarnar, 204.
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þá Magnús prestr, þá Árni, er síðan varð bisknp. Torfi prestr 
var laungetjnn sonr Helga; átti bann þenna son áðr liann 
fengi Ásbjargar. ]>essar vóru dœtr þeirra Ilelga: þuríðr, Guðný, 
Ilalldóra, Agatba abbadís. Guðrún, er áðr var nefnd, dóltir 
þorláks, átti engi börn þau er menn sé frá komnir. Hin þriðja 
dóttir þorláks var þorgerðr, er fyrr átti Guthormr körtr, ok var 
dóttir þeirra Halldóra, er átli Kolbeinn Högnason. þessa þor- 
gerði átti siðarr Klængr Teitsson, ok var þeirra dóttir Ásta, er 
átli ívarr hólmr.

2. þorlákr ok lið hans var eitt ár á Reynivöllum, þaðan 
fóru þau lil liofs á Kjalarnes ok vóru einn vetr firir búi Ólafs 
Jónssonar, föður Jóns ok Styrkárs; þaðan fóru þau þorlákr í 
Skál austr, ok bjoggu þeir mágar þar þau misseri. Helgi bóndi 
ok allt lið lians lagði svá mikla clsku til Árna klerks, at hann 
gerði sitt allt beimilt lil þess sem liann vildi hafa, því at liann 
sá þenna mann, firir sakir atgervi ok góðvilja, ok allrar fram- 
kvæmdar, vera mundu höfðíngja sinna frænda, ok trúði, at 
honum mundi meiri tignar auðit en þá var fram komit, [ok 
váttaði hann þat optliga; [rækti Árni þetta' alitsaman, þá 
[erj hann var biskup orðinn, framarliga við Helga ok öll hans 
börn. þessi Árni var á únga aldri fálátr, ok aktaði mjök ýmis- 
ligar íþróttir, hagleik ok áskurð, ok trésmíði allt, rit ok bóknám 
ok allar klerkligar listir; var liann af þessu öllu saman fáskipt- 
inn við almenníng. En þaðan frá, cr þorlákr fór frá Rauðalæk, 
gcrði hann sik léttan við alþýðu ok átti liann alþýðu gleði; 
hélt því fram til þess er hann var í Skál, þá fór hann til skinn- 
leiks í Iíirkjobæ með öðrum mónnum. 1 þeim sama leik rak 
hann niðr annat kné á arinhellu þar í stofunni, svá at sprakk 
mjök; lá hann af þvi í rekkju nær viku; þaðan af var hann 
aldri at þesskyns leik né danzi, hvárki áðr né síðan, ok kendi 
sik í þessu mundu hirtan af óskynsamligri skemtan.

Um várit fór þorlákr bygðum til Svínafells, ok hafði Magnús 
þá mest búráð, en Árni var þá stundum í þykkvabæ með Grandi 
ábóla, stundum í Skál ineð fyrrgreindum mági sínum, stundunr í 
Kirkjobæ með Grími presti Hólmsteinssyni, en stundum at Iíálfa- 
felli með þorsteini ábóta[syni2, en lengstum lieima at Svínafelli; 
fór hann í þessa staði alla nokkora vetr, til þess er menn

080

i) [ 204; ok lét Arni þetta optliga í ríkja, S. 2) [ b. v. U; þ. e. Brands ábóta.
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þóttust þuvfa í hagleiksgevðum; hélt þessu fram nokkora vetr, 
þar lil er Magnús bróðir lians fékk Ellesifar, dóttur þorgeirs 
or llolti, vóru þeirra börn Andrés prestr ok Guðíinna, er átti 
J>orsteinn Hafrbjarnarson; lagði þá Árni fram allan sinn hlul 
af penníngum þeim sem faðir hans varðveitti, við hann, utan 
liest ok ígangsklæði; réðst hann þá í burt frá Svínafelli, sakir 
sundrþykkis [icss, er varð milli þeirra frænda, mesl um giptíng 
þorgerðar systur hans, ok fór í þykkvabæ til [fyrrnefnds1 Brands 
ábóla, ok batt sik honum á hendi ok gerðist hans klerkr, því 
hann sá þenna mann mikinn atgervismann í hagleik ok riti, ok 
hvassan í skilníngi til hókuáms, svá at um þann hlut var hann 
formentr ílestmn mönnum at jöfnu námi. [þessi sami' Brandr 
álióti [talaði svá til sinna lærisveina, at engum manni kallað- 
isl hann2 jafnminnigum kent hafa sem Jörundi, er síðan var 
biskup á Hólum, en engum þeim er jafnkostgæfinn var ok 
jafngóðan hug lagði á nám sitt sem Runólfr, er síðan var 
ábóti í Veri, en til Árna, [er fyrr nefndum vér', talaði hann svá, 
at hann skildi þá marga liluti af guðligum ritníngum, er hann 
þóttisl varla sjá, hví svá mátti verða.

3. Nokkoru síðarr kallaði Einarr erkibiskup Brand ábóta 
til sín, ok fylgði Árni klerkr honum lil Noregs, ok var þá 
messodjákn fyrst, ok hafði vígslur tekil af Sigvarði biskupi. 
llerra erkibiskup skynjaði brátt, hvílíkrar röksemdar Brandr 
áhóti var, ok með umráði ok samþykki kórsbræðra kaus hann 
Brand ábóta lil biskups, ok vígði lil Hóla. I þessi ferð fór 
Árni djákn jafnliga í milli konúnganna, llákonar ok Magnúss, 
ok Brands3, er þá var biskup orðinn, ok gerðist þegar mikill 
kunnleikr á milli Magnúss konúngs ok [þessa sama' Árna, sá er 
aldri þraut meðan þeir lifðu báðir. í þessi ferð herra Brands 
biskups varð þat mark á einum veizludegi, at llákon kouúngr 
sá enga réttu fram koma firir Árna klerk ok hans mötunauta, þá 
sem fram kómu firir kennimenn þá er at konúngs borði vóru. 
[[>á] mælti hann: „hvat hafa nú prestar biskups?” — Má af því 
hugsa, hvílíkar hans meðferðir vóru, at liinn vitrasti maðr hugði 
hann æðra mann at vígslum en hann var. En þá er biskup fór 
til íslands, fylgði Árni honum til Ilólastaðar, ok var þar með 
honum vel virðr þat ár sem biskup lifði.

) [ b. V. 204. a) [204; kallatist enguin manni, S. 3) getg.; Brandr, S.
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4. At Brandi biskupi liðnum sendu'Norðlendíngar þenna 
sama Árna í Skálalioli á fund [herra1 Sigvarðar biskups, ok beiddu 
at liann setti mann flrir kennimenn flrir norðan land ok yfir 
staðinn á Hólum; ok er bann kom í Skálaholt, vissi biskup 
skjótl af honum, hvern skaða Ilólaslaðr hafði fengit í fráfalli 
síns formanns, ok hvers Norðlendíngar þyrfti við. Tók hann 
þat ráðs, með samþykki [hinna1 vitrustu manna, at liann gaf 
prestvígslu þessum sama Árna djákn, ok skipaði hann yfir stól- 
inn al Ilólum, at stjórna lærðum mönnum ok ólærðum, þar til 
er sú kirkja fékk sinn formann; gerði hann því svá, at [þessurn 
sama' sira Árna vóru kunnastar framferðir Brands biskups, ok 
hvar þá var hverju máli komit í hans biskupsdæmi. En þegar 
margir vitrir menn vissu, liversu lionum fór þat sköruliga af 
hendi, [trúðu þeir2 þessa hans lirirfarandi framferð vera forynju 
eðr firirfara liinnar fremri tignar, sem síðarr bar raun á:i.

Maðr hét Oddi, hann var djákn at vígslu, ok átti vel penn- 
ínga; hann fékk sér konu, Óiufar Broddadóttur, ok með frænda 
ráði; vóruþar váttar at heitorði. At þessu ráði var- með honum 
Gizorrjarl þorvaldsson, erþann tíma bjó at Stað í Reyninesi, ok 
skildu þau saman ganga at ákveðnum tíma. Sira Árni varð 
þessa skjótliga víss, ok því at Heinrekr biskup, ok Brandr bisk- 
up eptir liann, höfðu báðir subdjáknum ok öllum mönnum þeim, 
sem sværi vígslur[, firirboðit4 at kvænast, lagði hann bann 
firir, at þetta bit ósæmiliga samlag veri bundit framarr. Jarl- 
inn reið þó til brúðkaups með Odda, svá sem ekki veri um 
mælt, ok með lians ráði i'ór fram boðit. En er þessi tíðindi 
kómu firir sira Árna, lýsti hann forboði yfir Odda, ok öllum 
þeim mönnum, er at boðinu sátu. En þann dag sem jarl kom 
heim, brá honum vá firir grön, því at kirkja var byrgð at Stað; 
ok þá er hann spurði hví þat gegndi, var honuui sagt. Nokkoru 
síðarr var fundr lagðr til þessa máls, ok sóttu þeir báðir, sira 
Árni ok jarl, þenna fund; bar jarl fram fornan landssið, ok 
sjálfs síns dæmi ok margra annarra manna, lil þess, at þess- 
háttar hjónalag, sem var með Odda ok hans konu, hefði lengi 
verit lofat, en þat var ófirirsynju nokkot sinn firirboðit. Sira 
Árni sagði á móti, at páfarnir, er öllum iögum eigu með réttu

1) [ b. v. 201. a) [ 204; ok trúfei, S. 3) Brandr biskup dó á 
því ári 1204, b. v. S. 4) [ hans, firirbuím S; bæri vigslur, sum handr.
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at ráöa, höfðu svá frekliga af numit ok flrirboðit þesskyns samlag 
undir pínu fullkomins banns. Um síðir létti jarl firir sönnum 
skynsemdum, ok staðfesti sira Árna, ok tók lausn af honum 
ok allir boðsmenn; sór Oddi af hendi sér konu þá, sem hann 
hafði sér ætlað. At skilnaði mælti jarl við sira Árna: „þess 
vænti ek, frændi, at flestum munir þú verða eigi flrirlátsamr, 
þótt þú eigir málum at skipta, þar sem þú lézt eigi firir mér”. 
Iteið sira Árni heim til llóla, en jarl til Staðar.

þenna tíma, er Jörundr biskup var vígðr tilHóla afHákoni 
erkibiskupi ok skipaðr yfir allt land, sakir elli ok vanmegnis 
Sigvarðarbiskups, vissi liann honum nauðsynligan þann fulltíngis- 
mann, er hann styrkti ok styddi í öllum nauðsynjuin kirkjunnar; sá 
hann engan mann annan betr fallinn til þessa starfs en sira Árna, 
ok því sendi hann hann í Skálaliolt, ok tók Sigvarðr biskup gjarna 
við lionum, var hann þar þá xij mánuði. Á því ári andaðist 
Sigvarðr biskup, ok veitti sira Árni honum graptliga þjónustu'.

b2. þetta sumar tólui hinir vitrustu menn með samþykki 
Jörundar biskups þat ráð, at kjósa3 sira Árna til utanferðar, at 
fara með bréfum, er þat vátluðu, at menn á Islandi beiddu 
virðuligan herra Jón erkibiskup, er kosníngi átti at ráða, at 
liann veldi Árna til biskups í Skálaholti. Hann tók þessu nokkot 
seinliga, en þó, firir sakir bænastaðar allra hinna bezlu manna, 
sigldi hann með bréf þeirra, ok kom á erkibiskups fund, en hann 
gaf eigi samþykki til þessa bænastaðar at sinni, er af íslandi 
kom, ok kaus til biskups sira þorleif in dominica Lætare Jcru- 
salem; en hann andaðist eptir4 páskaviku; var þá sira Árni kos- 
iun ok confirmatus in fcsto sancti Leofrcdi, til Skálaholts biskups, 
ok vígðr in commemoratione sancti Pauli aposloli. Á því ári 
var vígðr Erlendr biskup til Færeyja. Eptir þat er Árni hafði 
liiskupsvígslu þegit af lierra Jóni erkibiskupi, bjó hann ferð 
sína til íslands, leiddi erkibiskup liann út sæmiliga, ok veitti 
honum í vingjöf Decretalem cum apparatu; váttaði hann í 
vígslubréfi herra Árna biskups, at eigi var firir þat þorleifr 
fyrri til kosinn at vera biskup heldr en Árni, at hann fyndi 
nokkorskonar brest vera á hans ineðferð eðr litnaði, því at 
hann reyndi liann at vera bæði vitran ok góðviljugan til allra

1) en Jörundr biskup vígbist til Iíóla árib fyrir, 1207, b. v. S. 
a) liér byrjar fyrra skinnblabiíi, 220. ») 220; skrifa, S. ») í, 220.

I. B. 45
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nauðsynligra hluta ok biskupligra þarfinda, ok þal bauð bann 
bans undirmönnum í krapti guðligrar lilýðni, at þeir tæki við 
honum vel ok sæmiliga, ok sæmdi bann [sem] sinn föður ok 
forstjóra, ok heyrði bans kenníngar. ]>at váttaði ok Magnús 
konúngr í sínu bréíi, at bonum var þessi [sami] Árni kunnigr 
at góðum lilutum, ok þat baö bann ok bauð ölluin sínum þegn- 
um en bans undirmönnum á íslandi, at þeir tæki bann vel 
ok sæmiliga, ok virði liann ok tignaði í öllum þeim hlutum, 
sem til beyra kristiligri hlýðni, beilagri kirkju til sæmdar, svá 
sem andligan1 föður.

Eptir þat er Árni biskup hafði skilit við virðuligan berra 
Jón erkibiskup in divisionc apostolorum, sigldu þeir [i haf, 
ok greiddist þeirra ferð vel ok ekki allskjótt; kóniu þeir- 
skipi sínu í Eyjafjörð þváttdaginn eptir assumptionem bcatœ 
virginis, ok litlu síðarr fundust þeir Jörundr biskup, ok fékk 
Árni biskup honum þau bréf, sem erkibiskup sendi honum; 
stefndi liann þá saman fólki, ok vóru þar frammi liöfð erindi 
erkibiskups ok þær siðbætr, sem bann bafði þeiin boðit. Eptir 
þat riðu þeir báðir samt suðr um Kjöl, ok kómu í Skálaholl 
in decollationc beati Johannis; stefndi Árni biskup þá fund 
við presta ok bændr; lét liann upp lesa boðskap erkibiskups, 
ok stóðu þar þessir blutir í, at allir menn knéfalli meö upp- 
haldandi böndum þann tíma í messunni, er lialdit er upp boldi 
ok blóði várs lierra, ok svá þá er boril er til sjúkra manna; 
svá ok, at engi maðr festi sér mey eðr konu tii eiginorðs áðr en 
lýst veri í kirkju þrem sinnuin; svá ok, at frillumönnum skuli 
flrirbjóðast at taka Iírists líkama at páskum, utan þeir festi frillur 
sínar til eiginorðs, eðr skili við þær fullkomliga; svá ok, [at] 
allir staðir ok tíundir skildi gefast í biskups vald; svá ok, at 
engi skildi byggja dautl fé á leigu. Tók alþýða manna vel 
þrimr binum fyrrum greinum, en um staðamál ok okr var seinliga 
tekit. Síðan sendir bann þenna boðskap um alll sitt biskups- 
dæmi; tóku þeir bonurn, er bann heyrðu síðarr, mjök sömu leið 
sem hinir fyrri. — Á þessu sama bausti ok öndveröum vetri fór 
Árni biskup víða um Sunnlendínga fjórðúng, var lionum játað 
hinum minnum kirkjum, en þeir sem binar ríkari kirkjur héldu 
vóru fastari flrir. Oddastaðr var þá kallaðr kaupaland af þeim er

) andligura, S. 0 [ b. v. 220.
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hann liéldu, ok vildu því einkis mals á ljá, né grein á gera hvat 
kirkjan ætti, ok fór biskup heim viö svá búit, ok var heima þann vetr.

6. At vári komanda hafði Arni biskup hönd á Oddastaðar- 
máli; lét liann þá raunarstefnu stefna til þess, hvárt Oddastaðr 
veri kirkju eign; ok er at þíngi kom, reið hann til þíngs, ok 
krafði dóms um þetta mál; var þá dæmt, at Oddastaðr veri 
kirkju eign, ok svá þar með þær eignir, sem henni bárust. 
Á því sama þíngi krafði biskup staðar í Hítardal; þar hafði 
klaustr verit. Ketill Loptsson, er þar bjó, vildi hann eigi upp 
gefa. Biskup bjósl til at bannsetja hann þá þegar á þínginu; 
ok er Ketill. sá, at þat mundi eigi firir farast, jáði hann, at 
greiða af liendi staðarins fé at sinni, þeim sem biskup vildi, 
en kallaði þat þó ekki rétt; [skaut hann' ok margir [aðrir] 
sínu máli á kouúngs dóm2. Biskup jáði því. ef haun yrði sam- 
þykkr erkibiskupi, en ella sagðist hann einum saman erkibisk- 
ups dómi hlíta nnindu um3 4 þetta mál. At ákveðnum tíma sendi 
biskup Ólaf ábóla ok Bunólf ábóta, ok þorgrím prest Magnús- 
son lil viðtöku staðarins Ijár, en þeir kómu aptr með þeirri 
sögn, at eigi var lauss staðrinn eptir því sem ætlað var. Firir 
þetta fjárhald bannsetti Árni biskup Ketil, eplir ráði lærðra manna 
sinna, in translatione sancti Thorlaci episcopi Slcallioltensis-*.

þetta sumar reið Árni biskup flrir norðan Sólheimajökul, 
ok rak biskupligt embætti um Austfirðíngafjórðúng, ok eptir til- 
skipan herra Jóns erkibiskups hóf hann tilkall á alla staði, þá 
sem [þar vóru; en þótt þat yrði með nokkorum mótmælum 
af þeirra hendi, sem þar héldu kirkna5 eignir, fékk hann vald 
yfir flestum stöðum, utan jþváttá ok Ilallormsstöðum; gengu þvi 
Austfirðíngar léttligar at þessu, at hinn sæli þorlákr, með ráði 
Eysteins erkibiskups, hóf þat sama tilkall á Svínafelli til Sigurðar 
Ormssonar, ok liann jáði biskupi þeirri kirkjueign; vóru ok 
eptir þessu dœmi vel flestir staðir í hans vald gefnir í Aust- 
firðínga fjórðúngi. En eptir kirkjuvígslu ok messu skipaði hann 
staðinn í lén Sigurði, ok af þessu tiltæki biskups hófst sá vandi, 
at höfðíngjar í Austfjörðum skipuðu staði [með ráði eðr samþykt6

1) [ 220; skutu, S. s) 220; dóminu, S. a) 220; yfir, S.
4) firir miklum mannfjölda, ok stóí) hann i þvi banni þat sumar ok 

um vetrinn, b. v. 220.
») [ 220 ; áí)r héldu þesskyns, S. o) [ b. v. 220.
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biskup.a allt til Árna Biskups. En af því liann tók öll kirkna 
forráð, af hverjum sem áðr hafði, undir sik, vóru margir 
tregir til at segja sér af hendi þat áhald, sem þeir þóttust 
áðr eiga. — Um haustið snýr biskup heim í Skálaholt, tók hann 
þá einkanliga at bera alla önn firir staðinn ok lians eign; var 
þá í burtu Jón Skúmsson, er lengi liafði þar ræðismaðr verit. 
Staðrinn var þá mjök af sér kominn sakir húsa, en kirkja hrörnut 
mjök at þökum'. Nú því at biskup var áhugamaðr mikill 
ok stórmenni í lund, ok veitti mörgum mikit gott, ok varð því 
stórt í at ráða: var þá lil bús ok staðar ger eigi minni skuld 
en ccc hundraða, varð sú skuld sakir- annarra fjölskylda seint 
algoldin.

7. HerraÁrni biskup hafði ok optliga fjölmennar veizlur heima 
á staðnum, ok fóru þær [fram] með miklu kappi ok stórménsku, 
því at lians lmgr var gjarn af öðrum stórt at þiggja, svá ok 
harðla gjarn stórt öðruin at veita. Firir slíka hluti ok aðra 
þvílíka varð hann stórliga frægr ok mjök sóttr af alþýðu; 
hann sat opt yfir málum manna, ok þólt hann hefði eigi ver- 
aldligt vald, sem hinn heilagi Ambrosius biskup hafði á sínum 
dögum, vildi þó hverr hann til síns máls kalla, meðan þeir vóru 
sjálfráðandi firir konúngligum valdsmönnum, ok þóttu þann 
tíma þau mál ílestum mönnum bezt komin, er hann sá yfir; 
fékk hann af slíku mikit kallz ok annsemd, ok þar ijárkostnað 
meö. Mörgum mönnum sýndist hann heldr oplarr halla gerð- 
um á klerka, en óvini sína; virðu menn þá fyrstu sök til þess, 
at liann vildi eigi láta þá vanrefsaða vera, sem hann átti yfir 
at dæma, en sú önnur, at hann mætti firir þat djarfliga heimta 
réttindi firir sik eðr sína vini í þeim hlutum, sem aðrir áttu 
þeim svara í þeim málum, er hann átti eigi yfir at dæma, en 
sú hin þriðja, at liann gerði sér vini af óvinum í því, er hann 
hélt þeirra lilut langt fram, þótl vinir hans veri í móti, sem 
forðum gerði Jón Loptsson, ok endrtrygði þá óvinina með sa;md- 
um eðr fégjöfum. En þat sem hann sýndist klerka harðliga 
dæma, ef þeir gerðu leikmönnuin aflaga, var með fyrrnefndum 
þrem sökum sú hin fjórða grein, at honum þótti ill þeirra föll;

») Jirotin búshægindin, þau er lengi höfbu vel enzt, meban Sigvarbr 
biskup mátti fulla umsjá veita, b. v. 220, og endar hér fyrra blabií). 

t) getg. ; v. i S.
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íirir þat kostgæföi liann af þeim at venja öll ókynni, svá at 
hvergi veri heilagri guðs kristni ósæmd at þeim. Mörgu sinni 
bar ok svá til, ef þeir gengu glaðliga við hann at borði, [þá] 
skipaði hann þeim fésamar vistir, eðr veitti aðrar hjálpir, svá 
at þeir máttu vel við sín málalok una. — Árni biskup breytti ok 
margri skipan hinna fyrri biskupa tii miskunsemdar: hann 
[skipaði] at þau börn, sem eigi fengu skírn, skildi grafa utan 
við kirkjugarð, en áðr vóru þau grafin fjarri vígðum stöðuin 
sem sekir menn, ok kölluðu fáfróðir menn þau útburði; veitti 
þat ok mörgu sinni, at í þeim stöðum, sem þau vóru grafln, 
fengu menn firir sakir eiginnar ótrúar ok andskotans [umsátra 
ýmisligar sóttir, eðr undrsaniligar sýnir ok margskonar mein1 * 
sinna fylgjara. En síðan virðuligr faðir Árni biskup eyddi 
þessi villu, fengu menn í þeim stöðum, er þau vóru síðan 
jörðut, ekki mein af þessi fjandans umsát; fann ok fyrrnefndr 
Árni biskup dýrðarfullt dæmi hins mikla Augustini til þessarrar 
skipanar, þess er heldr kvaðst viija vera sem þessi börn, en 
eigi vera; þat taka svá vísir menn, at hann vildi heldr eiga 
þeirra heimván. J>at var ok siðvani ok skipan liinna fyrri bisk- 
upa, at lík þeirra manna, sem utan kirkju stóðu flrir vanhagi 
sína, ok á þann tíma, sem þeir liðu or líkama, ok stóð 
þessi skript á: at lík þeirra skildi eigi í kirkju bera, en grafa 
þó í kirkjugarði, en hann skipaði, at hvers manns lík, þess 
sem at kirkju ætti leg ok í sætl var við kirkjuna, skildi í kirkju 
bera. þat var ok siðvani, at þær konur, sem á sæng andaðist, 
skildi grafa í kirkjugarði, ok bera eigi lík þeirra í kirkju, en 
liann skipaði, at lík hverrar þeirrar konu, er í sætt veri við 
kirkjuna, þó at af sængarferð andaðist, skildi í kirkju bera; 
skildi kona ganga með loganda kerti firir líkum þeirra kvcnna, 
er í sjúknaði höfðu með bóndum sínum börn alit, en flrir allra 
annarra líkum með engu kcrti; liann skipaði ok: í þeim sjúkn- 
aði sem þær áttu börn at fæða, at þeirra3 skildi vitja, skripta, 
husla ok olea, ef þær veri banvænar, þegar þær veri í sætt 
við heilaga kirkju, en áðr var þvert i móti af biskupum boðit.

8. Um várit eptir þenna vetr fóru menn á millum Árna 
biskups ok Ketils Imptssonar, þess er hélt Hítardals stað, ok

i) [ 204; umsátnim ok ymisligum sóttum e . undrsamligum sýnum ok
margskonar meinum, S. 2) getg.; þær, S.
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um síðir kómu þeir saman; sór Ketill sér af hendi staðinn, ok 
liann skildi hann aldri kalla sína eign né sinna erfíngja, nema 
Jón erkibiskup eðr Magnús konúngr dænii honum, hann sór ok at 
greiða staðinn af hendi at næstum fardögum ok alla hans eign, 
ok at bæta þat sem hann hefði brotið í óhlýðni ok rángindum við 
heilaga kirkju ok biskup sinn, eplir hans dómi ok þeirralæröra 
manna, sem hann vildi til kalla með sér, ok at halda aldri stað á 
móti biskupi sínum, efhannheföi réttatmæla. Tók þá þorgrímr 
prestr Magnússon, sá er áðr hafði þegit staðinn canonice, viö 
lionum ok allri hans eign á næstum fardögum, sem áðr var skilt.

Árni biskup hélt þá enn áfram Oddastaðar máli, en þeir 
bræðr, synir Steinvarar, sem áðr eru nefndir, kölluðu stað- 
inn móðurarf sinn, því at Steinvör móðir þeirra keypti hann 
með miklu fé af Birni Sæmundarsyni ok Sæmundi Haralds- 
syni utan biskups ráð; síðan kevpti Sighvatr hann at móður 
sinni liálfan, ok þóttist hann firir því meira í eiga, en þeir 
Loptr ok Sturla bræðr hans. Nú því at Árna biskupi þótti 
mikit firir al fella stórmæli á þá bræðr, el' nokkorr mætti 
annarr útvegr lil finnast, sá er heilög kirkja mætti fá sína 
sæmd, geröu þeir samníng á með sér, at Árni biskup skildi 
þola, at þeir bræðr ælti búnað á stað, ok hafa þar góðan smið 
til kirkju uppgerðar, ok fá honum efni til þeirrar smíðar; en 
ef nokkut tálmaði smiðinn, skildi herra Ilunólfr ábóti ok 
þorsteinn Ilalldórsson, er þá bjó at Ilváli ok átti íngigerði 
Philippusdóttur, kveða á hvat flrir skildi koma; þeir bræðr 
skildu ok tregðalaust uppgefa staðinn ok halda engri hans 
cign, ef sá orskurðr kæmi, al biskup ætti þeirri kirkju at ráða 
ok liennar fé, af beggja hendi konúngs ok erkibiskups; ok 
skildi ok sá standa sem þeir gerði, þó at þeir dæmdi öðru- 
vís. Steinvararsynir skildi ok gjalda fé með stað, nema þeir 
konúngr ok erkibiskup kallaði þá frjálsa þar af. J>eir skildu 
ok fé þctta útgreiða at sumri, nema þeir fengi af sér prófat á 
næsta þíngi lögliga með yfirsýn Árna biskups. þeir bræðr riðu 
heim, ok héldu þat alll sem þeir urðu ásáttir.

9. Á þessu sumri sendi virðuligr herra Magnús konúngr 
til íslands þorvarð þórarinsson ok Eindriða böggul, hirðmann 
sinn, þar mcð Sturlu þórðarson með lögbók norræna, ok var 
þá cptir um sumarit jálað þíngfararbálki, ok tveimr kapitulum 
or erfðabálki, um festarkonubörn ok um arfleiðíng, ok þegngildi
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um allt land, en eigi íleira. — At gervum þessuin samníngi 
um Odda, seinkuðu margir, þeir sem þvílík mál áttu, at 
ganga at borði við biskup um þessar kirkjueignir, sem þeir 
béldu, böfðu flestir þá vörn flrir sér, at berra Jóni erkibiskupi 
mundi ókunnig kirknamál á lslandi, ok sögðust eigi trúa mundu, 
at honum mundi sýnast at kalla þær af þeiin, ef hann vissi, at 
þeir, sem þær gáfu at upphaft, skildu æfinlig forræði þeirra 
undir sik ok sína arfa, en undan biskupum ok lærðum mönn- 
uin. Rafn Oddsson, er átti j»uríði dóttur Sturlu Sighvatssonar, 
ok þá bjó í Stafaholti, slóð ok mjök í móti biskupi um staða- 
málin; honum hafði Magnús konúngr skipat hálft ísland. Hann 
sannaði firir almenníngi, at konúngrinn vildi eigi samþykkja, 
al bændr veri sviptir þesskyns 'eignum, ok eigi heldr, al þeir 
veri saklausir bannsettir; en biskup sagði á mót, at þat var 
fals Rafns, en eigi orð konúngs, ok þat vóru frá upphafi kirkju- 
lögiu, at eigi skildu leikmenn, heldr klerkar, varðveita allar 
kirkju eignir; en þólt Ijótligr kaupmáli ok at rétlindum ómátu- 
ligr veri á þessurn kirkjum gerr, átti þat at standa i honum, 
sem nokkoru var nýtt, en hitt, sem firir öndverðu var ónýtt, 
mátti enga hefð gera né band, ok átti firir ekki at haldast. 
Nú þó at biskup flytti þessar skynsemdir, fékk hann eigi lærðan 
almennínginn firir fortölum Rafns. Ritaði Árni biskup til Jóns 
erkibiskups, ok sagöi frá, livar kirkjumálum var komit, ok svá 
livat þá hindraði, ok beiddist af honum fulltíngs, ok at hann 
kendi honum þær skynsemdir, sem kirkjunnar ok hans óvinir 
yrði firir at láta. — J>etta sama ár, scin samníngr var gerr 
við Steinvararsyni, ritaði [fyrrnefndr] Árni biskup til [virðuligs 
herra] Magnúss konúngs, þess er liann trúði sannan ok full- 
kominn vin kirkjunnar, at með sínu konúngligu valdi byrgði 
munn á þessum hcnnar óvinum ok sínum inótstöðumönnum. 
En er Magnús konúngr sá þessi bréf, tók liann vel hans mál- 
um, en ritaði á móti sína beiðslu, svá sem at henni þeginni 
vildi hann fulltíngja biskupi at fá framgang síns vilja, ef firir 
lians fulltíng fengi liann framkvæmd síns vilja, en sú var kon- 
úngsins beiðsla, at biskup skildi eggja menn á íslandi at taka 
við lögbók hans, ok sagði at honum var svá flutt, at sakir 
burða, vígslu ok framkvæmdar, mundi liann mcstu á lcið koma 
um þenna lilut vife landsfólkit; liann tjáði ok þat firir lionum, 
at þat veri biskuplig skylda, al cggja lólk á þá hluti, sem þeim
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var bæði i sæmd ok uppreist, siðbót ok nauðsyn. Konúngrinn 
ritaði ok, bvernig hann tók biskupsins beiðslu, at hann kallaði 
hann tii sín með fullkomnum blíðskap, ok sagðist bæði hann 
ok aðra hina beztu menn bjá sér vildu liafa, at ráða um þenna 
vandahlut; lét liann ok fylgja þessu bréti fagrar presentur: 
silfrker gyit utan ok innan, ormstúngur ij, buðk af [e]lectuario 
gott við frosli; kómu þessar [gjaflrj til [herraj biskups annat sumar 
eptir þíng, með l'yrrnefndum Eindriða böggul, ok brást bann 
vel við konúngsins sendiboð, ok lagði á allan liug at þau fengi 
framkvæmd; var ok á þessu þíngi lögtekin öll lögbók, sú er 
konúngrinn hafði utan sent, nema erfðabálkr var eigi lögtekinn, 
nema tveir kapitular, er hit fyrra sumarit var játað.

10. Árni biskup bar jafnliga mikla annsemd firir því, 
hversu þetta mál mætti gagnsamligan enda eiga; sá liann eigi 
annan líkara útveg, en leggja sjálfan sik í hættu, at eigi veri 
firir hans leti í saltlagiðsök hins krossfesta, ok réltindin undir 
fótum troðin; víkr hann skjótliga undir konúngsins sendiboð, 
ok siglir til Noregs þetta sumar; fóru þá af íslandi margir 
hinir ríkari menn, Hafn Oddsson, J>orvarðr þórarinsson, Sig- 
hvatr [Hálfdánarson] mágr hans, með umboði iögliga teknu af 
bræðrum sinum Lopti ok Sturlu, lil þess at svara ok sækja 
Oddamál, ok Einarr þorvaldsson, er Vatnsfjarðar kirkju hélt 
firir Árna biskupi. þá sigldi ok þorsteinn Halldórsson, Ketill 
Loptsson, Brandr Andrésson ok margir aðrir. [>at sumar tók 
Sturla þórðarson við lögsögn, er áðr hafði þorleifr hreimr. 
þeim biskupi fórst vel ok tóku Noreg, ok tók Magnús konúngr 
honum með mikilli blíðu. Á þessu ári var vígðr Gregorius 
páfi [decimus], en áðr hafði páfalaust verit nær V ár. í þenna 
tíma var í páfans hirð sira Sighvatr, kórsbróðir af Niðarósi, vin 
Árna biskups, ok firir lians bæn fékk Sighvatr af páfanum 
Gregorius þat privilcgitm, undir innsigli Hermanni, er þá var 
primarius herra páfans, al fyrrnefndr Árni biskup skildi leysa 
mega xxx þeirra rnála, sem áðr hafði hann eigi vald yfir, eptir 
þeim hætti sem þat sama bréf váttar. Iíom þessi [sami sira] 
Sighvatr á þessu ári aptr íNoreg með þeim tíðindum, at þessi 
Gregorius páfi hefði eplir ij ár stefnt öllum erkibiskupum ok Ijóð- 
biskupum, ok þar með ýmisligrar tignar formönnum heilagrar 
kristni, utan þeim sem fullkomin nauðsyn tálmaði, í þann stað 
sem Leontium heilir, til almenniligs þíngs, at allir þessir for-
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menn skildi komnir ij. kul. Maji mánaðar, at tala um lausn 
liins heilaga Jórsalalands, ok at kalla þær þjóðir, er Greciam 
bygðu, aptr til almenniligrar trúar, af þeirri þrætu sem þeir 
hófðu í staðit. En því at Árni biskup sá sik eigi mega pen- 
íngum ná af íslandi, svá at eigi yrði hann ofseinn til þessa 
fundar, sótti hann á fund' Jóns erkibiskups at þessu ok at 
mórgum öðrum sínum málum, þeim sem áðr eru sögð, ok 
einkanliga um kirkna mál á Islandi, þótt hann hefði þat ritað 
í móli þeim beiðslum þcssa Árna biskups, at hann skildi svá 
fram fara sem hann hóf upp-; ok þegar Jón erkibiskup vissi 
hans girnd, lét hann upp flrir honum allan sinn vilja, svá ok, 
at hann bannaði leikmönnum lög at segja um kristinn rétt; 
gerðu þeir svá meðan þeir lifðu. Herra Jón erkibiskup hug- 
leiddi þá lengd ferðarinnar ok fjölskyldi þá, er Árni hiskup 
varð firir fulla nauðsyn at bera í þeim málum, sem [upp vóru 
hafin;,*á íslandi, cn eigi til enda færð; gaf liann lionum leyfi 
at fá menn firir sik til nefnds þíngs í Leonis. Tók þá 
sira Sighvatr þetta starf á sik ok umboð með ráði erkibiskups, 
at svara ok játa öllum þeim málum, sem Skálaholts biskupi heyrðu 
á þessu þíngi; leysti hann þat umboð vel af hendi, [sem váttar 
þat bréf meistara Nikulai af Tracia, er þá var kapalin Gregorii 
páfa meðan þíngit slóð, ok páfinn hafði til skipat at ransaka 
umboðsmenn biskupanna, hversu þeirra hréf fóru af hendi* 2 * 4. 
Margir hlutir gerðust þar um Árna biskup í þessi ferð, er 
mikillar frásagnar veri verðir, frá sæmd þeirri, er Magnús kou- 
úngr veitti honum, ok liann reið þann vetr [með honum] um 
miðföstuskeið or IJjörgvin ok austr í Sarpsborg til móts við 
Valdimar Svíakonúng ok bræðr hans. Á þeim vetri gaf Magnús

i~) hér byrjar siíiara skinnhlaíiilb 220: (sótti hann) virWigan herraJón 
erkibiskup, o. s. frv.

2) GjOrtii herra Árni biskup því svá, at liann sá engan jafnlikligan til 
at sigra meh sér sina mótstÍMUmienn, scm Jón erkibiskup. Árni biskup 
vissi ok, at Jón erkibiskup ætlabi nýjan kristinn rétt at skipa, sem liann gerhi, 
ok hann liafbi botit honum meb þessum hætti fram at fara á Islandi, sem 
hann fór fram í Noregi; girntist iiann ok af sjálfum erkibiskupi at heyra, 
hvat (hann) vildi nýta láta or hinum forna kristnum rétti á íslandi, eha hvat 
hann vildi or láta, ebr cptir hverjum bókum þat skyldi samansetja, sem i
vai-þ at leggja, b. v. 220. j) [ 220; upphöfí), S.

4) [ b. v. 220; í hinum cr lilaupií) yfir frá af licndi til af hendi.
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konúngr Eireki syni sínum konúngsnafn í Björgvih, en Ilákoni 
Iiertoga[nafn1.

11. Nú af því at [herra] Árni biskup hefir kunnigt gert 
herra Jóni erkibiskupi hvar komit var staðamálum á íslandi, 
ok þá vóru til Noregs komnir formenn þeirra: okbeiildist hann 
ráðs ok fulltíngs um þessi mál. Byrjaði erkibiskup ferð 'sína 
um sumarit til Björgvinar, var þar firir Magnús konúngr ok Árni 
biskup ok fjöldi annarra göl'ugra manna. Var þá settr stefntidagr 
iij. kal. Julii, at Oddastaðar inál skildi ransakast ok daimast af Jóni 
erkibiskupi. Magnús konúngr var beðinn at sitja hjá dómi þeim, 
en liann bauð at lá mann til páfa þann er vel kynni al flytja þetta 
mál firir honum, [eu biskup liéldi honum kost; hann neitaði 
því2. Konúngrinn fékk þá Auðunn, er hestakorn er kallaðr, hinn 
vitrasta mann lil landslaga, ok annan herra þóri, son Hákonar, 
er var erkibiskup firir Jón erkibiskup, þann er vel kunni kirkj- 
unnar lög, at heyra af sinni liendi, at Sighvatr veri eigi ofsóktr. 
En sú var sök til þess, hví um Oddastað var kært, at liann 
var frægslr af stöðum, en mörg mál þótlu fullkomin hin minni, 
þau er eina leið vissi við, ef or veri skorit um it meira.

Á tilsettum degi, þá er virðuligr herra Jón erkibiskup 
hafði til sín kallat þá menn, sem honum líkaði við þetta mál 
at hafa, var fyrstr af þeim herra Árni biskup af Skálaholti, er 
hann skipaði at vera sóknarmann á Sighvat Hálfdanarson ok á 
annan mann Einar Vatnsfirðíng. Sighvatr hélt Oddakirkju, ok 
átti at svara firir bræðr sína Lopt ok Sturlu. Einurr liélt Vatns- 
fjarðarkirkju ok átti firir hana svörum at lialda. Árni biskup bar 
fram sínar kærur með þessum liætti: „Minn virðuligr lierra 
Jón erkibiskup I Ek Árni biskup kæri firir guði ok yðr upp á 
Sighvat Ilálfdanarson, at liann heldr ok kallar sér kirkju liins 
heilaga Nicolai í Odda til forræðis ok allra aftekna, ok bræðr- 
um sínum. Nú firir því, at Sighvatr á hér svörum at halda 
firir báða bræðr sína urn þetta mál, þá beiöumst ek, at þér 
dæmit heilagri kirkju öll þau féttindi, sem hon á at hafa, en 
mér ok mínum eptirkomöndum réttum allt vald ok forsjó kirkj- 
unnar, slíkt sem Skálaholls biskupi heyrir eptir guðs lögum.” 
— Sighvatr hafði þessi svör firir sér á móti: „Ek Siglivatr,” 
segir hann, „ætli ut þal skilorð mætti standa, sem Sæmundr

í) [ 220; dóm, S. 2) [ b. v. 220.
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Sigfússon gerði flrir Oddastnð, at hann skildi sér forræði 
ok varðveizlu hans, ok sínum örfum æflnliga.” En þá er 
þetta var fram borit, sór prestr Árna biskups firir bann upp á 
sái lians, at biskup skal satt fram bera eplir sinni samvizku, 
ok eigi leyna sannindum þeim sem hann er spurðr at [íj þessu 
máli. Slíkt hit sama sór Sighvatr upp á sína sál. Herra Árni 
biskup kærði ok með þvílíku móti á Einar Yatnsfirðíng um 
Vatnsfjarðarkirkju, ok [meðj sama hætti sór hann, sem Sig- 
hvatr liafði áðr svarit um Odda mál. Síðan var Sighvatr spurðr, 
iivárt Oddaslaðr veri kirkju eign kallaðr. Ilann kvaðsl ekki 
mundu því á móti mæla, ok svá þó, at Oddaverjar skildi varð- 
veita. Sighvatr segir firir erkibiskupi, at Steinvör, móðir hans, 
keypti Oddastað at Dirni Sæmundarsyni ok Sæmundi Haralds- 
syni, ok síðan tóku þeir Sighvatr ok bræðr lians í erfð eptir 
hana. Sighvatr játaði ok, at hann á hcr svörum at halda ílrir 
bræðr sína, ok því hefði þeir samþykt. Með sama hætti beidd- 
ist Árni biskup af Jóni erkibiskupi, al hann dæmdi honum 
slíkt vald, sem til Skálaholts biskups heyröi yfir kirkju í Vatns- 
firði undan Einari þorvaldssyni1, en Einarr segir, at þórðr 
[föðurjföðurfaðir hans, lét gera kirkju í Yatnstirði, ok lét 
vígja með þeim máldaga, at hann ok hans réttir erfíngjar, 
hverr eptir annan, skildi eiga forræði íirir ok varðveizlu. Árni 
biskup svaraði svá2, at af því kallaði hann á um þessar kirkjur, 
at lionum sýnist, at þeir megi þær eigi halda né eiga með 
réttindum, ok at erkibiskup bauð honum svá í skyldu ok hlýðni 
við guð ok sik, at hann rétti slika hluti með valdi síns bisk- 
upsligs embættis, með öðrum þcim hlulum, er umhóla þurfa 
á íslandi í Skálaholts biskupsdæmi, ok hann segist ok svá liafa 
skilitjwra, at þau segja biskup eiga vald yfir kirkjunum ok 
öllum þeirra eignum, en Ieikmenn eðr ólærðir menn megu 
þær með engu móti at erfðum eignast, ok eigi megu þar skil- 
dagar firir ganga; eigi megu ok kirkjurnar kaupast né seljast 
utan mikils sáluháska, ok því fær engi sá réttiliga haldit þær 
né haft, er svá kemst at. Jón erkibiskup tók þá til máls: 
„Af slíkum skynsemdum at skilja, sem nú hefir Árni biskup 
hér framflutt, beiðir liann oss, at vér dæmim af Sighvati ok

i) er sór kallatji kirkjuna til forræta ok aftckju, b. v. 220.
a) af báíium þeim Sighvati ok Einari, b. v. 220.
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bræðrum lians, svá ok af Einari þorvaldssyni, forræði ok [alla 
aftekju' allra eigna þeirra kirkna, sem fyrr vóru nefndar, at 
ónýt[t]um þeim vörnum, svá at aldri 'síðan eigi þeir ok þeirra 
erfíngjar nokkort tilkall kirknanna. Nú af því at heilagrar 
kirkju lög vátta, at Ijótligr kaupmáli, eðr af réttindum'2 ómátuligr, 
má ekki band fullkomna með réttu, [ok þat sem í fyrstu er 
eingis vert, þá má þat eigi síðan firir nokkot standa, þó at 
stundir líði, ok forræði þessa staða mátti engi biskup undan 
sínum eptirkoinöndum3 [gefaj; ok af því at þetta mál er til 
várs dóms komit: þá gerum vér þenna orskurð í nafni föður 
ok sonar ok beilags anda, at vald ok skipan, forræði ok varð- 
veizla Oddastaðar ok Olafskirkju í Vatnsfirði, með öllu því sem 
þar liggr til, hvárt sem þat er tekit eðr ótekit, neytt eðr óneylt, 
nema þat eitt, sem til kirkju þarfinda befir haft verit, dæmum4 

vér undir Árna biskup í Skálaholti ok hans lögliga eptirkomendr, 
honum ok þeim eilífliga firir at ráða, ok firirbjóðum Slghvati 
ok bræðrum hans, ok svá þeirra örfum, Einari ok hans örfum, 
nokkot ákall um þetta. Var þetta gert í lijörgvin, þá er liðit 
var frá burð drotlins várs Mcclxxiij ár, á Jakobs vöku aptan3.

Síðan er virðuligr herra Jón erkibiskup hafði lokit á 
dómsorði um vald ok varðveizlú Oddastaðar, þá bar Sig- 
hvatr þegar fram þessa kærslu firir erkibiskupi, ok sagði [at] 
Sæmundr Jónsson heföi fengit lxc vöru Páli biskupi þá er hann 
fór til vígslu, með þeim hætti, at Sæmundr skildi laka biskups- 
tíundir af svá mörgum bæjum ákveðnum í nánd Oddastað á 
liverjum xij mánuðum; skildi þetla vera leigur af þessi vöru, 
sem herra biskup liaföi við tekit, þar til cr lxc veri greidd í 
öðru lagi af Skálaholtsstað Sæmundi eðr haus örfum; kallar 
Sighvatr þat til marks, at Sæmundr ok hans arfar höfðu æ 
tekit á hverju ári svá miklar biskupstíundir af sömurn bæjum 
sem fyrr var sagt, þar til er Árni biskup tók þær af Odda- 
verjum. Árni biskup svarar, at hann kunni eigi í inóti at 
mæla, at þetta hafði svá farit, sem Sighvatr ílutti, en sagðist 
eigi vita, hvárt ættmenn Sæmundar liöfðu firir þessa, eðr aðra 
grein einbverja, liaft ok sér kallat biskupstíundir þessar. }>or- 
varðr þórarinsson leitaði þá at sanna sögu þessa með Sig-

1) [ 220; allra aftekja, S. i) 220; afrettindis, S, 204.
3) [ b. v. 220, sein endar hér. 4) sóru, S.
4) þessi dómr finst og í transscripto Ögmundar biskups, ár 1518.
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hvati mági sinum. Herra erkibiskup spurði þá Sighvat, hversu 
mörg ár Sæmttndr ok hans arfar höfðtt tekit biskupstíundir 
þessar; en þótt Sighvatr vissi þat eigi, fanst skjótt, at síðan 
Páll bisknp fór til vígslu vórtt liðnir nær lxx[xj vetra. Nú með 
því, at hvárirtveggju höföu flutt slíkt sem vildu, ok Sighvatr 
heiðir dóms af herra Jóni erkibiskupi um þelta mál, þá sagði 
[erkijbiskup þat vera sinn dóm, at með því Sæmundr ok hans 
arfar höfðu tekit vj htindruð vöru á liverju ári af biskupstíundum, 
þá höfðu þeir skuld sína á x árum, en þat er þeir höfðu meira 
tekit þar af, þat eigu þeir allt aptr at gjalda stólnum í Skála- 
holti, en þat verða vel ccc hundraða vöru. Nú al svá luktu tnáli 
þessu ok teknu ráði af herra Jóni erkibiskupi, þá segir svá 
Árni biskup, at hann gaf alla þessa skuld, flrir sína hönd ok 
slaðarins í Skálaholti, öllum þeim mönnttm, scm þessu máli 
áttu at svara, nema nokkorir af þeim gerðist óverðugir þessarar 
uppgjafar í mótgangi eðr óhlýðni við sinn biskup ok heilaga 
kirkju. Eptir þenna atburð lögðu allir mótstöðumenn kirkj- 
unnar niðr þat sem þeir þóttust eiga á at halda, ok létu af 
sér, at kalla, kirkjur, h'várt sein þeir höfðu áðr þær með verði 
keypt eðr í erfð tekit. þessir menn önduðust islenzkir þenna 
vetr: þorsteinn llalldórssou, Brandr Andrésson , líetill Lopts- 
son; en á íslandi: Vilhjálmr prestr Sæmundarson ok Ketill 
prestr þorláksson. — þetta sumar fór Árni biskup til íslands 
með mikilli blíðu við konúng ok erkibiskup, ok þetta sumar 
kómu lil íslands þeir Rafn Oddsson [okj þorvarðr þórarinsson, 
ok með ílutníngi biskups ok þeirra fyrrnefndra valdsmanna 
var þetta haust játaö norrænuin erfðabálki. At Marteinsmessu 
kom biskup heim til slóls síns, varð fólkit honum stórliga 
fegit; tók hann þá enn á nýja leik at styrkja gnös kristni í 
mörgum heilsusamligum kenníngum.

12. Litlu eptir messudaginn hóf hiskup heimanför sína 
til Borgarfjarðar ok tók veizlu í lleykjaholti, þar bjó þá Egill 
Sölmundarson; hann hafði flrir búi sínu þórunni, dóttur Garða- 
Einars, ok fengit til eiginkonu at frænda ráði; en því at Egill 
var subdjákn at vígslu, ok hann liafði þessa konu fengit í ólofl 
Sigvarðar biskups, mislíkaði Árna biskupi þeirra samband, ok 
taldi mjök á þau bæði, ok neyddi drjúgum lil skilnaðar með 
hótnn stórmæla ok banns. Nú þvíat sakir forns landssiðar, 
ætternis ok ástar, ok þess er þau vórtt börnum bundiu, at þau
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áttu sonu, Snorra og Jón, er kallaðr var eptir Jóni murta Snorra- 
syni, ok dætr þrjár, íngibjörg ok Hallbera, er Kolbeinn jarl 
átti, ok Guðný, cr gipt var Finnbirni, syni Sigurðar í Ilvammi 
í Vatnsrlal: gekk Egill tregt at borði um þetta mál, en því at 
Árni biskup þröngði fast, bæði með valdi ok skynsemdum, tók 
Egill þanu kost, at sverja eptir boði Árna biskups þessa J>ór- 
unni sör af hendi með þeim eiðstaf, sem í kirkjulögum er 
skipaðr; var þórunn gipt öðrum manni, er Sigmundr hét, 
ok var son Ögmundar, son[ar] Digr-Ilelga, er bjó í Kirkjubæ. 
Tók þá biskup í sætt þau bæði, ok skriptaði eplir því sem bon- 
um líkaöi. Átt liafði Égill fyrri við þeirri konu er Guðný hét, 
er stjarna var köllut, Valgerði, Steinunni, ok þórarinn prest, er 
kallaðr var kaggi. lýokkoru síðarr fylgdi Egill þórunni Valgarðs- 
dóttur, ok vóru þeirra börn: þórðr lögmaðr, Andrés, Helgi, 
Gyða ok Álfheiðr.

13. Eptir lyktað mál þeirra biskups ok Egils, sneri hann 
ferð sinni ofan til Bæjar ok reið með honum mart fólk. Á 
þeim degi varð sá atburðr, at sá maðr er Marleinn hét, ok var 
Másson, ok ráðamaðr var lengi at Helgafelli með herra Ólaíi 
ábóta Hjörleifssyni, reið á aðra hönd Árna biskupi ok stórliga 
nær honum. En er þeir vóru komnir fram um bæinn í Kálfa- 
nesi, lijó váveifliga með mikilli öxi til þessa Marteins sá maðr 
er Guðlaugr hét, ok var Tannason; kom höggit á handlegginn 
nær öxlinni, ok varð mikill áverkinn, svá at blóð þat, sem af 
undinni sprændi, hljóp stórliga mjök á klæði biskups. En sú 
var sök milli Guðlaugs ok Marteins, at hann hafði í vápna- 
skipti vegit í Dölum Tanna, föður Guðlaugs, en í liefnd hans 
var þegar veginn Páll, bróðir Marteins, eigi íirir aðra sök, en 
hann skaut undir bróður sinn skjótara hesti en þeim sem áðr 
reið hann, ok kom honum svá undan bana, en flýði eigi sjálfr, 
sem hann ætti ekki um at vera. Málin vóru í dóm lagin, ok 
féllust vígin í faðma; en þvíat þessi Guðlaugr var þá barn at 
aldri ok ekki at sættum spurðr, þóttist hann missa föðurbóta 
við Martein. Biskup varð af tveimr sökum stórliga reiðr þess- 
um Guðlaugi: var sú hin fyrri, at hann þóttist at ijölhöggi 
hafðr náliga, ok mikil ván á, at á hann mundi komit hafa höggit, 
ef af Marleini hefði slokkil, þar sem drjúguin lágu saman axlir 
þeirra, en sú önnur, at lionum þótti flrir sína návist hafa tekit 
verit frekt til óhappsins, þvíat Marteinn hafði eigi varazt um-
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súlr. Hann kallaði ok Martein sýknan, þar sem áðr var dæmt 
málit ok veitlar trygðir. En Guðlaugr mat lítils þykkju bisk- 
ups um þetla, þvíat liann liafði á sér stórar skriptir um stund 
ok stórmæli Árna biskups, þar til er liann gekk lil sættar við 
liann, bæði firir þann ósóma, er biskupi þótti til sín gerr, ok 
þann áverka, er Marteinn fékk af honum. Vóru mál þeirra 
dæmd á alþíngi, en þó stóð Guðlaugr undir skriptum hörðum 
um slundarsakir; hafði hann ok tveim sinnum öðrum leitað 
mein at gera Marteini, en um síðir líknaði biskup Guðlaugi 
firir bæn herra þórðar á Möðruvöllum, ok tók af honurn sína 
óblíðu. Marteini varð langt mein at sárinu ok varð þó alheill 
um síðir. Biskup fór þaðan út í Melasveit, ok skipaði þeim 
hlutum, sem honum þótti nauðsynjar til standa; eptir þat sneri 
hann til Nesjanna, ok svá heim áleið'. þaðan sneriÁrni biskup 
suðr um heiði ok var lieima í Skálaholti þanu vetr, ok var sá 
hinn fimti hans biskupsdóms.

14. Um várit reið Árni biskup austr um ár, ok setti þann 
prest í Odda, er Grímr hét, ok var son llólmsteins bróðurþor- 
geirs í Holti, ok Jóns, er álti Herdísi, dóttur Jóns Örnólfssonar. 
Móöir Gríms var Guðrún, dóttir Orms breiðbælíngs Jónssonar; 
iiafði þann stað áðr haldit Sighvatr Hálfdanarson með bræðr- 
utn sínum, sem fyrr var gelið. En þótt hann veri í fyrstu 
hinn gildasti af mótstöðumönnum biskups, tókst brátt með þeim 
hinn mesti blíðskapr sá er lengi hélzt. Fór [Sighvatr nú bún- 
aði sínum2 í Skipaholt, þar sem Árni Jónsson bjó, mágr hans, 
ok á þessum vetri setti biskup2 fullkomliga kristin[s]dómsbálk 
saman með ráði Jóns erkibiskups, er hann lét síðan fram halda 
eptir því sem sagt mun verða; má sá hverr, er forvitnar, lesa 
svá sem i honum stendr orð eptir orð.

Um várit eptir þenna vetr fór af Noregi ad curiam virðu- 
ligr herra Jón erkibiskup ok Askatín Björgvinar biskup, Andrés 
biskup af Oslo, ok sóttu þat yenerale concilium, sem um várit 
var haldit í Ueone iij. hal. Maji mánaðar, ok kómu aptr á sama 
ári með þeim boðskap páfans Gregori ok skipan þessa þíngs, 
at allir klerkar skildi um vj næstu ár leggja tíundir af öllum 
rentum sínum; en þat sama statutum kom híngat um sumarit

0 ^etta liaust siglir Jörundr biskup, b. v. S, 204, og mun vera skotib 
í) [ U; liann þá, S. i) hann, S.inn.
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eptir með ljréfum Jóns erkibiskups, sem váttaði með hverjum 
hætti várir biskupar skildu þessu efni fram halda á váru landi 
við klerka ok almúgann, ok Jörundr biskup fór með sem enu 
mun sagt verða.

Á þessu sama ári urðu þau tíðindi á fyrrgreindu þíngi in 
Leonti: Grœci hvörfu aptr til almenneligrar kristni af þeirri 
þrætu sem þeir höfðu haldit um stundar sakir, með ráðum ok 
röksemdum Gregori páfa. J>á sendi ok Philippus Frakkakon- 
úngr Magnúsi konúngi part af krónu várs herra Jesu Christi. 
J>á var ok Eðvarðr Englakonúngr krossaðr til Jórsalaferðar ok 
margir aðrir dýrðligir höfðíngjar. J>á andaðist Jakob erkibiskup 
í Danmörk. Magnús konúngr iét efna til kirkjugerðar í gras- 
garði sínum í Pjörgvin. Valdimarr Svíakonúngr flýði í Noreg 
firir bræðrum sínum, hcrtoga Magnúsi ok júnkherra Eireki; 
ok þá er hann kom aptr í Svíaríki varð hann fanginn ok gaf 
upp krúnuna, ok komst eptir þat á flótta á Konúngahellu. J>á 
varð í þrándheimi svá stórl hagl, at hinir stærstu haglsteinar 
stóðu xv aura. |>á branu bær í Túnsbergi. — þetta sumar 
reið virðuligr herra Árni biskup til alþíngis, ok með hans full- 
tíngi var lögtekinn hinu nýi kristinsdómsbálkr, utan fá cajntnla, 
þa[u] sem menu vildu eigi samþykkja, f’yrrum en' herraMagn- 
ús konúngr ok Jón erkibiskup gerði þat statt, hversu þau 
skildi standa, svá sem þeir vóru beðnir af almúganum.

15. Á þessu sumri kom út Jörundr llólabiskup ok svá 
statutum concilii generalis, þat sem fyrr var af sagt; eu þegar 
Árni biskup sá bréf páfaris ok Jóns erkibiskups, fór hann um 
allt landit ok þíngaði til þessa máls, ok prédikaði firir fólki, ok 
eggjaði menn at láta krossast til Jórsalaferðar, birtandi flrir 
mönnum þær aflausnir, sem herra páfinn hal'ði geflt þeim, 
sem með sínum líkama ok af sínum kosti færi lil Jórsala, ok 
berðist, ef þarflr gerðist, til frelsis því helga landi, sein sjálfr 
guðs son lignaði með sínum dreyra, at þeir skildi fá fullkomna 
aflausn ok líkn allra þeirra synda, scm þeir hefði játað með 
viðkomníng hjarlans, með aukníng verðleiks ok ávexti eilífs 
verkaups í himinríki, svá ok at páflnn tók alla krossaða menn 
undir sitt vald, ok vernd Pétrs poslula ok sjálfs síns, ok öll

) hér byrjar fyrsta skinnblaíití) 122 b., og er því fylgt.
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þeirra skuldahjón ok allar1 þeirra eignir, skipandi biskupana 
um alla kristni verndarmenn2 þessum mönnum til allra réttra 
mála, þeirra sem þeir ælli viö aðra menn at skipla, hvern í 
sínum biskupsdómi, ok þat mcð, at krossaðir menn skildu 
eignast öll þau einkamál ok allar þær réttarbætr, sem standa 
í almenniligu afgiptarbréíi þeirra manna, sem krossins beit fylla. 
Skipuðust ok margir menn vel við lrans kenníng, ok tóku ný- 
nefndan kross á sín klæði; sumir lögðu penga fram; gaf ok 
herra Árni biskup sitt bréf með innsigli til sanns vitnisburðar 
öllum þeim, sem [hann] lagði krossinn á, eptir tilskipan herra 
páfans. En um tíundargerð afkirknafjám skipaði hann svá til, 
at þar sem menn tæki einnar persónu verð á tólf mánuðum 
betr en til vj marka brendra, skildi greiðast af hinn líundi hlutr 
til frelsis helgu Jórsalalandi um vj ár, at engum kostnaði af- 
töldum. IJann skipaði ok, at hverr prestr, sá sem messusöng 
befði, skildi til þessarrar ferðar leggja eyri vaðmáls á hverjum 
þessarra vj ára, er tíundin slóð yfir. Hann þá ok þat af bónd- 
um, at hverr sá sem þíngfararkaupi gegndi gæfi hinum helga 
krossi alin vaðmáls á hverjum vetri af þessum vj; skildi saman 
teljast vj bændr í hverjum stað, svá at fyrsta ár lyki einn af 
þeim firir alla þá, en annarr annat ár, hinn þriði hit þriöja, 
til þess er liðin veri vj ár. Hann lét ok presta sýngja dag í 
viku, með tilskipuðu ofl'icio afpáfanum, messu firirþessum ófriði, 
ok bað kalla þar fólk til álögulaust, at ofl'ra, hverjum eptir 
því sem guð kendi honum; varð þetta offr allt saman slórliga 
mikit. llann skipaði ok hina skilríkustu menn hvervetna, at 
taka þetta le saman, svá at þat kom allt vel til skila eptir hans 
skipan. llann valdi ok hinar vísustu persónur af preslum sín- 
um, at predika kross, með sínu bréfi, ok at eggja fólk á ný- 
greindar miskunnargjafir almáttigs guðs drottins várs.

16. Á þessu sama ári gipti herra Árni bisluip Guðnýju, 
dótlur Ilelga Loptssonar ok Ásbjargar systur sinnar, þórði Halls- 
syni af Möðruvöllum í Eyjafirði, ok var veizlan heima í Skála- 
holti at áliðnu sumri; er þar af sannast at segja, at hverjnm 
sínkum manni mundi þat vera mjök minniligt torræki, ef hann 
lét svá sína penga tærða, sem þar tærðu þessir frjálsir menn 
sinn kost, er efnit fengu til þessarrar samdrykkju, þvíat allt,

i) 1 eijbr.; allra, 122. 
I. B.

i) verudarmann, 122.
46
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fór saman, at boðsmenn vóru margir ok mikillar frægðar, mikil 
húsakynni ok mikilmannliga innan búin, ok innleiðslan stór- 
mannlig, vistaföngin valin, drykkrinn dýrr, útleiðslan ágæt af 
beggja liendi.

þenna vetr var herra Árni biskup heima í Skálaholli; en 
þvíat sjálfr guð sýnir þá einkanliga sína elsku við sína sonu, 
er liann leggr á þá sprota sinnar ráðníngar: lagðist Árni biskup, 
at vilja þess, er sína menn vill hirta með margföldum mótfell- 
um, í sjúknað á jólaföstu, ok sú sótt þreyngði hoúum svá mjök, 
at hann lá í rekkju mikinn hlut föstunnar, ok um síðir þótli 
vinum hans ok sjálfum honum þat ráð, at hann stefndi til sín 
þeim frendum sínum, sem ná mætti, ok þeim öðrum mönnum, 
sem liann vildi til ráðagerðar þangat kalla; ok er þeir kómu 
þar, gerði hann svá sem sannr vinr laganna lögligt testamentum, 
þat sem enn er varðveilt heima þar á staðnum, ok annan aptan, 
þá er menn kómu þar fákátir at rekkju hans, mælti bann við 
prest sinn, þann erHallr het, ok var ritari hans: Jiversu þikkir 
yðr senj skipist sóttarfar mitt”? Hann svaraði svá sem einn 
íirir alla: „Herra”, segir hann, „nú sýnist oss sól vár at setri 
komin”. Ilerra biskup lnigleiddi orð hans, ok skildi til hvers 
hann mælti, ok lil hvers koma mundi, ok sá alla hryggja þá 
sem hjá vóru. J>á mælti biskup svá: unú it fyrsta sinn sé 
ek, at þér elskit mik”. J>ar næst lét hann olia sik til lykta, 
ok beið öröggr guðligrar tilskipanar. En þvíat faðir allrar 
réttrar miskunnsemdar sá þenna mann nauðsynligan sínu fólki, 
at bera starf ok mæðu, firir þat tók hann af honurn þúnga 
þessarrar sóttar, ok veitti at móti fagnað langrar heilsu, at fagn- 
aðar degi hins signaða burðar síns sæta sonar, ok urðu þá 
biskups ástvinir stórliga fegnir ok margir aðrir.

At liðnum þessum jólum var herra Árni biskup at stóli sínum 
til várs. þann [vetr] urðu þau tíðindi, at Gregorius páfi andaðist 
iiij. idus Januarii, ok kallar alþýða hann helgan. J>á var kosinn 
Innocentius quintus, in festo sanctæ Agnetis, ok litlu síðarr vígðr. 
Ilann var fyrstr páfi af prédikarahúsi, ok lifði eigi allt til Jóns- 
vöku. J>á var tekinn til páfa Octinbonus cardinalis, rómverskr 
ok ágætr ok kallaðr Adrianus quartus. Hann söng enga messu, 
þvíat hann varð eigi vígðr til prests, en hann andaðist íirir 
vígsludaga milli Maríumessna. J>á var tekinn til páfa meistari 
I’etrus Ilispanus cardinulit á drottinsdag firir krossmessu, ok
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kallaðr Joliannes x\j“s — j>enna vetr var ófriðr milli Dana 
konúngs ok Svía. Valdamarr Birgisson Svíakonúngr kom til 
Björgvinar á fund Magnúss konúngs. Um sumarit eptir var fundr 
þeirra Magnúss Noregskonúngs ok Magnúss Birgissonar, er 
Svíar höfðu þá til konúngs tekil; sá fundr var í Gautelfi við 
Ilörsaberg, ok leitað um sættir milli þeirra bræðra Valdimars 
ok Magnúss, ok vanst ekki at í því sinni. Magnús konúngr 
gaf í Túnsbergi jarls nafn Magnúsi jarlssyni, [syni Magnúss 
jarls1 af Orkneyjum. þá andaðist þorgils Stafangrsbiskup.

17. Á þessu bausti, er umliðit var, kom til Magnúss kon- 
úngs bref biskupanna ok sýslumanna ok liandgenginna manna 
á íslandi, ok þar ineð almúgsins, at menn böfðu lögleiddan, 
eplir boði biskupanna ok tilskipan herra Jóns erkibisluips, nýjan 
kristinsdómsbálk, ok var þetta bréf með allra þeirra innsiglum, 
ok þó með þeirri grein, at þeir vildi honum eigi meirr fram- 
lialda, en hann stæði til þess er konúngr ok erkibiskup vildi 
annan skipa eðr þessum breyta þar sem þeim líkaði; ok jafn- 
fram þessi frétt kom firir konúnginn sú sögn, at biskupar 
bannaði heimamönnum sínum at greiða skatta eðr þíngfarar- 
kaup, svá ok at biskupar legði á menn nýja tolla eðr pynd- 
íngar, svá sem um matgjafir þeirra vatnföstu nátta, er menn 
föstuðu á sumar at boði Árna biskups, en fyrrum á vetr; var 
þá eigi framarr gefit en firir þau fulltíða hjón, sem bóndi fæddi 
tvau missari. Vóru ok þeir illgjarnir menn, sem biskupum 
ámæltu, firir þat er þeir lögðu fe á menn firir þat at gefa til 
frelsis Jórsalalandi, tíund af kirkna eignum, eðr báðu almenn- 
íng leggja þar lil sínar ölmosur, slíkar sem guð skyti hverjum 
í hug. En þótt þessum misþyktar hárum væri kastað í augu 
skynsams höfðíngja, gerði hann sik ekki bráðan firir þessar 
ílutníngar, heldr skrifaöi hann al móti þessum flulníngi með 
sira Aðalbrandi, syni Helga Lambkárssonar, ok bað alþýðu firir 
sjá, við hvat menn mætti búa, fyrr en samþykkja nokkorum 
öðrum lögum, hvárt sem þat veri um kristinu rétt eðr önnur 
lög, en þeim, er bann skipaði, þar til er hann semdi við crki- 
biskup ok aðra lœrða menn, bvat standamætti; sagði hann ok 
þá lilla vináttu mundu móti taka, er öðruvís gerði; lézt hyggja 
þetta vera sitt starf ok erkibiskups, en eigi annarra manna, at

i) frá [ b. v. eptir ísl. Ann. og Laurentius sögu.
40*
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skipa kristinn rétt í landi hans eðr önnur lög. I>at lét hann 
ok fylgja, at hann hugði at þeim mundi gott liafa til gengit, sem 
gert höfðu. En at móti flutníngi þeirra, sem ílrirhonum sönn- 
uðu, at biskupar pyndi um rétt fram ok móti fornum vanda, ritaði 
hann svá, at hann flrirbauð neinum leikmönnum at ganga undir 
neina pyndíng, ok eigi til einnar vaðmúls álnar, utan svá sem 
at fornu hefði verit, ok hauð þeim til sín al halda fyrr en játa. 
En um viljanligar ölmosur til Jórsalaferðar, ok hvervetna hvar 
sem prédikat verðr eptir páfans boði: kvaðst liann því síðr 
banna vilja, at hann sagði þann hvern sér betra þikkja, er 
kross tæki, ok legði svá sína muni til Jórsalaferðar, þótt menn 
gerði þat eigi flrir skyldu sakir eðr álaga. Svá greindi liann 
um aðrar ölmosur, at honum líkaði vel, at hverr gerði sjálf- 
krafl slíkt flrir sálu sinni, sem guðlig mildi kendi honum; 
hann kallaði ok ráð, at nýta þann púnkt, sem þá stóð yfir, ok 
ganga undir þá eina nýjúng sem hann gerði ráð flrir. Vóru 
þessar konúngsins tillögur annathvárt firir þat, at hann vildi, 
meðan Jórsalatíund stæði yflr, enga hiuti óviljanliga inn lála 
leiða, svá at þaðan af mætti þal skyldu kalla at ganga fyrrum 
undir, en þeir sætlisl flrir höud lærdómsins ok alls ríkisins.

18. þessi misseri sat Árni biskup um kyrt fram um þíng; 
síðan fór bann í sýslu sína til Austfjarða. Á þessu sumri fékk 
Sigurðr [á] Seltjörn, Sighvats son [hins] auðga ok Vilborgar dóttur 
þorgeirs í Ilolti undir Eyjafjöllum, Valgerðar, systur þórðar 
bónda Uallssonar, ok var boðit á Möðruvöllum; kom þar til mart 
stórmenni: herra Jörundr biskup, Rafn Oddsson ok Jón lög- 
maðr. J>angat fór ok herra Árni biskup austan or Fjörðum; þar var 
ok Runólfr ábóti af Viðey, Eyjólfr ábóli frá þverá, ok fjöldi 
annarra manna; var veizlan nær viku eptir Jiarlholomeusmessu, 
ok veitt með hinu mesta kappi. Til þessarrar veizlu kom þá 
sunnan af Eyrum sira Aðalbrandr prestr með boðskap herra 
Magnúss konúngs, þann sem fyrr var af sagt, ok litn þeir for- 
rnennirnir á hann allir samt. Var þat þá talat í glenzi, at 
þangbrandr veri kominn annat sinn at krislna ísland. }>ar kom 
ok boðskapr herra Jóns erkibiskups, í hverjum orðum er hann 
eggjaði biskupana at halda fram rélti kirkjunnar, sem framast 
veri föng á. Fleiri hluti hafði Magnús konúngr skipat um 
stjórn ríkisins á íslandi, ok fylgði því bréfi hin meslu sæmdarmál 
til hans, nú sem fyrrum. Uerra Árni biskup ritaði þegar at móti
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öllum þessum konúngs bréfum með líkum efnum ok í almenn- 
íngs bréíl stóðu hit fyrra sumar, ok þat með, at hann hefði 
lögleiddan kristinsdómsbálk, þann sem hann lét fram bera 
[okj sendi til Noregs undir skoðan konúngs ok erkibiskups til1 

umbótar. Fóru þessi bréf þegar flrir norðan Iand í skip, ok 
svá. þau, er andsvöruðu erkibiskups boðskap. Sneri2 Árni 
biskup síðan í sýslu sína tii Austfjarða ok heim um haustið; 
var sira Aðalbrandr með honum vel metinn þann vetr.

þessa vetr, síðan er Árni biskup kom út, hafði þorvarðr 
þórarinsson sýslu firir sunnan heiðar, ok sat hinn l'yrsta vetr í 
Odda. J>aðan fór hann til líeldna, ok var þar til þess er hann 
ætlaði al sigla í Yestmannaeyjuin. Iínörr sá hinn mikli, er 
þeir vóru á, varð aptrreka; varð nokkot fjárljón, en allir menn 
héldust. þat sumar andaðist sá maðr af skipinu, er Eyjólfr 
hét, sonr þórðar í Langaholti; hann hafði verit í mötuneyti 
með þeim mönnurn, er annarr hét Ólafr, sonr Halldórs langs, 
er þá bjó í llúsagarði, en annarr hét þórðr, ok var kallaðr 
kuggr, sonr Ásmundar, er búit hafði á þeim bæ í Yestmanna- 
eyjum, sem nú er kendr við konu lians Yilborgu, móður þórðar, 
því at hon lifði honum lengr. þórðr í Langaholti þóttist missa 
penínga þeirra, sem [Eyjólfr átti3; hann hugsaði á hendr mötu- 
nautum sonar síns til eptirleitanar. þetta mál fékk hann í 
lienclr þorvarði bónda til sóknar; hann bar þat á Ólaf, en Ólafr 
synjaði alls, nema matskála nokkorra, þeirra sem þeir hefði 
haft á borði, þat eitt kvaðst hann eigi til skiptis borit hafa. 
þorvarðr ætlaði honuin eigi annat, en heimta með freku4 frá- 
sögn þeirra hluta. Ólafr sótti Árna biskup at málinu, en því 
at hann hafði bók spámannsins, þess er svá mælir: „leiti þér 
lagadóms, hjálpit þeim sem þreyngdr er”, hugleiddi liann , at 
þessi maðr mundi ofsóktr verða, ef eigi hylpi hann honum; 
af því átti liann nokkorar stefnur við þorvarð um þetta mál. 
Ilonum eirði illa, þar sem liann hafði miklar hugarhræríngar, 
þat er biskup ógnaði honum sverði heilagrar kirkju, ef hann 
léti Ólaf eigi ná rneð eiðum at synja þess, sem á hann er borit, 
þvíat þorvarðr kallar óskvlt at eiðar komi flrir sumt, en sumt 
veri viðgengit. Iiiskup svarar á móti af heilögum Decrctalibus, 
at eigi átti firir viðgöngu lítils hlutar [vitnalaust at firir-

i) ok, 122. *) hérv. 2 blöí) i 1221). a) [ b. v. eptir gctg. i) frekri, S.
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dæma1 um allt þat, sem menn vildi á liann bera, svá at eigi 
næði hann undanfærslum. Um síðir varð þat, með biskups 
trausti, at Ólafr skildi eið vinna eplir landslögum flrir málit; 
ok eptir lögliga biðstund gekk Ólaf'r til eiðs ok sór. En þá 
er váttar hans skildi sanna eið hans, eplir því sem þeir höfðu 
heitið honum, ok biluðu þeir allir, sigráðir með forlölum eðr 
ógnarmálum þorvarðs, ok kallaði hann Ólaf fallinn at máli. 
Biskup segir, at [hannj veri imninn með ógnarmálum ok óeinörð 
þeirra, sem áðr höfðu nýjálað eiðnum. Um síðir, með góðra 
manna tillögu, var málit í dóm lagit ok dæmt. En á þessi 
stundu töldu hvárigra vinir firir þorvarði, at eigi þyrfti hér 
dóm á at hafa, annan en Ólafr veri sannr at sök ok viðgengit 
við málinu. þorvarðr gekk þá til dómsmanna ok segir: „segil 
upp dóminn, en hann mun ek at engu hafa nema mér getist 
vel at honum.” Biskup var nær ok mælti: uek firirbýð yðr 
at segja upp þenna dóm, nema þorvarðr játi at halda hann í 
alla staði.” Dómsmenn þóttust vant við komnir, ok vildu 
hvárigum í móti gera, ef þeir sæi, at svá [mætti] með réttu 
vera. Nú þvíat þeir trúðu biskupi framarr lil réttsýni, sögðn 
þeir2 upp dóminn. þorvarði eirði þat illa, ok lét Ólafi eigi 
óhætt skildu vera, ef liann legði eigi þetta mál á hans vald. 
Biskup firirbauð Ólafi þat, ok kvað þorvarð eigi mundu gera 
honum nokkot mein, þótt liann léli grimmliga, þar sem mál 
vóru handsölut ok dæmd at lögum. Skildu þeir biskup ok 
þorvarðr með fullkominni óþykt ok ínissætti.

19. Sá hlutr bar enn lil missættis biskups ok þorvarðar, 
at einn lítill bóndi ok miðlúngi orðsæll, sá er Sturla hét, vildi 
eigi selja þorvarði geldínga sína svá ódýrt sem hann vildi. 
Litlu síðarr bar svá til, at á einum litlum bæ var soðit um 
dag. Menn kómu firir þorvarð ok sögðu, at þessi maðr Sturla 
hefði hlaupit inn í húsin váveifliga, ok gripit höfut af sauð or 
katlinum ok hlaupit í burt með, ok runnit þeim skjótt hvarf. 
þorvarðr bar málit á Sturlu, ok hét honutn fjötri, þvíat hann 
þrætti þessa áburðar. Hann sólti biskup at þessu máli, ok 
sagði sik ósannau at sök. Biskup spurði hvat manna [á] hann 
bar sökina. IJann segir honum. Biskup mælti: l£viltu eiðum

[ getg.; vijtalaust (vitalaust, 201J at flrlr koma, S, 201.
>) eigi, b. v. S, 204, V.
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firir standa, ef þér er þess unt.” Hann kveðst þat gjarna vilja. 
Biskup mælti: ltek mun rita til lmns fyrst, ok vita hvat at ger- 
ist.” Síðan fékk biskup mann til at bera bréfit til Keldna. 
þorvarðr lauk upp bréfit ok las yfir. þar stóð svá, eptir kveðju- 
sendíng: „Svá er mér flutt, at þú heitir þeim manni, er Sturla 
heitir, fjötri eðr féláti firir þau kensl, er engi vitni bera honum, 
nema vandamenn þeir, er ekki eigu um þetta mál vitni at 
bera; lízt mér þetta ekki þín gerð, þar sem þú átt með þess- 
um manni ekki' at gera, utan þiggja af honum einseiði, ef 
þér líkar þat at hafa, þvíat málit er ekki svá mikit, at fleiri 
þurfl at synja. Gerir þú eigi svá, þá flrirbýð ek þér at mis- 
þyrma honum né hans eign, undir slíkri pínu, sem ek á á þik 
at leggja.” Ok er þorvarðr hafði lesit þessi orð, varð hann 
reiðr, ok kvaðst eigi lögum fram koma firir kappi biskups, 
en þó sýndist honum eigi at hætta á hversu biskup hefði 
í höndum. Sá hlutr dró ok mjök til sundrþykkis með þeim, 
al biskup tók þann mann til sín er Ketill hét, ok var sonr 
Ketils prests þorlákssonar, ok lét skipta peníngum lians með 
skuldunautum. þessi maðr hafði verit ágangsmaðr við bændr, 
ok vórii víðast sakir tii fundnar, svá nokkoru lögligar sem 
verða mátti. Biskup setli hann niðr á kirkjueign í Efstadal, 
ok lét hánn þar flyljast með hyski sitt. En2 þeir, er síns 
mistu við Ketil, tóku þá at heimta á hann skuldir, ok ineð 
þeim þorvarðr hóndi. Biskup tók því máli flrir Ketil, ok kvað 
hann engar skuldir lúka skildi af heilagra manna fé. þorvarði 
líkaði þetta slórilla, ok lét þó firirfarast at leggja hendr á 
Ketil, né á fé þat sein hann fór með, ok kallaðist þó lögum 
ræntr af þeim biskupi ok Katli. Margir bændr lögðu ok mál 
sín undir biskup; líkaði þat þorvarði þúngt. En þvíat biskup 
hafði lögunum jafnan at fylgja, urðu fleiri fylgendr þess er 
hann tók upp, ok varð þúngt við hann at skipta, bæði sakir 
vizku, valds ok vinsælda.

Á þessu sama sumri, er .sira Aðalbrandr kom út með kon- 
úngs boðskap, kómu flrir Magnús konúng bréf þorvarðar þórar- 
inssonar; var í þeim borit vitni, at Sunnlendíngar léti sér 
bezt fara til lians, ok:' þó framast Sighvatr Hálfdanarson; svá

i) b. v. 201. *) þegar, b. v. S.
9) þat fór, b. v. S, 201, U.
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ok [var] Árna biskupi borit fágrt vitni, bversn bonmn fór i 
öllum inálum þeim er Magnúsi komingi vörðuðu, utan um 
efni sjálfs þorvarðar, ok honum þótti sér lianu þúngr. Ok í 
því bréfi stóð sú klausa: „Herra, í orloíi at tala, get ek llest- 
um verða eigi allbægt at stjórna ríkinu, nema þeim sem hann 
leggr hendr [í höfuð' á sem bann vill; er ok svá mikit ríki 
hans á landinu, at yðrir menn skulu varla svá við horfa sem 
þeir þikkjast mannan til hafa eðr skaplyndi.’’ þessi orð standa 
þar enn í: „þíngi váru í sumar réðu þeir Rafn ok biskup, 
höfðu skamt ok meðallagi skilvíst, at því at sumum þótti. 
Lögsögumaðr var ógreiðr, ok skaut llestum málum undir bisk- 
ups dóm ok annarra manna, þeirra er sýndist. Af lögréttu- 
inönnum nýttist lítið.” — I>enna vetr vórú kyrr ein tíðindi. 
Um várit andaðist Jón páfi [innan pykkisdaga2; i bans stað 
var kosinn Gagitanus, rómverskr kardinali, ok vígðr nær Iíatrínar- 
messu ok kallaðr Nicholaus iij'18. Á þessu sama ári andaðist 
Askatín Björgvinar biskup. j>á sættust þeir við Magnús kon- 
úng um þær klausur í lögbókum, er hann hafði skipaðar, en 
þeir höfðu eigi haldit þar til.

20. Á þessu ári gaf Magnús konúngr lendum mönnum 
barúna nöfn ok herra, en skulilsveinum riddara nöfn ok herra. 
j>á sendi hann lil íslands Eindriða böggnl ok með honum 
Nicholaus Oddsson, ok skrifaði með þeim móti þeim bréfum, 
sem af íslandi kómu ok nú var frá sagt, ok svá hinum, sem 
hit fyrra sumar kómu. j>eim Eindriða fórst vel ok kómu til 
íslands, ok fóru þeir þíngum um land, ok öktuðu vísaeyri kon- 
úngs með enn meiri freku en fyrr var vandi til. j>eir tóku 
harðliga á því, er bændr skutu málum til biskups ok undan 
sýslumönnum, ok kölluðu þá landráðamenn eðr bréfabrotsmenn 
at bezta kosti, er þat gerðu. j>eir bönnuðu bændum berliga 
at lúka rnatgjafir íirir þau hjón, sem eigi vóru ij misseri; en 
um helgihöld þau, sem biskup hafði niðr lagt, ok um föstur 
þær, sem biskup hafði við lagt, Gðr um skript, sagðist Eindriði 
ekki mundu til leggja; kvað þat ákvæði Magnúss konúngs, at 
biskup ætti at ráða helg[i]höldurn. Á þessu sumri lét Árni 
biskup efna til kórsmíðar í Skálaholti, ok var mikit starl'.

Eindriði bóndi sendi biskupi skjótliga þann boðskap, er til

1) [ getg.j ok hOfut, 204 j ok höfn, S, U. i) [ b. v. 204, U.
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hans var ritaðr; en liann ritaði at móti, ok var næst eptir 
heilsanarorð til konúngsins, at lierra biskup þakkaði honum 
vinsamlig orð ok presentur, er konúngr hafði sent honum: 
eina tunnu [víns] til messusöngs, ok hálft pund flúrs. J>ar 
næst var talat um formenn ok ríkisstjórn á íslandi, ok segir 
biskup Rafn Oddsson bezt fallinn af íslenzkum mönnum til 
þess at ráða öllu íslandi, eú segir alþýðu mundi hentara, at 
tleiri veri valdsmenn, ok þá mundi minni kostr fram leggjast. 
{>ar næsl segir hann, at Jón lögmaðr fór vel ok vitrliga í sínu 
starfi, en al' Sturlu stóö minna gagn en þörf stóð til, ok þar 
þurfti ráð íirir at sjá. Hann segir ok, at höfðíngjar vóru ósam- 
þykkir sín í milli, en allir trúir konúnginum. {>ar næst stóð 
sú klausa, at biskup kvaðst nær við alla handgengna menn vel 
koma skapi, utan við {>orvarð, en segir þó engi sakferli þeirra 
í milli, kvaðst ok eigi þikkjast einn valda, ok lét sér af þeim 
einum ván afflutníngs, cf konúngrinn vildi á hlýða, en sagðist 
biðja, at hann gæli honum þat eigi at sök, fyrrum en liann 
prófaði þorvarö betr hal'a haft en sik. Eptir þat veik haun til 
þess, er konúngrinn hafði getið um kristinsdómsbálkinn, ok 
segir svá: „Lögþáttum þeim, sem lögteknir vóru firir ij vetr- 
um, ætla ek hvergi meirr fram al halda en hóf er á.” Marga 
aðra hluti rituðust þeir á, Magnús konúngr ok Árni biskup.

Á þessu sama sumri, er bit tíunda var biskupsdóms herra 
Jóns erkibiskups, kómu út bréf hans. þat hit fyrsta, at liann 
stefndi báðum biskupum várum lil Noregs á tveggja vetra fresti, 
til þess kennimanna fundar, sem hann ætlaði at hafa í Björgvin. 
llitt var annat, at liann ritaði enn til beggja biskupanna, 
bjóðandi þeim at leysa þann mann, er Oddr hét ok var j>ór- 
arinsson, bróðir þorvarðar, af því tvöföldu banni, sem hann 
stóð í þá er hann var veginn í Geldíngaholti: því öðru, sem 
Ileinrekr biskup bannsetti liann, firir upptekt þeirra penínga, 
sem í kirkjur vóru bornir í Felli, ok í Grímsey ok Ljósavatni, 
svá ok firir rán í Hvammi ok Oddr kallaði sektarfé, ok firir 
upptöku hvals í Grímsey, þess er biskup átti; ok hinu öðru, 
sem liann féll í á Fagranesi, takandi nefndan Heinrek biskup, ok 
llytjandi í virkit á Flugumýri, ok harðliga haldandi i því sama 
virki með fullkominni nauðúug, til þess er prestar í Norðlend- 
íngafjórðúngi ok norrænir menn tóku hann burt þaðan or öllu 
klandi Odds ok hans manna. En. þvíat Oddr hafði boðit
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nokkorar sœltir firir sik, ok fara af héruðum eptir boði bisk- 
ups, ef engi veri annarr til; þat bafði ok Ólafr Oddsson svarit 
ok Svarthöfði Dufgusson firir biskupi, at Oddr beiddist prests 
fundar við dauða sinn, ok náði eigi; bafði sira Sigbvatr kórs- 
bróðir af INiðarósi þat bréf af páfagarði, [at Oddr skildi af því 
banni leysast með ráði erkibiskups ok skipan1. — Á þessu 
sumri sigldi Rafn Oddsson ok þorvarðr þórarinsson ok Slurla 
löginaðr; brutu þeir við Færeyjar, ok vóru þar um vetrinn, en 
kómu um várit til Noregs. Fór Sturla þegar þat sumar til ís- 
lands. — Á þessum vetri, er I>orvarðr bafði siglt um haustið, 
var vígðr Narfi til Björgvinar en J>orfinnr til Uamars. f>elta 
sumar fór Magnús konúngr með miklu liði suðr til Elfar.

21. Á þessu sumri fóru orð millum biskupanna um Odds 
mál, bélt Árni biskup til flýtis en Jörundr liiskup seinkaði; 
þótti Árna biskupi til Jörundar biskups koma, at lúka orði 
á, firir bvat koma skildi eiðar Ólafs ok Svartböfða, firir 
þat er málit hafði í bans sýslu gerzl , ok bann átti lausn á 
binu málinu, en Jörundi biskupi þótti Árni biskup eiga at 
lúka á dómsorði, firir þat er honiun var í vald gefit bit bærra 
málit; ok um síðir fundust þeir á Reykjavelli, at hjáveranda 
Runólfi ábóta af Veri, ok töluðu um sagðar greinir sín í milli, 
ok þær aðrar, sem áðr böfðu þeir ritazt i millum, at Jörundi 
biskupi þótti óvíst fé þat til greiðslu, sem Hólabiskup skildi 
taka eptir pávans orsluirð, en þat vóru LXX°, svá mikit hafði 
Oddr átt þá er bann féll í sektir, ok bermdi orð þorvarðar, at 
honum þóttu bönnin röng, þau sem Heinrekr biskup lagði á 
bann, en sakirnar litlar eðr engar, ok bann nmndi eigi nauð- 
synjalaust þar sitt fé lil leggja. Árni biskup segir, at fé muni 
fást, ok cigi muni þat firir standa, en Jörundr biskup kvaðst 
eigi vilja þar firir bafa orð einsaman, heldr raun sér í hendi. 
Árni biskup segir á móti, at honum þótti Jörundr biskup vilja 
gruna sik, en kvað liann eigi þess þurfa. Jörundr biskup kveðst 
því tregr, at bonurn þætti meiri ván, at þeir mundi fieiri vera, 
cr slíka þykkju befði sem þorvarör, en kvaðst því síðr gruna 
biskup um þetta eðr annat, at bann kvaðst at bonum vænta 
bezlrar vináttu ok helztrar, ok lil marks um þat sagðist bann 
allt þetla mál vilja undir bans dóm leggja, „þat sem þér þikkir

1) [ b. v. u.
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lil mín heyra, en þó lízt þat allmikit siun veg hvárum okkar”. 
Runólfr ábóti átti at góðan hlut með þeim, ok sinnaði meir 
með Árna biskupi; ok um síðir sagði Árni biskup, at þetta 
starf mundi eigi fram fara, utan hvárr þeirra gerði þat at 
sem átti, ok eptir þat lét Jöruudr biskup taka hesta sína ok 
reið norðr til héraða, en Árni biskup reið heimleiðis.

22. þetla sumar kom íirir Árna biskup prestr sá er Guðmundr 
hét, hann var sonr Guðmundar Hjaltasonar, þess er veginn var 
í þrándheimi, firir sakir áverka þess, er hann vann á þorbergi 
af Rauðsvelli. Prestr þessi var sterkr at afli, óeirinn ok ófor- 
sjáll, en karlmaðr at lunderni. Ilann kærði þat mál flrir honum, 
at konúngs sendiboðar hel'ði hrakit hann ok föng hans við 
Ölfusferju. Eigi miklu síðarr fundu þeir Eindriði ok Nicho- 
laus Árna biskup; liaun spurði þá, hvárt satt veri, at þeir hefði 
hrakit prestinn, ok föng hans, sem hann hefði flutt. Eindriði 
segir, at þeir hel'ði sannliga kipzl nokkot svá, er hann vildi 
eigi at þeir liefði ferjuskipit. Biskup tók þá at kæra á þá, ok 
mælti: Jiverju vili þit svara honum flrir þat, er þit tókut af 
honum skipit ok þröngðut at honum, en kösluðut útbyröis föng- 
um hans?’’ — Eindriði segir, at honum þótti hann gnógt vinna 
til, þó at þeir færði hann ok föng hans af skipi, er hann vildi 
kasta útbyrðis töskum þeirra, þeim sem konúngs bréíin vóru i. 
biskup mælti: 4lsé ek eptir ykkrutn flutníngi, at þit haflt felll 
páfa bann á ykkr af sjálfu verkinu, ok dugir með engu móti, 
at þit sét eigi leystir, ok eigi þit áðr sverja firir aflausnina 
þann eið, sem lög kirkjunnar bjóða, en bæta prestinum rétt sinn.” 
þeir tóku því fjarri at bæta prestinum, en hinu enn firr, at sverja, 
ok horfði um skeið til hins mesta ósættis. lliskup sá þá, at þetta 
dugði eigi at þeir færi óleystir í skip, ok tók þat ráðs, at hann 
leysti þá eiðlaust, en þeir guldu prestiniun vj merkr. þaðan frá 
var Eindriði hinn makasti, ok samdi þeim biskupi hit bezta um 
alla þá hluti, sem konúngr hafði honum um boðit; lét hann þá 
uppi, at iUagnús konúngr hcfði honum boðit, at vægja til við 
Árna biskup, en ekki framarr en homiin líkaði við Jörund biskup. 
Eindriði segir, at hann vildi þola, al Árni biskup léti sækja þau 
öll mál al nýjum lögum á héraðsþíngum [sem stóðu] í fornum 
kristnum rétti, en kallaði eigi rangt þótt hinar fornu sektir sé 
á lagðar; þótti þó bclr at hinar linari sé. Hann bannaði ok, 
al handgengnir menn sækti, ok vóru þeir Eindriði ok Nicholaus
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báðir vægleiðnir við biskup, ok liann var þaðan af svá við þá, 
um allt þat er konúnginum var flutt, þvíat Eindriði sagði því 
líkara, at þar firir mátti biskup ok heilög kirkja halda því full- 
komligar ok frjálsligar sinni sæmd. Litlu síðarr sigldi Eindriði. 
þetta sumar ritaði Árni biskup til Magnúss konúngs um krist- 
in[s]dóms bálk, at hann skildi ráða hversu með hann skildi 
fara, svo ok skip staðarins' ok formann til þess. Hann sendi 
ok konúnginum einn fríðan liest, ok kom sá vel til skila.

23. Árni biskup liafði nú látið sumka af peníngum þeim 
sem lúkast skildi Hólabiskupi, var þat þó raun nokkur, því at 
Randalín ok frændum Odds var allt óþokkat til hans, af hinum 
fornum málum Heinreks biskups, lagðist þar til af peníngum 
Guðmundar gríss, er þá var liðinn, xx°, Ilafn Oddsson x°, en 
Iíandalín xij°, vóru ok xxc í húfé, en annat, þat sem skorti, i 
gripum ok silfri. Hon bað ok Árna biskup færa bein Odds í 
Skálaholt, kvaðst þeim staðnum framarr unna alls þessa fjár, 
ef svá mætti vera; kvaðst ok til legstaðar lionum þangat skildi 
offra einhverjum grip sæmiligum, herra biskupi ok slaðnum til 
sæmdar en bónda sínum til syndalausnar; var nú ok allt þetta 
fé til reiðu af tilruðníng Árna biskups, ef til þyrfti at taka.

Annat sumar eptir bjoggust þeir báðir biskuparnir til utan- 
ferðar á Eyrum, því at norðr var ekki skip. Árni biskup sendi 
þá bréf til Jörundar biskups, at honum líkar ekki annat um Odds 
efni, en þeir leysi hann, fylgjandi bréfi erkibiskups; ok þegar 
er bréljilj kom bregðr Jörundr biskup við, ok í'err í sýsiu sína 
allt norðr til Öxarfjarðar, ok virðu sumir honum þa[t] til undan- 
bragðs, at eigi kæmist lausnin fram. Sumir lóku svá upp, at 
firir því at utanferð stóð á lionum vildi harin flýta för sinni, 
til þess at hann mætti fyrr aptr koma. Ok er Árni biskup 
vissi þetta, brá honum nokkot svá í brún, ok bugsaði þó, at láta 
eigi firirvinnast. Ok nær þíngi sendir Árni biskup Auðun koll 
með bréfum til Jörundar biskups, ok segir, at hann ætlar sér 
til Seilu á Seljumannamessu dag, ok fylgja erkibiskups bréfi, 
ok biðr, at liann skjótist nú eigi undan sem áðr hafði hann 
gert. Auðunn fór ferðar sinnar livalliga, ok flnnr Jörund biskup 
á Skinnastöðum í Öxaríirði, ok bar fram bréf Árna biskups. 
Jörundr biskup las þau yfir ok ritaði ekki á móti. Reið Auð-

») getg.; sitt, S (sbr. kap. 42, 45).
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unn svá aptr, at hann vissi eigi gerr um ferðir Hólabiskups. 
Árni biskup reið heiman sem hann hafði ákveðit, ok með hon- 
um Runólfr ábóti or Veri, Klængr Teitsson ok enn fleiri góðir 
menn, ok er þeir kómu á Mælilellsdal, reið Auðunn kollr í 
móti þeim, ok segir hversu fór meðr þeim Jörundi biskupi. 
Árni biskup brá ekki at heldr sinni ferð ok firirætlan, ok reið 
laugarkveld á fyrrnefndan dag til Seilu, ok sitr þar drottins- 
daginn. Á sunnudaginn kómu þangat prestar af lJólurn, ok 
sögðu at Ilólabiskup var lieim kominn, ok hann bauð Árna 
biskupi til veizlu á staðinn. En at teknu ráði af förunautum 
sínum sagði liann sik at Seilu mundu bíða Hólabiskups. Prest- 
arnir riðu þegar heim, ok segja Jörundi biskupi svör Árna 
biskups. Mánadaginn snemma kallar Árni biskup til sín Auðun 
koll, ok þann mann sem þórarinn hét, ok var kallaðr bausti, son 
llluga prests. Hann mælti þá: „ekki er ek vanr við verkstjórn, 
en þó vil ek skipa til vinnu. þit skulut grafa upp bein Odds 
þórarinssonar, ok gerit þat vandliga, síðan skulu þit þvá þau 
lireinliga, ok skipa í kistu þá, sem vær höfum sunnan liaft 
með oss, ok til þess var ger”. þeir unnu þat sem firir þá 
var lagt, ok er því var lokit var kistan sett á garðinn lirir 
sunnan kirkju, ok stóð [þar]; ok er lílið leið, sjá þeir Árni 
biskup mannareið í túnit, þar var kominn Jörundr biskup; sá 
liann skjótt, hvat þar var at hafzt. Kvöddust þeir biskuparnir 
blíðliga. Ok er Hólabiskup var af baki stiginn, ok hafði komit 
til kirkju, gengu þeir suðr á völlinn, ok þat fólk sem með þeim 
var, þviat Árni biskup vildi þá opinberliga tala um Odds mál. 
Ilann beiddist þá af Jörundi biskupi, at þeir skildi frammi láta 
lausnir þær, sem boðskapr erkibiskups stóð til, sá er hann lét þá 
berliga lesa firir ölium þeim sem hjá vóru. Jörundr biskup tók 
öllu seinliga, en veitli engi afsvör' ; fóru þar fram margar 
greinir. Af því var langan tíma dags yfir þessu máli setið; 
fylgði Árni biskup þeim bæði skynsamliga ok inikilmannliga; 
ok um síðir, þá er Jörundr biskup vildi honum eigi samþykkja, 
létÁrni biskup h'^mDccrctalemlnnoccntii'papœ iij*., þa[nn] er skír- 
an orskurð gefr í slikum tilfellum; ok at honum skoöuðum gaf 
Hólabiskup golt samþykki lil at Oddr veri leystr. Gengu þeir 
síöan, með þeim lærðum mönnum sem þar vóru staddir, lirir 
kirkjudyr, ok höfðu fram þær absolutioncs, sem til heyrðu, at

i) amlsvör, S.
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leysa fyrrgreind bein þessi [or þeim bönnum' sem Oddr hafði í 
verit, hvert eptir því sem heyrði ok lögin buðui) 2. lteið Árni 
biskup þá með öllu föruneyti sínu lieim til Ilóla, ok þá þar 
fagra veizlu ij nætr. Tók Ilólabiskup þa[uj LX.\°, sem [afj Oddi var 
kallat, þann tíma er hann féll í sektir ok bann ; hann lagði 
þá enga pennínga sér í sjóð, lieldr skipti liann þeim til klaustra; 
hann leysti ok Árna biskup stórmannliga af hendi með góðum 
gjöfum; fór hann þá at heimboði til Jungeyra, ok veitti þat 
heimboð Vermundr ábóti. Herra Runólfr ábóti af Veri reið þá 
til Seilu, ok hafði með sér bein Odds í lítilli kistu öðrumegin 
á hcsti, en tjald þeirra öðrumegin, ok er þeir fara um Mæli- 
fellsdal reið Runólfr ábóti firir ok Árni bróðir ok Sighvatr 
með honum. þórarinn bausti hafði i togi þanu liest, sem bein 
Odds vóru á, ok fór illa á honum, kastaði ofan á hverri stundu, 
ok gengu í sundr styrk reip á:1 kistunni, en hon var eigi um 
vættar höfga. líausti var mjök fornorðr. Herra ábóta þótti 
þetta í nióti náttúru, er reip slitnuðu, ok bað þórarinn létta af 
bölvan, ok segir ván, at því færist illa er hann talaði illt. 
Bausti mælti at verra, en kistan þoldi uppi sem fyrr, eðr nokkoru 
verr. Ábóti mælti: „nú mun ek riða síðarr, ok vit bróðir, 
en þú, Bausti, skalt fara firir, ok þit Auðunn, ok vita hvat at 
hafi’V Bausti segir: „eigi mun at ykkrum skauðum gagu”. 
Ilerra ábóti reið þá eptir, ok las sálutíðir. |>aðan af lá aldri 
af heslinum, ok slitnuðu aldri reipin, ok fórst þeim hit greið- 
asta, til þess er þeir kómu í Skálaholt. Árni biskup kom heim 
ij nóttum firir translationcm bcati Thorlaci, ok gróf þá bein 
Odds næsta dag firir messudaginn, ok söng sjálfr yfir. }>á 
oífraði Randalín í sálumessu því öllu sem hon átti í gulli.

24. Á þessu sumri kom út herra Rafn Oddsson, ok var 
þá gerr merkismaðr; ok þá kom út þorvarðr þórarinsson. þenna 
vetr höfðu Karelar tekit þorbjörn skæni, sýslumann Magnúss 
konúngs, ok drepit af honum xxxv manna; var hann stundu 
síðarr leystr út með fé. þá kom ok lil Árna biskups bréf af 
Magnúsi konúngi ok vináltusamlig orð. Var Ijáð þat privilegium, 
sein erkibiskup gaf C daga í afgipt hversdagliga öllum þeim, sem

i) b. v. eptir getg.
«) hvcr í jöi-ím höfíiu legit xxiij ár = anno CO- cc. i.xx. viij (rétí. 1279). 
a) hér byrjar annab blabií) af 122 b.
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bæði firir Magnúsi konúngi ok drottníngunni ok barónum þcirra, 
en áðr bafði páfinn boðit þetta sama öllum biskupum í ríkinu, 
at þeir skyldaði alla lærða menn til þessa bænahalds; fylgði 
því transscriptum páfabréf; hér rneð fylgðu ij tunnur víns ok 
pund flúrs prestum til messusöngs. — þetta sumar kom ok til 
Árna biskups bréf Jóns erkibiskups, í hverju er hann bauð þat 
Árna biskupi, at láta eigi konúngsmenn draga þat frelsi undan 
kirkjunni, sem bon liafði áðr land kom undir konúngdóminn, þat 
var at kaupa frjálsliga brennustein ok fálka; svá ok, at Jórsalatíund 
ok sub[sidium] ejusdem terre sancte kæmi til þrándheims á þessu 
ári, er útgreiðsla þessa fjár var skiput. Árni biskup brá ok þegar 
við um Jórsala féit, ok kom þat í þrándheim sem fyrr var 
greint. Eptir þetta reið Árni biskup á Eyrar, ok létu þeir út 
in fcsto sancti Iiarlliolomci apostoli, en tóku Vág í Noregi firir 
sunnan Jaðar in festo Proti et Iacinti, ok lágu þar nær hálfum 
mánuði, ok kómu til Björgvinar in festo sancti Rcmigii. Ok á 
þessu ári andaðist Vermundr ábóti atþíngeyrum viij. kal. Januarii.

Einni nótlu síðarr en Árni biskup kom til Björgvinar, bað 
Magnús konúngr hann koma út á garðinn í málstofu ; gekk hann 
þangatmeð klerkum, ok fylgði honum þangat herraNarfi biskup. 
Ok er þeir höfðu skamma stund setið, kom konúngrinn inn, ok 
tók Árna biskupi blíðliga ok mintist til hans ok bað liann guði 
velkominn; ok eptir litla stund gekk konúngrinn út. Nokkoru 
síðarr um daginu sendi konúngrinn herra ívar Guðlaugsson til 
biskups; hann bar honum kveðju konúngsins ok býðr lionum 
i boð sitt næsta dag eptir, en þat var in festo sancti Francisci, 
því at hann hafði þá veizludag. Margar sæmdir þá Árni biskup 
at Magnúsi konúngi þann vetr, ok einn dag í jólaföstu, þá er 
hann sat at matborði, kom þar inn Ivarr Guðlaugsson, ok bar 
honum kveðju Magnúss konúngs; þar með talaði liann þessi 
orð hans: „ek veit at herra biskup þarf nokkot í bú at aíla, 
nú viljum vér fá honum C laxa ok skreiðar, hálfa lest malts, 
ok með oss mun liann vera um jól, ok þeir lians menn sem 
hann vill, ok um páska, ok alla veizludaga.” Hann þá af hon- 
um [atj jólagjöf baldikinn þat, sem hann gaf herra Runólfi i 
Veri ábóta, þá er hann kom til lslands.

25. At liðnum þessum vetri fékk Árni biskup þann skaða, 
sem sameiginligr var allri Noregs kristni, at hinn himneski faðir, 
Jesus Christus, kallaði tii sín virðuligan herra Magnús konúng
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in advcntu beati Nicholai in Barin; var sá skaði svá mikill 
öllu landsbúinu, en einkanliga klerkunnm, sem forðum var 
fráfall hins ágæta Josiæ konúngs; var þó herra Árna biskupi 
skjótari skaði at dauða þessa höfðíngja hins dýrðliga, þvíat 
þá kom virðuligr herra Jón erkibiskup in festo Trinitatis, at 
halda þat biskupa þíng, sem fyrr var getið, ok lagði á hann 
óblíðu, at því sem trúist flrir afflutníng eðr undirgröpt illgjarnra 
manna, ok gaf honum þær sakir, at hann hefði, framarr en 
biskupi sómdi, verit hallr undir konúnginn, en minnr undir 
erkibiskupinn, at firir þat yrði undir fótum troðit frelsi kirkj- 
unnar. En hvar hafði nú Árni biskup fulltíngs at leita, er 
Magnús konúngr var liðinn ok mátti eigi þetta ámæli bera 
af Árna biskupi, ok þal með, at hann hafði um lítinn tíma 
eigi framhaldit kirkjunnar rétti, at hann trúði firir þessar sínar 
biðstundir at hon mundi álengdar fagna mega fremra rétli: 
nema þat at treysta á sjálfan sannleikinn, ok segja erkibiskupi 
hvat satt var ok sýna honum satt lítilæti; ok jafnskjótt sem 
erkibiskup' | vissi h(ans sannan góðvilja til sín ok svá at för) 
.......  | svá frama(rliga liúinn at bæta þá hluti cf) .......  | veri
áta(ldir, eigi at síðr þólt hann þættist flrir)...............| Sem
þessi (hinn góði maðr Árni biskup er nú ....... er/«)biskup tók
(hann sem skynsamr faðir) .... | í fullko(mna sætt ok blíðu,
þvíat).... | -um raun(ar stöfum þenna biskup vera)....... | sleg-
i(nn, heldr styrkvan stól)......... | eigi mundi (láta klerka rétt,
..........mætti honum framhalda, ok þat nauðigr þola, ef hann)
stakaði nokkot íirir ofreíli óvina kirkjunnar, ok gjarna svá fram- 
arliga á móti rísa sem framast veri föng á. — Nú ef nökkorn 
forvitnar, hverir hlutir skipaðir vóru á þessu þíngi, lesi hann 
statuta þau, sem biskuparnir gerðu, ok ritin standa undir þeirra 
innsiglum; eru ok þau tíðindi mörgum kunn, sein þá gerðust, 
jafnfram er herra Eirekr var kórónaðr af Jóni erkibiskupi at 
hjáveröndum þessum biskupum: Andrési al' Oslo, Jörundi af 
Hólum, Erlendi af Færeyjum, Árna af Skálaholli, Árna af Staf- 
angri, Narfa af Björgvin, þorfinni af Ilamri, Markúsi af Suðr-

.) Hér liefir verií) búiíi aí) skera sneib afOhinum nebstu linum á blah- 
inu í 122 Jiegar S var skrifu%, en nú er mestallr clálkrinn skorinn burtu. 
Vér seijum bér linuskilin í 122; þau orb sein hér standa ólokufe, má enn 
sjá á linustúfunum; þac> sem er milli sviga ( ) er eptir S.
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eyjum, in fcsto Svithuni episcopi; ok öllum þessum biskupum 
veitti Jón erkibiskup fngra veizlu á binni fyrri Ólafsmessu. 
Skildi Árni biskup við hann með miklum bliðskap þá er hann 
fór heimleiöis lil þrándheims. Árni biskup lét í baf síðari1 
Olafsmessu ok kom á Eyrar infra octava[ni] assumplionis bcate 
virginis; þá kom ok þar Jörundr biskup af Hólum, ok riðu þeir 
báðir samt heim í Skálaholt íirir Bartholomeimessu, varð allt 
fólk fegit Árna biskupi ok var fögr veizla. lleið Jörundr biskup 
skjótliga heimleiðis, ok skildu biskuparnir með blíðu. Á þessu 
ári hafði andazt Nicholaus páfl; í hans stað kom Martinus 
páfi. þá andaðist Ólafr Grenlendínga biskup. — Sumar þetta 
hit sama kom út Loðinn leppr í Vestmannaeyjum ineð boðskap 
hins únga kouúngs, ok með honum herra Jón; þeirhöfðu með- 
ferðar nýja lögbók lil landsins, þá sem konúngr bauð at lög- 
leiða. þessi Loðinn liafði verit nokkorum sinnum með send- 
íngum Magnúss konúngs til ýmissa landa ok svá út í Babiloniam; 
var hann af þessu frægr mjök.

26. þenna tíma hafði sýslu firir utan þjórsá Ásgrímr 
þorsteinsson, j bróðir Eyjólfs ofsa; hann hafði verit í fyrstu suðr 
um land í trausti | Árna biskups með hyski sínu; hann álti 
Guðnýju dóttur Mána or Gnújpufelli. þau áttu þessi börn: 
Eyjólf, er átjti Guðrúnu, dóttur Garðs or Austfjörðum; Máui, er 
fékkj2.......  (dóttur Púls af llvalsncsi með meinum, ok var um)
þat hri | . . . . (Jón ok þorsteinn, er vígslur tóku af Árn)a
biskupi |......... (dóttur Onns Ögmundarsonar á Iíirkj)ubæ ok |
. . . (Oddr son herra þorvarðar þórarinssonar)3 ok vóru | . . . 
..........mjök |........... var með | . . . . brenno4 | . . . . | 5..............
(fyrr)nefndr | 6Eyjólfr bróðir Ásgríms hafði átt við sinni eigin- 
konu þuríði Sturludótlur — sú var laungetin — son þann, er 
þórðr het, ok dóttur, er Borghildr hét, hon hafði gipt verit 
þeim manni sem Erlendv hét, ok var son Jóns or Ási Sigurð-

i) leilbr. ; siíian, S.
») hér liefir verit) sneitt af blabinu (sjá bls. 711, athgr.).
j) S skilr eptir eyuu fyrir 5 nebstu linunum í dálkinum.
j) i stalb pessara linustúfa í 122 licfir U: Asgrímr var mönnum mjök 

dár af þcim sökum, er hann var meb at Flugumýrarbrennu ok me'b Eyjólfi 
brótur sínum í Gelclíngaholti at drápi Odds þórarinssonar.

5) hér er eyáa fyrir linu í 122, og mun hér liafa verib kapitulaskipti.
«) hér byrjar heili dálkrinn i 122.

I. B. 47
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arsonar, en lion misli lians skjótt. Eptir þat fókk hennar Loplr 
llelgason ok Ásbjargar systur Árna biskups með hans fram- 
kvœmd, ok þegar er þessar mægðir tókust varð mikil vinátta 
meö Árna biskupi ok fyrrnefndum Ásgrími; fékk hann með 
lians fulltíngi ok framkvæmd hvártveggja sýsln firir sunnan [ok] 
firir utan }>jórsá með lierra Rafni. En þvíat í þenna tíma þótti 
engi maðr vera, nema liann vcri vin Árna biskups, tóku margir 
at skipta sínu hugarfari til þessa sama Ásgríms. Nú því at 
herra Ásgrímr átli enga staðfestu, setti herra biskup hann 
niðr á þal land, er á Raugstöðum heitir, niðri á Eyrarbakka. 
}>al land hafði herra Árni biskup keypt at Theobaldo Vilhjáims- 
syni, þeim er átti Margrétu dóttur Barkar Ormssonar, er þar 
hafði lengi búit, ok gelil at móli Dal undir Eyjafjöllum, þal 
land, sem Sigvarör biskup tók undir Skálahollsstað í prófentu 
þuríðar Ormsdóttur ok Arnfríðar Bjarnardóttur, systur Vigfúss 
or Dal. [H]afði Árni biskup í fyrstu, þá er hann kom til stóls- 
ins, sett í Dal Magnús bróður sinn, en á Baugstaði eptir landa- 
skiptið. Nú þvíat liann rýmdi iirir herra Ásgrími, fór hann 
heim í Skálahoit ok var þar stundum, en stundum í Seltjarn- 
arnesi, ok ineð honum Ellisif þorgeirsdóttir or Holti, þess er 
fyrr er nefndr. Andrési syni þeirra lét herra biskup kenna ok 
vígði síðan, en Vilborgu dóttur þeirra gipti hann þorsteini, 
syni Hafr-Bjarnar Styrkárssonar laungetnum. }>essi Ilafr-Björn 
hjó í Seltjarnarnesi ok var hróðir Runólfs ábóta í Viðey; hann 
liafði fyrrum álta Vilborgu, dóttur þorgeirs í llolti undir Eyja- 
fjöllum, ok var þeirra son Gizorr, en í þenna tíma átti hann 
Guðrúnu þorláksdóttur, syslur Árna biskups. }>au vóru stór- 
auðig at penníngum, ok engi maðr málti í þann tíma jafnast 
við Hafr-Björn at híbýlum ok búi sínu, sá sem í bónda tali 
var; hélt ok herra biskup mikit tal afhonum. — Á þessum tím- 
um var svá kært með herraÁrna biskupi ok fyrrnefndum herra 
Ásgrími, at engir gienn gátu ner í aðra skál lagt en þeir vildu, 
þar sem þeir slóðu einn veg at málum. í þcnna tíma var 
Loptr mágr Ásgríms ræðismaðr á staðnum í Skálaholti.

27. Sá máðr bjó í Runa, en stundum í Miðfelli, sem Björn 
hét ok var þorsteinsson; hann var góðr bóndi, ok átti }>óru Hjarr- 
andadóttur, frendkonu biskups. }>essi maðr varð missáttr við 
herra Ásgrím. Björn átti marga sonu: Steinmóð ok Sænnind, 
Eyjólf ok þorlák. Nú þvi at hann var hlutseigr maðr, hélt hann
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um stund máli sínu svá at hann gaf eigi upp', ok í þetla mál kom 
hann Lopti mági sínum með sér. Herra Ásgrímr sá þat illa, er 
Loptr matannan mann eigi óframar en hann, ok því leitaði hann 
þeim báðum sakir at fá, ok því nœst kómu þeir menn er þat 
fluttu, at þeir Björn ok Loptr höfðu talat ósæmiligar til kon- 
úngdómsins en byrjaði. Honum þólli, ef þetta prófaðist satt, 
náliga fallit [flesk í kál- sitt ok hljóp upp mjök við. þetta 
gerðist á því ári er Eindriði böggull fór með konúngs boðskap. 
Árni biskup gerir honum þetta i kunnleika, en Eindriði gerir 
sik heitan hér um, ok stefnir þeim báðum utan þegar í stað. 
Fara þeir nú skjótt ok sækja herra biskup al málinu, en hann 
kemr því við, at þeir eiga fund al þessu allir: Árni biskup, 
lierra Ásgrímr ok Eindriði böggull. þeir Loptr ok Björn afsaka 
sik, ok verðr eigi sá áburðrinn, er nauðsyn stæði til undan- 
færslu; því varð þal at sætt, at þeir sóru trúnaðareiða herra Magh- 
úsi konúngi ok Eireki konúngi, ok svá hertoganum Hákoni. þeir 
lögðu lil þess hönd á bók, ok því skutu þeir til guðs, at þeir skildi 
honum hollir ok trúir leyniligaok opinberliga, ok livergi vera í móti 
konúngs umboðsmanni, þar sein liann talaði lög ok réttindi. Eptir 
þat gaf Eindriði bóndi upp utanstefníngar, ok sæltust þeir herra 
Ásgrímr ok Björn; vóru þeir Loptr mágarnir eptir þat bezlu vinir.

Nú er í annan stað fráLoðni at segja; þegar hann hafði séð 
ráð llrir skipi ok varnaði sínum, fóru þeirherra Jón lögmaðr þíng- 
um yflr landil með boðskap Eireks konúngs ok Hákonar her- 
toga, ok létu sverja þeim land ok þegna, hvar sem þeir fóru, 
ok létu menn skjótt lil þess; - ok til þcss at Árni biskup lét[i] 
sik sannan vin konúngdómsins, sór fyrrnefndr Loptr frændi 
hans nieð bændum þenna eið3.

28. Herra Loðinn var þenna velr með sveina sína í Sel- 
tjarnarnesi með Ilafr-Birni, ok veitti hann allstórmannliga, ok 
vóru þá kyrr ein tiðindi; ok er vár kom , fóru þeir Jón lög- 
maðr þann hluta lands, sem ófarinn var . um haustið; ok er 
dró at þíngi bjoggust menn til ferðar, hverir af sínum hér- 
uðum. Árni biskup reið til þíngs ok með honum mart lærðra 
manna, en herra Loðinn ok allir handgengnir menn með hon- 
um. Á þessu hausti ok um vetrinn höfðu menn séna bók þá,

t) [ Vj i kall, S. j) hér þrýtr 204. 
'í 47*

») hér þrýtr skinnblaíiiíi.
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sem lierra Jón ior meö; fnnst mönnum svá, sem mavgir hlutir 
veri í henni frekir mjök, um óbótamál ok aðra hlnli, þá sem 
óhentir vóru landshýinu. liiskupi þóltu ok margir hlutir í henni 
rnóti guðs lögum. Var þat þá ráðs tekit, er hon var skoöut, 
at lögtaka liana eigi alla. Rituðu þá sér hvárir þat sem eigi 
vildu sæma né játn; vóru í einn stað biskup ok klerkar ok 
vinir bisknps; í öðrum slaö handgengnir menn; i þriðja stað 
vóru bændr. Herra biskup vildi þann kapitula eigi samþykkja, 
at einn veri lögmaðr yfir landslögum ok guðslögum, hvárt 
sem konúngr vildi lögmann hafa einn eðr fieiri. Sá annarr, 
at um þá hluli, sem heyrði til villu, skildi konúngr cinn sektir af 
taka; svá ok um þá, sern sjálíir týndi sör, ok um óbótamál, at 
svá mörg vóru, nær lx; svá ok um kvennagiptíngar, ok al 
hafa dóm yfir hjúskaparmálum, þat sem biskupi einum heyrir; 
svá ok um sektarbréf konúngs ok erkibiskups; svá ok um 
arftöku konu þeirrar, sem legin verðr í föðurgarði, ok þeirra 
sem giptast á laun; svá ok [um] prófan ok dóm, hversu hverr er 
lögligatil arfs kominn, ok um testament, ok ef karlmaðr kvænist 
utan frænda ráð, at hann haíi firir gert landskylduin ok ávexli 
fjár síns við erfíngja; um arfsöl, at heilög kirkja haldi rétti 
sínum í því ok öðru; um tíundaskipti á liaust ok matgjafa til 
fátækra manna, at þarhafi hiskup ráð yfir, liverir skipta skulu, 
ok svá um afgjafir heilagra daga veiða, ok um konúngs sakeyri 
þar af; svá ok um vitnisburði til landsbygðar; um þat, ef sá 
hýðr eigi frændum land, cr sclja vill, at firir þat megi eigi þal kaup 
rjúfa; um ábyrgð landsdrottins ef hús falla á menn eðr fénað; 
um þat er leiguliðar eru skildir at hafa svá lijón, at allar engjar 
sé á því landi unnar; um þat ef nokkorr þarf hey at kaupa, 
ok verr eigandi oddi ok cggju, ok skuli hann ógildr, hvárt 
sem liann fær sár eðr aðrar ákomur, ok engi miskunn á mælt 
fyrr en liann er áðr drepinn; um þat, at fé sé allt or afrétt 
rekit þegar iiij viluir lifa sumars; um þat, at konúngr mœtli 
vali veiða á hvers manns jörðu sem liann vill, en þó samþykti 
hann at [bændr láti1 konúng veiða á sínum jörðum, ok þó svá 
at liann leggi verð eptir, utan á kirkju cignum; um mein- 
særa menn ok sakeyri þar af; um afeyrínga. Svá vildi ok 
herra biskup lialda því fullkomliga, sem lögtekit var í lög-

i) [ getg.; vií) bœndr lætr, S.
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réttu1 um allt land, atþarsem á greindi guðslög ok landslög2,' 
þá skildi jafnan guðslög ráða. — í annan stað höfðu bændr ritað 
sér rollu, at þeir vildu þau orð, sem í capitulo stóðu ok lil 
kristins réttar heyrðu, láta standa til orskurðar konúngs ok 
erkibiskups. þat var ok mælt, at öll þau kaup béldist, sem 
váttar vissi, ok bandsölut veri prettalaus ok vélalaus, ok þeir 
menn keyptist við, er kaupum sínum ætti at ráða, svá ok um 
giptíng kyenna ok leigumanna, sem um önnur kaup, ok þat 
bafa ok lialda, sem Magnús konúngr gaf þeim, ok allir menn 
sé frjálsir í þessu landisínugózi at ráða; um lögaura ok dilk- 
fjáreign; um búijárábyrgð ok skildaga, er at engu skal hafa; 
um ábyrgð á fúlgufé, ok hversu af böndum skal lúka; um vinnu- 
menn ok leigufólk; um þjófa færslur ok beytökur; um fjárhald 
ómaga; um fátækra manna flutníng. Bændr höfðu ok þat ritað 
í rollu, at öll falslaus kaup skildi föst vera, þau sem einkis 
manns rélti veri hrundit í; um heygjafir ferðamanna, ok at 
hverr vill ráða heyjum sínum okannarri eign; um þal, at eigi 
sé sjálfr í veði, ef útlagi verðr lauss; um lán, éf sjálfr týnist 
með; um manneldi, at hreppstjórnarmenn semi; um dilka, at 
þeir liafi, sem jörð eiga undir; um vinnumenn ok leigu skerði, 
ef lengr er óvirkr en viku; um helgi túus ok akra ok engja; 
um lögaura, ok um þat, ef nokkot íinst þat í bók, er menn 
þikkjast eigi mega við búa, þá vilja þeir þat:1 með skynsemd 
mega framvegis or biðja.

29. Nú sem þetta var aktað, gengu menn til lögréttu, 
ok lét hverr upp þat sein ritað hafði. Ilerra Loðinn varð við 
þetta mjök heitr, al búkarlar gerðu sik svá digra, at þeir hugðu 
al skipa lögum í landi, þeiin sem konúugr eiun samau átti al 
ráða. þar næsl krafði hann almenníng, al játa allri bók grein- 
arlaust; liverir svöruðu firir sik, at þeir niundu eigi gera, at 
tapa svá frelsi landsins. Loðiun svarar al móti, al þeir áttu 
lyrst at já bókinni, ok biðja síðan miskunnar um þá hluti, sem 
nauðsyn þætti til slanda, konúnginn ok bans ráð. Eptir þal lætr 
hann lesa konúngs bréf þat, er honum bauð þat al láta lögleiða 
bókina, ok kvað liann reiði mundu sæta þá sem ööruvís gerði. 
Biskup segir, at lianu hafi þat bréf Jóns erkibiskups, er bannaði

1) aimo 1253 b. v. S; þetta er án efa iunskot eptir Flateyjarannál.
2) landsbók, S. a) þess, S.
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at lögleiða marga hluti þá sem í bókinni stóðu. Eptir þat lét 
liann lesa biskupa bréfit, þat sem gert hafði verit á nœsta þíngi 
í Björgvin, þar sem í stóð bönn þau, er menn feldi á sik af 
sjálfu verkinu; svá var lesit í hverjum atburðum sem til féll 
hit minna bann ok forboð. Ok er þat var úti, rómaði múgr- 
inn, ok taldi at ómátuligt veri at vera undir livárutveggja, 
Ix óbótamála, er í bókinni stóðu, ok xxxv banna, er í bréf- 
inu stóðu. Ok er hljóð fékst, mælti Árni biskup: unú haíl 
þér heyrt bréf herra Jóns erkibiskups, andligs föður yðar., ok 
haus undirbiskupa, ok megit skiija, hversu mikit ágreinir bók- 
ina, þá sem vér erum beðnir at lögleiöa, ok hans boð; því 
vil ek ljósan gera mik, at ek mun engum hlutum jála, sem í 
mót standa hans vilja, ok svá þeir sem mínum ráðum vilja 
fylgja: Er þat fyrst um valveiðar ok lögmanns capitulum, ok 
um sættargerðir þeirra Magnúss konúngs ok erkibiskups, 
þvíat þar stendr í, at biskup skal lög segja, en eigi leikmenn, 
yfir ölluni sökum þeim sem heyra tii heilagri kirkju, prófa þær 
ok dæma, ok svá þat, at virðuligr herra Magnús konúngr gaf 
kirkjunni undan sér ok sínurn örfum ok öllum eptirkomend- 
um, ef liann eðr hans flrirfarendr, formenn Noregs ríkis, hefði 
haft eör sýndist hafa, sakir liefðar landslaga, nokkot vald eðr 
hald slíkra hluta. Ilann veitti ok kirkjunni þat privilegium, at 
konúngar skildi eigi inega breyla eðr snúa fornurn lögum fóstr- 
landsins, eör eign kirkjunnar, í fjárpynd, eðr leikmenn eðr lær- 
dóminn til þvínganar ok ófrelsis; svá ok at forn frelsi kirkj- 
unnar skildi haldast um fálkaveiðar; ltsvá viljum vér ok með 
engu móti þola, at lieilög kirkja tapi því frelsi, [at þar1 greinir 
guðslög ok landslög ráði jafnan guðslög, eptir því sem firir 
löngu var lögtekit liér í lögréttu yflr alll várt land meö góðu 
samþykki allra landsmanna”. Ok er bann hafði þat talat, rómaði 
múgrinn stórum vel, þat er hann vildi, at kirkjan eðr alþýðan 
týndi eigi sínu frelsi. Ok er hljóð gafst, mælti herra Loðinn, 
ok sá um sik nokkot styggliga, ok leitaði ráðs, at leiða alinúg- 
ann frá biskupi í huganum, þvíal hann skildi margmennit2 

honum vilja fylgja ok sinna, ok mælti svá: „bréf þetta, sem 
þér, herra biskup, létuð lesa, heflr marga hluti í sér, sem vér 
megum várt mark á kenna, en þó hugða ek, at eigi mundi

i) [ Jei'fcr.; á Jjat, S. ») margraengit, S.
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þeir, sem þat gerðu, þessu mega flrir alla skipa eðr ráða. En 
þar sem þér töluðut um okr, trúi ek sanniiga at þat sé illt, 
ok þeir sem okrkarlar eru sé bannsettir; en hvat má hærra 
okr vera, en tíundargerð sú hin rangliga, sem hér er á land- 
inu; þér biskuparnir heimtið tíund af sylgjum ok silfrbeltum, 
koppum ok keröldum ok öðru dauðu fé, ok undra ek inik, hví 
iandsbýit þolir yðr slíkar óhæfur, ok gerit eigi norræna tíund 
at eins, þá sem gengr um allan lieiminn ok einsaman er rétt 
ok lögtekin’’. Ok er Loðinn bafði þetta mælt, stóð upp fyrst 
herra Rafn Oddsson, því at hann sá, at Loðinn mundi auka 
sér fylgi með þessum málsendum: ,,herra” segir hann, „góð 
er tíundargerð sú, [er] vér höfum', ok önnur mun hvárumtveggj- 
um, klerkum ok leikmönnum, óhentari”. Árni biskup rnælti 
þá: uaf orðum Innocentii páfa vitum vér, at sú líundargerð er 
eigi okr ok vinnr engum manni sálutjón”. Loðinn mælti þá 
enn: uþér tölnðut, lierra biskup, at þér mundut fylgja bréti 
Jóns erkibiskuþs ok sættarbréfi þeirra Magnúss konúngs ok 
nýjum kristinrétt[i], ok at guðslög skildi ganga yílr landslög, 
en því mun hvárigu af mér játað, ok hvergi kom ek þar1 2 * lands 
né lagar, al svá sé nokkors konúngs réltindi undir fótum troðin 
svá sem hér, ok þó inest af biskupum”. Margir hlutir vóru á 
því þíngi lalaðir, ok kómu fáir saman með mönnum, en þó 
kom þar um síðir, al lögbók var öll lögtekin, utan þa[u] capitula, 
sem handgengnir menn vildu stæði til konúngs orskurðar ok 
erkibiskups; hafði öll alþýða þá lófatak um þat, utan ix inenn, 
þeir sem biskupi fylgdu, ok eigi gengu til lutnda þá er almúg- 
inn vægði firir valdi konúngsins; var fyrstr af þeim Arngrímr 
'l’eitsson, annarr Snorri or Ásum, þriði Ormr frá Reyni, fjórði 
Ásleifr Iilængsson, flmti Eilífr son özorar frá Ilorui, sétli Sig- 
fús stobbi, sjaundi Magnús Pétrsson, átti:l Loplr Helgason4. . . 
Kallaði herra Loðinn alla þá landráðamenu, en Lopl því fram- 
arr, al hann sagði liann svarit hafa tvá eiða ósæra, ok bannaði 
honum at fara með biskupi af þíngi, ok kvað haun vera skildu 
í valdi þeirra. Ok er biskup vissi þat, bað hann Lopt með 
sér fara, ok svá gerði hanu.

1) Páll Vídalíu (Pornyrííi bls. 542, sbr. Finn Joh. I, 126) bietir vÆ;
uaf allri líigleigu fjár”, en þessi ort) finnast nú í engu handriti.

») til, b. v. S. 3) ok, S. 1) hinn níunda vantar.
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80. þenna tíma óð herra Ásgrímr mjuk uppi, var þá áðr 
orðinn i'eldr á félagskap þeirra biskups, þvíat Ásgrímr hafði 
[tekit] Geirlaugu dóttur Jóns á Stokkseyri ok barnat, ok er 
þat varð víst, tók biskup liana af honum, ok lét vera lieinia í 
Skálaholti. Ásgrímr gerði sik reiðan um þat; hann hafði ok 
þetta vár riðit heim í Skálaholt, sem Loðinn kom áðr út um 
liaustið, ok heðil Lopl mág sinn vera í bragði með sér, at 
biðja bændr at styrkja sik til bús, þvíat manninum varð koslalt 
flrir þrennar sakir, örleik ok fjölskildi ok geymsluleysi. En 
þvíat Loptr vissi, al biskupi þótli hann hafa kastað sér um 
til mótstöðumanna kirkjunnar ok frá honum, synjaði hann Ás- 
grimi liðsinnis þessa. llann fór þá, ok baö fjár, [ok fékk' 
af öilum bændum nokkot, utan þeim sem nœstir vóru staðniun, 
ok kendi hann undirsetu Lopts; flrir því var hann á þíngi erfiðr 
ok tillagasúrr um mál hans, ok lét þau orð frá sér fljúga, er 
honum var mótdráttr í, meðan í þessu stóð. Ásgrímr þoldi 
allar meingcrðir biskups ok Lopts lieldr illa, þvíat hann var 
al' þeim velgerníngum vanr, ok skildi hve mikils hann misti; 
en í annan stað lágu ok hiskupi verr Ásgríms meingerðir en 
annarra manna, þvíat 'hann þóttist af honum [hins] bezta verðr, 
ok harmaði meirr sakir fornrar elsku lians misræði.

31. Eptir þing reið biskup heim í Skálaholt, enherraLoð- 
inn á Eyrasand, ok hélt ábúnaði; stóð þar á hiuu inesta sundr- 
þykki: Loðinn kallaði þá menn, sem ekki játuðu lögbókiuni, 
landráðamenn, ok stefndi utan gervölluin, en Lopt segir hann 
at taka skildi, ok reka nauðigan á skip, þar tit er höfðíngjar 
landsins, þeir sem til þess vóru skipaðir ok konúngs starf höfðu 
i hendi, rituðu til hvárstveggja þeirra biskups ok Loðins, at 
eigi skildist þeir svá óliðmannliga sem áliorfðist; vóru mest at 
því af leikmönnum lierra Rafn ok lierra Jón lögmaðr; koin þá 
svá, al herra Loðiun bauð biskupi á Eyrasand ok veitti fagra 
veizlu; var þangat þá stei'nt þeim ix mönnum, ok liandfestu 
iiij af þeim utanferð sína, en allir aðrir2 dóin á ináli sínu, ok 
sóru eiöa, at veita konúnginum fullkoinliga hlýðni þaðan frá 
eptir réttri skyldn; gafst3 þá upp, at þeir skildi eigi allir ulan 
fara, at herra Jjoðinn lét þá ok sannast, at hann hefði ofbráð- 
liga talat. Var þar þá við lierra Jón lögmaðr, herra þorvarðr

i) b. V. eptir gctg. 2) ok, b. v. S. 3) gáfinst, S.
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ok lierra Ásgrírar; var þá ger, at bœn biskups, miðlan á milli 
biskups ok konúngs um sakeyri á þeim málum, scm beyrðu 
til beiðni eðr villu, svá ok ef menn töpuöu ser sjálflr, at minna 
felli undan crfíngjurn en bók segir; þeir rituðu ok bænarstað 
sinn til konúngs, al þat veri eigi óbótamál ef maðr vegr mann 
í sjálfs síns lieimili, ok svá þat, ef nokkorr maðr heimtir gjöld eptir 
óbótamenn ok þó með engum ófriði. Herra biskupi samdi, al 
kvennagiplíngar færi cptir bók, at höldnum lrans rétti lil dóms 
yflr bjúskaparmálum. J>at var ok bæn þeirra, at sú kona, sem 
giptisl firir utan frænda ráö, misli eigi arfa sinna, cn um sálu- 
gjafir skildi standa til dóms konúngs ok erkibiskups. Biskup 
bét ok, at dæma bvergi frekara hér um en landslög segja, áðr 
orskurðrinn veri reyndr, utan fé þat, sem klerkar aíla af kirkj- 
um, skilr liann undan. þeir samþyktu ok um tiundaskipti á 
bausl [ok matgjúflr1 til fátækra manna, en or þeim kapitula: 
,efa menn þurfu bey at kaupa’, báðu þcir allir at sú klausa 
veri or feld: „ef bann verr oddi ok eggju, sé úgildr, bvárt 
sem liann fær sár eðr aðrar ákomur; ef hann deyr, se undir 
konúngs miskun”. J>eir báðu ok at sektalaust veri, þóat fé 
veri síðarr or afrétt rekit en at iiij vikum; þeim samdi ok, at 
þeir menn, sem áðr böfðu afeyrínga, bafl at frjálsu. Or bónda- 
bréíi samdi þeim al biðja, at eigi stæði í lofum um heygjafir 
ferðamanna ok varðveizlu á óma'ga eyri. Aðrar beiðslur þeirra 
sýndust óskynsamiigar, utan þær sem prófast undir biskups 
beiðslum. Um þessa liluti samdi þeim ekki: al sá sé lögmaðr 
yflr kristnum rélti, sem konúngr skipar lil, svá ok um dóm 
ok prófan, bversu hverr er lögliga til arfs getinn, svá ok um 
þá klausu sem slóð í kristinsdómsbælki, at þar sem ágreindi 
guðslög ok landslög3 skildi guðslög ráða. En þóat eigi félli 
allt saman með þeim, urðu margir góðir menn fegnir þessi 
friðsælu, þeir sem hlutlausir vóru allrar undirhyggju, þeirrar sem 
eptir kom. Fór biskup heimleiðis, ok þeir menn sem þangal 
böfðu komit til þessa máls. ]>eir biskup ok berra Loðinn skild- 
ust þá líkliga með yfirbragði, ok gaf liann biskupi landtjald 
gott, þat sem bann bafði áðr baft á Sandinum ok á þíngi, því- 
at biskup hafði bonuni áðr veitt bcimboð ok sæmiligar gjaíir; 
vóru þeir þá kallaðir sáttir. Sigldi Loðinn nokkoru síðarr ok

0 [ b. v. eptir bls. 718. :) V-, er, S. i) lamlsbók, S.
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herra J>orvarðr. — Á þessu ári var þal tíðinda í Norcgi, at 
Eirekr konúngr íekk Margrétar, dóttur Alexandrs Skotakonúngs; 
vóru at þeirri veizlu herra Jón erkibiskup ok aðrir innlenzkir 
biskupar. j>á var Auðunn hestakorn hæstr í ráði með kon- 
únginum.

32. Eplir þetta flotnuðu upp margir öfundarmenu lærdóms- 
ins, þeir sem sinn munn höfðu birgðan sakir vanmáttar meirr 
en góðvilja, meðan sannr faðir fóstrjarðarinnar lifði, ok sæmd 
klerkanna, hinn mildi Magnús konúngr; kom þá fram þat spá- 
mæli, cr hann talaði nokkorum vetrum firir sitt andlát, þá er 
hann sat ineð l'ám mönnum í eiuu herbergi, ok tók svá lil 
orðs: al þetla líf veri ófrjálst ok með margháttuðum skapraunum 
ok erfiðligum, ok þeir veri sælir, er deyja skildi; en þeir sem hjá 
vóru, ok eigi litu á anuat en hóglífl ok náðir, frið ok farsælu 
hans, þóttust eigi skilja, hví hann mælti slíkt, [okj spurðu, 
hvar flrir hann talaði þetta. Ilann svarar: „má vera yðr þikki 
sem ek hafa litlar inæður eör vanda í rnínu ríki, en mér þikkja 
margar vera ok miklar; en þótt al mikill ok margr vandi sé, al 
stýra ineð hófsemd miklu ríki, ]>á lízt mér sá hæstr, at tempra 
dóma [ok] greinir milli lærdómsins ok leikmanna, sváat eigi verði 
stór missmíði á”. En þeir sem við liann töluðu mæltu: „svá 
lízt oss sein sá verði yðr eigi mikill”. Hann svarar: „svá mikill 
þikki mér hann, at sælli veri liðnir en lifendr; þá munu þér
vila í liverju ek heíi staðil’’ — ok strauk um ennit — „er sjá
haussinn hefir í moldu vcrit iij vetr". Barokþarraun á skjót- 
liga, at forráðsmenu ríkisins, þeir sem ráð konúngsins vóru 
kallaðir, vildu at litlu liafa þær skipanir, sem Magnús konúngr 
ok Jón erkibiskup höfðu skipat með sönnum röksemdum, brjól- 
andi þær niðr með sínum kappseindum, en hirðirinn, sá er eigi 
var veikr lieldr staðligr stólpi sannleiksins, vildi lieldr sitja
flrir reiði þeirra ok harðindum, en þegja yfir sannindum. En
þeir samneyltu þeim, sem hann bannsetti, vanvirðandi vald 
heilagrar kirkju ok lyklana Petri, en gáfu honum sakir á svá 
búit ofan, svá sem hann veri niðrbrotsmaðr konúngligs valds, 
ok neyddi almúgann or hófi, cu héldi lærdóminn rangliga upp 
á leikinennina. Laust þessi hvass hvirfilviudr fyrst hjörtu þeirra 
manna, sem Noreg bygðu, ok knúði þar kappsamliga kirkjunnar 
formenn, en dreifðist síðan til várs útskaga.

Nokkoru síðarr kómu margar misþykkjugreinir upp hér
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ú landi milli manna. [Fyrrnefndr] herra Ásgrímr heimti skatta 
ok þíngfararkaup at heimamönnum staðarins í Skálaholti, en 
biskup bannaði al þau veri greidd, þvíat honum þótti ótrúligt, 
at konúngr mundi pynda vilja Skálahoitsstað um þat, sem freisaðr 
var Iióiastaðr. þar kom um síðir, at þetta var greitt af heima- 
mönnum, þvíat þeir sátu ella firir lögleysum ok reiði Ásgríms.

Árni biskup hafði, sem fyrr segir, tekit Ketil Ketilsson 
ok skipt fé hans, ok lauk engum' meira, þá er öllu var upp 
skipt, en liinn fjórða hlut innstæðu. Biskup beiddi uppgjafar 
um allt þetta, eðr3 fjórðúngtöku; gerðu menn þat margir firir 
hans sakir, sumir gáfu allt upp en tóku ekki; sumir gáfu ekki 
upp, ok vildu eigi taka utan fullt, en þess var engi kostr. 
Gitðröðr liét bóndi, sá er hjó niðr í Flóa, er hafnaði sínum 
hluta þann tíma er þorvarðr hafði sýslu; liann sótti nú Ásgrim 
at þessu máli, en hann heimti at Katli þessa skuld ok aðrar 
fleiri. Ketill kvaðst eigi greiða fé þat er stóð með kirkjumarki 
í Efstadal, ok sagði stað ok biskup eiga allt þat er hann fór 
með, ok þar kom, at biskup tók Ketil ok lið lians heirn til 
staðarins, þvíat hann þóttist þar frjálsligar mega halda hann; 
en Ásgrími líkaði slórliga illa.

Snorri liel maðr ok var Narfason, hann liafði kvángazt 
suðr um heiði, en hann var kynjaðr vestan or Breiðafirði, ok 
þar bjoggu bræðr lians : þórðr á Skarði, en þorlákr bjó í Borg- 
aríirði á KolbeinsstÖðum; þeir vóru allir vitrir menn ok vel 
mannaðir. þessi Snorri hafði tekit með konu sinni land í 
Ujálmaholti, ok annat land, er Mörk liét. Loptr biskupsfrændi 
bjó í lllíð hinni meiri. þessir menn keyptu um lönd; tók hann 
fyrsl Illíð af Lopti, ok fékk í inól Lauga-lönd ok xxc vöru. 
En því at Snorra þólti betra ávislar í Hlið en Iljálmaholti, tók 
liann af biskupi Hlíðar-land, en fékk honum at ínóti Iljálmaholt, 
Mörk ok þjótanda, ok vóru þessi landakaup vetri síðarr en 
Loðinn sigldi liéðan af íslandi. Snorri var mikill vin Árna 
biskups ok þeir bræðr. Fór liann um várit bygðum í Hlíð 
með hyski sitt.

33. Á þessu sumri kom skip á Eyrar, ok kom frétt af 
skipinu, at Lopti ræðismanni veri utan stefnt, ok kom honum 
sú sögn svá hastarliga af Ásgrími, at hann var kallaðr land-

i) gctg.; cngi, S. .) getg.; cr, S.
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ráðamaðr, ok hann skildi höndum taka ok reka í skip nauð- 
igan, ef liann vildi eigi fara lostigr, ok engi kirkja skildi halda 
honum utan Skálaliolls kirkja. Asgrímr stefndi skjótt þíng, ok 
hauð Lojiti þangat at koma, en hann fór hvergi, ok let búa 
hvílu sína í Katrínarkirkju, ok þar svaf liann um sumarit langa 
hríð. En þegar skipit var landfast orðit, sendi hann menn til 
Árna biskups með hréfum, ok gerði honum kunna þá frétt, er 
liann hafði fengit um sín efni. liiskup ritaði at móti, ok gerði 
útveg flrir Lopti, ok kom sá maðr eigi fyrr aptr, enhinirhöfðu 
út látið er sigla vildu, ok var þal x nóttum síðarr en liinir 
kómu á land. Enn hafði annat hrél' koinit til Lopls á sama 
sumri, ok sat hann hæði. Ásgrími eirði þat illa, ok því lýsti 
hann á þeim héraðsfundum, sem hann hafði við bændr, land- 
ráðasök á Lopt, ok taldi konúugi alla penínga lians. Hörð 
orð fóru ok frá honum til þeirra manna, sem í mót bók liöfðu 
mœlt, ok at þeir veri allir utan stefndir.

34. Á þessu sumri sigldi af íslandi [herraj Itafn Odds- 
son. þorvarðr var ok þann vetr í Noregi. í þann tíma 
hljóp mikill mtítnaðr í herra Ásgrím; var hann þá ok mjök 
bundinn flrir konúngsboðskap; vóru ok þær einar fréttir af 
Noregi, at þar skeikaði mjök sljórnin scm líkligt var, at slokn- 
uðum svá hjörtuin laudsins lampa, sem var Magnús konúngr, 
þeim sem sanua raun sanns góðvilja sýndi, at um sína daga 
var mjök í loga af eldi trúarinnar, elsku sjálfs guðs ok síns 
náúnga, eu í hans slað veri kominn son hans, sá er harn var 
at aldri, ok eigi hafði jafnframt sinum föður kent hve sætr 
sannleikrinn var; lóku mál lirir hann lendir menn, svá ul ná- 
liga vóru engir lilutir refsaðir, þeir sem landstjóru heyrðu, en 
hinir sjúku hötuðu Jón erkihiskup, sinn sannan lækni, sem eigi 
lét af at hirta þeirra lýti, ok vildu hann svipta sínu valdi seni 
raun har á. Af því gömhruðu óvinir náðanna ok frelsis lieil- 
agrar kirkju, er þeir trúðu sik skjótt mundu fram koma sinni 
fýsi; vóx ok mjök af fyrrsögðum sökum misþykki þeirra hisk- 
ups ok Ásgríms, er hann kendi flrir sitja skilda sína frændr 
ok vini, þröngda móli lögunum af þeim, er umfram rétt vildu 
lögunum ráða. Mörg önnur málaferli slóðu í mil|i þeirra, hæði 
kallaði [hiskupj iand undan honum á Daugstöðum, ok eríiðaði 
lionuin í mörgu því, sem lionum þótti þat með lögum gera 
mega. þenna vetr átti Ásgrímr för á Síðu ausfr, at herða at
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fyrrnefndum sakamönnum, al þcir jáði honurn utanfcrð sinni, 
fé eðr öðru tillæti, en herra biskup ritaði til hins kærasta vinar 
síns, llunólfs ábóta i Veri, at hann minti þá á leyniliga, at þeir 
bryti í engu vilja sinn eðr ællan firir Ásgrími, at eigi hefði 
hann firir þat hólsmun. Ilann hað herra ábóta virða, hvílíkar 
honum þóttu sakir þeirra at guðs lögum, svá ok bað hann 
ábótann at skynja orð ok tiltæki Ásgríms, ok gera sér kunnigt 
liverju hann færi fram. Ábóti gerði allt þetta, ok urðu bændr 
fegnir, er þeir áttu ván nokkors varnarmanns, ok létu Ásgrím 
ekki fang á sér fá, þá er hann reið austr þangat. [Herra] 
Runólfr ábóti ritaði ok lil biskups, hver orð Ásgrímr hafði á 
þíngi í Iíirkjubæ, ok svá hvat þeir töluðu með sér, at Ásgrími 
þótti mikit at missa viuáttu biskups, ok vildi þar allt til vinna 
þat er hann mætti af sjálfs sins ei'ni, ok betra allt ok bæta, 
þat sem hann hefði verit mótdrægr heilagri kirkju, ok svá [at] 
liann bað herra ábóta eiga hlut í at þeir mætli sáttir verða, 
svá at vandræðalaust mætti standa, til þcss er konúngr ok erki- 
biskup greina alll þat, er milli manna stóð; taldi þelta vera 
hina mestu nauðsyn allra þeirra, sem undir þeim bjoggu. Hann 
bað ok aðra eiga hlut í, at hann næði at halda Baugstöðum fram- 
leiðis, ok mælti þetta allt með áhyggjusvip miklum. En er 
biskup vissi þessar greinir, tók hann senn or, at þat veri yfir- 
drepskapr Ásgríms, al láta firir þcim manni líkligast, er biskup 
trúði framast; þvíat þat mátti alla tíma djarfliga segja, at hjá 
Runólfi ábóta mundi annarr endir mála Árna biskups. þeir 
urðu ok sáttir á þat, at bændrnir urðu ekki sekir, þótt þeir 
vildi halda lög ósvarit, ok ganga eigi undir þýngri lýðskyldu utan 
nauðsyn. Ilerra ábóti bað ok biskup minnast á, hversu hátt 
hann tók herra Ásgrím í fyrstu, ok at sveigja slíkt sem hon- 
um þótti mátuligt vera, at höldnum guðs retti í alla staði.

85. At liðnum þessum vetri vó\ at nýju óþykkja millum 
biskups ok Ásgríms, cinkanliga um mál Lopts, þvíat hann 
sat þenna vetr i kyrðum, ok firir þat er hann kallaði hann 
hefði selda konúngs eign Snorra Narfasyni, landit i Hlíð, þat 
sem hann átti þenna tíma er Loðinn gaf honum sakir. Hann 
kallaði ok Snorra sitja á ötekinni konúngsjörðu. Firir þetta 
segir liann hvárigum þeirra óhælt skildi vera, utan þeir gengi 
at borði við hann. Nú þvíat Ásgrímr vildi eigi aptr gjalda 
skalta þá, sem hann tók af staðarins heimamönnum, lýsti herra
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biskup yfir honum forboði, at firirsögðum iij áminningum. 
Enn féllu þó fleiri blutir til, er herra biskup gnf honum sakir 
[á: þar' sem bann hélt fram konúngsbréfi um yali ok lögsögu 
yfir kristnum rétti, ok at eigi gangi guðslög yfir landslög. þetla 
vár stefndi herra Ásgrímr Lopti tii þess þíngs, er liann átli, en 
hann fór með engu móti, ok lét Ásgrím ekki vita af ætlan sinni 
fyrr en liann kotn til skips. Ásgrímr valdi lionum mörg digr- 
lig orð, ok kallaði liann landráðamann ok eiðrofa sem fyrr, 
en Loptr segir at móti, at hann liafði at allra bygðarmanna vitni 
alla lýðskyldu konúngi goldit, ok hvergi óframarr, ok hann skjóli 
öllu sínu máli undir konúng, ef honum sýndist liann í nokkoru 
brolligr vorðinn. Herra biskup ritaði ok með honum til [berra] 
Eireks konúngs, ok stóð þat þar í með öðru, at liann sendi 
honum Lopt frænda sinn, biðjandi hann, at hann gerði hans 
erindi [gott] firir sinn herradóm ok þá hollustu, sem hann hafði 
af föður lians, ok hann ællaði at réttindum bonum al veita gott 
ok sæmiligt trúnaðartraust í alla staði, sér til sæmdar en Lopti 
lil sannrar giplu, ok lionum til eptirlætis ok öðrum þeim sem 
honum þætti varða; ok lét hann þat fylgja, at ferð hans dvald- 
ist sakir tilfellis, en eigi firir illvilja við konúng. Var þetta 
ritað ij nóttum eptir Laurentiusmessu, ok var þá ekki frélt til 
skipa. þeir Ásgrímr ok Loptr mágarnir skildu með engum 
blíðskap. þat skip, sem Loptr var á, tók Noreg, ok kom [hann] 
um haustið til Björgvinar, ok var í Bræðragarði um vetrinn. 
Eigi kom hann fyrr fram bréfi því, sem hann fór með, en nær 
vetrnóttum á Jónsvöllum. Ekki gat hann við konúng talat 
annat en heilsat á hann, þvíat honum var bannat at koma 
á konúngsgarð. j>ó var hann í minnisdrykkju með hirðmönn- 
um, en var þó utanbrautar ok stóð undir heilum ok illyrðum.

36. Út híngat lil íslands íluttust þetla sumar þau [hinj 
hörmuligu tíðindi, sem í Noregi höfðu gerzt, er drottníngu gerði 
daufa frá hversdagslegri tíða2 heyrn, ok eyru flestra dugandi 
manna um stundarsakir: at synir myrkranna ráku frá sér með 
valdi hit bjarta ljós Niðarósskirkju, Jón erkibiskup, gerandi 
hann útlægan, ok með honum Andrés biskup af Oslo, þorfinn 
biskup af Hamri, ok menn þeirra. Kom þat spámanns orð 
þar fram, er forðum var firir sagt: „Ijósta mun ek hirðinn,

1) [ gotg.; ok peim, S. a) f/; tífeinda, S.
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en hjörðin mnn dreifast”, þvíat síðan [fyrrnefndr] erkibiskup 
var landflæmdr, kallaði faðir allra miskunsemda liann lil sín or 
harki þessa heims nær jólum. Loptr sendi bréf til biskups 
Árna, riluð undir sínu innsigli, með því bréfi Eireks konúngs 
ok drottníngar, sem váttaði þá skipan, er ger var tij íslands. 
En í þessu bréfi stóðu þessar klausur: tlþat vil ek at þér vitið, 
at yðvart múl er mjök afflutt í Noregi; vóru mér sýnd bréf 
þau, er rituð vóru af íslandi til míns herra, með lierra Erlendi, 
ok má vera þeir þikkist ritað hafa nær sönnu, en yðr þikki 
heldr frekt; vóru þau ok svá harðliga tekin, at þit biskuparnir 
vórut nær kallaðir landráðamenn, ok mesl firir þann hlut, at 
þér stóðut mót herra Loðni á þíngi. Margir harðir hlutir hafa 
i Noregi gerzt milli konúngs ok erkibiskups ok annarra lærðra 
manna: [herra Andrés plyttr grafinn1 í banni erkibiskups í 
postulakirkju, ok brotinn stöpullinn at Kristskirkju af lierra 
lijarna kanziler, lil at hringja móli líkinu, ok svá var hríngt 
um allan bæinn í banni kennimanna. j>á var prestum öllum 
slefnt út til konúngs ok gervir tveir koslir, annattveggja at 
vera útlagir, eðr halda fornar siðvenjur ok sýngja messur, 
hvat er biskuparnir sögðu; en þeir kusu at sýngja. j>á átti 
herra Auðuun þing í Maríukirkjugarði, ok vóru þá gervir út- 
laga[r] menn Árna biskups í Stafangri, firir þat er hann vildi 
eigi at þeir gyldi leiðangr konúngi; stukku þeir við þat or 
landi, en berra Gauli í Tolgu tók fé þeirra. Slíkt bit sama 
var gert við menn erkibiskups í j>rándheimi. Erkibiskup befir 
ok marga konúngsmenn bannsett, ok láta þeir eigi sem þeir 
viti. j>ví bið ek, minn herra, at þér samþykkizt firir guðs 
sakir við konúngdóminn, sem þér þikkist framast mega, þvíat 
betra er at vægjast til góðs en bægjast til ills’, þvi at ek veit 
firir víst, at eigi mun hér á íslandi ófrekara gengit al kenni- 
mönnum, en nú er í Noregi, at ætlan ráðsins. Nú gefi guð 
yðr golt ráð lil þessa ok alls annars’’. Loptr ritaði ok annat 
bréf lil Árna biskups, hversu Jörundr biskup hafði svarat 
konúngs bréfi, ok þat var i[nn]tak í því, at staðir skildi í ætt 
lnerfa, svá sem fyrr var, á öllu íslandi, ok sá kristinnréttr 
vera, sem stóð um daga Ilákonar konúngs ok Sigurðar erki- 
biskups, ok segir at þeir Jörundr biskup [ok herra j>órðr2 hefði

1) [ leftr.; herra A. fluttr ok grafinn, S. i) [ b. v. eptir getg.
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i'iuidizt ok fór meö þeim lagliga; liandsalaði biskup herra 
þóröi á iMöðruvöllum kirkjuhluta, ok játaði upp’ öllum stöð- 
um í Norðlendíngafjórðúngi, þeim sem herra llafni ok öðrum 
skynsömum mönnum þætti rettiligt lilkall vera. Árna biskupi 
brá nokkot við þessa fíétt; en þvíat flestir hlutir bitu lítt á hann 
utan þat, ef liann þóttist í nokkorum lilutum eigi fram lialda 
réttindum kirkjunnar eptir skyldu, tók liann þat ráðs, at rita 
til liunólfs ábóta vinar síns, ok sendi honum Iransscripta kon- 
úngs bréfs ok Lopts bréfs, ok bað hann þýða sér konúngs 
bröfit, ok þar [á| ofan leggja ráð á, hversu bann skildi breyta 
í þessum púnkt. En ábóti ritaði at móti sinn skilníng, þann 
sem hann setti yfir bréfit, ok þar með þat ráð, at hann héldi, 
sem framast veri föng á, kirkjunnar rétti eptir sinni skyldu ok 
nauðsyn. — I>etla luiust rituðust þeir biskuparnir mart i mill- 
um, hverir þeir staðir veri, sem þeim þikkir konúngsbréfit á 
kveða at taka skildi, þvíat Jörundr biskup hafði meiri hrögð undir 
skauti en staðamennhugðu, sem síðun bar raun á með framkvæmd.

Ilerra Ásgrímr vóð nú mjök uppi sakir þessarra frétta, ok 
þóttist nú hafa hagldir fengit á sínum málum. J>etta haust 
kærði liann á fyrrnefndan Ketil Ketilsson um landit, á Suorra 
um ásetu Hlíðar-lands ok fjártekt. Nú þvíat hvárgi vildi hafa 
hans tillögur, ok eigi festa i hans vald eðr konúngsmanna, 
tók hann KeliJ á Torfastöðum, ok tlutti með sér ofan í lljálma- 
holt, ok hét honum mörgum harðindum, en þó Jét hanu hann 
lausan á sömu viku. Svá tók liann ok Snorra við Skaptaholts- 
rélt, ok hristi fjötur at honum. Af slíkum hlutum ok mörgum 
öðrum svall mjök með þeim biskupi ok Ásgrími, svá at hann 
var jafnan í forboðum.

37. [þenna vetr fóru menn2 í millum herra biskups ok 
herra Ilafns, ok var talat, at þeir mundu hittast at þessum 
málum, sem í bréfi konúngs ok droltníngar stóðu. Um várit 
var fundr stefndr í Brautarholli á Kjalarnesi, ok kom þar biskup 
ok llafn ok mart annat stórmenni; bar llafn fram konúngs er- 
indi, ok bréf þau sem þat var sett í, at allir þeir staðir, sem 
rangliga eru teknir af leikmönnum, sem jafnliga höfðu setið á 
með í’étlri ok lögligri hefð þeir ok þeirra foreldrar, ok haldit 
upp skyldum eptir réttum máldögum, en nú vóru klerkar rang- 
liga á settir, skildu aptr hverfa undir leikmenn, sem var á dögum

«) V; af, S. a) [ U; menn fóni, S.
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Ilákonar konúngs Hákonarsonar ok Sigurðar erkibiskups, ok 
al slíkr skildi vera krislinsdómsréttr í smá ok stór.u, sem var 
um þeirra daga; svá ok mn tíundir ok alla aðra hluti; en um 
fálkaveiðar skildi fara eptir konúngsbréfum ok skipan herra 
Rafns; en þeir, sem [móli] gerði, skildi svara fullkomnu bréfa- 
broti ok konúngs reiði. Vóru þessir staðir ánefndir: Staðr á 
Snæfellsnesi, Iteykjaholt ok Selárdalr, ok aðrir svá lil komnir; 
var ok [herra] Rafn skyldaðr til at fylgja hefðarmönnum at fá 
þessa [staði] alla. En biskup svaraði á þá leið bréfinu, at 
konúngr kallaði þá staði rangliga tekna, er ættarmenn hefði 
jafnliga á setið ok lialdit eptir skildaga allt um daga Hákpnar 
konúngs ok Sigurðar erkibiskups; uen ef ekki finst skilorðit til 
at i ætt sknli ganga, eðr or ættinni bafa gengit varðveizlan 
með sölum eðr kvennagiptíngum, eðrþeir kalli til staða1, sem 
með ie hafa keypt eðr þeirra formenn, eðr þeir kalli nú til 
með konúngs valdi, er með biskups valdi vóru í settir, eðr þeir, 
sem sjálfviljandi hafa upp gefil í biskups vald, eðr þeir, sem 
biskupar hafa skipat á dögum Sigurðar erkibiskups ok Hákonar 
konúngs, ok jafuan biskup firir ráðit meirr en xxx vetra, eðr 
klaustr hafiástaðit: þá finnum vér hvergi slíkt tilkall í bréfinu”.

38. llerra Rafn segir, at hér lágu slíkar atgerðir til, sem 
í Noregi vóru fram hafðar, ef biskup vildi eigi samþykkja kon- 
úngs boðskap. Herra bisluip sá þá mikinn vanda íu.tvær hendr, 
hann sá, ef hann léti ekki af sínum mun, at margr maðr óverðr 
ok saklauss mundi gjalda þessa sundrþykkis, en kirkjan ok 
lærdómrinn mundi verða vanvirðr. J>ví leilaði hann þess ráðs, 
al firir náða sakir fólkinu sýndist hann samþykkja boðskapinn; 
ok eptir margar grcinir ok langt viðtal jáði hann at þola, sakir 
góðvilja við virðuligan herra Eirek konúng hinn lsórónaða, ok 
herra llákon hertoga, sonu ágæts Magnúss konúngs ok frú 
íngibjargar drottníngar, þar lil er skipaðr verðr erkibiskup lil 
Niðaróss: þann boðskap, er þetta bréf váttaði, er Eirekr kon- 
úngr sendi með herra llafni, eptir því sem herra Jörundr biskup 
á llólum hafði þá játað firir sína hönd at þola, ok eigi sé í móti 
skyldri hlýðni við almátligan guð. — Ilerra Rafn liét á mót þess- 
um hlutum Árna biskupi, at tíuud skal greiðast af komings2 
eignum biskupi ok heilagri kirkju, þeim öllum, sem hann á ok

1) stada, S, 
I. B.

i) biskups, S.
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undir liann kunnu falla í Skálaholts biskupsdæmi, ok haldist 
sá réttr biskupsstólsins, scm stóð áðr hann var biskup, ok hon- 
um þolist þvílíkt sem herra hiskupi at ITólum, ok eigi sé önnur 
þýngsl á þessi ofan lögð af konúngsmönnum við lieilaga kirkju 
ok herra biskup eðr hans vini, né aðra menn. Ok eptir þetta 
styrktu þeir sín jáyrði rituð með sínum innsiglum. þar kom 
þá ok herra Ásgrímr, ok sömdu þeir biskup þá um skatta ok 
þíngfararkaup, þau sem hann hafði tekit um þrjú ár af heima- 
mönnum staðarins í Skálaholti, al hann skildi þau út greiða 
um váril eptir í hendr IJafr-Birni. Eptir þat leysti biskup hann 
af forhoði sínu, því er hann hafði hann í settan meðan hann 
vildi eigi greiða. Af þessum fundi reið biskup heim, en þeir 
herrarnir í sýslur sínar, ok skildust þá með blíðu. — Á þessu 
ári andaðist Martinus páíi ok Karl konúngr á Púii, Pétr biskup 
í Orkneyjum, ok Magnús jarl Magnússon þar enn í Orkneyjum. 
Engi var þá enn erkibiskup fenginn til Niðaróss.

39. Sama vár ok þeir Árni hisluip ok Rafn Oddsson höfðu 
fundizt í Brautarholti, kómu saman formenn landsins ok aðrir 
handgengnir menn, ok með þeim bæn'dr ok alþýða, at fylla 
með verki þá ætlan, sem þeir höfðu fyrrum samþykt í hjarta, 
ok staðfest með lilskipan túngunnar, en þat var, at taka af 
lærðum mönnum kirkjueignir þær, sem þeir héldu áðr at gjöf 
eðr tilskipan hiskupanna, með valdi en eigi með jafnaði, meö 
liðsfjölda en miðr með skynsemdum eðr réttindum. En þó at 
margir þeir, sem meirr elskuðu myrkr en ljós réttindanna, 
fagnaði því, er kristnin lapaði sínu frelsi, var hinn þó stór- 
mikill fjöldi mánnfólks, er stynjandi stóð í þessu verki, sakir 
hræðslu, fjárláts eðr sviptíngar sæmda, ef þeir sýndi sinn al- 
huga öðruvís gerandi en þeir sem hréfin báru þýddu þau. 
Yóru eigi at eins í þessi tölu múgamennirnir, heldr margir 
handgengnir, þeir sem þat vissu, firir hvern flutníng þessi bréf 
vórú fengin, at kirkjunum veri eigi meira frelsi gefit, en at 
halda svá mörgum lærðum mönnum kost á hverjum tólf mán- 
uðum, slíkan sem forn siðvenja er; ok at móli því sem mál- 
dagarnir vátta, al allar kirkjur ok eignir þeirra eru guði gefnar 
ok hans helgum rnönnum, hvárt sem þat er land eðr lausir 
aurar, ok þat sem fylgir eðr til kirkju liggr; svá ok at móti1

) getg.; meí), S.
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þeirri grein, sem landslög bjóða undir pínu tólf aura gjalds, 
ef maðr tíundar eigi eign sína í föstu ok lausu á hverjum tólf 
mánuðum, en þessar eignir hafði engi tíundat frá upphafi krist- 
indómsins á váru landi, sem guði vóru gefnar, sem máldagarnir 
vátta, utan af einum Hítardal galzt tíundir, ok fátækum mönnum 
einnsaman þeirra fjórðúngr. En þó at þessir hlutir skoraði 
samvizkur manna á fornum landskap, vóru enn sumir menn hærri 
vizku, þeir sem kunnu sjá ok lesit höfðu lögtekna skipan post- 
ulanna, páfanna, ok kennara kristninnar, at' allt þat, sem guði 
er gefit ok helgat, [á]3 eptir sameiginligum lögum at vera undir 
vernd ok valdi, skipun ok forsjá biskupa ok lærðra manna, 
nema framarr taki þeir af kennimönnum í vild þeirra ok góðri 
samþykt, ok at þær megi [eigi] eignast né í erfð takast, hafast 
né haldast forsvaranliga3 af leikmönnum, utan sálutjón sjállra 
þeirra. Yóru ok eigi at eins margir á þessi trú, þeir sem 
heima sátu eðr hjá þessháttar framferðum stóðu, heldr ok 
þar með þeir, sem sjálfir tóku firir grimdar sakir kirkjurnar, 
ok gjarna vildu hafa þagat ok heima setið, á þá leið sem Ju- 
dam fór með fagnaðar -processione á pálmadegi móli várum 
herra, [en] þorði eigi at verja líf hans á píslardegi hans, ok 
var þó at hváru eigi umskipt með öllu trúan, heldr þrotin. Ok 
svá sem Júðar þessir sömu fögnuðu litlu síðarr Krists upprisu, 
fögnuðu ok margir hverir af hinum instu hjartarótum skamms 
hragðs leiðréltu lærdómsins.

40. í þessum fardögum var lierra Árni biskup víss orð- 
inn, at leikmenn höfðu saman bundizt at setjast á kirkjueignir^ 
ónýtandi með öllu þann skilníng bréfsins, þess er af höfðíngj- 
unum kom hit fyrra sumar, sem herra Árni biskup ok Jörundr 
biskup ok lVunólfr ábóti í Veri höfðu allir samanritað, til þess 
at eigi sýndist þeir taka konúngs ráð framarr en veri sekt á 
við guð firir þröngíng lærdómsins, ok hins annars, at eigi sýnd- 
ist þeir samþykkja uppá kirkjuna ágang leikdómsins, ok þess 
hins þriðja, at þeirveri eigi aptrlialdsmenn eðr niðrbrotarar þeirra 
skynsemda, sem fornir menn ok lögfróðir á landi hér váttuðu, bæði 
eptir sinni samvizku ok sannsýni ok sinna firirmanna, al trautt 
eðr eigi mundi finnast sú kirkja eðr kirkjueign, at eigi mundi nú 
eiga at vera undir biskupa valdi, ok þeir mundu eigi fengit hafa,

1) getg.; ok, S. •.) b. v. eptir getg. a) U; forsamliga, S. 
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íirir þat, er sliilorð þeirra ok máldagar vóru eigi lialdnir, ok 
víða gripuni þeirra eðr eign'Um sukkat, eði' sjálfar þær sölum 
seldar eðr kaupum keyptar, þó með fornum landsrétti veri 
sóttar. Ititaði hann í allt sitl biskupsda;mi, at engi maðr 
skildi greiða leikmönnum neitt þat land, er kirkja ætti, né 
nokkorn part þöirrar eignar, sá sem áðr liélt þær af lionum 
flrir gjöf eðr skipan, lieldr skildu þeir vátta, at leikmenn lóku 
þat allt, sem kirkjimnar var, móti þeirrá vilja, at eigi yrði svá 
illa, at þeir sv'ndi sik ómáttuliga at fá sæmd aptrgjaldsins, ef 
þeir sýndist samþykkir ósæmd burtrekstrarins. Höfðu llestir 
ok þetta beilræði, ok ráku sumt í burt þat sem þeirra var, en 
bönnuðu þat sem kirkjmmar var. Smnir biðu or stað, ok létu 
þá, sem lil kómu, ætla sér þat, er [þeirj eigi vildu liafa. Smnir 
gerðu inargah ógreiða þeim sem tóku, svá at þeir urðu sjáifir 
ié at safna, eðr sækjá þangat sem var, þat er þeir vildi sör 
skepja. Vóru þá teknir þessir staðir; Oddastað tólui Stein- 
vararsynir Sighvatr ok Loptr, rjúfandi dóm herra Jóns erki- 
bisluips, ok gerði herra1 Sighvatr þat rneirr firir ákall ok frýju 
lögunauta sinna en sinn vilja, sem síðarr bar raun á. Fór 
þá Grímr prestr á Ureiðabólstað í Fljótshlíð. Eyjólfr Andrésson 
tók Hraungerði; Ilámundr, Naríi ok Skúmr Garðastað af sira 
Olafi Magnússyni. Snorri íngimundarson tók með Páli ok Lopti 
[Ketilssonum stað- í Hítardal al'Jóni Holt, er þar hafði verit nær 
xl ára. Olafr Arnórsson3 ok Brandr Guðmundarson tóku Stað 
á Snæfellsnesi af sira Tjörfa. Skúlasynir tóku Stað undir 
Hrauni. þórðr ok móðir hans lóku Iívennabrekkustað [af Eyj- 
ólti presti Ilalldórssyni4. þorgils llauksson tók Setberg. Stafa- 
holt var ok lekit. Ujörn Dufgusson tók Iljarðarholt. þorgrímr 
Einarsson tók Staö í Steingrímsfirði. Selárdal tók Thomas 
Snartarson. Eirekr Marðarson ok Sveinbjörn súðvíkíngr [tóku] 
Holts* kirkju í Önundarfirði. Klemet tók kirkju undir Gnúpi 
[í Dýrafirði]. Einarr þoryaldsson tók kirkju í Vatnsfirði, ok rauf 
dóm herra Jóns erkibiskups. í Austfjörðum tók Magnús 
kirkjueign í Ási. Viðnæmr ok Skeggi tóku þváttárkirkju6 ok 
allt bennar góz.

>) sira, S. 2) [ getg.; Ketilstafti, S. j) VAndrésson, S. 
t) [ V-, ok Eyj. prestr II. son, S. s) getg.; Hvaleyrar, S.
0 þverárkititjn, S.
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41. Firir þessar sakir varö mikit sundrþykki manna á 
milli. Leikmenn kölluðu, at biskup ryfl sáttmál þat, er gert 
var í 11 rautarliolti, er hann lagði óbliðu á þá sem staði tóku, 
ok lét lýsa, at þeir vóru at óvilja han[sj teknir, virðandi einkis 
þann púnkt, er hann jáði al þola en eigi at samþykkja, ok þó 
þat eitt, er eigi veri á móti skyldri hlýðni við guð. En biskup 
segir, at þeir skildu ofl'rekl konúngshréfit ok færðu lians orð af- 
leiöis, ok liann hefði, svá sem Hólabiskup, jálað at þola réttskilinn 
konúngshoðskap; sagðist ok lauss sinna ummæla við þá, sem þeir 
rufu sín ummæli við hann, ok stóö með þessu fram lil þíngs. Nú 
því at Árni biskup hafði skilit [á, at1 Ásgrímr skildi aptr greiða 
þriggja ára þíngfararkaup [ok] skatta þá, sem liann hafði tekil af 
staðarins heimamönnum, heimti Ilafr-Björn skatta af honum, ok 
fékk eigi flrir þíng. Herra Ásgrímr var þá ok kominu hygðum í 
Traðarholt3, þar hafði haun látiö lnisa sér Lil vara, ef hiskup tæki 
afhonum Baugstaði. Eyjólfr son hans álli Guðrúnu tíarðsdóltur 
or Austfjörðum, ok unni lítið, en fylgði íngibjörgu af Stokkseyri, 
dóttur Jóns, er þar hafði búil; líkaði bisluipi þat illa ok gat 
lílið at gert; viltli Eyjólfr honum eigi rétt af sínu máli gera;. 
skildi þat ok enn mjök með þeim hiskupi ok föður hans.

42. Á Fétrsmessu reið herra Rafn Oddssou lil þíngs, ok 
með honum herra Erlendr ok lierra Ásgrímr ok herraJón lög- 
maðr, ok íjöldi annarra manna; var þá gengil í lögrétlu, ok 
lcsit bréf konúngs ok drotlníngar, ok aktað al' leikmanna hendi 
hversu prestar höfðu af stöðum gengit, þótti þeim eigi lialdit við 
sik af hiskups hendi eðr prestanna, ok eggjuðu sumir herramenn, 
ok svá margir múgamenn, Rafn ok lögmennina, al lögtaka allt 
þat .sem í konúngs hréfl stóð, ok með þessu alkalii var upplesiun 
samníngrsá, er í llrautarholti vargerr, ok svábréflt, ok tekit liönd- 
um upp í lögréttu, ok staðfest þelta alll ineð lófataki, ok mart var 
annal talat á þessu þíngi. — JNú kom þessi frétl í Skálaliolt. Biskupi 
hrá skjótt í hrún, ok kallaði at þeir liefði leitt inn nýjar skipanir 
móti frelsi kirkjunnar; ok er þessi frétt ok lians upptekja koin 
á þíngit, rituðu þeir herra llafn ok lögmennirnir ok aðrir hinir 
beztu menn til lians, biöjandi, at hanu riði á þíngit með áhót- 
um ok próföstum, þeim sem hann mætti ná, ok at þeir endr- 
semdi sanming sinn ok þat sem á millum stóð; huðu þeir at

) [ V} af, S. |) U; Staíiarholt, S.
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láta eigi við vera, þá er samtal veri, Ásgrím ok Erlend, at 
því lieilligar yrði or höggnir allir þverúðar þreskeldir af beggja 
hendi. Ok sem þessi bréf kómu til biskups, sá hann, at þeim 
herramönnunum þótti eigi við sik haldit af hendi klerkanna, cn 
vissi á sik, al honum þótti eigi við sik haldit þat sem honum 
var jáð cf hann þoldi konúngs boðskap. ltitaði hann at móti, 
eptir tekit ráð af þeim mönnum sem hjá honum vóru, at hon- 
um líkaði vel at [þeir talist' við í náðum, at fráskildum þeim 
mönnum, er líkligt má. þikkja at ógreiði standi af; svá ok, al 
þeir hétu honúm ok lians mönnum í griðum at fara á þíngit 
ok af. Skoraði því biskup þessa hluti, at honum kom leyni- 
liga sú frétt, at gert mundi við hann sem við erkibiskup var 
gert, ok haldil mundi biskupstíundum, ok at engu hlýtt biskupi, 
ef hann játaði eigi at halda konúngs boðskap. Fór þá Magnús 
I’étrsson mágr biskups ok Ketill Ketilsson, þeir sem áðr vóru 
af þínginu til biskups sendir, aptr á þíngit með biskupsbréíl; 
vóru ok nokkorir hlutir í einkamálum, [er] þcim tveimr bar í 
millum, biskupi ok Rafni, ok þeir einir vissu; ok jafnskjótt játaði 
ltafn biskupi ok hans mönnum griðum, slíkum sein hann beiddist. 
Fór þá Jón Ilolt heiin í Skálaliolt, ok segir biskupi þetta; reið 
hann þá skjótt á þíngit. En þvíat honum þótti klerkar þeir, 
sem á þínginu höl'ðu verit, ok eigi áttu at ufsakast firir fávizku 
um þat" er þeim var skylt at vita, hafa í bann fallit, hjáver- 
andi ok sem samþykkjandi því, er leikmenn lögleiddu bréfin; 
leysti liann [þá] sem lil hans kómu, ok madti í fyrstu, at allir 
þeir sem í lögréttu höfðu verit veri í slíku banni. þann dag 
var gengit í lögréttu, ok var biskup mjök heitr lirir sagðar 
fréttir. Ilann spurði þegar opinberliga, hvat þeir hefði lög- 
leitt á þcssu þíngi; en herra Jón lögmaðr hafði svör firir þéim, 
ok var blíðr í máli. Kiskup mælti þá: usvá er mér fiutt, at 
þér hafit greinarlaust allt þat lögtekit, sem í konúngs bréfi ok 
drottníngar er ritað, því sem í fyrra sumar kom til íslands, ok 
brotið biskupa bréfit, sem ek lét lesa í þessi sömu lögréttu, 
sem nú stöndum vcr í, ok [leitt inn3 með lófataki nýtt ófrelsi 
móti heilagri kirkju. jþat má ok eigi annat skiíja, [en] at þér 
sét af sjálfu verkinu, ef þetta er satt, í hit meira bann fallnir”. 
Jón lögmaðr segir þá: „vér höfum þat lögleitt, at sú sætt skal
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lialdast, sem í Brautarholti var samin”. Ok er þessi svör 
heyrði biskup, mœlti liann: aer nokkot svá fleirum gefit en 
þér, sem nú mælir þú”?—þá segja nær allir, at þetta veri allra 
þeirra ástundan, sem hann hefði einn játað. Biskup mælti: 
l(gjarna vilda ek því trúa hér um, sem bezt semdi, en skjótt 
munu þér sjálíir bera yðr vilni um þetta’’. Síðan lókst tal 
með þeim ok varnir af beggja hendi, hvat hvorjum þótti eigi 
haldit; kærði biskup á þat, er þeir einir höfðu glósat bréfln sér 
til lianda, ok kallaði langt gengið um þat fram á kirkjuna, scm 
þat váttar, ok réttskilit er, ok færði fram sína glósu ok lierra 
Jörundar biskups ok herra Runólfs ábóta [í Veri'; hann sagð- 
isl eigi hafa fengit þat frelsi staðarins í Skálaholti ok hans 
heimamanna, sem jafnan stóð, áðr landit gengi undir konúng- 
inn, ok jafnan hélzt á Ilólastað, ok honum var játað í Brautar- 
holti, ok sýndi ineð fullum skynsemdum, at konúngar viröu- 
aldrei fremri þegnskyldu3 staðarins heimamönnum, [en áðr4 

en landit kom undir þá höfðu landsins formenn átt ok liaft; 
ok í þessu ákalli leiddu sýslumennirnir nýtt ófrelsi móti fornu 
kirkjufrelsi. þar næst tjáði hann, [atj áðr landit kom undir 
konúnginn guldust af hvers manns eign tiundir biskupi ok heil- 
agri kirkju, kennimönnum ok ölmusumönnum, en nú sviptu 
konúngsmenn þessu frelsi þá sem hafa áttu, hvervetna þar sem 
undir konúnginn féllu eignir flrir sakferli, eðr kaup, eðr gjatir, 
ok þat málti kirkjunnar skaði verða, sem lengr stæði konúngs 
vald á landinu, ok mætti eigi svá búit standa. llann taldi þar 
næst um fálkaveiðar, at konúngsmenn tæki þær móti fornu frelsi 
af kirkjueignum. Hann taldi ok um lolla Iloltskirkju í Önund- 
firði, at þat veri rangliga undan henni dregit. Hann taldi ok 
á þá um þat, at þeir meinuðu lionum nyjan kristinnrétt, þann 
sem skipaðr er eptir helgum Decrelum, firir þá skynsemi, at 
þat vóru hér lög á landi fyrr, áð[r] þat kæmi undir konúngs 
vald, at guðslög réði, þar scm þau greindi á ok landslög, ok 
þessu sínu frelsi mætli kirkjan með engu móli týna. llann 
segir ok, al konúngsmenn tóku rangliga á sik dóma ok iög- 
sögn yfir andligum lilutum; hann segir ok, at konúngsmenn 
gerði rangt, er þeir þýngdu eðr lögræntu frændr lians eðr

i) [ b. v. U. 2) getg.; urðu, S. 
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mága eör starfsmenn, firir þat, er þeir skildu eigi viö liann' 
þar sem liann vildi eigi láta réttindi sín eða heilagrar kirkju 
íirir þeim. Vóru þessar sakir gefnar flestar herra Ásgrími 
ok Eyjólfi syni hans, þvíat biskupi þótti Ásgrímr rangliga reist 
hafa mörg mál, fyj'St á Lopt frœnda sinn ok Ketil Iíetilsson, 
þar næst á Snorra í Iilíð, ok marga aðra; svá þótti honum ok 
frekt sótt á þá, scm herra Loðinn gaf sakir, því at þeir vóru 
þá enn eigi frjálsir orðnir. Hann taldi ok á við Eyjólf um 
konumál ok tíundarhald, ok nnt osltoll, ok um eiðfall, ok um 
vápnaburð í kirkjur. Hann taldi ok á Ásgrím íirir þat, er hann 
gaf þeim mönnum sakir, er málum skutu undir biskups dóm; 
svá ok um orð þau, er hann hafði talat til niðranar kirkjum. 
llann sagðist ok eigi annat þola mundu, en Niðarósskirkja 
héldi hér á landi sínu fornu frelsi ok fálkakaupum, flutníngum 
brennisteins ok mjöls ok annarra hluta. Ilann segir ok, at 
þcir mundi eigi neinn samníng við hann gera, utan konúngs- 
menn gerði honum rétt ok heilagri kirkju, svá Ásgrímr ok 
Eyjólfr son hans, sem aðrir; svá ok, at hann megi halda því 
frelsi, at skip staðarins gangi. f>ar eptir segir hann, at hann 
vill at [herra] Rafn ok aðrir konúngsmenn fái af konúngi2 aptr- 
konm Lopls, ef hann hefir eigi áðr orlof fengit. Eptir þat 
sagðist biskup í engum stað ábyrgjast vildu þau kirkjufé, sem 
herra Ilafn hafði taka látið, ok bað liann þar síðan öllu firir 
svara. IJann sagði ok, at slaðr í Odda ok Vatnsfjarðarkirkja, 
ok þær kirkjur, sem fornir máldagar segja biskup eiga ok hafa 
vald yfir, iná engi þýða at takast ei[gi| firir konúngsboðskap. 
þá er herra biskup lauk sinni ræðu, gekk fram sira Jón Holt, 
ok kærði á Snorra bónda Ingimundarson ok líetilssonu, at þeir 
liefði ólögliga tekit firir honum kvikfé mart, ok beiddi herra 
biskup at lieimta at nefndum mönnum fylliliga sín réttindi, en 
þeir svöruðu at móti, at þeir hefði eigi meira tekit með [herraj 
ltafns ráði en þeir áltu at hafa.

43. Um alla þá stund, sem herra biskup talaði, hlýddi 
herra Rafn ok aðrir konúngsmenn. Eptir þat mælti liann: 
„undarliga víkr nú við; þeir gefa oss nú sakir, er vér hugðum 
at oss ætti sakir at baila; þeir kalla oss atibafa roíit várt sátt- 
mál, ok þcir kalla oss hafa gengit yfir konúngsbréf, er oss

i) en, b. v. S, U. s) þíngi, S.
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þikkja brolið hafa þau sömu bréf; en vér höfum því síðr yflr 
þau tekit, at vér liöfum þeim víða vanfylgt, því at enn eru þar 
nmrgar kirkjur óleknar, sem bréfm segja réll teknar; viljum 
vaii' því síðr niðrbrjóta kirkjunuar frelsi, at vér fám enn eigi 
várt fornt frelsi. En þótt herra biskupi lítist, sem at klerkar 
muni tapa þeim röngum yftrgangi sem þeir hafa nú haft um 
stundar sakir, ok hóti þeir oss firir þat harðindum, þá verðum 
vér þat at þola eptir því sem guð viil, flrir skyld míns herra 
konúngsins; svá vitu vér ok, at engi á váru landi á lögum at 
ráða, utan konúngr. En um heimamenn Skálaholtsstaðar, tíundir 
af eignum mins herra, ílutníngar ok frelsi Nfðarósskirkju, svá 
ok um fálkaveiðar á kirkjueignum, hefir biskup mikit til síns 
máls, þótt mér sýnist slíkir hlutir nú í konúngs valdi vera; svá 
ok þikkir oss hann þat réltiliga mega heimta, at svá hand- 
gengnir menn sem múgamenn svari þeim sökum, sem forn 
kristinnréttr segir á þá; en hinum flrirbjóðum vér, undir slíkri 
pínu sem konúngsbréf váttar, at neinn hiýði, meiri maðr né 
minni, í smá né stóru. Ek vil ok al allir viti, þeir er til rniuna 
orða spyrja, at mér þikkir sú sátt rofin, annathvárt af biskupi 
eðr prestum hans, sem í Brautarholti var gcr; œtla ek ok mér 
at taka til norrænna dæma, nema þat sé haldit héðan af, sem 
mér þikkir híngat til eigi haldit, með ráði minna lögunauta.” 
Ok cr lierra Rafn lauk sínu máli, mælti Árni biskup til lians, 
ok litaðist um sik hógliga, svá talandi:

44. ,Jþat er álmáttigum guði þakkanda, atþú, herraltafn, 
sér, at í sumum stöðum stendr konúngs boðskapr móti fornum 
guðs rétti, en hitt er stórliga mjök hannanda, at þú trúir, at 
forn óvandi, sá sem á váruin landskekli var upp tekinn um leik- 
manna forráð á kirkjum, megi eigi rélliliga niðrbrjótast með 
þeim, sem allr heimrinn iieldr, ok af páfanum eru allir skyld- 
aðir til at halda, þvíat rangligr kaupmáli, ok af sjálfum rétt- 
indunum ónýlr, má ekki band né hald fullkomna, né befð gera. 
En þar sem þú sagðir, at ek eðr prestar inínir liefði roflt sætt 
þá, sem í lirautarholti var ger, stendr því at móti sú hin fyrsta 
grein, at ek játaöa at þola, en eigi samþykkja konúngs bréf, 
ef þér efndit þat, sem þér hétuð at móti; höfðu þér ok sjáltir 
raun í liendi, at staðrinn í Skálaholti heflr enn eigi sinn rétt; 
sú önnur, at ek játaða at þola boðskapinn, ef hann veri af 
þér eðr öðrum skynsömum mönnum rétl skildr, en nú er þar
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þvers á móti gert; sú er hin þriðja grein, at ek jáða honum 
um þat eitt, sem eigi veri í móti skyldri hlýðni við almáttigan 
guð; því hauð ek þeim prestum, sem af stöðum gengu, at 
segja, at þeir léti þá1 utan síns vilja: at páfinn, sá sem sitr 
í guðs sæli, segir klerkum öll kirkna forráð, ok honum á öll 
kristni með réttu at hlýða; ok þótt ek vilda kirkna vald undir 
leikinenn gefa, ætli þat með engum kosti haldast, þótt gefitsé; 
var ok várt viðrmæli í Brautarholti eigi sett til langgæðar eðr 
fullnaðar, heldr [stillt ór12 vandræða firring, til þess er guð 
gæfi biskup til Niðaróss.”

45. En er biskup hafði lokit sínu máli, rómuðu klerkar 
ok múgr vel, en staðamenn ok sumir haudgengnir menn, þeir 
sem blindaðir vóru með sótt fornrar ágirni, lóku þúngliga hans 
orðum, scm forðum gerðu Pharisei við várn herra. Sumir 
handgengnir menn lögðu gott til. Margir hlutir vóru þar tal- 
aðir, þeir sem mikillar frásagnar eru verðir, en fáir til skila 
færðir. þar kom um síðir, at bréf var ritað undir beggjainn- 
siglum, ok er um fiesta hluti sem hermanda eptir Brautarholts 
bréfi, ok þat umfram, at Rafn játaði biskupi, at fullar vörzlur 
skulu gefast firir öll fé kirkna, ok staða allra, þeirra sem menn 
höfðu á sezt eptir ráði liafns, í Skálaholts biskupsdæmi. þar 
eptir gerðu þeir þann skildaga, at biskup ok lærðir menn skildi 
basta með jafnaðardómi slíkt sem hverr próláðist sakaðr; var 
þar undir skilit öll þeirra mál, ok Ásgríms ok Eyjólfs sonar 
hans, með fyrrsögðum greinum, ok mörg önnur. Ekki skapaðist 
at Ilollstolla-máluin, en mál Jóns ok Hítdæla málti kalla at lil 
samníngs veri lögð. Ásgrímr handfesti at grciða þriggja vetra 
skatta ok þíngfararkaup, þau sem hann hafði tekit af biskups 
heimamönnum, í hönd Hafr-Birni, sem fyrr. Eptir þat ritaði 
herra biskup ok Rafn , ok báðir lögmenn, herra Ásgrímr ok 
herra Sturla, sinn bænarstað til Eireks konúngs með fögrum 
orðum, at hann léti tíund greiða af öllum sínum eignum á 
Islandi æfinliga, til sáluhjálpar sjálfum sér, en til nytsemdar 
staðnum, ok at eigi heimtist skattar ok þíngfararkaup af báðum 
biskupsstólum, ok at konúngrinn styrki þelta staðarins frelsi 
með sínu bréfi ok innsigli. þeir báðu ok, at konúngrinn léli 
ganga skip staðarins, þólt hann hefði áðr annat ætlat. þeir

) þær, S. :) [ stiltr, S.
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báðu ok Lopti orlofs, þó at hann liefði eigi áðr fengit. f>eir 
báðn ok, at konúngrinn linaði dóm þann, sein bandgengnir 
menn böfðu dæmdan um' þá menn, sem lierra Loðinn gaf 
sakir á alþíngi, ella gefi hann þeim upp allan dóminn flrir sinn 
herradóm ok bæn sinna manna; liöfðu ok verit á þann þeirra, 
sem mest þótti sekr vera, dæmdar xiij merkr, en á suma dæmdist 
ix merkr, en á suma v, at lúka konúnginum, ok eigi þótti 
nauðsynlig utanferð þeirra, þar sem skynsömum mönnum virðast 
minni sakir þeirra, en flrir öndverðu var upp kastað, ok þeir 
vóru kyrrir menn ok gæfir í bygðarlagi; gafst þeim upp, ef 
þeir lyki þat fe, sem nú var greint. }>eir beiddu ok konúnginn 
rita í móti sérhverri grein, hvat liann vildi veita eðr eigi 
veita. Eyjólfr Ásgrímsson sætlist þá við biskup um sín mál; 
svá vóru þeir Ásgrímr ok biskup sáttir.

46. Nú þvíat berra biskup vissi, at þar sem á þessu 
þíngi höfðu margir ok misjafnir heyrendr verit vitnismenn 
þess, er á þínginu gerðist, vildi hann svá sem vinr sannleiks- 
ins í öllum stöðum birta. því ritaði hann bréf þat, sem liann 
lét bera ok upplesa um allt sitt biskupsríki; í því stóðu þessi 
orð: uVær trúum yðr kunnigt vera, at konúngsmenn kváðust 
slaðfesta með lófataki í lögréttu í sumar, at oss fráveröndum, 
allt þat greinarlaust, sem stóð í bréfum þeim, sem í fyrra 
sumar kómu til íslands undir innsigli konúngs ok drottníngar, 
ok liversu þeir aptruðu sér, þá er vær kómuin á þíngit, svá sem 
Jón lögmaðr váttaði í lögréltu, at þeir vildu þat eigi staðfest 
hafa, sem í móti veri guðs lögum og rétti. Sýndist oss firir 
þessa hans framsögn ok þeirra samþykki, at þeir forðaðist 
banns áfelli, meðan þat hélzt sem þeir hétu; en ef þeir 
seilasl á guös rétt ok hcilagrar kirkju með framkvæmd verkanna 
á dómum yflr kristnum rélti eðr lögsögum, þá falli þeir í þat 
bann, sem lögbækr heilagrar kirkju vátta, ok þar með opitbréf 
míns herra Jóns erkibiskups ok lians undirbiskupa: Nú af því 
at leikmenn eigu [eigij vald ok lög at segja eðr skipa yfir 
kristnuín rétti, þótl nokkorir af þeim haö annat flutt, þá viljum 
vér ok, at allir þér vitið, at um almenniliga ok helga skirn ok 
svá um föstur ok um helgihöld, um biskups forræði á kirkjum 
ok eignum þeirra, valveiðum ok tíundum, um kirkju þyrmsl ok

1) l/; ol<, S.
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lærðra manna, um lýsíngar fyrir brullaup, festarmál ok um öll 
lijúskaparmál, urn guðsifjar ok skriptamál, ok okr, er menn 
byggja dautt fé, ok alll þat annat, er lil biskups lieyrir at eins 
eptir guðs lögum \ald ok dóm yfir at liafa, eðr þeir, sem hanu 
skipar til: þá skal svá standa, sem vér höfum áðr skipal ok 
boðit.” Ok eptir nokkorar klausur standa enn þessi orð á þvi 
sama bréfi: „Nú er sá vár bænaslaðr til allra yðar, at þér 
geymit vcl ok forsjáliga skyldugrar lilýðni við jarðligan konúng, 
en varizt allra mest mótgerðir ok hlýðnibrot viö himna konúng, 
er vald hefir á lífi ok sál jarðligs konúngs ok allra vár, ok oss 
veitir allt gott, þal sem hverr vár hefir; hann hegnir sína óvini at 
endalykt ineð eilífri pínu, ok umbunarsínmn sonuin okþjónustu- 
mönnum stundligt starf með cilífri dýrð ok endalausum fagnaði.”

þá er herra biskup var lieim kominn, gaf sira Jón Ilolt 
honum þat fé, sem Ilítdælir tóku firir lionurn. Biskup krafði 
ijárins með bréfi, ok setti stefnudag, nær greitt skildi vera, en 
hét þeim harðindum, ef eigi gyldi. Rafn ritaði bréf undir sínu 
innsigli, ok iét Eylíf skjálg bera þat, ok fá í liendr líolbeiui 
Eindriðasyni ok Magnúsi Pétrssyni, at þeir færði þat biskupi. 
Hann gekk þá firir fortölum þeirra, sem Iíafn hafði til hugat, 
ok lét firirfarast al sinni harðindi við IIítdælL þetta haust 
andaðist Sturla lögmaðr.

47. Noregsmenn áttu þessa tíma, er liðnir vóru frá framför 
ágætra herra Magnúss konúngs ok Jóns erkibiskups, mörgu 
erfiði at mæta, þvíat ,sá drepr opl fæti, er augnauna missir’, 
þvíat hinn úngi konúngr var eigi svá mikillar nytsemdar, sem 
inannfólksins þörf beiddi, þólt liann veri mikilhugaðr ok góðrar 
náttúru; leituðu þeir, sem skyldir vóru honum al fylgja lil 
allrar sæmdar, ok at l'orða hans sál ölluin syndsamligum hlutum, 
svá sem líkamanum við öllum meinsamligum lilutum: at snúa 
lionum til þess at samþykkja sinni röngu ágirni, ok allra ínest 
upp á lairða menn. Sá maðr er Jón hét, ok var Brynjóifsson, 
var settr yfír staðinn í Niðarósi, ok lagðist í þá sæng með 
eiginkonu sinni, [er] erkibiskupar einir höfðu í livílt; liann lók 
ok undir sik eignir ok prófentur kórsbræðra ok ætlaði þeim 
expens. Ummörk kennimanna vóru firir ekki lialdiu nær um 
alll land. En þar sem hiiin enn himneski [meistari sá1 marg-

i) [ getg.; left v Legg* so, S (afbakaí)).
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faldan sjúknað andanna með sínu liyski: lagði hann á þá 
þýngð, tii betranar, síns signaða ráðníngar sprota; var þat hil 
fyrsta tilfelli, at yfir kom sótt ok manndauði, sultr ok búfellir, 
scm forðum var í Itóma at liðuum hinum frjálsasta forstjóra 
guös bjarðar, Grcgorio biniun mikla. Á þessum tímá andaðist 
Margrét' droltníng, sú er áðr var, sakir venzla við marga göfga 
rnenn, ván mikillar slyrktar Noregs ríki. }>á andaðist ok Erlíngr 
Álfsson ok margir aðrir ágœtir menn. Sá atburðr- varð ok, 
al Jón erkibiskup, dauðr ok í jörð grafinn í Skörum í Vestra- 
Gautlandi, [var fluttr beirn til Niðaróss ok þar jarðaðr3; neytti 
bann þess þjónustu ok líkflutníngs aptr til stóls síns, sém 
áðr gerðist formaðr at flæma bann frá stóli lifanda. }>at 
gerðist ok, at sjálfr konúngrinn Eirekr féll af baki bráðum 
besti, svá at fætrnir vóru fastir í stigreipum, en höfuðit 
mætti viðum ok grjóti, alla slund meðan reiðskjótrinn rann 
undan þeim sem eptir sóttu; ok þeir, sem áðr höfðu hans 
ómátuliga geymt, sýttu bann sem dauðan, þar til er faðir allra 
miskunnsemda leit mildiliga á sitt sakat srníði, ok bætti honuin 
firir árnan hins ágæla Ólafs konúngs, þess er þeir höfðu ákallat 
er yfir honum sátu, ok þó með þeim hætti, at þetta mcin varð 
aldri með öllu albætt. Sá hlutr féll enn á landit í makligu 
hamíngjuleysi, at þeir sem birðmenn böfðu útlaga gerva rnistu 
langan tíma hirðisins, sumskostar firir tilfelli, en sumskostar 
firir vandrækt ok sjálfvilja: þvíat Naríi Hjörgvinar biskup, er 
fyrst var til erkibiskups kosinu, sýndist eigi maðr til at setjast 
í svá háleitt sæti; gerði prófan lians mála langa dvöl á kosn- 
ínginum, sem síðarr segist. Nokkoru síðarr hendi einn af her- 
bergissveinum svá mikill hlutr ok mikilligt slys, at [hann] leypti 
snápliga á sjálfan konúnginn, svá at í sundr gekk annarr hans 
fólleggr; þó festi skjótliga fótinn; var haun þó jafnan skemmri 
ok eigi réttr, sakir athugaleysis þeirra sem bundu, ok verr höfðu 
lionum þjónat en vert var. þó varð iiann vel styrkr til ástigs, 
at hann veri cigi réttr álits. Sá er óhappit heudi liljóp skjólt 
í kirkju, én konúngrinn, svá sem ósúrt epli hins sæta viðar, 
sýndi engan beiskleik af sér né reiði, heldr gaf upp hinum seka 
hans óheppni.

1) U, ísl. Ann.; Marioth, S. 
3) [ b. v. rptir ísl. Ann.

2) U; mótburfer, S.
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48. Nú er frá Lopti at segja biskupsfrænda, at hann stóð 
undir heitum ok illyrðum, ok bannat var honnm at koma á 
konúngsgarðinn. Um liaustið gaf hann Hallkeli ögmundarsyni 
v° vaðmála, var [hann] þá húinn ór landi at fara til keisara. 
llallkell bað [iá Bjarna or Gizka gera ráð firir Lopti, en þat 
varð ekki. Um sumarit kom llallkell heim ok tók Lopt til sín. 
At jólnm bauð Erlendr Ámundason á konúngs garð Lopti, ok 
liinn viij. dag hað llallkell firir honum konúnginn, ok vanst ekki 
at. IJm sumarit eptir fór Loptr í bæjarmanna skipi til Lands- 
enda með konúngi ok aptr um haustið, fór liann þá til Hallkels 
um vetrinn, þá er hann kom af Ilálogalandi, ok var mcð honum 
þat sem eptir var vetrarins. Um várit fór Loptr með öðrum 
Íslendíngum austr í Yík. Næsta drottinsdag eptir Bótólfsmessu 
háðu konúnginn firir honum herra Loðinn ok herra þorvarðr, 
ok tók konúngrinn hann í sætt í Túnsbergi, ok var hann þann 
vetr með konúnginum vel haldinn. í föstuinngang gerði 
konúngr hann eiðsvara sinn , ok gal' honum orlof um sumarit 
at fara til Islands; fór hann þá til þrándheims, ok var þar lil 
þess er hann fór til íslands.

þenna vetr, sem llafn kom áðr um haustið, kom mikit 
hallæri firir norðan land, sem var í Noregi, því at hinn hæsti 
höfutsmiðr sá vára menn hlultakara með Noregsmönnum í 
syndinni, vildi hann ok, at þeir veri hluttakarar at skriptinni. 
þetta toræri kom ok vetri síðarr suðr um land, á þá leið sem 
[orðsviðr maðr1 segiri at .nálægr veggr liitnar þá er liinn næsti 
hrennr’; sám vér þá sakir várra synda sanna guðs reiði yfir 
oss koma. Margir hlutir urðu á einum tíma þessi misseri, 
þeir sem eigi má alla senn segja. Eptir fyrrsagt þíng var 
nokkor dvöl á um fjandskap þann, sem verit hafði milli [herra] 
Árna biskups ok [herra] Ásgríms, svá at flrir góðra manna 
flutníng sátu þeir at orlofi biskups at einni veizlu, varð Ásgrímr 
því feginn, þar sem horium var eigi ókunnigt, livílíks2 vert var. 
þá bjó í Haukadal Klængr Teitsson, ok Ormr son hans hjó i 
Túngu, liann var hinn mesti vin Ásgríms, ok eggjaði hann æ 
í mót biskupi, en sefaði hvergi.

49. þetta sumar heimti Hafr-Björn fyrrsögð þíngfararkaup 
af Ásgrími, en liann vildi eigi lúka; biskup varð þess víss at

) [ S; orftskviíir, U. ■t) livílíkt, S
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áliðnu sumri, ok þótti rofit sáttmál þeirra Rafns; en þegar 
fundi þeirra Ásgríms bar saman, spurði biskuj), hvárt hann 
liefði aptr greitl þíngfararkaúpin; Ásgrímr kveðst eigi greitl 
hafa. Riskup mælti þá: „hví viltu svá gera"? — Ilann segir, at 
konúngshréf býðr honum nú öðruvís en fyrr, ok konúngr vill 
hvárgi missa af hiskups heimamönnum né af öðrum mönnum, 
at hafa fulla skatta af öllum þeim mönnum, sem lians faðir 
tók af. Biskup segir at móti: „eigi veiztn þat, Ásgrímr, né 
neinn annarra, al Magnús konúngr hafi þat samþykt, al Skála- 
holtsstaðr hafi í neinu minna rétt en Ilólastaðr”, ok hann skili 
frekara hröfln en honum er hoðit, ef hann lekr nokkot fram 
um þat, sem hann veit Magnús konúng samþykt hafa. Ás- 
grímr segir: al Magnús konúngr kallaöi Árna hisluip draga 
undir sik hærra vald en hinir' fyrri hiskupar höfðu, um dóma 
eðr frelsi heimamanna í Skálaholti, ok at haun skildi offrekt 
þat sem þeir áltu at tala [um] konúngs boðskap. Riskup segir, 
at sannliga2 hafl Magnús konúngr í sumum smáhlutum á sik 
talit flrir rangan afflutníng sinna manna, en gefll þó at hváru 
önga3 þykt, „þann tíma er vit fundumst, ok ek mætta Iionum 
sýna sannar skynsemdir, at ek liafða sannara en þér liandgengnir 
menn í várum skiptum, þessum ok öðrum; ok því síðr gaf hann 
mér á þessu þykt, at hann veitli mér margar sæmdir jafnan, 
er vit fundumst, ok hann mundi hit bezla ráð hafa firir slíkum 
hlutum gert, ef líf hefði unnizt. En þótt hann eðr annarr 
konúngr hefði boðit at minka rétl stólsins í Skálaholli, áttir 
þú þat hvergi at gera, ok ek ætta eigi at þola, þó at gerl veri, 
heldr at hegna eptir guðs lögum ok skipan Jóns erkibiskups”. 
Ásgrímr segir, at hann vildi af sör ok sínu efni veita herra 
hiskupi tillæti, eu af efni sjálfs konúngsins mun liann ekki 
gera utan ráð lögunauta sinna. Riskup segir þá, at hann mundi 
forboða hann, utan hann héldi þat sem hann hefði lieitið ok hand- 
fest í Rrautarholti ok á alþíngi. Nú þvíat Ásgrímr vildi eigi 
at horði ganga, lét herra biskup sira Torfa prest forboða liann; 
slóð hann í því um stund, þvíat hann vildi eigi aptr láta greinda 
penínga. Margar vóru aðrar sakir milli biskups ok Ásgríms, 
þær sem stóðu af fornum greinum-klerka ok leikmanna, sem 
áðr er ritað, ok [í] ílestum öilum málum sinnaði Ormr í Túngu

i) lians, S. a) U; soinliga, S. 3) ongan, S.
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Ásgrími , ok því var liann ok forboðaðr al' biskups tilskipan; 
vóx nú at nýju þrúlyndi Ásgríms móti biskupi; varð þat ok 
alll opit ok öndvert með þeim, er fyrr var til samníngs lagil.

50. At liðnum jólum þenna vetr fór herra Ásgrímr í sýslu 
sína, ok tók gistíng í Gröf i llrunamannahrepp, þar tók hann 
sólt svá ákafa, at hann mátti varla stýra sér; fór hon með 
svá miklum æsíngi, at stundum greip lnann til vápna, ok vildi 
engu hlífa, en slundum gat hann legit kyrr at kalla. En til 
þess, at hann sýndi sik eigi þctta gera sakir nokkors illvilja, lieldr 
af þrengíng óþolanligrar sóttar, segir hann jafnan áðr þetta 
kom al honum, at hurt skiidi taka allt þat, sem ván var á at 
hann mundi nokkorum mein með gera; æpti liann þá stórliga 
liátt, ok varð at geyma hans meðan þessháttar æsíngr stóð á. 
þess á milli talaði hann með skynsemi, ok er menn sá, at 
þessi sólt þrengdi hann mjök, var sóltr sira Oddr Svartsson 
prófastr, frændi Árna biskups; ok þcgar er lionum kómu þessi 
sendiboð, brá hann við skjólt, ok reið í Gröf. En er Ásgrímr 
vissi kvámii hans, heilsaöi hann honum, ok bað menn íirir 
guðs nafn ríða sem skjótast til Árna hiskups, at leila um sættir 
með þeim, kvaðst þat allt, sem hann mátti, til vilja vinna at 
samníngr yrði. þar var við staddr Ormr or Túngu, ok latti 
Ásgrím at sættast við biskup, en Ásgrímr varð því svá reiðr, 
at hann rak hann með hörðum orðum or því lnisi, er hann 
lá í, ok vildi ekki tal við hann eiga. Eyjólfr, son Ásgrims, 
var þar ok lagði gott til. Sira Oddr dvaldi ekki, ok reið í 
Skálaholt, finnr biskup ok segir honum, at Ásgrímr vill gjarna 
sættasl við hann, ok greiudi honum hvílíkt var sóttarfar hans. 
liiskup mælti þá: ufar þú aptr sem skjótast, ok leys hann, ef 
hann vill þat lil vinna, sem hann er skyldr, ok gjarna vilda 
ek þat vita at hann yrði leystr, ef bat mætti ineð skilum fram 
fara”. Sira Oddr dvakli ekki, ok reið aptr í Gröf ok liitti Ás- 
grírn; hann segir þá, hversu biskup túk lians málum, ok at 
biskup vill gjarna taka sætt af Ásgrími, ef hann leggr öll þeirra 
mál á guðs vald ok til hans umdæmis. Ásgrímr mælti þá: 
„sæll em ek þess, ok þat vil ek gjarna gera”. Sira Oddr tók 
þá ok þetta skilorð með handfesti; kom þar at því, sem mælt 
er, at .sigrsæll er góðr \ili’‘; lætr hann ok eigi fyrr verða 
skilit við herra Ásgrím, en hann leysti hann, ok heyrði slíka 
játníng, scm hann fékk gert. Eptir þat oleaði hann Ásgrím
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ok huslaði; ok eigi leið langt frá því, áðrÁsgrímr andaðist, in 
festo Jirigidœ virginis. Um morgininn var búin líkferð Ásgríms, 
ok var liann fluttr ofan tii Skálaholts. Ormr fór með líkinu, 
ok er biskup vissi þat, sendi liann mann til hans, ok firirbauð 
honum at koma heirn á staðinn; hvarf hann aptr í Túngu, þá 
er hann var áðr kominn í Auðsholtsmýri. Ok er líkit kom í 
Skálaholt, gekk biskup glaðliga á móti því, ok söng sjálfr ylir. 
þau Evjólfr ok Guðný gáfu til slaðarins vijc, bríng ok belti, 
ok fíngrgull, þat er stóð ij ortugar, ok liest. Litlu síðarr tók 
biskup til sín þorstein, son Ásgríms, ok lót kenna bonum, til 
þess er hann gaf honum prestsvígslu.

51. Um várit eptir páska fór Ormr Iílængsson norðr til 
Rafns, ok beiddisl sýslu þeirrar sein Ásgrímr liafði haft, en 
Ral'n skiþaði hana Eyjólfl, syni Ásgríms, til þess er annal ráð 
veri firir henni sét af Noregi. Mart þóttist Rafn þat spurt hafa 
frá biskupi, er honum mislíkaði; því ritaði hann með Ormi til 
biskups, at liann skildi svá geyma sín, at hann veri lítt utan 
kirkju; íluttu þeir feðgar þetta bréf til staðarins, Klængr ok 
Ormr. Ok er biskup sá þat, vóx at eins sundrþykkja með 
þcim. Lá biskup um slundar sakir í þorlákskirkju.

þenna vetr ritaði Árni biskup í öll prófastsdæmi síns bisk- 
upsríkis viðvaranarbréf til þeirra manna, sem kirkjur höfðu 
tekit, at þeir tæki eigi líkama várs herra á páskadegi, ok þar 
með settar sannar skynsemdir: sakir þess at biskup sá þá 
standa í dauðligri synd, mátli hann eigi, utan þúnga sekt við 
almáttigan guð, meö þögn hylja þvílíkan glæp sinna undirmanna. 
llann sýndi þeim ok jafnfram, at svá takandi jóku þeir stórliga 
mjök sína sekt, ok áttu sjálflr sik frá at halda viljanliga, þótt liann 
legði eigi bann firir at þeir tæki. Hann sýndi ok í þriðja 
stað, at liann áfsakaði sik við guð flrir þessa viðvaran, ok þvíat 
þeir áttu sjálíir sik at ábyrgjast, ef þeir tæki, slíkir sem þeir 
vóru. þeir vóru ok margir, er eigi dirfðust Krists líkama at 
taka. Við þetta allt saman báru vándir menn nýjan róg milli 
biskups ok Rafns, þeir er tendruðu lijörtu mannanna til minn- 
íngar forns fjandskapar.

52. í fardögum fór Ormr í Túngu bygðum í Haukadal, 
þvíat Klængr, faðir hans, unni lionum bezt at búa á landinu, 
þá er hann fór til Viðeyjar. Klængr haföi gjörva þar upp kirkju 
ok liúsat bæinn; hafði biskup, áðr hann gerði þetta, ritað hon-

I. B. 40
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um at gera linara máldaga á kirkju, ef bœtrnar kœmi fram, 
þvíat Klængr vilcli ella ekki at gera. Urðu þeir biskup eigi 
sáttir á bve mikit linat var; stóð í milli einkanliga um djákn, 
ok fleira annat. Biskup hafði skipat sira Oddi prófasti', syni 
Svarts Loptssonar, kirkjuhlut i Haukadal, ok vildu þeir feðgar 
þat með engu móti þola; ok á þeirri nótt, er Iíiængr ætlaði burt, 
ætlaði liann til kirkjufé, ok lét reka þat í rétt, ok er þal var talt, 
mælti hann: l(þetla fé greiði ek hinum sæla Martino biskupi, er 
kirkjudrottinn er hér i Haukadal”. í því bili hlupu iiij menn 
í réttina, Ormr Iílængsson ok þorvaldr bróðir hans, ok Snorri 
Jónsson; þeir mörkuðu kennum Orms þetta fé, vj kýr ok lx 
ásauðar. Sira Oddr var þá nýkominn; sá hann hvat þeir gerðu, 
ok bannaði Ormi Iílængssyni þá þegar allt þetta fé ok alla eign 
kirkjunnar þar í Haukadal. Iílængr mælti þá: (1eigi mundu 
hinir fyrri frændr várir þolat hafa, at þeir menn, sem af Síðu 
austan vóru komnir, tæki þat, sem þeir gáfu guði, ok [er] eigi 
sæmiligt at þola þeim slíkan yíirgang”; ok var við sjálft, at 
þeir mundu standa at prestinum. Ok er hann sá þat, þar er 
liann sat á geilagarðinum, brá hann höndunum frá sér, ok 
bað þá at gera at slíkt sem vildu; kvaðst eigi nmndu flýja. þéir 
spotluðu hann at móti, ok þótti hann sýna æðru í orðum sín- 
um, ok tók Ormr fé ok land, en prestr sagði biskupi til svá 
búins. Hann kvaðst þola verða þetta at sinni, uen þar skaltu 
vera þessi misseri, ok sjá hvat í gerist”. Presti þótti þat mjök 
móti skapi, ok varð2 svá at vera. Iíetilbjörn klerkr var þá 
sendr í Haukadal, en Ormr bannaði honuin þar mat ok aðra 
hluti; kvað föður sinn sér segja, at ekki ætti hann at fæða. 
þessi [sami] Ketilbjörn gekk at mat þótt bóndi bannaði honnm, ok 
stóð svá um hríð. tlla var presti veitt afliði Orms. Um várit 
eptir vildi Ormr taka kirkjutíundir, ok svá biskupstíundir, þær 
sem biskupar höfðu þangat veitt til kirkjunnar. Herra biskup 
vildi at prestr hefði þær, ok greiddu bændr honum í vild. 
Ormr sótti Rafn Oddsson at þessu máli, ok kærði flrir honum 
þat er biskup lét hann missa þessa fjár, ok þar með inngöngu 
heilagrar kirkju, ok þjónustu á páskum; þólti honum þetta 
allt stórliga illa, þvíat hann var maðr söngvinn ok siðiátr í 
kirkju, ok fylgðivel tíðum, en Rafn lagði þat til, atliann sækti

i) 17; presti, S. 2) þó, b. V. Sf U.
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bændr með landslnga sókn til tíunda, „en vit biskup rnunum 
klakast1 við um kirkjubann ok þjónustumissu þina”; ok er 
bændr vissu þetta, sóttu þeir biskup at málum, ok þótti þúngl 
tvennum at inna bit sarna. Ilann bað þá leggja þetta í kirkju, 
ok lála Orm taka ef bann vildi. J>eir gerðu sem ltann bauð 
þeim, ok líkaði Ormi þat stórilla; náði hann þó þessu fé af 
sumum. Húsfreyja Orms, Steinunn Jónsdóttir, systir fórðar í 
Túngu, eggjaði hann jafnan, en svafði sjaldan. Klængi bónda 
var ok þat vitni borit, at hann játaði djáknsvistinni firir biskupi, 
en duldi um stund flrir Ormi. þetta sumar reið Ormr til þíngs, 
ok með slíkum efnum sem mótstöðumenn biskups aðrir tók 
hann þjónustu. futr kom um síðir, at Ormr vildi hafa djákn 
tekit, ef biskup vildi firir þat nokkul lina honum, en þat fékst 
eigi meðan hann vildi eigi allt mál undir biskup játa. Mikil 
skapraun var biskupi allar þessar stundir um Orm, þvíat margir 
kendu kulda af þeirra missætti, sakir þess at Ormr var maðr 
frændmargr ok frændstórr, ok dró marga í með sér; lét herra 
biskup þá alla mæta óblíðu, er Ormi sinnuðu; Ormr var ok 
erfiðr biskupi ok hans vinum, slíkt sem vanst til.

53. Margir vóru enn aðrir þeir hlutir, sem óvinir friðar- 
ins virðu til þess, at herra biskup ryfi fyrrgreind skjalsbréf 
þeirra Itafns. Biskup taldi á Rafn um þat, er hann lét eigi 
koma fram handsöl ok borganir firir eignir kirkna þcirra, sem 
teknar höfðu verit, ok margar aðrar greinir; svá ok um Vest- 
fjarðamál. Biskup taldi ok á Rafn um þat, er Ilítdælir liöfðu 
eigi aptr greitt sira Jóni Holt þá pennínga, sem þeir tóku íirir 
honum eptir ráði Rafns, ok sira Jón hafði gefit honum. Rafn 
taldi al móti um þat, er staðamenn mistu þjónustu, ok vildu 
til þess þröngva Árna biskupi, at liann samþykti þat fullkomliga, 
er lianu hafði áðr játað at þola at eins. Rafn taldi ok á Árna 
biskup, er liann hafði eigi látið sira Jón greiða Hítardalsstað 
[þat], sem Snorra ok Ketilssonum þólti staðinn skorta. Rafn 
taldi ok á þorvald prest, er hann hafði prófastsdæmi á Vest- 
fjörðum, svá ok um Ilolts stað í Önundarfirði. Rafn taldi ok 
á, at kirkjur þær, sem hann liafði taka látið bæði í Vatnsfirði2 
ok í Holti, svá ok á Breiðabólstað, þar sem hann borgaði [firir 
bróðnr sinn, mistu fjár3 flrir sira þorvaldi, er fyrr var nefndr.

i) U; klagast, S. 2) Vestfirtii, S.
3) [ lei'br. j mistu fjár firir bróímr sinn (sbr. kap. 03), S.
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Rafni líkaði ok illa, er biskup bafði undir sik tekit Haukadals- 
kirkju, ok fóru nú ógnarmál frá Rafni til biskups, jafnan þegar 
ferðir urðu þeirra á milli.

þenna tíma gerðust ok þeir litlar flrir norðan land, er 
heldr livestu skynsama menn móti kirkjunni. Herra Jörundr 
biskup at Hólum greiddi pennínga Sigurði í Illíð flrir Möðru- 
vallastað, ok tók til sín staðinn; fór ok svá i fleirum stöðum. 
Sýndist leikmönnum, sem í þessu marki fyndist þeir hlutir 
með Hólabiskupi, at honum þólti leikdómrinn meira áhald hafa 
á kirkjunum en lærdómrinn; var flrir þetta mjök leitað á hann 
af klerkum, en leikmenn lofuðu hann flrir réttlæti. Á einum degi 
var herra Árni biskup bjá þessum ræðum, er til Hólabiskups 
var talat, þvíat vinir Árna [biskups] virðu þetta illa firir Jörundi 
biskupi, sem hann eggjaði menn á bróður sinn, Árna biskup. 
Hann tók þá lil máls ok segir: „eigi lízt mér sem bróðir minn 
hafi simoniam framit í þessum skiptum, þvíat ek skal vera þess 
vel vitandi, at í þvílíkum púnkt, sem nú stendr yflr, er lofat, at 
láta við hit minna, eu halda liinu meira, láta útleysa fé þat, er 
bæði má aflast ok kaupast, en halda jörðu ok fastaeign, er 
jafnan stendr, á þá lund, sem þá er víkíngr ieggr liönd eðr fót 
eðr einhvern lim saklauss manns á höggstokk, ok kveðst hann 
munu af höggva, utan honum sé greitt svá mikit fé, sem hann 
kveðr á; er þal mín trúa, at Jörundr biskup muni eigi síðr, 
þegar færi gefst á, kunna þetta fé aptr at beimta, sem nú 
greiðir hann, heldr en nú kann hann fram at láta, svá sem 
liinn, er liminn leysti, má réttiliga sína pennínga krelja af vík- 
ínginum, ef hann fær hans vald.” J>á spurðu nokkorir þeir 
sem hjá vóru: „hví vili þér eigi gera, sem hann gerir, er yðr 
lízt hann vel gera?” — Riskup mælti þá: „eigi mun ek at heldr 
lasta hann, þótt ek vili eigi þetta gera.” J>at bar ok til einn 
tíma, at Rafni Oddssyni vóru þessi orð int, hversu Árni biskup 
virði tiltekju Hólabiskups; hann mælti: ueigi er Árna biskupji] 
at líkja slíkt eptir Jörundi biskupi, þvíat svá mikit skilr lunderni 
þeirra, at Árni biskup gengr sem björn á hvat sem flrir verðr, 
en Jörundr biskup er slægr sem refr, ok ferr á þá leið fram, 
sem sá er í þveru veöri beitir löngum, eðr hinn, er bratta 
brekku sneiðir, ok snýst til ymsa handa, at hann komist uppá 
hana með sem minstu eríiði; en þó koma þeir báðir í einum 
stað niðr al lyktum”. tíeröi ok herra Jörundr biskup af kirkj-
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unuar auð, þeim sem hann varðveitti, á þeim sama stað, sem 
liann liafði í fyrstu fé í móti tekit, klaustr, reglumönnum til 
viðrlífis ok1 fátækum mönnum. En Árnibiskup vann sínaóvini 
ok kirkjunnar með röksemdum en eigi með margmenni, ok 
sigraði þeirra vígvélar þó at seint veri til, eigi með iegjöfum 
á flólta rekandi, heldr með einherða ástsemd almátligs guðs ok 
hans fulltíngi yflrkomandi; hlíföi liann hvárki óvinum kirkjunnar, 
meðan þeir héldu sik í þrái við guð ok við hann, en líknaði 
hvervetna þeim er til hans miskunnar krupu með algerri yfirbót.

54. Til hins næsta lögþíngis bauð herra Rafn öllum hand- 
geugnum mönnum, þvíat þá vóru margar greinir fyrrsagðar, 
þær sein or þurfti al höggva millum biskups ok leikmanna. 
llerra Loplr hafði þá undir einn sik tekit allan Oddastað; var 
Sighvatr, bróðir hans, kominn búi sínu til Iíeldna, ok var þat 
ráðit, at einnsaman Loptr lók xl° af frændum sínum, til þess 
at ábyrgjast einn, ef Oddastaðr kæmi aptr undir kennimenn. 
Jöfnuðu þeir nú sein fyrrum handsal á fénu til inngjalds, en 
áðr höfðu þeir jafnat þau lil úlgjalds; líkaði Árna biskupi þetta 
stórilla, ok kallaði þat rett.lög, at jafumikit fé, sem hverr gaf 
til handsala, þessarrar kirkju ok allra annarra, þat sem hann 
kallaði geíit til ófrelsis kirkjunni, legði2 hverr sem einn al' sínu 
til þeirrar kirkju, framum aðra hennar eign. Vóru þessi 
fyrrgreind umkaup Oddakirkju mcst kend herra Rafni ok Erlendi 
lögmanni, er herra Árna biskupi þóttu gerast oddvitar ok upp- 
hafsmenn til alls ágangs á kirkjur ok kennimenn. Staðamenn 
eggjuðu jafnan jherra] lVafn i móti biskupi; var þat ráðs tekit, 
al menn vóru sendir í Skálaholl til biskups, at beiða liann 
þíngreiðar. Nú þvíat þess var engi koslr af honum, reið [herra] 
Rafn Oddsson ok íleslir allir handgengnir menn [í Skálaholt3. 
]>á tókst tal með þeim Rafni ok biskupi í norðrstúku, þvíat 
hiskup vildi hvergi annarstaðar við þá mæla. Um síðir, þá er þessi 
þræta hafði gengit langan hluta dags, sýndist hvár[um]tveggjum 
málamannligra at auka eigi ný vandræði á hin fornu, ok láta standa 
atgerðalaust til þess er al'Noregi fréttist; ok var þat þá samit, 
at sá skilmáli skal haldast, sem [hit] fyrra sumarvar [gerr] undir 
beggja þeirra innsiglum. Á þat ofan jáði biskup, firir góðvilja 
sakir við konúnginn ok hertogann, [en] til friðar landsfólkinu, um

) en, S. i) getg.; lagl&i, S. a) [ b. v. U.
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þat fram sem áðr er ritað: at ef staðir ok kirkjueignir koma aptr í 
biskups forræði ok skipan, skal slíkt aptr gjalda lærðum mömnun 
ok kirkjum af leikmönnum firir hverja xij mánaða ábúð ok inn- 
tekju kirkjueignanna, sem herra Eirekr konúngr ok sá erki- 
biskup, er til Niðaróss veri vígðr, leggja ráð á. En ef staðir 
nást eigi aptr, þá skulu leikmenn ok ekki heimta á lærða menn 
rneð Itafns samþykki firir ábúð ok aftekju staðanna, utan ákvæði 
konúngs ok erkibiskups. At fyrra skilorði játaði ok herra biskup, 
at hann mundi þola þeim mönnum, er staði höfðu tekit eptir 
því sem Uafn kallaði konúngsbréf ávísa: al þeir tæki þjónustu, 
sem áðr höfðu eigi rækt' at taka sakir ummæla biskups, efeigi 
stæði áðr sakir á þeiin. Var þeim þá ok gefin þjónusta síðan, 
[erj þeir kómu á Ju'ngvöll, ok vóru þeir þá enn kallaðir sáttir.

þetta sumar kómu þær einar frétlir af Noregi, er lítinn 
létta gerðu mönnum á Islandi; var skip staðarius upp sett ok 
litlu síðarr2 varnat tíunda, ok með skömmu máli at segja, var 
ekki þat þegit, sem héðan var beðit, en í engu hægt kirkjuuni 
né lærðum mönnum; en leikmenn fögnuðu, meðan þeir vissu 
sér enga ván aptrdrepu. þá fréttust þau líðendi af lVóina, al 
páfi var vígðr llonorius quartus, ok hafði liann senda til JNoregs 
biskupana Andrés ok þorfinn með bréfum til konúngs ok drottn- 
íngar. En þorfmnr komst eigi lengra en í Fiandr, ok andaðist 
þar. þetta ár var ok stríð millum Pélrs af Aragon ok Philippum 
Frakkakonúngs ; þar féll Petrus en Philippus fékk skot í annan 
armlegg; af því sama sári lékk hann bana. Engi var erkibiskup 
vorðinn. I Noregi hafði andazt Ólafr prestr Magnússon, en 
hér á íslandi [andaðist JLíjörn3 Sæmundarson. Árna biskupi 
brá rnjök í brún við þessar fréttir, er óvinir kirkjunnar fögnuðu 
framkvæmd síns vilja. Piskup heimti nú af nýju vörzlur flrir 
eignir kirkju[nnarj, ok fékk eigi; hafði Rafn hin sömu mótinæli 
við þorvald prest í Vestfjörðum ok um Hitardals mál ok um 
Selárdal. J>á fundust þeir í Slafaholti, ok skipaðist lítt til grciða 
með þeim.

J>etta haust gefr Árni biskup Bjarna presti frænda sínum 
Garðastað, þann sem Ólafr prestr var frá fallinn, en J>or- 
valdi presti Holtsstað í Önundaríirði, ok skipar af nýju þar 
með prófastsdæmi, ok eirir Rafni þat stórilla. J>enna vétr befir

i) 17; órœkt, S. s) gefit, b. v. S, U. ■•>) leiíir.; [ Auíibjörn, S.
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biskup hendr á staðarmálum í Görðum, ok með sinu kostgœfi 
fær hann svá gert, at Sturla Sæmundarson kemr til hans á föstu, 
ok sver sér af liendi staðinn í Görðum; hann sór ok, at taka 
alidri síðan af kirkjufjám né hennar eign utan rneð biskups 
ráði. Setr nú biskup sira Bjarna par niðr um várit í fardögum.

55. Nú þvíat tvennum ferr sögunum fram, ritar fyrst 
Rafn til Árna biskups, at honum þikkir rofit sáttmál í Skála- 
hoitskirkju, ok [um] skipan prófastsdæmis í Yesttjörðum, ok 
standa í lians bréfi þessar klausur: „vitið þat til viss, at meðan 
ek helir sýslu af Noregs konúngs hendi í Vestfjörðuin, skal 
þorvaldr eigi liafa prófastsdæmi, ok eigi lieiir liann staðinn í 
JJolti, nema liaun verði ríkari en ek”. Ok enn eru nokkorar 
málsgreinir. í því saina bréíi standa enn þessi orð: ^ok vili 
þér ok eigi balda várn samníng, vitið þat víst, at vér skulum 
lialda ok tlvtja konúngs boðskap með öllum þeim stvrk, sem 
vér megum, svá at hans vili gengr fram, ef ek em heill, hvat 
sem þér segit kennimenn”. Herra biskupi brá ekki við slíkt. 
Rafn stefndi þat sumar mörgum prestum til þíngs uudir leik- 
manna dóm, ok líkaði biskupi þat stórilla.

Jlm sumarit reið herra Ital'n ok lögmennirnir, svá ok 
handgengnir menn, til þíngs, en [herra] Árni biskup sat heima 
í Skálaholti. J»á tóku þeir scm á þínginu vóru at tala um 
þat hit mikla missætti, sem var milli konúugs ok lærðra 
manna. Staðameun ok múgamenn eggjuðu IVafn áfram, en 
bann tók þat ráð, at'senda til biskups herra Jón lðgmann, ok 
með honum Eyjólf Ásgrímsson ok j>orlák bónda Narfason; riðu 
þeir í Skálaholt at leita um sættir; en þvíat mörgum þeim, er hvár- 
iimlveggjuin vildu vel, þótti mikit við liggja, at eigi yxi vand- 
ræðin, var þat leyniliga ritað til biskups, at iiann byði öll mál 
óskorut undir dóm Eireks konúngs ok þess erkibiskups, er til 
Niðaróss kæmi, til þess at á þá leið mætti standa til þess er 
skip gengi. j>eir kómu í Skálaliolt firir commcmorationcm bcati 
Pauli, ok sýndu lierra biskupi bréf lVafns; í því vóru margar 
sakargiptir af honum ok af hirðinni á hendr biskupi; kölluðu 
þeir hann hafa rofit sættir við sik ok við staðamenn, ok þvíat 
sumir af þeim höfðu eigi tekit líkama várs herra á páskum; 
fengust þeir Jón ok lians förunautar lengi við biskup þessa 
nótt, ok gátu þeir ekki samit; þótti herra biskupi Jón nú fara 
í þessum málum hvergi betr en fyrr; ok er þeir ætla burt at.
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ríða, [buðu þeir biskupi1 þann kost, flrir þat sem á var frýð, at sinn 
taki hverr innanlands til gerðar um afbrygði skildaga, þvílík sem á 
hvára prófaðist, ok hinn þriðja oddamann, ef þyrfti. Hann neitaði 
því meðöllu; þeir buðu gerð konúngs ok erkibiskups, en biskup 
neitaði því eigi, endajátaði bann eigi. Jón lögmaðr skildi þat 
til, at hiskup skildi nefna presta til at gefa þeim þjónustu, er 
mist höfðu, ok gefa upp Haukadalskirkju, eu Arni hiskup firir- 
tók hvárttveggja. Fóru þeir við þat aptr á þíng, ok segja ltafni, 
at þeir höfðu lítið sýslat í sinni ferð, ok leið sú nótt. Um 
morgininn, sem var mánadagrinn, reið með ráði ok tilskipan 
[herra] Rafns Erlendr slerki heim í Skálaholt; vóru þessir 
menn í för með honum: |>orsteinn Eyvendilsson2, norrœnn 
maðr ok mjök stór í skapi, Jón korpr, Máni Ásgrímssori; ok 
er þeir kómu á staðinn, spurðu þeir hvar hiskup vcri; þeiin 
var sagt at biskup var í þorlákskirkju. ]>eir gengu í kirkju 
ok beiddu, al biskup gengi til tals við þá, en hann vildi livárki 
tala við þá, né sjá þá. Ok er Erlendr sá, at hann mundi lítiö 
sýslrækr at' biskupi þann dag, var[ð] hann reiör mjök, ok eptir 
þat nefndi hann sér vátla, förunauta sína, ok stefndi Árna 
hiskupi þann sama dag til þíngs, at svara sökum ilrir sik, þeim 
sem á hann mundu kærðar verða, flrir lierra Rafni ok öðrum 
leikmönnnm. Hann stefndi ok til sama þíngs á þenna sama 
dag sira Rjarna, en herra biskup lót scm hann heyrði eigi, 
ok engan þeirra förunauta vildi liann sjá þann [sama] dag. ]>eir 
Erlendr riðu þegar á þíng upp. Eptir þat kvað Rafn upp [í lög- 
réttu3 opinberliga, at þeir mundu taka allt vinnufólk af staðn- 
um, ok leikmenn mundu verða settir á staðinn, ok at biskups 
boðorðum mundi eigi lilýtt ver[ð]a, ok at hann muudi eigi ná 
at fara yfir landit eptir venjii, ok úllaga mundu gervir þeir 
sem biskup setli á kirkjueignir móti konúngshréfl. Eptir þelta 
spurði Rafn, ef nokkorir þeir vinir hiskups vildi þá ríða til 
hans, ok freisla ef hann vildi flrir þeirra orð þat nokkot til 
ráðs taka, sem cigi færi í svá rnikla ófæru með mönnum sem 
á horfðist; nefndi hann til þess, ]>orstein bónda, son Skóga- 
Skeggja4, ok Magnús l’étrsson, mág biskups. ]>orsteinn kvaðst 
ríða vilja, ef fleiri vildi biskups vinir ríða, ok mælli því beldr 
til góðs koma. Magnús játaði ferðinni, ok Helgi mims ok Ormr

>7 [ PfCtg.; baut) biskup, S, U. i) Örvendilsson, U.
3) [ b. v. U. .) Skaga skeggja, S.
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Grímsson, ok riðu xij saman. jþriðjadaginn kómu þeir í Skála- 
holt harðla snemma, ok fundu biskup, því þat var þá auðvelt. 
]>eir háru fram firir biskup bréf lögréttumanna; stóðu þessi 
orð þar í: at allir þíngmenn vildi hafa ok halda í alla staði 
bréf þat, er Eirekr konúngr sendi með llafni um staðamál, ok 
allt þat, er samit var i Brautarholti ok í stúkunni í Skálaholti, 
en biðja, at biskup léti aplr ganga þat sem þeim þótti á gengit: 
var þat fyrst um Garðastað, er þeim þótti rangtekinn, áðr en 
prófat veri af konúngi ok erkibiskupi hverir stöðum skildi ráða. 
]>ar eptir var beðit, at biskup kæmi í G'arða til viðlals, at gera 
þat ráð þar íirir, sem þeim sýndist bezl, cr þar byggi næslir. 
þar næst stóð sú klausa: at þíngmenn mundi taka lil sinna 
ráða með jáyrði allrar alþýðu, um þenna slað ok alla aðra, ok 
at þeir höfðu nú útlaga gert alla leikmenn, þá sem á staði 
settust móti konúngsbréfl. þar eptir var ritaðr bænastaðr allrar 
alþýðu til biskups, at hann tæki þat til ráðs um þetta ok allt 
annat, sem bezt gegndi. þessir menn, sem sendir vóru, segja, 
at Hafn heitaðist við lærða menn ok staðarins heimamenn, ef 
þeim semði eigi; þeir sögðu ok biskupi, at Rafn þóttist í of- 
raun færðr, at sitja í millum biskupa ok þeirra, sem allt vildu láta 
þat fram hafa, senr í Noregi var gert við kennimenn ok þá 
er þeim þjónuðu; létu þó þat fylgja, at hann kvaðst aldri, 
meðan hann veri heilvita, leggja hendr á biskup þóll hann léti 
gífrliga, þvíat hann vissi, at þeir höfðu engir þrifizt upp frá því.

56. þessir góðir nrenn, sem bréfit báru, báðu með fögrum 
orðum herra biskup vægja, eptirþví sem honum sýndist framast 
þolanligt, firir bæn lolksins. liann ritaði þá eitt bréf aptr til 
lögþíngis, ok stóðu þessi orð þar í: ,/1’il þess at virðuligir 
herrar, Eirekr konúngr ok liákon hertogi, ok frú íngibjörg skili, 
at ek vil gjarna lil þess vægja, al þeirra sæmd veri sem mest 
heil ok haldin, geri ek þat lillæli at sinni, at um þau mál, 
sem llafn frýr á, at ek hafa eigi haldil þann samníng, sem 
vér dæmdum í fyrra sumar, þótt mér sýnist, at hann megi eigi 
mik at sönnu álelja: þá lcgg ek undir dóm Eireks konúngs 
ok þess erkibiskups, sem guö gefr til Niðarósskirkju, slík sem 
þau prófast, at því tilskildu, at þeir dæmi heilagri kirkju ok 
ínér sæmd firir þat, er Erlendr digri stefudi mér ok prcstum 
mínum til leikmanna dóms móti guðs lögum, ok firir þat annat, 
er til afbrigða heíir gert verit af leikmönnum í móti þeiin samn-
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íngi, sem gerðist með oss í Skálaholti. En um þjónustutöku 
[þeirra], sem kirkjur' liafa tekit sem konúngsbréf sýnist á vísa, 
þoli ek slíkt sem fyrra sumar”. Ok er þessir menn kómu á 
þíng, gekk herra Ilafn á stefnu, ok var þá lesit bréfit. Gerði 
herra Rafn því svá, at akta eigi flrir almenníngi, at færri mætti 
til hlutast, ok er þetta var skoðat, mæili hann: tlheldr vil ek 
þetta af gera en vandræði fari i”, ok kvað Rafn þat upp, at hann 
rnundi svá búit standa láta til þess er skip gengi, ok eigi yki 
inenn ný vandræði á þau sem áðr stóðu, tlen enga sætt kalla 
ek þetta”. Hann þakkaði mönnum sinn góðvilja, er til biskups 
hefði riðit, með fögrum orðum, þvíat hann skildi, at herra 
biskup liafði meirr slæfazt- látið firir blíðri bæn þeirra en flrir 
hótun eðr harðmælum. Herra Rafn rilaði þegar bréf með Magu- 
úsi Pétrssyni til biskups; vissu þeir þal einir bvat á var; reið 
hanu þegar um nóttina í Skálaholt.

57. þetla sumar kom út Guðmundr prestr, son Ilalls or 
Skriðu, með þeim tíðindum, at Svíar heituðust at ráða3 á Noreg 
ok brenna Víkina, en Eirekr konúngr hafði stefnt af íslandi 
xu manna or hverjum íjórðúngi, ok var öllum handgeiigntnn 
mönnum þegar samsumars stefnt. J>á fréttist andlát Alexandri 
Skotakonúngs, ok þat, at Eirekr Danakonúngr var myrðr; svá 
ok, at Andrés biskup hafði Jörund kórsbróður af llamri kosit 
þar til biskups, en Dólgflnn til Orkneyja. j>á vóru ok komnir 
i Noreg sendimenn Tartara konúugs á fund Eireks konúngs. 
J>á liafði [herra] Eirekr konúngr geflt berra Álli Erlíngssyni 
jarls nafn lil at hann verði Noregs ríki. — Sira Guðmundr 
reið til móts við herra Rafn, svá sem treystandi á aðalakkeri 
leikmanna, ok lét uppi flrir honum þau bréf, sem konúngr hafði 
sent honum; var þat þar í, at Noregsmenn þoldu eigi, at 
Islendíngar liefði náðir ok kyrrsetu, en þeir höl'ðu jafnán leið- 
angr, ok þar firir hafði konúngr, at ráði Álfs, sendan sira Guð- 
mund til íslands; var ok Rafn einkanliga skyldaðr at fylgja 
þessu erindi. Hann tók þessu fáliga, ok kvaðst ætla, at þelta 
veri þaríleysu upphlaup, ok vildi lítinh hlut í eiga, lézt vera 
stirðr ok ekki herfærr. Eirekr konúngr hafði ok rilað lil Árna 
biskupi, ok standa í þyí þessi orð: „þér haflt heyrt, at vér 
höl'um lil vár kallat fólk af íslandi með miKliiih skunda, biðjum

*) V; slatst, S.1) kirkjunni, S. 3) ríba, S.
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vér, at þér látið heimila vöru yðar nefndarmönnum til bún- 
aðar, en þér takit aðra jafnmikla þegar út greiðist; reynum vér 
ok nokkorn góðvilja af yðrum tillögum, þá skal yðr at auðvellri 
yðar bænastaðr til vár”. Jafnskjótt sem Árni biskup sá þetta 
bréf, ok sira Guðmundr kom með þat í Skálaholt, sinnaði liann 
konúngs erindi sem mest fékk bann , með öllum greiðskap ok 
sönnum skynsemdum, eigi firir þat, at enginn letli tiann þessa 
ífangs, at létta þeim meinum, sem kirkjunni þröngði í mörgú; 
sú var ok önnur sök, bví bann var þessa lattr, at þetta bafði 
aldri fyrr orðit, at konúngr beiddist útboðs afíslandi; hin þriðja 
var sú, at menn lnigðu þetta ráð diktað, eigi firir liðs þörf, 
heldr íirir fépynd. Ok er biskup fann þat, talaði hann opinber- 
liga, livar sem þetta mál var upp baft, ok svaraði fyrst hinni 
fyrstu grein, en þar eptir liinum síðurum, ok mælti svá: 4lþótt 
minn herra Eirekr konúngr hefði mik kallat til u[m]ráða eðr með- 
algöngu í þessa ferð, ætta ek eigiatneita; sýnist mér konúngr 
eiga þegnum sínum al ráöa, eðr hversu mætti þér bann full- 
tíngs krefja, ef yðr kynni nauðsyn á landvörn vera, ef þér 
vilit nú eigi stoða annarra nauðsyn; ok svá sem jarðligr kon- 
úngr veitir mönnum stundligan mála firir stundligt starf, svá 
þiggjum vér af himneskum konúngi gjöf bins eilífa lífs; því 
má enginn sá trúr vera jarðligum konúngi, sem ótrúr er bim- 
neskum konúngi, at guðs ást er fyllíng laganna. En þar sem 
þér trúit þetta fépynd vera, bví má sá eigi, el' nauðsyn l'ull- 
komin kallar at, skynsamliga1 * krefja fépenníngs, er manninn má 
réttiliga leiða i hættu lífsins, ok þar á ofan á maðrinn bera" sam- 
eiginligl starf, vás ok vökur yíir sínum höfðíngja, til varðbalds 
lionum, [en] sér ok sínu hyski lil friðar ok fullra náða; ok makliga 
þarfnast sá öllum þessum velgerníngum af öðrum, er þvílíks 
varnar öðrum, ok heitir drottinssviki ok níðíngr ok bleyðimaðr. 
Konúngr á í góðum friði vanan skalt eðr leiðangr, en i nauð- 
syn því meira, sem nauðsyn er meiri, þar til er öll bans eign 
ok liaus þegna er þeim sameiginlig”. Firir þessa biskups rök- 
semd, eðr enn lieldr guðligar röksemdir3, gengu menn vel upp 
firir sunnau land, þar sem biskup var nær, en Rafn ok bans 
vinir stóðu í mót svá framarliga, at þá er Rafn skildi til skips

1) getg.; skynsamligra, S.
*) getg.; firir, S, V. ») U; guíilegrar röksemdar, S.
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ríða, brást liann sjúkr, er liann var í Mælifellsdal, ok hvarf aptr, 
en Jón korpr fór1... at kalla, ok lá [llafn] þó jafnan þá er þíug 
vóru flrír sunnan land um þetta mál, svá sem flnnandi sér 
eitthvað til erindis. Sumir sðgðu honum2 þat til þessa ganga 
ósannliga, at hann vildi konúngi ótrúr vera; sumir sögðu, at 
honum ok mörgum öðrum þótti förin ónauðsynlig; sumir 
hugðu, at lionum þætti hiskupar mjök einir við mælast, ok 
vinir hans staðamenn vóru formannsiausir, ef hann sigldi; 
fékk hann af sira Guðmundi firir þelta digrt ámæli, en herra 
hiskup fagrt sannmæli ok ván fuilkominnar leiðréttu kirkjunnar 
mála, sem síðarr bar raunir á. Sigldi sira Guðmundr þat sumar, ok 
lofaði einorð ok örleik Árna biskups til konúngsins um þetta mál, 
ok skildu þeir með hlíðu. þeir tóku Noreg um haustið, þó var 
þá áðr sætt efnut millum ríkjanna, ok varð engi bardagi í bráð.

58. þegar skip var í hrottu snýrÁrni biskup í sýslu sína 
til Vestijarða; ekki hafði hatnat með þeim flrir þat sem nú 
hafði til borit, ok hvárir höfðu öðrum í þessum málum móti 
staðil, sem mörgum. öðrum. Sá hlutr hvesti ok heidr hjarta 
Árna biskups, til þess al refsa kirkjunnar vanrétti, at svá sagðist 
af Noregi, at kórsbræðr af Niðarósi liefði, siðan er ónýttr var 
kosníngr Narfa biskups, kosit moð góðu sainþykki sín í inilli 
til erkibiskups þann rnann, sem Eindriði bét; hann liafði verit 
kórsbróðir í þrándheimi, ok stokkil or Noregi eptir upphaf 
sundrþykkis milli Jóns erkibiskups ok konúngs ráðs, ok verit 
siðan út í Bononia. þessurn kosningi stóð allt ráðit í móli, 
ok þótti líklegt liann mundi fara þat far sem hans formaðr, Jón 
erkibiskup. Nú með þvi þessi maðr var eigi óvitandi þessarrar 
öfundar ok margra illra hluta, þeirra sem i Noregi gerðust, 
flrirtók hann at samþykkja vilja kórsbræðra í þenna tíma, er 
sira Sighvatr landi sýndi lionum bréf ok innsigli þau, sem 
þenna kosníng váttuðu. þessi Sighvatr fór þaðan í R'ómam, ok 
bar firir Ilonorium páfa þessi vandkvæði Noregsmanna; er 
þat sögn manna, at liann hafl þá kosit til crkibiskups Jörund 
biskup af Hamri, þann sem flrir litlu vigði til biskups herra 
Andrés Oslóarbiskup. líom þá engi önnur sögn til íslands, 
eu menn liugðu Eindriða með erkibiskups tign koma lil Niðaróss.

Ekki er fyrr getið um farlengd Árna biskups en liann

1) hér ínun vanta eittlivaib. :) U; þeim, S.
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kom á Eyri í Arnarfjörð til Eireks Marðarsonar; hann liafði 
tekit Selárdalskirkju ok eignir hennar móti vitja Árna biskups; 
hann tók Holtskirkju í Önundarfirði, ónýtandi skipan Árna 
biskups, ok vitni þeirra, er með eiðurn sönnuðu, at þessi kirkja 
var á dögum Hákonar konúngs ok Sigurðar erkibiskups undir 
valdi Skálaliolts biskups, ok svá sögðu þeim þeirra firirmenn, 
al hon var á dögum hins heilaga þorláks biskups undir hans 
skipan. þessi Eirekr hafði ok tekit hval þann, sem Eyrarkirkja 
átti, ok vildi kirkjunni þar enga sœmd firir gera, sanna[n]di, 
at biskup ætti engan dóm né umvandan á þvílíkum hlutum. 
Sú var ok hans sök, nt þau bréf llafns Oddssonar bar hann 
um Vestfjörðu, sem opinberliga skylduðu menn til at brjóta 
niðr biskupligt vald ok kirkjunnar rétt, ok skyldaði fólkit til at 
halda þau í alla staði. Enn vóru fleiri sakir þeirra í millum; 
ok er þeir hiskup ok Eirekr tóku at tala sín mál, beiddi biskup 
bann ganga or sínum óhæfum ok sættast við guð ok heilaga 
kirkju, en Eirekr varnaði þeim allrar lögligrar sættar. Lýsti 
biskup því, at liann mundi bannsetja liann á síðari Mariumessu 
í llolti, at firirfarandi lögligum áminníngum; ok þat kom fram.

þenna tíma bjó sá maðr undir Gnúpi, sem tekit liafði kirkju 
á þeim sama bæ, ok þar með liennar eign, er Klemet hét, 
eptir því sem fyrr er sagt; honum hafði ok biskup gert áminn- 
íngar lil betranar, ok í'engit ekki at unnit, ok því bannsetti 
hann þenna mann á sama degi ok nefndan Eirek, með liríngdum 
klukkum ok steyptum kertum. þessi Klernet hafði ok rckit í 
burt prest þaun, er biskup skipaði þá sömu kirkju, ok hélt 
kaupi hans; hann rauf ok dóma Árna biskups, þá er hann 
festi undir hans sjálfræði. Margir vóru aðrir menn í missætti 
við biskup, sem fyrr greinir. J>á hafði hann á þessu sumri 
gervar áminníngar jþorgrími Einarssyni ok Einari Valnsfirðíngi; 
var sú hin fyrsta sök Einars af mörgum, at hann tók Vatns- 
fjarðarkirkju, rjúfandi dóm Jóns erkibiskups, ok brjótandi bréf 
ok sjálfs síns handsöl ok sætt við Árna biskup, en önnur, at 
hann vildi eigi bæta eðr undanfærast eptir lögum legorðssök 
við þá konu, sem Guðríðr bót, er liann var áðr illmæltr af, 
liafði hann fyrri legit með móðursystur hennar, ok var þó 
sjálfr eiginkvæntr; sú hin þriðja, at liann gekk í kirkju i forboði 
biskups; liin fjórða, at hann rak í burtu lærða menn af kirkj- 
unni, ok hélt prestkaupi, ok gerði þeim enn fleiri rangindi; hin
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fimla, at liann tok corpus Clirisli forboðaðr af biskupi, svá at 
bann skildi eigi tíðum blýða. J>orgrímr hafði þessar sakir: þá 
fyrstu, at liann tók af |>orláki, sem Árni biskup liafði skipat, 
Staðarkirkju í Steingrímsfirði ineð öllu bennar gózi; en sú önnur, 
at hann tók hval þann, ok fénýtti sér, sem korn á reka staðar- 
ins. Ok er biskup kom til staðarins í VatnsBrði, bannsetti hann 
þessa sönm menn, Einar ok jmrgrím, með sama hætti sem hina 
fyrri, þvíat þeir vörnuðu allrar lögligrar sættar.

59. Nú er þar til máls at taka, at þann dag, sem biskup 
reið af Eyri, sendir Eirekr Marðarson mann til llafns í Glauinbæ, 
at segja bvar þá var komit; ok er sendimaðrinn kom norðr, 
lét Rafn liann aptr ríða í móts við Eirek, ok biðja [at] hann 
komi sem skjótast í móts við sik í Steitígrímsfjörð, at óvörum 
Árna biskupi, ok taka þar þorvakl prest Helgason, sakir forns 
fjandskapar, ok skulda þeirra er hann hafði eigi lokit Rafni, 
ok þeir bræðr, þá flmm tigu marka, sem hann lánaði þeim fyrr 
í Noregi; liugðu þeir, at biskup mundi sljófast, ef hann sæi 
at þorvaldi mundi skemdir veittar ■ ok er þessarar ráðagerðar 
var viss einn biskups vin leyniligr, þótt hann vefðist í slaða- 
málum, en sá var Thomas Snartarson', sendi liann til biskups 
mann með leyndarbréfl, því er á stóð öll þessi Rafns meðferð 
ok tilætlan; sá kom til lians í innanverðum ísafirði, þar sem 
Langadalr heitir, ok hinn sariia dag sendi biskup þorvald prest 
vestr í Fjörðu heim í Holt, en hann reið sjálfr lil Steingríms- 
fjarðar, ok er hann kom til Kollafjarðar, kom Rafn í móti honum 
með marga menn, ok var hinn reiðasti, þvíat liann misti þor- 
valds; töluðusl þeir biskup mart við ok samdi þeim ekki, þvíat 
hvárrtveggi var hinn þverasti, ok hvárgi vildi til lála við annan. 
þetla var á ymbrudögum, ok vígði biskup klerka ok söng messu ; 
vildi hann at Rafn veri hvergi í nánd því starfl, ok líkaði honum 
stórilla, ok gerði þó sem biskup vildi. Drollinsdaginn eptir 
reið Árni biskup suðr til Saurbæjar, ok þann dag reið þangat 
Rafn Oddsson, ok með honum hinir bannsettu [menn]: Eirekr, 
Einarr ok þorgrímr. Biskup var þá nótt at Hváli; koin [herraj 
Rafn mánadaginn á móts við liann ok fjöldi manna; töluðust þeir 
við í kirkju, ok var fátt manna hjá þeim. þá kom þar, at þeir sætt- 
ust með þessum eiðstaf: uTil þess leggr þú hönd á helga bók, ok

i) letfcr.j yyartsson, S.
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því skýtr þú til guðs, at þú skalt halda þá dóma í alla staði, sem 
dæmist á hendr þér af herra Eireki konúngi ok erkibiskupi, 
þeim sem skipaðr verðr til Niðaróss, þat sem til þeirra dóms 
heyrir um staða mál eðr kirkna. Halda skaltu mína dóma um 
þat, sem Skálaholts biskup á dóm á því máli eptir guðs lögum, 
ok míns lögligs eptirkomanda, ok enga kirkjueign skaltu héðan 
af halda utan samþykki biskups; halda skaltu ok þær skriplir, 
sem ek skipa þér. Guð sé þér hollr, ef þú heldr þenna eið, 
gramr, ef þú rýfr.” Eptir þetta skilja þeir biskup ok Rafn 
með engri blíðu; fór biskup til Ásgarðs, ok svá lieim á leið, 
en Rafn heim til Glaumbæjar.

60. Árni biskup sat heima þann vetr í Skálaholti, en Rafn 
í Glaumbæ; vesnaði al eins með þeim biskupi; þótti honum 
laus öll sín ummæli, þau sem hann hét at þola staðamönnum, 
sakir þess at hann trúði erkibiskup vorðinn í Miðarósi. Rafn 
harðnaði ok í þrái sinu við biskup, ok leitaði með mörgum 
brögðum at fylla girnd sína um staðamál. Grmr Klængsson 
bjó í Haukadal, sem áðr er sagt, ok veitti þær meðalgöngur milli 
nefndra manna, at ekki vóru sannvænar; tjáði hann [herra] Rafni 
harðindi þau, sem biskup lagði á hann um fyrrnefndar sakir, 
forboð ok missi heilagrar þjónustu, ef biskupréði. llafn sinn- 
aði honum í orði. þelta vár ætláði Ormr at heimta tíundir 
þær, sem biskup bannaði honum, af þeim bændum, sem al 
fornu höfðu lil llaukadalskirkju greitt, bæði kirkjunnar hlut 
ok biskups hlut, með ráði llafns, at eigi næði þeir at leggja 
þær í kirkju eplir ráði biskups. 'Mánadaginn í gagndögum 
lét hann söðla hest sinn, ok ætlar at ríða til þórðar [í] Múla, 
þess erendis, sem nú var greint; ok er liann ætlar á bak at 
stíga, féll á hann svá áköf sótt, at hann mátti eigi annat en 
leggjast þegar í rekkju, þvíat liann i'ékk varla stýrt sér, ok lá 
hann í þessu fári ner viku. Sira Oddr var þar prestr, sem fyr 
er sagl. Ormr beiddi hann þá at ríða í Skálaholt, at. biðja 
herra biskup lausnar ok sætta; en Steinunn húsfreyja hljóp 
upp ok mælti: „margir menn verða sjúkir, ok leggja eigi allt 
silt mál undir hann, ok vilja þó eigi þar flrir láta eignir sínar.” 
Við þcssa hennar afeggjan dvaldist för prests nokkora daga, ok 
einn morgin kallar Ormr á húsfreyju sína Steinunni, ok mælti:

1) hér byrjar síbasta skmnblahÆ í 122. b.
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„nú skaltú eigi lengr ráða at dvelist sætt okk[u]r biskups, þvíat 
ek heflr nú tekit þá ráðníng, sem mér er maklig; en þó at 
þú fáir eigi slíka ráðníng, segir mér svá hugr um, at þú munir 
eigi at heldr missa mikillar ráðníngar, þótt sú sé annan vcg 
lagit.” Eptir þat mælti liann lil sama prests: uger þú nú firir 
guðs nafn ok dvel eigi, ok seg biskupi, at ek vil allt til sætta 
vinna við guð ok heilaga kirkju, þat sem hann leggr á mik.” 
Hann fór þegar í Skálaholt, ok segir hiskupi þat sem Ormr 
bauð honurn, ok heiddi hann ráða. Biskup mælti: „skunda þú 
lieim, ok leys hann, ef hann vill þat til vinna, sem lög heil- 
agrar kirkju hjóða ; leys hann ok þó at eins, at hann sé-allr, 
cl' þat vitnast, at hann haíi með slíkum vilja fram i'arit, sem 
hann hafði íirir þér; skal hann þó eigi grafa í Ilaukadal, 
at þeirri kirkju sem hann tók með ráni. En ef hann lifir þá 
er þú kemr heim, ok fær lögliga sætt, feri hann til vár.” Oddr 
preslr fór þá heim sem skjótast, ok kom svá í llaukadal, at 
Ormr lifði, ok varð því feginn. Hann spurði hversu biskup 
hafði tekit orðsendíng hans. Prestr bar þá fram hók at honum, 
ok las flrir honum þann eiðstaf, sem biskup liafði honum skipat, 
ok at hann skildi honum láta verða greitt í hendr allt kirkjufé. 
Ormr játaði því skjótliga, ok rélti hendr í móli þessi hók; ok 
eptir eiðinn leysti prestr liann ok fékk hann fulla sætt; hann 
lét greiða Oddi allt kirkjufé; var liann oleaðr ok huslaðr. Hinn 
síðasta dag er liann lifði spurði hann lmsfreyju, hvárt af hendi 
veri goldit allt kirkjufé, ok var þat snemma in octava ascensionis, 
en hon kvað ógreiddar hrúnir ij. — „Ilvata þú, kerlíng, ok greið 
þær!” segir hann; ok er hon hafði lokit af hendi brúnirnar, 
sálaðist hann iij. kal. Junii; var hann ferðr í Skálaholt; söng 
sira Símon prestr yfir honum. Steinunn sór þá ok afhendis 
Ilaukadalskirkju, ok galt fé þat er hon átti; reisti þá sira Oddr 
húnal á kirkjunnar lut’, þvíat Ormr haföi eigi átt allt land, 
þvíat [eigi] var allt firir lokit; var þá sumt eign þorgerðar 
þorláksdóltur, þvíat Iílængr gekk þenna tíma í Viðeyjarklaustr; 
áttu þær Steinunn þá háðar eignarhlutiun. Steinunn nam eigi 
þar yndi síðan Ormr var allr, fór hon til Gygjarhváls en setti 
}>orvald Iílængsson firir búit í Haukadal. Eptir þat seldi hon 
landit Rafni Oddssyni til ónáða sira Oddi; var þar jafnan nokkorr

1) en, b. v. 122.
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órói þeirra milium meðan Rafn lifði. Eptir dauða lians fékk 
biskup landil svá af þorgerði sem af Steinunni, þat sem Rafn 
hafði eigi firir lokit; hann tók ok afHallóttu hennarpart, þann 
sem Rafn hafði áttan. Um síðir seldi hann Haukadal Lopti 
Helgasyni frenda sínum.

61. þetta vár ok hvert annatlét biskup, á sömu leið sem 
áðr er greint, segja þeim, er kirkjur höfðu tekit at ráði Rafns, 
al þeim var full nauðsyn at halda sik frá líkama Krists, ok at 
þeir jyki sér stórliga byrði, ef þeir tœki. Ilann lét krefja allra 
kirkna ok eigua þeirra hverl ár, meðan þessi deila stóð. Á 
þessu vári reið herra Rafn heiman or Glaumbæ til Rorgarfjarðar 
ok þaðan á Álptanes með miklum ilokki, ok setti fyrrnefndan 
Sturlu Sæmundarson á Garðastað, ok fékk honum í hönd alla 
kirkjunnar eign, en stökti á brottu sira Bjarna. Hann tók ok 
fé þessa sama Bjarna, þau sem fram vóru um kirkjueign, ok 
kastaði á þat konúngs eign, ok lét merkja búit mcð marki 
sóknarmanns. En þvíat herra biskup varð varr, at Rafn mundi 
þetta gera, lét hann prest flýja l'und lians, at eigi fengi liann 
né einn vansa af sínum óvinum. Settisl þá á slaðinn Sturla, 
rjúfandi sín særi, þau er liann sór Árna biskupi, sem áðr 
er greint.

Á þessu sama vári stóð fyrrnefndr Árni biskup frammi 
fáliðr vígmaðr í fylkíng síns signaða herra, ok þó at hann sýndi 
ástar eld almáttigs guðs tendraðan í sinu hjarta með orðum 
ok eptirdæmum verkanna, sein framast l'ékk haun við komizt, 
ok þar með iðuligri ástuudan ok óbrigðum vilja; ok svá langt 
gekk þá fram um réttindin kappsemd leikmanna, [at] á þessu 
þíngi, er á þessu sumri var, lét hinn sami Rafn í lögréttu 
höndum upp taka, ok gera með lófataki útlaga alla þá menn, 
sem herra biskup skipar á staði ok kirkjueignir, þær sem liann 
kallaði leikmenn eiga, með allsherjar dómi, ok lét lýsa yfir 
þeim nefniliga á héraðsþíngum. llafn lýsti ok því, al þeir veri 
ok allir saklausir, sem biskup hafði bannsetta firir kirkjurán, 
ok samneytli þeim sjálfr, ok þeir aðrir sem hans vilja gerðu. 
En virðuligr lierra Árni biskup, sem Ilelias, óttaðist eigi liðs- 
fjölda sinna óvina [ok] kallaði alla þá i banni, sem á þessu 
þíngi höfðu verit, ok lét leysa hvern er til handa gekk, ok svá 
hvern þann, er Rafn samneytti, ef hann kom því til vegar. 
Rafn lét ok bréf rita ok styrkja með sínu innsigli, þat er Svein- 

i. B. 50
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lijörn Súðvfkíngr bar um Vestfjörðu, ok lét lesa í hverri kirkju- 
sökn. En þat var annat, at hverr sá maðr, sem sira j>orvald 
héldi firir formann, eðr veitti honum nokkora hlýðni, eðr hon- 
um festi nokkut mál, skildi heita landráðamaðr, ok hafa flrir- 
gert fé ok friði, ok þeir menn, sem þenna þorvald verði eðr 
styrkti, skildi réttlausfir]1 vera firir konúngsmönnum; skildu ok 
þeir, sem lénin höfðu, missa þeirra, ef þeir flytti eigi þessi 
bréf. Hann skyldaði ok til sóknarmenn at taka Holtsstað í Ön- 
nndarflrði, móti eiðum prestanna: Steinþórs, Árna, Einns, Árna, 
Snorra, Jóns, er þann slað sóru jafnan frá dögum hins sæla 
þorláks biskups hafa úndir Skála[holts] biskupi verit, til þess 
er Rafn Oddsson tók hann á dögum Árna biskups. Lét Ilafn 
ok þat fylgja, at þenna stað skildi þeir taka livárt sem þeir 
fengi með góðu eðr illu. J>ó var þat mart talat af Rafni, at 
meirr var í fyrstu gert lil þess at hræða fólkit, heldr en með 
alvöru; urðu ok mdrgir tregir til slíkra atgerða, þvíat þeir vissu 
vfsa reiði biskups ok stórmæli, þar sem hans vili ok skipan 
var at engu höfð. Suma tálmaði nokkorr gneisti guðs ástar 
eðr mótimöglan eiginnar samvizku, sem raunir bar á, at hverr 
þeirra gekk til valds í lífsháska, ok sór skjótt eptir því sem 
biskup bauð þeim , lil þess at dcyja undir játníng kirkjunnar 
mála ok trú, sem Árni biskup hélt ok hafði, hversu margar 
varnir sinna mála sem haun bar áðr digrbarkliga fram, þá er 
hann [vænti sér2 lengra lífs tilkosníngar, sem áðr er greint um 
herra Ásgrím ok Orm í llaukadal; varð ok sjálfum [herra Rafni® 
meira gjald at þrái ok metnaði, þvíat [hann] óttaðist sæmdar lát 
ok virðíngar ef liann héldi eigi teknum hætti, lieldr en hyggju- 
þrot. Margar vóru þá miklar greinir, þær seni eigi eru rit- 
aðar sakir leti eðr fáfræði.

þetta sumar kom bréf frá Jörundi biskupi til Árna biskups, í 
liverju er hann váttaði utanför sína, en beiddi Árna biskup vígja þá 
menn, sem prófastar hans kynni at scnda lil hans, svá ok lcrisma ok 
oleum ef send vóru, svá ok al hreinsa hinar stærri kirkjur, er 
saurgaðar veri, ok aðra þá hluti, sem til biskupligs embættis 
heyra, svá ok al ráða um vandamál, ef til féllfi]. — þetta 
sumar kom sú frétt af Noregi, at páíi Honorius var allr ok 
svá herra Andrés biskup af Oslo, ok var andlátsdagr hans næsta
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firir inventio crucix. Sigurðr ábóti af Halsnu var ok allr. 
lngibjörg drottníng liafði ok andazt næsla dag . . . .' annun- 
ciationem bcatc virginis. Herra Hallkell var svikinn af berra 
Álíi; svá var [ok] allr lierra Eirekr Dufgalsson. J>at spurðist ok, 
at sira Sighvatr mundi sækja pallium ok flytja í Noreg, sem 
fyrr segir; þótti hiskupi nú mikil ván réttíngar kirkjumálanna; 
fréttist ok golt frá konúnginum, at liann réði meira en fyrrum, 
ok þótti þat allt til línkindar við fólkit, er hann lagði til. Á 
þessum vetri brann bær í Túnsbergi.

62. J>etta sumar kom af Noregi Loptr Helgason, frendi 
Árna biskups, ok bafði herra Eirekr konúngr gert liann sinn 
eiðsvara, sem fyrr segir; var biskup honum stórliga feginn; 
mátti hann þá af honum heimta sannar sögur or Noregi. Fór 
hann skjótt í Skálaholt, ok var þar þann vetr vel Jialdinn. Á 
þessu sumri sigldi herra Jörundr Hólabiskup, ok varð vel reið- 
fari, ok kom í J>rándheim, ok var þann vetr þar. Ekki fann 
hann Eirek konúng i þeirri ferð; virðu menn þal firir honum 
sein vinir vóru til. Allt þetta sumar heitaðist herra IVafa við sira 
J>orvald, ok lýsti útlegð hans, ok bræðra hans Magnúss ok 
Jóns. Miklu vóru þeir fleiri menn, er hann kallaði útlaga firir 
ymsar sakagiptir. — Allan þenna vetr fóru þau orð frá herra 
llafni, at honum þótli Árni biskup gera ódæmi á konúngsþegn- 
um, í því er hann bannsetti mótgangsmenn kristninnar, svá 
Sveinbjörn Súðvíkíng ok aðra flrirgangandi menn í Vestfirðínga 
fjórðúngi. Iiann kallaði biskup rjúfa öll þeirra sáttmál, ok 
því leitaði hann þal kall með verki at fylla, sem áðr var út 
sent af munninum; hann heitaðist al halda biskupstíundum, 
ok láta biskup eigi ná yfir land at fara, utan hann leti staða- 
menn hafa þat í friði, sem hvárir þóttust vald eiga yfir at hafa. 
Hér al móti þagði eigi Árni biskup með öllu; ok þótt Ilafn 
vildi sem annarr Acliab gera at kálgarði víngarð hius réttláta 
Naboth, lét Árni biskup sem annarr Ilelias fljúga yfir sína óvini 
eld ógnarmála af heilögum ritníngum, takandi dæmi af fornu 
ok nýju lögmáli, hvílíkan enda lífsins höfðu niörbrotsmenn 
réttrar trúar ok saurganarmenn heilagra mustara, Antioclnis 
Epiphanes ok aðrir hans makar, llerodes ok Pilatus, Gaius Cesar 
ok Theodoricus Veronensisi) 2, er alþýða kallar J>ýðrek af Ilern;

i) fallií) vir orh („fyrir” rIr ((eptir") í 122. 2) lei%r.; valonir, 122.
50*
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sagði þessa ok, fer] part vildu eiga í þeirra illgerðum, mundu 
með þeim kenna af guði parl í réttligum liegníngum, ok eink- 
anliga firir þat, er þeir sneru öllum sínum lygðum ok rangind- 
um' uppá sinn formann, þann sem þeir leituðu at spilla með 
sínnm lygðum, en þeir áttu með réttri reglu leiða á alla sömu 
sœmd ok höfðíngliga liófsemd, ok framarr því at forða hans 
sálu við öllum skaðsamligum hlutum, heldr [en] líkamarium við 
hættligum hlutum, sem hon er honum dýrri í öllum hlutum. þetta 
sannaði hann með prédikan í heilagri kirkju; þetta ávítaði hann 
með bréfum ok sendipistlum í öllu sínu biskupsdæmi, ok þetta 
sama bar hann fram í hversdagsligu samtali. Við þat vaknaði 
hann ok sofnaði, at æ var hans hugr á lögmáli síns sæta lá- 
varðar, endrbætíng ok leiðréllíng kristninnar. En því bann- 
færði hann Ilafn eigi ok hans hinn næsla sporgöngumann at 
svá frekurn heitíngum, at hann hugði, at því minnr mundi þeir 
hlífast við illvirkin, sem þeir kendi framarr á sér harðmælin; 
dvaldi hann atgerðir fram um þíng, at hann mætti þeim at 
framkomnum vcrkum gefa makliga refsíng, at eigi mætti hans 
óviuir mæla, at íirir hans bræði fengi lieilög kristni skömm 
eðf skaða, ok gerði lianu þetta þó eigi minnr firir bænar sakir 
ok tillögur herra [Runólfs] ábóta, síns kæra vinar, heldr en 
fýsi eðr ofdirfð eiginligs hugar.

63. Á þessu vári sannaði herra Rafn fornan orðskvið, at 
.f'ram koma Ijóð, þau löngu vóru súngin’, þvíat hann reið heiman 
or Glaumbæ skyndiliga til Vestfjarða, ok ætlar á óvart at. koma 
at fyrrnefndum þorvaldi presli, ok grípa hann sem Jón bróður 
hans. þorvaldi kom njósn af þessi Rafns firirætlan; kómust 
þeir bræðrnir i kirkjur, þorvaldr í Ilolt, en Jón heima at sín. 
þorvaldr kom ok sínum föngum í kirkju með sér áðr Rafn 
kom þar. þeir vóru um stundar sakir umsetnir, en um síðir 
gekk þorvaldr á vald herra Rafni ok [hétj öll sín inál undir hann 
at leggja, ok þó at haldinni hlýðni við guð ok heilaga kirkju 
ok biskup sinn. Jón lagði ok allt silt rnál á vald Rafns. 
l’rest þann, er þiðrekr hél, meðallagi eirfinjn2, gripu þeir ok 
hræddu he.ldr harðliga, þann sem þorvaldi vildi njósn bera um 
þeirra ferðir. Eór þorvaldr nokkut skeið með Rafni, ok þótti 
mönnum nokkot breytt orðlagi hans til biskups. þessi tíðindi

') hér þrýtr 122 b. (ok rang. .. .) 2) U; eirn, S.
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kómu brátt til eyrna biskupi, ok eigi með öðru móti, en Jmr- 
valdr het'ði, at nauðsynjalausu ok flrir hrœðslu sakir, gengit á 
vald líafni, ok lagt allt sitt inál greinarlaust ok svá staðinn i 
Holti undir hann. Varð liann stórliga reiðr öllum þeim, er í 
þessum málum áttu hlut; var bæði, at þorvaldr liafði illa gert, 
enda trúði biskup honum aldri síðan. Nær hvítasunnu kom 
hann í Skálaholt, ok vildi sem fyrrurn lialda ser fram við biskup, 
en hann tók honum ok öllu hans máli þúugliga. Sá lilutr 
liafði enn til borit, al herra biskupi var mikil skapraun, at J>or- 
valdr hafði sukkat kirknafjám í Holti ok Vatnsfirði, ok svá gengit 
í liorgan flrir Aðalbrand bróður sinn um fé þat, sem hann hafði 
eytl flrir Breiðabólslaðarkirkju á Reykjanesi, meðan liann bjó 
jiar, en Jmrvaldr vildi eigi lúka þó lieiint veri, ok [var] eigi liðugr 
at lúka skyldijr), meðan liaun fékk lítið eðr ekki af sakeyri, sakir 
ónáða þeirra, sein honum vóru gervar, ok honum var hvergi frilt; 
hafði biskup þolal lionum þetta sakir nauðsynja þeirra, sein 
nú vóru taldar, eðr vináttu; en nú, er liann vissi at Rafn mundi 
af lionum hafa vilja sína penninga, vildi hann eigi at kirkj- 
urnar misti flrir haun. Sá maðr, sein Njáll hét, álti pennínga 
at J>orvaldi, þá sein liann liét með systur sinni íngibjörgu, ok 
hafði eigi fengit; sótli hann ok biskup at sínu máli; hann 
berr' nú allar þessar skuldir kirkuanna ok Njáls á [>orvald, 
ok þótt liann verðist um stundarsakir, lagði hann um síðir 
undir bisluip, livat liann vildi af hans fé skipta honuin til handa. 
Nokkoru síðarr nefnir biskup dóm á þessu máli, ok skiptir 
til banda Njáli náhvalstönn, á fimtu öln liárri, ok þar með 
öðru lé; ok er þorvaldr vissi þat, þótti lionum afarilia, ok 
kvað liálfu gjarnafr] vilja gefa biskupi en gjalda Njáli slíka ger- 
seini. Biskup segir at móti, at hann vildi at Njáli þiggja tönn- 
iua, en eigi at þorvaldi; gekk biskup því fast at þessu máli, 
at i\jáll átti skylt al lúka llólastað í llrepp austr, ok varð þetta 
fé þar lil at fara. Tönn þessa hafði þorvaldr fengit af einum 
bónda í Vestfjörðum2 með klókskap; honum líkar nú illa, ok 
biðr sér orlofs til siglíngar, en biskup játar því eigi; ferr þor- 
valdr í burl i óblíðu. Nokkoru síðarr sló liann því upp, at 
hann hefði Eireki konúngi gefit töunina. Litlu síðarr sendir 
biskup bréf herra Rafni Oddssyni, í hverju harin ásakar hann

) getg.; bœrir, S. 2) U; Austfjíirbura, S.
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um nýsögð tiltæki, ok segir lionurn, at liann cr enn at nýju 
fallinn í [hit] meira bann, ok liann mun eptir þíng sýngja hann í 
bann á {mrláksmessu ok svá Erlend slerka, ef hann vill eigi sœltast.

64. Nær fardögum býst herra biskup í sýslu sína til Aust- 
Ijarða, ok ríör þangat með skyndíngu, en ætlar heim at þorláks- 
messu, þvíat þá frétti hann, at nokkot skip mundi komil af 
Noregi, með slíkum tíðindum sem orðinveri; vildi haun [á] þeirn 
tíma spara atgerðir við óvini kirkjunnar, ok tempra þat eptir 
tilgerðum. En meðan hann var í þessi för kómu Ilafni orð 
ok bréf biskups, ok eirði honum eigi vel; lét hann nú stórum 
gífrliga, ok dró með sér alla sína vini ok Erlend, at enda þat 
sem hann hafði hörðu heitið; þótti honum vænt um, at hanu bafði 
veiddan þann [hinn] vildasta af yfirklerkum biskups, ok dregit 
mjök til sinnar þykkju, ok vitnaðist, at svá mundi fara fleiri; 
barðnaði hann ok í sinni þrjózku, en sinnaði þorvaldi í öllu 
því sern lil greinar var með þeim biskupi, ok einkanliga um 
tönnina; færði bann ok þat biskupi lil mólgangs við konúnginn, 
at hann hefði kallazt dæma af fyrrnefndum þorvaldi [fé hans'. 
liann segir ok, þá hann vissi al biskup hafði heitazt við at 
bannfæra hann: (leigi kvíði ek við því, þótt biskup blóti mér 
eðr banni, ok Iauni mér slíku þat ek hetl hér til mjök van- 
fylgt konúngs boðskapnum; skal ek nú héðan af eigi hlifast 
við þat, sem nú er engu i at þyrma.”

Litlu flrir þíng kom skip af hafl í Borgartjörð, ok var þar 
á konúngs sendiboði sá sem Ólafr liet, ok var kallaðr Ragn- 
eiðarson, en hann var af konúnginum sendr, ok með honum 
Sighvatr Hálfdanarson, ok skildu þeir reka á íslandi konúngs 
erendi; var ok þessi maðr auðigr at penníngum. Við þetta 
varð Rafn Oddsson stórum glaðr, ok þóttist nú hafa fengit 
fulltíngsinann sinna framferða; ríðr hann skjólt til rnóts við 
herra Ólaf [ok Sighvat2, ok segir þcim hvar nú var málum 
komit á landinu, ok beidfdi] sér fulltíngs; hann segir ok sína 
ætlan ok framferð; fylgja margir þegar mjök við þá lierra Ólaf 
ok herra Sighvat með flutníngi Rafns, at nauðsyn sé at láta eigi 
kennimenn koma firir konúngsrétti. Ólafr fór vel í þessum málum, 
einkanliga flrirþví, at konúngr heyrði fagran vitnisburð sira Guð- 
mundar til biskups en erfiðan til Rafns. Riðu við þetla til þíngs.

i) [ b. v. U. ») [ b. v. U.
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65. J>essar l'réttir kómu skjótligu íSkúlalioll; þótti vinum 
biskups nú mundu slú í óet'ni, ef fornir óvinir kirkjunnur fengi 
sér nýja fulltíngsmenn sinnu ranginda, ok liugðu nú mundu 
fullkomliga yfir holfa, ef eigi kæmi sjúlfr biskup tii annsvuru 
firir sik ok heilaga kirkju. llufn hafði ok ætluð at huldu biskups 
tíundum, úðr herru Olafr kom því ú þat vúr, ul þær greiddist. 
þú vóru sendir menn til Austljarða, Loptr biskupsfrændi ok 
IJallr af Skúmstöðum, eptir herra biskupi, ut hunn kæmi til 
alþíngis. Ilann reið austun sem skjótast at spurðum þessum 
hlutum; fór Loptr jafnan fvrr at fú honum skjót, hleypti ú 
vij dögum, ok kom heim í Skúlaholt nutslu dug firir Pétrsinessu, 
ok reið ú þíng in commemoratione Pauli; l'undust þeir skjótt biskup 
ok Ólufr, ok tók hann biskupi með mikiili bliðu. llanu bar 
fram bréf virðuligs herra Eireks konúngs, er honum var fagr- 
liga þakkat sín fylgð ok framflutníngr, sem hann hufði styrkt 
þat konúngs erendi, sem sira Guðmundr fór með, en beöit, 
ut, liann skildi tuka herra 01af[i], konúngsins stallura, ok herru 
Sighvati hæverskliga, ok leggju ú ineð þeiin heil rúö í öllum 
konúngs erendum; en um staðgmúl veik bréfit svú til, at kou- 
úngi þótti tilfelliligast, at bæði lærðir menn ok ólærðir héldi 
þut skilorð, sein til ISoregs kom undir hvúrutveggja innsigl- 
um, en þal sem ú greindi veri skotið undir dóm konúngs 
ok erkibiskups; sagðist ok konúngrinn kenna sik skyldugun 
með erkibiskups rúði al fylgja kirkjunni til síns réttur sem 
öðrum. Enn [var þur' vikit nokkorum orðum til, at Árni biskup 
mintist konúngsins ok móður lians framfarinnar i bænum 
sínum. llerru Árnu biskupi létlist inikit um hjarlurætrnar, 
er hunn sú slík orð rituð til [sín] af sjúlfu sæti réttindanna, at 
því sem veru útti, ok herði hug siuu til þess at fylgju rétti kirkj- 
unnar, sern hann kendi [hinn] himneska rétturu með sinni signuðu 
hendi hafa snortið hjarta hins stundliga Noregs réttaru. Eugi 
tíðindi kunnu þeir framarr uf JNoregi ut segju herra Ólafr ok 
hans skiparar, en fyrra sumurit spurðust, þvíat þeir liöfðu ú 
lljaltlundi verit um vetrinn, ok kómu síðla hausts. Herra 
Runólfr af þykkvabæ reið með biskupi lil þíngs. Eptir þat útlu 
þeir Ilufn stefnur at fyrrsögðum niúluin; var biskup liinn snarp- 
usli, en Rafii liinn þverasti. Riskup beiddi, al leikmenn léti

) [ U; þat var, S.
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lausar kirkjur þær, sem gefnar liöfðu verit, en llafn neitaði 
því, ok bað biskup leysa hina bannsettu. Biskup neitaði því, 
meðan þeir vóru slíkir, sem þá vóru þeir. Herra Ólafr bar þá 
fram konúngs boðskap, þann sem þat ráð lagði á með mönnuin, 
at öil þau mál Rafns ok biskups veri fest í dóm virðuligs herra Ei- 
reks konúngs ok erkibiskups, en staði héldi þeir sem áðr höfðu, til 
þess er orskurör félli á, en biskup leysli hina bannsettu. Biskup 
hóf þá sitt mál oksegir: „með því at boðskapr virðuligs herra 
[Eireks konúngs] sýnist þetta ráð á leggja, sem nú er efnat, þá 
er auðsýnt, at ek vil eigi annat samþykkja, en vörzlur sé fengnar, 
þeir sem óhættir sé, at borga flrir öll kirknafé ok sjálfar kirkj- 
urnar, þær sem teknar er[u], ok haldist þessi borgan meðan af 
þeim stendr dvölin, s.vá at kirkjan fær eigi sín réttindi, þvíat engin 
ván er, at ek leysa með öðrum kosti þá sem ek liefl bannfært, uema 
kirkjau megi eiga [uppreist] af þessi biðstund, ok missa eigi sinna 
réttinda.” Rafn mælti þá: „borgunarmenn munut þér hljóta 
at fá flrir yðr, ef yðr dæmist at bæta oss leikmönnum ok kon- 
úngdóminum.” Uerra Ólafr mælti þá: „þat munu menn mæla í 
Noregi, at tæk sé borgan mín til móts við nokkora íslenzka menn, 
firir eigna sakir. En til þess at yðart ósætti mætti fá gagn- 
samligan enda, vil ek borga flrir Árna biskup mínum penníngum, 
þann Kma, sem þér látið til yðrar vörzlur við þelta, sem herra 
biskup beiðir.” Rafn segir þá, kvaðst hans borgan allgóð 
þikkja: „en þá viljum vér at haldist öll sáttmál, sem með oss 
var gert í Brautarholti, ok á þíngi, ok í Skálaholti.” Eptir þat 
borgaði herra Ólafr með handtaki firir Árna biskup, en herra 
|>órðr á Möðruvöllum flrir herra Ilafn, ok með honum1 herra 
Jón lögmaðr; lézt þá hvárr þeirra tíunda vc hundraða. Át 
lyktum þessum borgunum var bréf ritað með hvárratveggja inn- 
siglum, ok var þat svá mælt: „I nafni föður ok sonar ok heilags 
anda. Eptir bréf[i[ virðuligs lierra Eireks konúngs, þvía sem 
hann sendi til íslands með herra Ólafl ok herra Sighvati, þá 
stöddu með sér á alþíngi þann samníng, sem gerr var á alþíngi 
eðr í Skálaholti, lierra Rafn ok herra Árni biskup, ok herra 
Runólfr ábóti í Veri, hei'ra Ólafr Ragneiðarson, Sighvatr Ilálfdan- 
arson, lögmennirnir báðir, herra þórðr, Nikulaus, Grímr prestr, 
ok margir aðrir góðir menn, lærðir ok ólærðir. Svá festist ok

) þeim, S. 2) U; þat, S.
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með handtaki í dóm virðuligs lierra Eireks konúngs ok andligs 
föður, erkibiskups af Niðarósi, um öll þau mál ok afbrot, sem 
síðan hafa í gerzt milli lærðra manna ok leikmanna, nema þat, 
sem þeir skilja at Skálaholts biskup á yflr at dærna; ok vóru 
þessir vörzlumenn : herra Ólafr Ragneiðarson flrir Árna biskup, 
ef nokkot veri konúnginum eðr erkibiskupi þægt í hans með- 
ferðum, en herra Jón lögmaðr ok lierra jþórðr lirir herra Rafn, 
þar sem hans gerðir skorlir, flrir slíkt allt, sem á hann dæmdisl 
firir sín afbrot síðan konúngs bréf kom til íslands um staðamál. 
Svá gengu ok skilríkir menn í vörzlur firir staðafé, at eigi 
eyddist, þar til er dómr félli á”. — Eptir þat leysti biskup or 
banni alla þá menn, ok forboðum, sem flrir þessi mál hafði 
hann þeim yflrlýst, eptir því sem hann hafði vald til, at flrir- 
faranda þessum eiðstaf: uTil þess leggr þú hön’d á helga bók, 
ok því skýlr þú til guðs, at þú skalt standa á dómi virðuligs 
herra Eireks konúngs ok erkibiskups, um þat allt, sem þú heflr 
brotið við guð ok heilaga kirkju ok Skálaholts biskup, ok þeir 
þikkjast eiga yflr at dæma, en Skálaholts biskup[s] um þat, 
sem þeim þikkir hann eiga at dæma. Svá sé þér guð hollr 
sem þú satt segir, gramr ef þú lýgr1 I". — Ekki gekk Rafn til 
lausnar, ok sumir þeir, sem eigi kölluðusl sekir né forboðaðir 
flri þat, er biskup sagði þá af verkunum sjálfum fallna í bann 
eðr l'orboð, þegar eigi var einkanliga lýst stórmælum yflr þeim 
af kennimönnum.

66. Á þcssu sama þíngi lýsti lierra biskup utanferð sinni, 
ok sagði öllum sínurn sökudólguin með bréfum afheyris, ok 
með sjálfs síns2 erendi þar á þínginu áheyris, at þeir mundu 
hans dómi hlíta3 verða unt sín mál þann tíma er hann kærni 
til íslands, ef þeir bæri eigi sjálflr þau fram íirir konúngi ok 
erkibiskupi, eðr þeirra lögligir umboðsmenn. At lyktuðum öllum 
þeim hlutum bauð herra Ólafr herra Árna biskupi í boð sitt, 
ok herra Runólfi ábóta af Veri. Herra Ólafr vildi ok at lierra 
Rafn veri at þessu boði, en biskup neitti því þverliga, ok kvað 
þá eigi báða at einni veizlu vcra mundu. Herra Ólafr gaf 
biskupi sæmiligar gjaíir at þessi veiziu, ok svá ábóta. Eptir 
þingit bauð herra Árni biskup Ólafi heim í Skálaholt, [ef Rafn

i) gu& sé þúr hollr, b.v. S. 2) hér þrjtr S; en héban i frá er farib eptir V,
og borit) saman vit) Nr. 8 i tto. í bókhlöílu konúngs i Stokkhólmi. s) 8; hlýta, II.
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i'æri eigi með honum1 , at þiggja af sér veizlu; þat þektist 
hann eptir biskups vilja, ok þá at þessu heimboði af biskupi 
gullhríng, þann er stóð hálfa mörk. Eptir þat reið herra Olafr 
at reka konúngs ercndi. — Á þessu sumri leituðu konúngs- 
menn á um dóm þann, er handgengnir menn höfðu dæmdan á 
þá menn, er firir sökum höfðu orðit af lierra Loðni, ok kölluðu 
þá eigi frjálsa af utanferðinni, utan þá þegar kæmi fé fram þat 
sem dæmt var; en herra biskup segir: „frjálsir skulu þeir af 
vera, ek skal lúka þetta hálft xviijdn2 hundrað, sem þér kallit, þó 
at fararefni sé minni.” En með því at biskupi fór svá röskliga, 
var þat samit, at þetta fé laukst eplir um várit. Herra biskup lýsti 
ok því, al hann mundi herra Runólf ábóta al' Veri selja firir 
staðinn ok kennimenn sína ineðan hann veri í Noregi, ok lél 
þat fylgja, at hann sá engan mann í sínu biskupsdæmi jafnvel 
fallinn til þessa starfs, sakir vizku ok einarðar ok mannkosta; 
en hann samþyktist þessi biskups beiðslu.

67. Nokkoru síðarr spurðust þau tíðendi, at herra Jörundr 
Hólabiskup ok herra þorvarðr váru við land komnir; hafði Hóla- 
biskup verit þenna vetr í þrándheimi með herra Jörundi, er 
áðr var biskup at Hamri, en nú var kosinn al' páfanum, sem 
fyrr segir, til erkibiskups tignar; en þá var sira Sighvalr eigi 
kominn af Hóma meðpaf/iuwi, þat sem seudast skildi erkibiskups- 
efni; seinkaði þat hans aptrkvámu, at þá er hann koin út var 
Honorius páíi allr, ok fékk liann eigi sín erendi fyrr en vigðr 
var Nicolaus páíi, sá er liinn ijórðivar með því nafni, ok var 
vígðr á þessu vári, sem þá slóð yfir. Litlu síðarr kom i Skála- 
holt sira Jón Ormsson ineð bréfi herra Jörundar erkibiskups- 
efnis, ok standa þessi orð þar i tii almenníngs álslandi: ..Oss 
er kunnigt uni dóm þann, er virðuligr lierra Jón erkibiskup 
dæmdi í Björgvin urn staðamál, ok at Árni biskup var skyldaðr 
til at taka undir sik allar kirkjueignir, hverr sem þær áðr hefði, 
eptir nokkorum fornum óvanda eðr skildögum, móti biskups 
vild ok vilja, ok hélzt þessi boðskapr lil þess er lierra Hafn 
Oddsson bar til íslands opil bréf virðuligs herra Eireks kon- 
úngs, firir hvert efni ólærðir menn tóku undir sik, ok ónýttu 
svá dóm ok boðskap ágæts herra Jóns erkibiskups; en þann 
dóm ok boðskap staðfestum vér ineð váru bréfi. En þcir, sem

i) b. \. 8. a) xiiij, 8. a) 8; v. (fimti), U.
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á liaf'a sezt kirkjueignir eptir bréíl ok leikmanna styrk móti 
heilagri kirkju ok lærðra manna skipan, þá bæti auðmjúkliga 
við kirkjuna eptir démi herra biskups. Yili nokkorir ok enn 
herða bjðrtu sín móti guði ok várum boðskap, ok halda kirkju- 
eignir móti hennar frelsi, þá megu þeir réttiliga bannsetjast af 
biskupi. Datum JSidarosiœ proximo die ante fextum sancti Vitalis 
anno Domini mcclxxxyiii.” Knn kómu lleiri bréf erkibiskupsefnis 
þetta sumar, þau er Árna biskupi buðu aptr al heimta af leik- 
mönnum allar kirkjur ok eignir þcirra, með hverjum hælti sem 
þeir hefði at komizt, hvárt sem þeir hefði fengit at erfðum eðr 
með kaupi ok kvennagiptíngum, eðr með öðrum rángligum 
háttum. uSegir svá páfalig makt, at þeir snúi á heilagrar kirkju 
náðir, ok taki lausn af heunar formönnum; en þeir er þat gera 
eigi, eru fallnir af sjálfu verkinu í bann, ok dregit undan biskupi 
sinum alla hlýðni fólksins sem villumenn.” Svá váttar ok í 
þeim bréfum, al virðuligr herra Eirekr með guðs miskunn 
Noregs konúngr vill því síðr verja þetta mál, at hann vill 
jafnan betra ok bæla, ef nokkot linst misfarit af sinni hendi; 
ok svá, at þeir vanvirði bann mikilliga, er honurn kenua sín 
illvirki, ok leitast við al drepa hann i sinni synd. Erkibiskups- 
efni bauð ok svá, at sá kristinnréttr veri hafðr á Islandi, sem herra 
Jón erkibiskup ok herra Árni biskup skipuðu. At fengnuin þeim 
fréttum eggjuðu margir Árna biskup, al halda eigi um siglíug 
sína þau saminæli1, er ger vóru á alþíngi, ok leita fyrst at rétta 
kirkju sína ok staði; en þar kom skjótliga sendiinaðr berra 
Ólafs Ragneiðarsonar; liann ritaði bréf til biskups, ok i þvi 
fýsti hann, at biskup brygði eigi þann góðvilja ok sammæli4, 
sein bann liafði gert firir konúngsmönnum, at fara í Noreg, ok 
láta konúng ok erkibiskup or höggva sagðar greinir, ok hætta 
eigi á, bvárt konúngr virðir þat til áleitni við sik, er bans til- 
laga er í engu böfð. í þessu bréfi stóð ok sú klausa, er herra 
Úlafr eggjar Árna biskup at sigla til Björgvinar, ok bindast í 
fullum trúnaði við Eirek konúng ok Ilákon hertoga, svá sem 
hann gerði við Magnús konúng föður þeirra, ok þá mundu öll 
þeirra mál bezta enda hafa. Herra Ólafr beiddi ok herra Árna 
biskup, al hanu ákveddi hvar þeir skildi flnnast til viðrtals um 
þá hluti, sem eigi vóru enn skilaðir þeirra í inillum. Herra

[-•j) 8; sannmæli, U.
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biskup sá, at þetta var heilræði, ok sá, at nú mun svá verða, 
at flrir litla biðstund fengi heilög kirkja langar náðir, en firir 
skjótræði mætti gerast langt sundrþykki. J»ví ritaði hann á 
móti, ok þakkaði fyrrnefndum herra Ólafl heilræði ok fögr orð, 
kvaðst þetta at lians skapi gera vilja, en lét eigi nauðsyn til 
standa at þeir fyndist, fyrr en norðr1 við skip áðr þeir skildi.

68. Nú er frá þorvaldi presti at segja: hann bjó sik til 
siglíngar í Hvítá oriofslaust, þvíat hann rauf öll sín heit við 
biskup. J>á sendi liann fyrrnefndan sira Jón Ormsson til 
þorvalds, at heimta sér til lianda fyrrnefnda tönn, en hann vildi 
eigi bana rakna láta; fóru þeir þá báðir upp í hérað, ok deildu 
um þá sömu tönn flrir herra Ólafi ok herra lVafni, ok vanst 
þat, at hon fór norðr til Gása, ok skildi þeir biskup ok herra 
IVafn með sér hafa. Fór sira Jón heim í Skálaholt, ok sagði 
biskupi livar þá var komil, en liann rilaði bréf til kaupmanna 
í Hvítá, ok (irirbýðr þeirn at flytja þorvald um íslandshaf fyrr 
en kirkjurnar höfðu al' lionum fé sitt, ok gáfu þeir engan gaum 
at biskups orðum; fór þorvaldr í skip at úloknum sínum skuld- 
um. Herra Árni biskup rcið af Skálaholls stað in octava Law- 
renlii, ok kom föstukveld í Lönguhlíð; var þar íirir herra Ólafr 
ok herra lVal'n. Geirr bauð biskupi þar at vera, en hann 
gekk til kirkju ok firirtók þar at vera, nerna herra lVafn færi á 
annan bæ. Ilerra Ólafr bað þá, atbiskup skildi sainneyla honum, 
eu þat féksl með engum kosli. Ok er þeir IVafn riðu or garði, 
rnælti hann með miklum reiðisvip: „nú heflr ek þrimsipnum 
llýit flrir þér, Árni biskup, en þal læl ek um mælt, at sá þríflst 
aldri, er í tjórða sinn flýr íirir þér.” þeir riðu til aunars bæjar. 
þessu næst áttu þeir enn at deila um tönnina, hverir með skildi 
fara til Noregs; lélu hvárirtveggju þal uppi, at Eireki konúngi 
skildi gefa: lagði Ólafr þat til, at Árni biskup skildi við tönn- 
inni laka ok færa konúngi, ok skildi liann ráða af hverjum hann 
þa:gi; lét biskup sækja tönnina, ok hafði með sér. þetta sumar 
sigldu kaupmenn í Hvítá, ok þorvaldr með þeim; ok er þ.eir 
höfðu litla hrið siglt í allhagstæðum byr, gekk þorvaldr til siglu, 
ok mælti firir skipi eptir sið, ok skorti eigi mikit túngubragð. 
Ok er því var lokit mælti hann: unú er því líkasl, at skipit 
skríði uudir mér á eina leið, livárt sem Árni biskup gefr mér

1) 8j nitir, U.
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orlof eör eigi.” Á þeim sama degi gekk um veörit, ok styrmði 
at þeim; þá rak upp í llvalseyjum, ok braul skipit, en týndusl 
miklir penníngar. Allir héldust þar menn. Fór þorvaldr prestr 
þat haust til Vestfjarða, ok var í Holti um vetrinn, ok gekk 
eigi í kirkju, ok lá honum þat illa.

69. þetta sumar bjoggust þcir til siglíngar hvárirtveggju 
ílrir norðan land, sem fyrr var getið, lierra Árni biskup, herra 
Ólafr ok herra Rafn; var biskup með herra ]>órði á Möðru- 
völlum ok bíða byrjar, ok eptir þat á Möðruvöllum í Hörgárdal, 
ok var þar með Jörundi Hólabiskupi, til þess at þeir létu út 
hvárirtveggju in fcsto sancti Ægitlii; var þó herra Árni biskup 
á öðru skipi, en herra Ólafr ok herra Rafn á öðru skipi. 
Margir störbændr fylgðu lierra Rafni til skips, þó eigi sé hér 
nefndir, svá ok Sturla son lians, er hann setti eptir at gæta 
ríkja sinua með vinum sínum ok venzlamönnum. Tóku þeir 
herra biskup Krákuváðir úti firir þrándheimsinynui næsta dag 
eptir Krossmessu. Síðan sigldu þeir til Niðaróss, ok var herra 
biskup þar um vetrinn ok hafði herbergi í Maríuspítala’ ; vóru 
þessir menn þá með honum: sira Árni sýstursou hans, [ervar- 
kapalín hans, ok sira [Jón Ormsson ok sira:l Ormr Dagsson.

]>essu næst kom sira Sighvatr áf4 Róma með pállium, ok 
lögðu þeir þat á lierra Jörund erkibiskup: Árni Stafangrsbiskup 
ok Eyvindr5 Oslóarbiskup, in dominica xx., ok í þessi messu vígði 
Jörundr erkibiskup, er áðr liafði verit biskup í Hamri, ]>órð biskup 
til Grænlands, ok með honum Árni Skálaholtsbiskup ok þorsteinn 
biskup af Haniri; þetta var liinn næsli drottinsdagr eptir fcstum 
bcati Dionysii, en erkibiskup kom heim áðr næsta drottinsdag 
firir Michaelismessu. Hráðliga tókst tal með þeim berra erki- 
biskupi ok Árna biskupi, ok þegar þeir gerðust málkunnir tók 
hann honum blíðliga, en taldi þó á hann um þat, at hann liefði 
veril mikils til slær, er liann heföi eigi bannseltan Rafn ok 
aðra kirkjuránsmenn í sínu biskupsdæmi; segir vera mikla 
skönnn at þola slíkt, þar sem enginn þorði á móti Hólabiskupi, 
ok hann réð þar mest frjálsliga öllum kirkjum, al þvf er honum 
var flutt; en Árni biskup segir, al eigi gekk þcssi flutuíngr á 
firir alþýðu á íslandi. Erkibiskup vildi eigi öðru trúa at úprófuðu

saga.

i) 8; hospitali, U. i) f sbr. kap. 75; sá var, 8.
s) [ b. v. 8. 4) 8 j or, U. s) 8; Árni, U.
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um þetta, en sögn Hólabiskups; þó var liann margr við Árna 
iiiskup ok frétlinn af íslandi.

70. J>etta sama iiaust fór herra Rafn til Björgvinar ok fann 
Kirek konúng, tók liann lionum vel; átti hann tal við konúng- 
inn um staðamál, ok dró fram sín mál eptir megni; sira .Tón 
IJolt var ok þar, ok áttust þeir opt við harðar deilur. Herra 
(ilafr Ragneiðarson fylgði honum mjök, ok lét þó vel í orði til 
Árna biskups, en illa til Jóns, ok kendi honum mikil völd um 
sundrþykki þeirra. — J>etta haust var herraGauti1 íTólgulagðr 
kníd til hana, þat vann berra Hallvarðr af Hörðu ok vildi hafa 
lagit annan mann. Nokkoru siðarr tók lsakr son Gauta llallvarð 
or Svithonskirkju ok lét hálshöggva; firir þat varð hann útlægr. 
J>enna vetr andaðist. berra Loðinn leppr ok Grímr álióti af Jóns- 
kirkju. ]>enna vetr stefndi herra Jörundr erkibiskup Rafni 
Öddssyni á sinn fund af opinberurn sökum, ok einkanliga flrir 
þat hann var samþykkjandi brautrekstrs herra Jóns erkibiskups, 
ok liað hann koma til sættar ok yflrhótar. Árni biskup gerði 
honutn ok stefnu til sín, at taka umhót firir þau sín afbrol, er 
honum beyrðu lil, ok fór2 Rafn hváriga stefnuna, ok leið svá 
til föstu. Nokkoru síðarr ritaði herra erkibiskup ok Árni biskup 
til Narfa hiskups, bvárr um sínar sakir, þaer sem á Rafni stóðu, 
ok með ráði erkibiskups boðaði hinn sami Narfi Björgvinar 
biskup nýnefndan herra Rafn bannsettan um fyrrsögð sakferli, 
ok í því banni slóð Rafn langa stund; vildu menu þaðan af 
eigi samneyta honum, ulan nokkorir íslenzkir menn. Hann 
keypti þá at enskum klerk, þeim er Vilhjálmr bél, með xivc 
vaðmála, at balda máli hans til laga, ok lét þessi klerkr sent 
ltann appelleraði til páfa þessum sönnt málum ok undan erki- 
biskupi, ok varð ltans appelleran ónýt; kom ok eigi varan fram. 
Nær miðföstu reið erkibiskup sttðr um Dofrafjall, at gjöra 
visitationem í öll sín biskupsríki, ok er ltann kom aptr til 
Niðaróss, bannsetti hann krossmessudag þann mann, er Jón 
bét ok var Brynjólfsson, firir brottrekstr lterra Jóns erkibiskups. 
Eigi miklit síðarr fór Árni biskup lil Björgvinar ok kom þar at 
uppstigníngardegi; ltafði Eirekr konúngr þetta vár látið útbjóða 
leiðangr, var þat orð á, al bann ætlaði til Skotlands, en 
sumir liugðu3 ltann fara mundu til Danmerkr; vóru þá skipin

i) öautr, V. t) 8; fékk, V. a) 8; segja, U.
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lögð út í Flóruvága; fór Árni biskup at biðja hann at gefa sér 
orlof til íslands, en liann veitti honum jiat bliðliga; fór hann 
þá aptr til Múnklífls. Ok er herra Rafn Oddsson varð þessa 
varr, h’erðir hann al Auðunni bestakorni, at hann fái þat af 
konúnginum, at bann kallaöi aptr orlofit Árna biskups flrir þat 
er þeir vóru ósáttir, ok mál þessi vóru [eigi] tölut til enda. 
Auðunn lekk þetta af konúnginum; hann kemr nú skjótt til 
biskups, ok segir lionum, at engi er kostr annarr, en sækja til 
Víkr austr eptir konúnginum, ok skal liann eigi til íslands fara 
fyrr en þeir hafl lyktað sín mál. Biskupi líkar nú illa, er aptr 
var tekit orlofit; tekr hann þat lil ráðs, al hann sendir til lierra 
Runólfs ábóla sira .lón Ormsson ok sira Orm Dagsson með 
þeim boðskap, er þau bréf sýna, er þeir fluttu með sér til 
íslands; tók herra ábóti þeim vel. Flerra ábóti segir þeim ok 
þat, er þar bafði áðr ger/.t um vetrinn, at sira þorvaldr hefði 
siglt í óloli, ok hafði mcð sér alla pennínga sína, en goldit 
eigi kirkjunum þat sem Árni biskup kvað á, cn verit í Flolti 
um vetrinn, ok bafði við hönd sér manns konu, þá er Valgerðr 
liét, ok var Gunnarsdóttir, ok fengit þar af mikla ófrægð, ok 
prófaðist á bann, at liann liefði fleirum kirkjum rangt gerl en 
fyrr er greint, en sukkat í sumum stöðum Róma-skatti í 
Vestfjörðum, svá at ekki hefði firir komit; ok hann kvaðstritað 
hafa til Noregs framferðir bans, svá at þar mætti rétt af honum 
gera; liann segir ok, al slíka- viðvörun befði hann gert staða- 
mönnum ok öðrum óvinum kirkjunnar, sem herra biskup var 
vanr móti páskum.

71. þar eptir létu þeir verða séð á boðskap erkibiskups, 
ok var fyrst eptir kveðju sendíng [innt orð* Árna biskups, þau 
er bann segir erkibiskupi allan lilgang á staðamálum á íslandi, 
ok hversu nú var bverju máli komit; þar var talat í þeim bréf- 
um, er sira Jón færði ábóta, bve langt þeir veri frá réttindum 
viltir, er kirkjur liéldu utan skipan2 biskupanna, ok at skömm 
veri í, at þola hegníngarlaust slíkar óhæfur. Eptir þat var tjáð, 
at hann bauð at allar kirkjur ok eignir þeirra veri aptr heimtar 
undir Skálaholts biskup. þar eptir var ritað, at erkibiskup 
kallar Árna biskup lögligan dómanda allra afbrota í sinu biskups- 
riki, ok allir hans undirmenn skyldu á bans dómi standa um

i) f 8; játorfc, V. i) 8; orlofs, U.
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íyrrsagðar sakir. Eptir þat stóð sú klausa: at erkibiskiip kvaðst 
hafa spurt Eirek konúng, livárt Rafn liafði eptir hans bréfum 
ok boðskap tekit kirkjurnar, sem þeir íluttu, en liann segir svá, 
at þeir snúa bréfum hans eptir sínum vilja. ]>ar eptir var 
vitni borit., al þal privilegium gaf sjálf'r guð forstjórum kirkj- 
unnar, at þeir, en engir leikmenn, eigu lög at segja [ok svá' dóma 
dœma yfir andligum hlutum. En í biskups bréfi stóð sú klausa, 
at herra Árni biskup bauð Runólfi ábóta at stefna utan þat 
sumar herra Erlendi sterka, at taka lausn af herra Jörundi erki- 
biskupi af því banni, sem hann féll í, þá er herra Jón erki- 
biskup var af Noregi rekinn. Herra ábóti gerði þetta. Erlendr 
brá ok skjótt við, ok fór til skips í Eyjafirði ok sigldi þar, ok 
kom til þrándheims ok fékk lausn, sem sagt man verða.

pfokkoru síðarr reið lierra ábóti heiman af Skálaholti, ok hitti 
lierra Jörund biskup í Hornafirði in feslo Mathci evangelistc; 
hóf hann með því sína för, at liann skoðaði um kirkjufé, livar 
þorrit hefði, fór hann stundum eptir niáldögum en stundum 
eptir sögnum presta. Allar ógefnar kirkjur kallaði hann í erki- 
biskups valdi, ok bauð prestum at láta skrá nöfn sín til erki- 
biskups, ok nafn þeirrar kirkju, sem þeir beiddust, ok hét þeiui 
þar til [sínum ílutníngi2. liiskup reið við tíunda mann. í Gunn- 
arsholl[i[ hóf ábóti sín erendi, þvíat þar var prestum saman- 
stefnt, ok lét lesa brél' Jörundar3 erkibiskups ok Árna biskups, 
ok beiddi Ilálfdanarsonu til sækja, en þeir vildu með engu móti 
at borði ganga. j>ar vóru lcsin upp þau erkibiskupsbréf, er 
Hólabiskup skylduðu lil þessarrar ferðar, ok váttuðu, at hann 
mætti gera þetta jafnframliga sem sjálfr erkibiskup, þótt hann 
hefði til komit. Herra Sighvatr veitti liðsinni Runólfi ábóla jafnan 
cr kirkna mál vóru kærð.

72. Laugardaginn eptir Michaelismessu rcið4 lierra [Jör- 
undr] biskup í Skálaholt; hann aktaði eptir um eignir staðar- 
ins, ok lét ásannasl, at minni veri þurðr á en honum liefði 
flult verit, ok hann kvaðst hugat hafa; vóru þá tíundir nær 
cc hundraða ok xlc, en landleigur nær C lmndraða. Reið hann 
hiun fimta dag í Arnarbæli, ok var þar fögr veizla. |>ar bjó herra 
J>orvarðr [j>órarinsson]. }>ar sæltist Sturla Sæmundarson, ok áttu 
þeir herra biskup ok j>orvarðr góðan hlut at. Herra Snorri

>)[8; nc5, 17. 2) [ 85 sínu fiilltíngi, U. s)Jóns, V. 4) hann, b. v. U.
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hinn digri' gekk til sættar í Hvammi í Dölum ok sór eiða. 
A Staðarhóli sættist ok J>orgrímr á Stað ok Thomas Snartar- 
son, með svörnum eiðum sem hinir; tók herra [Jörundr] biskup 
þar til vitni af herra ábóta um þat sem Skálaholts biskupi 
heyrði til. í Hjarðarholti í Dölum létu þeir sverja eiða, at 
Björn Dufgusson, sá er þann stað hafði haldit móti ráði Árna 
biskups, hefði á efstum stundum beiðzt sættar, ok viljat þat 
til vinna, sem biskup vildi, ok andaðist í því, ok var grafinn í 
kirkjugarði í forboði, sakir ofríkis herra Rafns. Eptir þat var 
hann upp grafinn, ok leysti herra ábóti hann, en herra biskup 
hreinsaði garðinn, firir þá sök at þessi bein höfðu þar grafin 
verit. En ábóti spurði þá at skilnaði, hvers honum þætti mest 
áfátt í sýslu Árna biskups; en hann segir, at erkibiskupi mundi 
hann eigi heldr firir annat eiga sökum at svara, en þar sem 
þorrit hefði kirkjueignir. — þaðan sneri herra Jörundr biskup 
til Hrútafjarðar; ílaug þat frá orðum lians, at fár mundu kirkjur 
verða rétt gefnar í sýslu Árua biskups firir tíma sakir. Herra 
ábóti sneri þá til Reykjaholts, ok kom til móts við hann Staðar- 
Brandr, ok sór eið; eptir þat var hann leystr. Allir þessir 
sátu á kirkjueignum þann vetr, ok gengu af um várit. Or 
Reykjaholti sneri ábóti heim í Skálaholt, ok var þar um vetrinn.

73. Nú er at segja frá Árna biskupi, þá er hann hafði 
senda fyrrnefnda presta Jón ok Orm til íslands með þann erki- 
biskups boðskap, sem hann ætlaði sér fram at bera: at fengnu 
loforði gekk liann á eina tvítugsessu; sigldu þá suðr með landi, 
ok fundu eigi konúng fyrr en í Ekreyjum firir Jóns messu 
baptistc. Á þessi stundu liafði erkibiskup leystan Rafn Odds- 
son í Túnsbergi, at firirfaranda lögligum eiði. í Ekreyjum 
kærði sira Jón Holt, at hjáveranda herra Jörundi erkibiskupi, á 
herra Rafn Oddsson, at hann hefði farit með flokk manna at 
taka kirkju [hans. — En hann segir svá: „eigi tók ek, frændi, 
kirkju2 þína, en vel þótti mér þat, þótt hon veri tekin, ok ek 
kann þar svá mikit af at segja, at engi kirkja liefir tekin verit 
á íslandi, nema ek vilda”. þá mælti erkibiskup: „heyrit þér 
nú, at hann játar sik nú foríngja hafa vcrit flrir því, er kirkj- 
urnar vóru teknar”, ok lét skrá þessa lians viðgöngu þegar í 
stað. Margir lofuðu hversu vel hann gekk við. Árni biskup

1) líklega saini og hcrra Snorri Inginiundarson. 2) [ b. v. 8; v. í U.
I. B. 51
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bað sér orlofs, ok þvjat hann fékk eigi gekk hann í skip kon- 
úngs, ok fylgði lionnm til Danmerkr.

7'i. Jn octavu apostolorum Petri ct Pauli sigldi konúngr- 
inn öllum hernum í Eyrarsund, ok sönni nátt eptir sigldi Rol- 
beinn [kettuhryggr . . .1 ok druknuðu þar íirir2 * sextán tigir 
manna. Um morgininn eptir lét konúngrinn hrenna Háfeíngja- 
eyri:i, ok sigldi síðan í Refshaladjúp, ok lá þar nær flmm vikur 
um akkeri. Ólafsmessu aptan tók erkibiskup ok aðrir biskupar 
al fara beim með skip sín. Árni biskup fékk sér þá bát lítinn, 
ok prestr hans með honuni, fyrrnefndr Árni frændi hans, [er 
síðan varð biskup4, ok ætlaði tíl erkibiskups. Konúngrinn hafði 
áðr sent Gulhorm Gyðuson ok nokkora rnenn með honum, at 
taka Árna biskupi orlof af erkibiskupi, at. hánn færi með hon- 
um um sumarit; ok í því er biskup kom í bátinn, ok prestr 
tók at róa, bleyptu þeir Guthormr skútunni uppá bátinn, svá 
al drjúgum bválfdi, ok gripu þá báða ok drógu í skútuna, ok 
segja þau erkibiskups orö, at biskup múndi verða með kon- 
úngi at fara, er bann fékk eigi orlofit; líkaði Árna biskupi þat 
slórilla. þetta sumar léL konúngrinn víða taka strandbögg. Síðan 
þat fór í vildi Árni biskup einkis matar neyta, livárki brauðs 
né smjörs, nema þat er heiman kom af Noregi. Eptir Ólafs- 
messu ritaði Eirekr Ðanakonúngr lil Noregs konúngs ok her- 
togans ok svá Árna biskups, ok kærði sik, er þeir bræðr héldu 
greifa Jacob, ok þá fleiri, er hann kallar föðurbana sína, en 
herjuðu á land hans; bað hann herra Árna biskup at leggja 
þat ráð á með Eireki konúngi, at hann gæfi upp greifann ok 
léti af hernaðinum. Eplir þat sendi Eirekr Noregs konúngr 
herra Árna biskup ok Rjarna or Gi/.ka ok fleiri herramenn 
upp í Kaupmannahöfn til viðrtals, ok skildu þeir svá, at engri 
sæll varð á komit með þeim. Nær Laurenliusmessu sigldi 
konúngr öllum herinum suör um Mön í Greníngjasund; þar 
gekk upp Noregs lierr ok brendi eyna Falstr. Eptir þat lá 
Eirekr konúngr um Nýjabús, fékk bann þar mikinn mann- 
skaða, ok margt lið varð sárt. Ilerra Rafn Oddsson tók í vanda, 
þá daga sem bann gekk upp, at laka blezan af Árna biskupi. 
}>at bar svá lil einn dag, at hann gáði þess eigi; ok er Rafnfi]

i) 8; róttuhryggr, Uj hér mun vanta eitthvaí). 2) 8; af, U.
s) ge%. (sbr. Esroms annála, en þeir setja ranglega þessa herferb ár

1287); fr'z ey', 8; Lusséyri, liin; Hléseyu, U. *) [ sl. 8.
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kom i hug venjubragð silt þá er hann var á leið kominn, 
mælti liann við förunaúta sína: Jegizt hefir mér nokkut í 
minni venju, ck gáða eigi at taka blezan af biskupi”. þrænzkir 
menn fóru þá með honum, ok segja: „enn megi þér snúa aptr, 
svá at þér missit eigi blezanar”. Rafn svarar þá: „gerist ferð 
sem má, eigi man ek aptr snúa at sinni”. þann dag sátu þeir 
nær húsinu; ok er minst varði, kom maðr kallandi: tlherra 
Rafn”, segir hann, ukom lil konúngs ok bitt sár manna!”. 
llann stóð upp skjótliga. þeir sem í húsinu vóru heyrðu 
herramann nefndan, ok sá þann mann er upp stóð í auðkend- 
um búnaði; skulu þeir at honum sem í dm'fu sæi; kom ein 
ör í handlegginn í músina, önnur í bakit, þriðja í fíngrinn 
minsta; greru þau tvau sár skjótt, sem hann fékk fyrri, en 
blástr hljóp í fíngrinn ok batnaði eigi þat sumar. Maríumessu- 
dag leysti konúngr or Greníngjasundi ok allr herrinn, ok sigldu 
undir Fjón um kveldit. Um morgininn eplir tók konúngrinn 
tal við hertogann bróður sinn, ok Árna biskup ok ráð sitt, 
ok var konúngr mjök sér einn á þykkju, þvíat hann vildi stríða 
á Eirek Danakonúng ok freista hversu færi, en ilestir vóru á 
móti, ok vildu fara heim til Noregs; ok var þat ráðs tekit, at 
herrinn sigldi norðr um daginn undir Sámsey. Um morgininn 
eptir sigldi mart iið án orlofs allt til Noregs. Konúngr leysti 
ok þá mikinn þorra flotans, ok sigldi heim á leið lil Túnsbergs 
með hinnm beztu byrjum, ok kom þar firir Bartholomeusmessu. 
í þessi ferð þoldi Árni biskup mikla neyð í vistafangi, ok fékk 
mikinn skyrbjúg i munninn, svá at liann liafði jaxla færri heim 
en heiman; þó1 batnaði honum þann tíma er hann kom til 
Noregs. At síðari Maríumcssu bauð hertoginn konúngi bróður 
sínum ok Árna biskupi inn til Oslóar, ok veitti hann þar á 
fyrrgreindri hátíð fagra vcizlu. Eptir þat sneri konúngrinn ok 
með honum Árni biskup aptr lil Túnsbergs; þar spurðu þeir 
tíðindi af fslandi, kom þaðan Gnúpr prestr, ok tók Árni biskup 
liann til sín. Gekk þá herra Rafn optliga til Árna biskups, 
ok töluðu um líðindi af íslandi. Hönd hans, sú sem skotið 
hafði í fíngrinn komit, tók þá at skjálfa ok visnaði.

75. Nær vetrnóttum réð Eirekr konúngr at fara pílagríms- 
ferð til hins heiiaga Ólafs konúngs í Niðarósi; Árni biskup 
skildi þá ok fara með lionum. Hann beiddisl þá ok lil, at

i) þá, V.
51*
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herra Rafn færi þá ok norðr nieð þeim, at þá veri töluð staða- 
mál íirir konúngi ok erkibiskupi, ok annat þat sem var þeirra 
í milli. Ilerra Rafn kærði krankleik sinn, ok mest síðan um 
þat litla sár, er liann hafði á fíngrinum minsta, því þá tók 
bæði at visna höndin ok handleggrinn upp frá. Árna biskupi 
þótti þetta seinkan ok undandráttr hans at koma til dóms um 
sögð kirkjumál; gerðist þat þó af, at Rafn fór hvergi, en kon- 
úngr ok biskup fóru til Oslóar ok bjoggust þaðan. Hófu [þeir] þá 
konúngr [ok] liertogi ok Árni biskup ferö sína Simonsmessudag, 
ok gaf Eyvindr biskup Árna biskupi góðan gangvara, þeim sem 
hann reið norðr. J>á er þeir kómu á Ríng[i]sakr, var þar flrir 
Jón Ilrynjólfsson, sá er bannseltr hafði verit krossmessudag af 
erkibiskupi, sem fyrr. var greint; hafði Jón þar firir búit veizlu. 
Uertogi var úti í lílilli stofu með sína menn. þenna aptan, 
þá er Eirekr konúngr hafði tekit handlaugar, ok Árni biskup 
sat til annarrar bandar konúngi, en Jóu binn bannsetti var 
ætlað lil annarrar bandur sitja mundi, seni þeir höfðu setið 
litla bríð, lalaði Árni biskup til konúngsins: ek bið yðr herra, 
al þér lálið eigi Jón liér inni matast bjá yðr, ella man ek út 
ganga ok matasl annarstaöar”. Iíonúngr roðnaði mjök við 
þessi orð, ok bað Jón fara brolt frá borðinu ok matast annar- 
staðar. Máttu þá allir sjá, at þessi biskup hafði eigi héra 
hjarta, þar sem hann þorði slíkt at borði sjálfs konúngs, eptir 
dæmi síns vígsluföður, er eigi vildi inni vera at brúðkaups 
veizlu Eireks konúngs, nema Hallkell Ögmundarson, er hann hafði 
banni yfir lýst, æti annarstaðar. Jón gekk ok þegar út, sem 
honum var boðit, ok undruðust þetta margir konúngsmenn. 
þaðan riðu þeir norðr á leið lil þrándheims, ok kómu til Nið- 
aróss Marteinsmessudag; var herra erkibiskup þar firir, ok 
gerði processionem móti þeim. Slíka stund sem þeir bræör 
vóru í Niðarósi var Árni biskup á konúngs kosti, ok hafði stofu 
til svefns í konúngsgarði, ok vóru þar hjá honum Jón Ilolt ok 
sira Guðmundr Hallsson. þenna tíma varð sira Jón víss al' sira 
Guðmundi, at erkibiskup bafði gefit honum Oddastað áðr hann 
fór orVíkinni; sira Jón sagði þetta þegar Árna biskupi. Eptir 
þat spurði bann sira Guðmund, hvárt þat veri satt, en hann 
gekk við at svá veri. Biskup gerði sik mjök þúngan við þetta. 
En einn dag gengu þeir báðir til erkibiskups í svefnstofu 
hans, var þar hjá sira Árni kapalín hans, [er síðarr varð
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biskup1. Árni biskup spurði erkibiskup, hvárt hann hefði geflt 
Oddastað áðr hann fór or Víkinni, þann sem áðr hafði hann 
gefit Grími presti Hólmsteinssyni, en fýrrum sótt af leikmönnum. 
Erkibiskup segir þetta satt vera, en lézt eigi vita, at þessi staðr 
var áðr gefinn, ok segir, at gjöfin var laus firir þessa skyn- 
semi; mislíkaði erkibiskupi við sira Guðmund um þenna flutn- 
íng, þó lét hann Árna biskup gefa honum Breiðabólstað, ok 
taka af sér vitni2 lil þess, er vera átti eptir nýjum lögum.

76. Nú er þar til máls at taka nœst gerðum Árna bisk- 
ups, er llunólfr ábóti í Veri skildi við Jörund Hólabiskup ok 
sat heima í Skálaholti þann vetr; hann gerði herra Lopti þrjár 
áminníngar, ok bannaði honum at Nikolausmessu inngang 
Ueilagfar kirkju, en at jólum frá því at heyra tíðir. [In domi- 
nica'-' Lœlarc áttu þéir fund, ok bauð Loþtr eigi framarr en 
ganga af stað, en hinn setlist á, sem biskup hafði skipat. Ólafr 
Arnórsson hafði lieitið at ganga at fardögum af stað, ok rauf 
lieitið at fardögum. Ketilssynir stóðu ok þar í því [sama for- 
hoði1; gerði herra ábóti þessurn hváruintveggjum lögligar 
áminníngar ; létu Hítdælir staðinn af hendi eptir fardaga, ok 
lóku lausn in nativitate Johannis baptiste. J>ann sama dag 
hoðaði herra ábóti Ólaf Arnórsson bannsettan firir nýsagða 
sök; stóð liann í því um stund.

77. Á því hausti, sem Rafn var eptir krankr í Túnsbergi, 
fór Erlendr sterki at stefnu Árna biskups norðr til þrándheims, 
á fund Jörundar erkibiskups, ok var þá af lionum leystr, fyrst 
af því banni, sem liann í i'éll við burtrekstr viröuligs lierra 
Jóns erkibiskups, ok af því, scm bér feldi haun á sik á íslandi, 
segjandi lög um kirkna varðvéizlur, at firirfaranda þeim eiði, 
at stunda á kirkjunnar dómi um öll þessi mál. þar nær 
var ok þat, er fyrrnefndr herra Árni liélt einn dag stefnu 
við Erlend ok Grím prestsson, er5 hafði umboð herra Rafns 
um staðamál; var á þessi stefnu Eirekr konúngr, llákon her- 
togi, Jörundr erkibiskup. En þvíat herra erkibiskupi var ókunnara 
um staðamál á íslandi en herra Árna biskupi, ok herra Erlendr 
var fyrr leystr cn hann kæmi lil Niðaróss, har hann þær sakir 
á Erlend, er hann segi þat lög, at herra Rafn gaf undir leik- 
manna vald nefndar kirkjur á íslandi í Skálaholts hiskupsdærni,

i) [ sleppir 8. 2) 8; Yit-iun, U.
a) [ 8; ok til dominicam, U. 4) [ v. i l/, 8. 0) ok, l/, 8.
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ok svá um þat, er hann setti sik fremstan með herra Rafni at 
hrjóta niðr kirkjunnar lög, ok þeir tæki undir sik dóm um forræði 
á kirkjutíundum', ok dæmdu þær undan biskupligu valdi; ok 
þat, er þeir gerðu kaup í nokkorum stöðum um kirkjur; svá ok 
um þat, er Erlendr sagðist lögmaðr skipaðr svá yfir kristnum 
rélti sem landslögum, ok þar með íleiri aðrar sakir. Eu þvíat 
Erlendr ok hans kompánar fengu eigi afsakat sik um nýsagðar 
sakir, ok kölluðust eigi al sinni öllum gögnum mega fram 
koma, en væntu fulltíngs af herra Rafni, ef honum batnaði, 
sýndist öllum, þeim er við vóru staddir, leikmanna framferð því 
óheyrni3, sem hon var fleirum skynsömum mönnum kunnari. 
Stefndi ok lierra Jörundr erkibiskup herra Erlendi eplirkoinanda 
sumar á sinn fund firir hina fyrri Maríumessu, at halda sinn 
eið, ok at standa'á hans dómi firir brottrekstr Jóns erkibisk- 
ups ok öll sín afbrot.

78. Á þessu sama hausti, er lierra Eirekr konúngr liafði 
liafit pílagrímsferð af Osló Simonsmessudag, ok riðit til hins 
heilaga Ólafs konúngs í þrándheim, lá herra Rafn sjúkr í Túns- 
bergi, ok mátti eigi fylgja sínum herra sakir síns fíngrsárs, 
sem fyrr greinir; leið svá fram til Allraheilagramessu, at mink- 
aði megn lians, ok um síðir lagðist hann í rekkju. Ok þá er 
herra Rafn var mjök hættr, kómu til hans skynsamir menn, 
biðjandi, at hann gerði sitt testament, ok reiknaði við sik um 
þau kirknamál, er hann hafði í staðil úl[i] á Islandi; en hann 
segir á þessa leið: „eigi veil ek ógerr en þit, hve þessi mál 
vita við, en lengi er kostr um þau al tala”; liafa menn þat 
firir satt, at liann vænti sér lengri lífdaga en raun bar á. 
Eplir Marteinsmessu mínkaði mál lians ok greiníngarvit, ok 
gengu þá at honum vinir-hans, svá mælandi: „þvial vér vitum 
þik eigi í þessum heimi munu sjá þinn herra Eirek konúng, 
vildum vér gjarna þat llylja lionum, svá sem víst til fram- 
kvæmdar, er þú beiðir hann á síðustu dögum al gera þinn vilja 
um þá hluti, er þer þikkja mestu varða”. Ilann nam orö þcirra, 
ok leit til þeirra með társtokknum augum, svá sem sýnandi alvöru 
hjarlans, ok hrutu þá þessi orð af hans munni: „Sturla, Sturla”. 
Virðu menn svá, at hann mundi biðja helzt firir Sturlu syni 
sínum, ok Sturlu, syni sira Jóns Pélrssonar ok Mallkötlu, er 
þar var hjá. En þvíat sú lieiðsla þótti skynsamlig, þá var hon

0 kirkjum ok tíundum, 8. 2) = óheyrnariP; óhreinni, 8.
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sögð Eireki konúngi; gerði hann síðan [þessa menn' skutil- 
sveina sína ok herra. Eptir þessi orð framsögð lifði herra 
Rafn litla hríð, ok mælti eigi utan sér til sáluhjálpar, ok þó 
svá sem með [einum saman undandrætti3, ok sálaðist á Ceciliu- 
messudag; var útferð hans ger eptir landsvana sem um ríka 
menn; kómu þessi tíðindi miklu síðarr vetrar til iNiðaróss, ok 
veitti Árni biskup honum fagrliga bæn móti mörgum meingerð- 
um, eigi ólíkl þeim heilaga Ambrosio, er flrir þeim mönnum 
hað eptir dauðann, sem hans mótstöðumenn vóru i lífinu. Andr- 
easmessudag ioru þeir hrott af þrándheimi bræðr, Eirekr kon- 
úngr ok Hákon herlogi, með sínu föruneyti, ok suðr til Ujörg- 
vinar. Herra Jörundr erkibiskup hauð þáÁrna biskupi blíðliga 
á sinn kost; er hann þann vetr með honum, ok fram á sum- 
arit, til þess er honum kónui penníngar.

79. þetta sumar sendi Árni biskup Gnúp prest llallason 
til íslands, með þeim bréfum, er vóru um skriptir staðamanua, 
ok dómaháttum þeim, er hann hafði componerat við ráð Jörundar 
erkibiskups, [sira Sighvats landa'* 1 ok Óblauðs meistara; koin 
þat skip, sem hann var á, í Eyjafjörð, ok flutti liaun hréfiu í 
Skálaholt til viröuligs herra llunólfs ábóta. llann leit á þenna 
boðskap; stóð þar í andlát herra llafns, ok þau líðendi, sein í 
Noregi gerzt höfðu, svá ok, sem áðr var sagt, skriptir staðamanna, 
ok dómar yfir málurn þeirra, sem til handa höfðu gengit ok 
sættar. l>au vóru ok sum bréf, sem válluðu bann þat, er þeir 
sjálflr feldu á sik, sein eigi vildu ganga til lögligra sætla firir 
percunctatorium diem þann sem í hréfinu váttaði; ok næsta dag 
firir Ólafsmessu liina fyrri kóinu þessi bréf í Skálaholt. Litlu 
síðarr hóf Runólfr ábóti ferð sínavestr tilEjarða; var skip komit 
firir sunnan, ok á þvi Erlendr lögmaðr Ólafsson; hafði liann 
eigi beðit stefnuboðs herra Jörundar erkibiskups. Fundust þeir 
herra ábóti í Stafaholti, ok gerðu með sér nokkora samninga. 
l>aðan fór herra ábóli vestr í Fjörðu, ok kom Eirekr Marðarson 
til hans á Reykjanes, ok þorgrímr á Stað, ok gerðu slíkar skriptir 
sem virðuligr herraÁrni biskup liafði ritað. Flestir allir staða- 
inenn, þeir er herra ábóti fann í þessi ferð, gengu undir skriptir 
þær. Ábóti fór aptr um Helgat'ell ok utan um Mýrar, ok svá 
til Ferjubakka; lókst þá enu lal með þeim herra Erlendi, ok

i) [ nokkra Jicssara manna, V.
i) [ 8; einum undirdrœtti, V. i) [ 8; Sigurtiar lunda, U,
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horfði allt þverliga af beggja hendi, svá at þeir skildu ósáttir. 
Stóð Erlendr þann vetr í forboði, þvíat hann synjaði skriptir at 
taka, ok enn var fleira til missœttis. Ólafr Arnórsson hafði 
þetta sumar fregnat andlát iierra Rafns; varð hann þar flrir 
skelfdr, ok gekk af stað Laurentiusmessu, ok kom til móts við 
ábóta at Maríumessu í Skálaholt, ok var leystr at flrirfaranda 
eiði. Veitti guðlig mildi þessum forstjóra kristninnar1 *.... með 
fulltíngi Árna biskups, sem utanlands diktaði slíkar röksemdir. 
Herra ábóti lét ok eigi dvína atgönguna, [svá] at allr múgr leik- 
manna varð sinn munn flrir honum at byrgjaa.

Á þessu sumri fór þorvaldr í skip at nýju í ólofi Runólfs 
ábóta; hafði hann næsta vetr þá atferð, sem áðr var frá sagt, en 
svá fór siglíng hans, at þeir létu skip við Færeyjar en tóku allir 
land. í þessi ferð hendi hann hörmuligt tilfelli, at þar áðr var 
hann sakir frænda ok framkvæmda ok mikilla menta öruggr ásókn- 
armaðr óvina guðs kristni, meðan hann hélt trúnað við sinn herra, 
var hann gripinn af óhreinum anda svá harðliga, at til heilagrar 
Magnúskirkju leiddu hann X menn firir nauðsyn, ok inn í kirkju, 
ok er hann kom at dyrunum, varð sá hlutr, er ótrúligr mætti þikkja, 
ef eigi vitað veri, um þann grun, sem heilagr Magnús, drottinn 
sömu kirkju, píndist lirir ekki, ok varð eigi til eingis Christi písl- 
arváttr. Nú er þeir kómu með þenna mann í kirkjuna, varð 
hann svá ólmr í æði, at hann féll sem dauðr niðr í höndum 
þeim, ok þau bein, sem áðr vóru sterk um eðli fram, urðu nú 
blaut ok breisklig rnóti allri náttúru; lofaði hann þá lifanda guð 
júngfrú Maríu, ok Magnús kirkjudrottinn. þeir vóru, sem svá töl- 
uðu hégómliga um þetta, ok sögðu orðit af sterkri drykkju, ok 
þat3 hefði valdit æði hans. En til prófunar at [illa er satt4, 
vitjaði þetta mein hans eptir þat hann kom í Noreg á fund herra 
Eireks konúngs; vóru ok þeir menn, er þat sönnuðu, at þá er 
hann tók at ásaka sinn herra flrir Eireki konúngi, sótti hann 
hin sama meinsemd; geymdu hans þá fyrst íslenzkir menn ok 
síðan norrænir; var þá gerr bakstr nokkorr sérligr ok bundinn 
við höfuð honum, en þat dugði eigi; andaðist hann í þessi 
hörmúng. — þenna vetr annan var Árni biskup öruggr í Noregi 
at því sinni5 ....

1.) liér mun eitthvaí) vantaj ,(þyl” b. sum vib. *) hór jjrytr 8.
») hin; J»órr, U. 4) [ illt er sett, /itn. 5) hér þrýtr sagan i niibju kali.
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LAURENTIUS SAGA HÓLABISKUPS1.

er almenniligri kristni gnðs stýrði posluligr faðir Urbanus, 
liinn fjórði með því nafni, páfl í Ilómaborg, en herra Ilákon 
erkibiskup Niðaróss kirkju ok Jörundr biskup þorsteinsson 
Hólakirkju valdi í Norðlendíngafjórðúngi áíslandi, en meðrverald- 
ligri stjórn ríkli í Noregi virðuligr herra, herra Magnús konúngr 
Uákonarson: gjörðist þessi frásögn í opphaG, sem vér munum 
guði fulltíngjanda upp byrja, góðum mönnum til gleði ok skemt- 
unar ok svo eigi síðr til fróðleiks ok nytsemdar, af herra Laur- 
entio góðrar minníngar biskupi á Hólum. [Var ek2 áminntr af 
honum sjálfum í minni halda hverja hluti hann sjálfr fram sagði, 
hverju fram hafði farit um hans æfl áðr hann varð biskup 
á Hólum. En síðan var þeim kunnigt, [scm] dagliga vóru3 i 
lians þjónustu ok herbergi nátt ok dag meðan haun var biskup 
á íslandi, þar til hann andaðist; eru hér ok margir hlutir sam- 
ansettir af ýmissum atburðum, scm fram hafa farit á ymsum 
löndum, eptir því sem annálar til vísa, hverir mestan fróðleik 
sýna, svo ok eru margir hlutir inn settir af biskupuni ok öðr- 
um veraldar höfðíngjum, sem samtíða hafa verit þessi frásögn; 
ok þó at þat verði nokkut ónytsamligt starf, saman at setja 
þvílíka hluti, sem birtast ok auðsýnast má í þessu máli, er

1) Prentaíi eptir skinnbókinni AM. 40Ö a. ito., og er sú merkt .1; skinn- 
bókin AM. 180 c. folio, merkt B, er höfb til samanburbar og til ab fylla 
4 blöb, Jiau er vantar i A. I’rá. þessiun tveim skinnbókum eru iill papp- 
irshandrit komin. I 100 a. eru enn fremr tvö skinnblöb, liór merkt t'. 
Til samanburbar er og liafbr annáll sira Einars Ilatlibasonar, merktr Ann. 
(AM. 420. 4to). Frá kap. 22 og út er B ólík .4 au orbfœri, og er þvi 
prcntut) í Viþbæti.

2) [ þvi at sá sem þessa sögu hefir saman sett var (var ek, fl), .4, B.
t) var, B; liér kann ab hafa stabib: „slban var mir kunnigt, s. d.

var”.
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þó verra at heyra ok gaman henda at sögum heiðinna manna. 
Nú gefi guð þeiin velferð til lífs ok sálu, sem með góðgirnd 
ok þolinmæði til hlýða, en þeir taki verðuga ombun, sem með 
öfund ok umlestri af færa ok vanvirða.

2. Faðir Laurentius biskups hét Káli'r, hann var systur- 
son sæmiligs kennimanns, sira þórarins, er kaggi var kallaðr, 
hverr hélt staðinn á Völlum i Svarfaðardal. Sira þórarinn kaggi 
var klerkr góðr ok hinn mesti nytsemdamaðr til letrs ok bóka- 
gjörða, sem enn mega auðsýnast margar bækr, sem liann heflr 
skrifat Hólakirkju ok svo Vallastað. Gaf sira þórarinn fátæk- 
um frændum sínum mikit góz, ok setli mörg kristfé í mörg- 
um jörðum um Svarfaðardal ok svo annars staðar, þó at sum 
af þeim sé nú ekki ræktuð1 ok með gleymsku vanræktuð. 
Móðir Laurentius hét þorgríma Einarsdóttir; taldi hún ætt sína 
ok svo Laurenlius sína til prests sem Illugi hét, [en öðrua 
nafni Ilarius, sem segir í sögu Jóns llólabiskups at einn varð 
til at gefa upp sína eignarjörð, landit at Hólum í Hjaltadal, at 
hinn heilagi Jón biskup skyldi þar biskupsstól setja, sem síðan 
hefir haldizt; fór sá sami llarius síðan í Vestrhóp til Ilreiða- 
bólstaðar, ok livílir hans líkami þar, en öndin með guði í ei- 
lífum fagnaði. Ilar þat ok svo til síðan, þá er Laurentius var 
mest fyrirlagðr af sínum óvinum ok sviptr öllu sínu gózi, at 
hans kærasli vinr, sira Ilafliði, veitti þessi góðu konu þor- 
grímu allt til dauðadags, ok hennar líkami hvílir ok í sögð- 
um stað á Breiöabólstað, ok Lnurentius gaf þangat til kirkj- 
unnar flrir hennar sál messuklæði þau sæmiligustu sem þar 
eru. Marga merkiliga drauma dreymdi þessa þorgrímu, þá 
er hún gekk með Laurentium; munum vér einn setja af 
þessum: Hana dreym[d]i at hún þóttist vera komin til Hóla- 
staðar einnhvern hátíðisdag, er mikil sókn var lil staðarins; 
þóttist húh varla inn komast í kirkjudyrnar fyrir mannaþröng. 
þá þótti henni einn merkiligr maðr ganga úr kirkjunni ok taka 
í hönd henni, ok leiddi hana irtnar fyrir háaltarit, ok þessi 
maðr seldi henni í hönd hina hægri nokkut hart í einum lín- 
klút, svo mælandi til hennar: „þelta skaltu eiga, þorgríma, ok 
geyma vandliga”. þá hvarf þessi maðr frá lienni, en hún 
þóttist þenna grip sýna sira þórarni á Völlum, frænda sínuin,

1) U; sumar — — ræktaíiar, A. 2) [ B; öllu, A.
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ok leysti klútinn, ok var þar í stórt biskups innsigli með þeim 
inngreftri sem biskups líkneskja er á, ok þóttist hún geyma 
síðan, ok þótti vœnt um.

3. jþá er þau Iíálfr ok þorgríma bjuggu í Efra-Ási í 
Ujaltadal, var þorgrímu langt yfir liðit þat er tími var lienni 
barn at fæða; bauð sira þórarinn þorgrímu mágkonu sinni 
norðr heim á Völlu til sín. Tók lienni at þýngja, svo at hún 
gat varla borit sik, ok fyrir Laurentiusmessu lók hún sótt; lá 
hún á gólfi ok gat eigi fædt; var lieitið fyrir henni mörgu, ok 
skipaðist henni eigi viðr. Á Laurentius messudag fyrir messu 
gekk sira þórarinn inn til hennar, ok söng ylir henni, ok með 
guðs vilja fæddi hún sveinbarn; sá engi maðr meðr þessu barni 
lífsmark. þá hét sira þórarinn, at þessi piltr skyldi Laurentius 
heita, ok ef liinn heilagi Laurentius gæfi þessuin pilti líf, skyldi 
hann æfinliga vatnfasta fyrir Laurenliusmessu, ef hann hefði 
aldr til ok heilsu. Ok eptir þetta heit staðfest ok uppsagt af 
sira þórarni, sást lífsmark þegar með piltinum; var þá sveinninn 
skírðr með Laurentius nafui. Fylldi hann þat lieit er hann 
var megandi rnaðr, svo síðan hann var biskup á llólum hélt 
hann hátíðliga1 Laurentiusmessu, sjálfr fyrirsýngjandi í messu, 
haldandi veizludag, ok gjörandi margar ölmusur á þann sama dag.

þat gjörðist þá tíðinda í öðrum löndum á þeim misserum 
sem Laurentius var fæddr, at þá andaðist Ilákon erkibiskup í 
Niðarósi ok júnkære Ólafr. Karl konúngr al Púli var krossaðr 
til Jórsala ok Illöðver Frakkakonúngr bróðir hans. þá birtist 
Marie JVlagdalena ok lögð í skrín ad sanclum Maximinum. — Á 
öðru ári aldrs Laurentii var vígðr herra Jón til erkibiskups til 
Niðaróss. Sigraðr Iíonráðr af Ivarli konúngi [út við Arams2, 
hann flýði til Kenevent ok þar hálshöggvinn. þá andaðist 
Gizurr jarl ok Sigvarðr biskup í Skálholti ok Gauli biskup af 
Færeyjum. — Á þriðja [árij aldrs Laurentii játuðu Íslendíngar 
þegngildi Magnúsi konúngi. Vígðr Árni biskup til Skálholts 
ok Erlendr til Færeyja. — Á fjórða ári aldrs Laurentii tóku ís- 
lendíngar viðr lögum Magnús konúngs. Ulöðver konúugr skatt- 
gildi Karl konúng. þessir konúngar týndust af eitri, því er í 
brunna var kastað: Sultan af Tunis, Theobaldus konúngr af 
Navare. Jakob fór til Jórsala. Andaðist Margrét drotlníng

») festifliga, U. •i) | b. v. Ann.
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ok Pétr biskup ai' Björgvin. — Á v. ári aldrs Laurenlii: kórónaðr 
Philippus l’rakkakonúngr. Kórau norræn lög i land. — Á vj. ári 
[aldrsj Laurentii: var páfalaust um íjögr ár flrirfarandi. Var 
(ilemens páfi næst eptir Urbanum. — Á vij. ári aldrs Laurentii 
varð Gregorius páíi hinn sélti með því nafni. Álagnús konúngr 
ok Valdimar Svíakonúngr fundust. Jörundr biskup fór utan, 
en þeir Árni biskup, ltafn ok þorvarðr kómu út; vóru þá 
kærur um staðamál. Andaðist Heinrekr Englakonúngr. — Á álta 
ári aldrs Laurentii hafði Gregorius páfl jþíng í Leons ok bætti 
trú Grikkja; þá andaðist Jacobus erkibiskup af Lund íDanmörk. 
Játvarðr Englakonúngr kórónaðr. Jón erkibiskup kom í land; 
kom einn hlutr af þyrniskórónu drottins vors Jesu Glirisli, er 
Magnúsi konúngi var sent af Philippns konúngi af Franz. — Á 
níunda ári aldrs Laurentii kom Eirekr son Birgis hertoga af 
Danrnörk með liði, ok stríddi við Valdemar [bræðr sinn1 með 
styrk Magnús hertoga bræðr þcirra, ok flýði Valdimar konúngr 
i Noreg. J>á kom svo mikit Iragl úr skýjum Lafranzvökudag 
sumum stöðum í þrændalögum, at baglsteinar stærstu stóðu xv 
aura-. — Á X. ári aldrs Laurentii andaðist Gregorius páfi ok Inno- 
centius páíi [ok] Adrianus páfi; hann var eigi prestr, ok hét 
Octobonus, hann var mesthátlar af cardinalibus. Var Johannes 
])áfi xx"v primus. Gaf Magnús konúngr í Túnsbergi jarlsnafn 
Magnúsi, syni Magnús jarls af Orkneyjum.

Nú þó al vér hafim getið þeirra hluta, sem vér uppbyrj- 
uðum, var Laurentius ýmist með þórarni presti frænda sínum 
á Völlum, eðr mcð feðr sínum ok móður, þar sem þau áttu 
búnað, ok var honum þá kennt; birlist skjótt, at hann var fúss 
til at nema gotl.

4. Sá atburör gjörðist einn tíma á Völlum, at kennslupiltar 
gjörðu sukk í kirkjunni þar áVöllum; varð svo, at nokkut þat 
sem Laurentius kastaði kom á líkneski vorrar frú, ok brotnaði 
af laufit af ríkisvendi þeim er hún hélt á. Ok svo sem sira þórarinn 
kom til kirkju um kveldit, sögðu piltarnir honum, hvat Lauren- 
tius hafði bent; varð hann mjök styggr með, heilaudi honum húð- 
láli ok barsmíð hinn næsta dag eptir. Svo sem Laúrentius vissi 
at þetta mundi fram koma sem honum var heitið, leitaði hann 
þangat fulltíngs sem nóg var til, kastar sér niðr á gólfit fyrir

i) [ Ann.; ok bróbur hans, A. j í þrændalögum, b. v. A.
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líkneski vorrar frú með tárum, ok biðr sér lijálpar ok fyrir- 
látníngar af henni, ok einkanliga, at hugr frænda hans mýkist 
nokkut til hans. Um morgininn eptir kaliar f>órarinn prestr 
Laurenlius frænda sinn, spyrjandi, hvort hann hefði nokkuru 
heitið, at hann skyldi eigi vera barðr. Hánn sagðist heitið 
hafa á Maríu drottníngu. grunar inik,” sagði sira þórarinn,

því al mér var svo vitrað í nátt, at vor frú vildi, at ek bcrði 
þik ekki hér fyrir, en ek skyldi láta bæta þat sem þú Heflr 
brotið.” Mátti á slíku marka, at hans ákall ok bænir mundi 
guði síðar meir þægiligar ok hans sætu móður, er svo var á 
barns aldri.

Eptir fráfall ok andlát sira þórarins fékk Iíálfi svo mikils, 
at liann gat varla borit sik, ok sálaðist nokkru síðar; vóru eptir 
litlir peníngar ok óliægir, höfðu þau þorgríma þó búit lengi á 
löndum staðarins á Hólum. ltauð herra Jörundr biskup piltinum 
Laurentius heim til sín á Hólastað, ok setli hátín til bóknáms; 
sagðist liann þat hyggja, at þessi piltr Laurenlius mundi fá 
mikit hugvit lil bóknæmis ok fræði. Fór svo vetr frá vetri, at 
Laurentius þróaðist til bókvits ok klerkdóms, at hann var fremstr 
af öllum skólaklerkum lians jafnöldrum. Var sira Óblauðr Hall- 
varðsson þá skólameistari; lagði hann svo góðan þokka til þessa 
únga manns Laurentius, at liann lét [hann] jafnan vera í skóla ok 
spyrja aðra klcrka, þá er hann var i samsæti ok drykkju hjá 
lierra Jörundi biskupi; var sira Oblauðr áðrnefndr náskyldr 
herra biskupi, ok hafði hann áðr verit utan ok harðla kærr 
erkibiskupi í Niðarósi, en herra Jörundr biskup elskaði mjök 
sira Oblauð frænda sinn. Optsinnis þá er aðrir klerkar vóru 
at leikum ok öðru gáleysi, þá var Ijaurentius at námi sínu 
ok studera í bókum eða kenna öðrum. Á þessu lék öðrum 
klerkum mikil öfund, segjandi, at þar færi biskupsefni, ok höfðu 
mjök í kallzi ok dáruskap viðr hann; en hann fylgdi æ því 
framar at sínu námi1. Yígslur hans fóru fram eptir setníngu 
ok skipan, ok þvi fljótara sem hann var betr kunnandi en aðrir. 
Ok svo sem hann var vígðr [infra sacirum officiurn2 var hann 
skipaðr heirn at llólum ok var hann þar djákni. Svo sem Laur- 
entius hafði ij vetr ok xx, var hann vígðr til prests al' herra 
Jörundi biskupi; hélt liann þá skóla. Svo gjörðist liann þá

i) kér vauta fjögur blöí) í 40G. •i) | leibr.; inn fra saeroif, II.
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framr í klerkdómi at dikta ok versa, at liann gjörði svo skjótt 
vers, sem maðr talaði skjótast latínu.

5. Víkjum vær enn aptr til þeirra liluta, sem fram fóru 
hör á landi ok annars slaðar: — Áxj. ári aldrs Laurentii: Andlát 
Johannis páfa. Magnús konúngr gaf lendum mönnum baróna- 
nöfn. Gjörðist Hrafn riddari. Gjörðu þeir Magnús konúngr 
ok Jón erkibiskup æfinliga skipan millum kirkjunnar ok krúnunnar, 
ok staðfeslu með sínum bréfum ok innsiglum. — Á xij. ári 
aldrs Laurentii: krafðiMagnús konúngr leiðangr til Elfar. Sættust 
þeir Árni biskup ok Jörundr biskup. llein [Odds jþórarinssonar1 
vóru flutt til kirkju í Skálholti. — Á næsta ári þar eptir faranda 
fóru biskupar Jörundr ok Ár[n]i utan. [Ilrafn kom út ok Loðinn 
af Ilakka með lögsögn2. [Andlát] Vermundar ábóta áþíngeyrum. 
— Á því eptirfaranda ári: [AndlátJ Nicholai páfa; þá andaðist 
ok Magnús konúngr Ilákonarson. Eirekr konúngr kórónaðr. 
Útkoma Jörundar biskups ok Árna biskups, Loðins lepps ok 
Jóns lögmanns með nvja lögbók. Vígðr Bjarni ábóti til I»íng- 
eyra. — Á næsta ári var vígðr Martinus páíi. Ltanför Loðins 
Iepps, Eirekr Noregskonúngr fékk Margrétu drottníngar, dóttur 
Alexandri Skotakonúngs. — J»á enn á næsta ári brunnu bæir í 
Niðarósi. Andaöist herra Jón erkibiskup austr i Skörum. Á 
sama ári varð hann landflótta af Noregi. — |>á enn á næsta 
ári eptirlaranda kom út herra Ilrafn ok herra Erlendr lögmaðr, 
ok hófu tilkall til erfðastaða á Islandi. J»á fór mikil sótt yfir 
ísland. — J»á enn á því ári næsta hófst ófriðr á milli Hrafns 
ok Árna biskups ok þeirra manna sem á staði settust. Fjár- 
fellir, ok dóu margir menn af sulti á íslandi, ok auðn margra 
bæja. — J»á enn á næsta ári var gefit jarls nafn herra Álfi ok 
Auðunni hestakorn. — J»á enn á næsta ári sendi Eirekr konúngr 
sira Guðmund Uallsson til íslands, at krefja menn í. leiðangr. 
Sá sami Guðmundr fór út með klæði þat, sem Eirekr konúngr 
gaf hinum heilaga Jóni biskupi á Hólum. líom þat svo til, at 
Eirekr konúngr fór til konúngastefnu ok byrjaði honum eigi; 
var á marga helga menn heitið, ok gaf eigi at heldr. J»á kom 
sira Guðmundr til konúugsins: uheitið, minn herra,” [segir 
hann], „á hinn heilaga Jón Hólabiskup, bann er mjök skjótr í 
áheitum, ok gefit honum pellsklæði yður liinu beztu.” — „Svo

) [ Oz Jiorgrímssonar, 11. ») [ v. í Ann.
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skal vera, sira,” sagði konúngrinn, uok sýni hann þat, at hann 
sé nú eigi seinlátr, sem Islendíngar eru vanir.” J>á féll í 
logn; baö sira Guðmundr þegar upp dragaseglit; þá kom þegar 
blásandi byr ok hagstæðr; kom konúngrinn fram á fjórum 
dægrum í þá höfn sem liann kaus, ok heiðraði jafnan síðan 
hinn heilaga Jón Ilólabiskup. En af klæðinu vóru gjörvar á 
Hólum dalmatikur. — ]>á enn á eptirfaranda ári kom Jörundr 
erkibiskupsefni til Niðaróss. Drepinn Hallkell krækidanz. Varð 
Álfr landflótti ok útlægr. J>á andaðist ok íngibjörg drottníng.

6. J>á á því ári eptirfaranda kom Jörundr biskup út, ok 
herra þorvarör; var þá Laurentius vígðr til prests, sem fyrr 
gátum vær, ok hafði hann þá tvo vetr ok xx. Var hann þar 
prestr um iij ár ok var skólameistari. En þá er hann var 
hálfþrítogr, gaf herra Jörundr biskup Lafranzi beneficium norðr 
á Hálsi í [Fjnjóskadal; var hann þar eitt ár; gaf hann þá upp 
staðinn, þvíat lionum vildi lítt lil fjár í búnaðinum; var honum
þá enn skipat aptr til Hóla....Á öðru ári prestdóms sira Lafranz
gjörðist þat lil líðinda, at Eirekr konúngr sendi Hrólf til íslands, 
al leita Nýjalands. Jörundr Ilólabiskup fór um sýslu Árna 
biskups al heimta aptr staði, at ráði Jörundar erkibiskups. — Á 
næsta ári eptirfaranda fór Jörundr biskup utan, ok var ij vetr 
í Noregi; var þá sira Halldór Grímsson officialis yflr Hóla bisk- 
upsdæmi, en sira llafliði Steinsson ráðsmaðr á Ilólum; var 
sira Hafliði liinn mesti forsjámaðr til veraldar ráða; liafði sira 
IJafliði áðr verit burt til Noregis, ok var kapelluprestr Eireks 
konúngs ok drottníngarinnar um nokkur ár. Lögðu’ þeir Lau- 
rentius ok sira Hafliði vináttu ok hinn mesta kompánaskap sín 
á meðal, sem Laurentius vottaði optsinnis síðan, al hann hefði 
honum veril traustastr maðr í vináttu. — Á þriðja ári prestdóms 
Laurentii krafði Hrólfr um ísland menn lil Nýjalands-ferðar. 
þá hófst missætti millum Jörundar erkibiskups ok kórsbræðra 
í Niðarósi. — Á næsta ári eptirfaranda: útkvoma herra Jörundar 
biskups ok Árna biskups, herra þórðar, Kristifori ok margra 
annarra með konúngsbrefum. llóf[u]st þá at nýju staðamál. 
Settist Sigurðr úr lllíð á Möðruvöllu í Hörgárdal, ok þóttist eiga 
at halda jörðina at erfðum. þetta mislíkaði herra Jörundi biskupi, 
ok gjörði honum margar áminníngar, ok gekk hann eigi af

ij sögtiu, A. 
i. n. 52
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jörðunni því heldr en áðr. Kom þá svo, al hann var búinn at 
bannsetja hann. [Hann] bauð þá sira Laurentio at fara norðr 
til Möðruvalla með bannsetníngar bréf, hvert hann skyldi upp 
lesa fyrir Sigurði, ef hann vildi eigi af ganga staðnmn; hafði 
Laurentius þessa ferð svo mœðiliga, at hann gekk norðr um 
Ileðinsskarð ok einn maðr með lionum; kom hann til Möðruvalla 
ok talaði við Sigurð bónda, birtandi honum: ef hann vildi eigi 
hlýðnast ok ganga til sætla, mundi hann mæta þýngra áfelli. 
Tók Sigurðr þúngliga orðum Laurentii, segjandi sik ekki hirða 
hvat hann segði. Næsta dag þann, sem hátíð bar á, las sira 
Laurentius bref biskups eptir guðspjall í messu, svo hátt ok skýrt, 
at Sigurðr ok allir, þeir er í kirkjunni vóru, heyrðu. Vóru þau 
bréf svo látandi, al Jörundr biskup lýsli banni yfir Sigurði, boðandi 
liann af samneyti kristinna manna. Fékk Laurentius af Sigurði 
ok hans mönnum mörg atyröi ok hótanarorð, svo viðr því var 
búit, at honurn mundi varla óhætl at ganga út af kirkjunni. 
Eptir þat brá Sigurðr bóndi þegar við, ok fór vestr lil llóla 
með fjölmenni. 'J’alaði Sigurðr hart í fyslu, al biskupi mundi 
éigi hlýða at þýngja svo konúngsins þegnum, eptirspyrjandi, 
hvort biskupinn meðkenndist, at hann hefði svo boðit Lafr- 
anzi presli fram fara. En biskupinn sagði hann öðruvís gjört 
hafa en hann hafði boðil honum. Iíom svo, at þeir biskup 
ok Sigurðr sættust; iagði biskup Sigurði penínga, en kirkjan 
ok biskupinn skyldu hafa síðan frjálsan staðinn. Kom þá sira 
Laurentius aptr, ok var Sigurðr í burL riðinn af Hólum, ok 
fékk I.aurenlius af þessi ferð mæðu ok erfiði: meinyrði ok óvin- 
átlu af Sigurði, en litla blíðu af biskupi. Var þetta undirrót lil 
snndrþykkis millum Jörundar biskups ok Laurentii, því at Laur- 
enlius þóttist fá hit mesta aplrkast at' því sendiboði, sem hann 
þóltisl dyggliga gjöra, ok fyrir þat fýstist hann at fara burt af 
Islandi, þvíat lianu þóttist lilla blíðu hafa af herra Jörundi 
biskupi; vóru ok mjök frændr biskups til áleitni við Laurentium.

7. Á næsta sumri eptir fardaga kom út herraPétr afEiði 
á Knerrinuin; var lionum skipat af konúnginum allr Norð- 
lendíngafjórðúngr til sýslu; bauð lierra Jörundr biskup honum 
til Hóla, ok sat hann þar um vetrinn; kom sira Laurentius sér 
í kærleika ok vináttu viðr li.erra Pétr; réð liann sér ok far mcð 
honnm at sumrinu; talaöi hann ok spurði margra lilula hann með 
skemtan. Einn tima spurði Laurentius herraPétr: hversu þeir
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menn' vaeri í vexti eðr yflrbragði, sem illr væri sjór. „Ýmisliga 
er þat,” sagði Pétr, „segir ek þér þar ekki meira af at sinni.” 
Um sumarit eptir reið sira Laurentius suðr í Skálholt; er þat 
merkjanda, at herra Árni biskup þorláksson, sem þar var þá 
stjórnandi, tók Laurentium svo merkiliga, at hann skipaði honum 
sér hit næsta. Undruðust þat margir menn, at hann skipaði 
fátækum presti sess fyrir framandi mönnum; en biskupinn sagði 
þar koma mundu, al hann mundi eigi hinn síðasta sess liafa; 
sagði ok þat eigi rangt, at setja þá framarr, sem meira fagnat 
kunna. Kallaði herra hiskup Laurentium síðan í sitt studium, 
ok selti fram fyrir hann lectara ok þar á kirkju-lögbækr; bað 
hann þar skemta sér viðr. Laurentius talaði þá til biskupsins: 
„Minn góði herra, guð omboni yör fyrir yðvart lítilæti, sem 
þér sýnit á mér fátækum ok ókunnum.” Biskupinn svaraði: 
(lUf þú hefir eigi áðr fullnumil kirkjunnar lög, skaltú nú þat 
iðna héðan af; muntu ok margar þrautir þola verða, áðr þínir 
dagar cru endaðir.” Sagði svo Laurentius, al hann þóttist á 
tveim mönnum hafa séð heilags manns yíirbragð einkanligt: á 
Árna biskupi þorlákssyni ok Bjarna ábóta á þíngeyrum. Skildust 
þeir Árni biskup ok Laurentius með vináttu. Fór Laurentius 
þat sama sumar utan á Gáseyri ineðr herra Petro áðrnefndum, 
at fengnu áðr orlofi af Jöruudi biskupi. Svo sem þeir kvómu 
í sjó, hafði Laurentius mikla pínu af sjósótt. J>á kom herra 
Pétr lil lians ok mælti með kall/.i: ,,J>ú, prestr, spurðir mik í 
vetr á Hólum, hversu þeir menn væri í skapan, sem illr væri 
sjórinn; nú nnin ek úr leysa þinni spurníngu: sá er gráleitr 
ok þunnleitr-sem þú ert, sira Lafranz.” ltafði Laurentius nú 
tvífalda pinu, af gabbi herra Pétrs ok í sjóverkinum. Byrjaði 
þeim vel, ok tóku Noreg meö heilu ok höldnu. — J>at gjörðist 
til tíðinda á þeim misserum, al landskjálfli mikill varðálslandi 
fyrir sunnan fyrir Gregoriusmessu, svo at hús féllu niðr í nokk- 
urum stöðum. Ófriðr jíBóma1 ok drepnir menn í Pétrskirkju.

8. Nú er þar til at taka, at herra Pélr ok sira Laurentius 
kvómu til Noregs; sat þá Eirekr konúngr i B[j]örgvin. Tók 
konúngrinn herra Pétr með mesta blíðskap, þvíat liann var 
kærr vin konúngsins. Vakti herra Pétr bónorð viðr skylda 
frænjdjkonu konúngsins; var bún austr í Vík; beid[d]ist hann, at

1) getg. j nama, U.
52*
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konúngrinn skrifnði lienni til. Bað hann herra Pétr lála'skrifa 
ok dikta bréfit, en sagðist mundu gefa fyrir innsiglit. J>á kallaði 
lierra Pétr Laurentium til sín, ok bað hann dikta ok skrifa 
þetta bréf á latínu, sem bann kunni bezt. Sira Lafranz 
mællisl undan, sagöist ekki færr til þessa: (1en þó at ek sé 
líll til færr at gjöra þetta, þá em ek þó”, sagði hánn, „skyld- 
ugr at gjöra livat þér vilit”. Næsta dag eptir sýndi liann herra 
Pétri bréfit, skrifat ok diktat. Gekk herra Pétrþá til konúngs- 
ins með bréfit ok sýndi honum. Iíonúngrinn lofaði mjök letr 
ok diktan bréfsins, eptir spyrjandi, hverr gjört hefði. Hann 
svarar honum, at íslenzkr prestr einn hafði gjört, hyern hann 
flutti af íslandi. Konúngrinn bað liann segja honum prestin- 
um, at hann veri í boði hans um daginn; gjörði ok Laurentius 
svo; var honum skipal at sitja fyrir öðrum boðsmönnum; [át 
konúngrinn ok drakk til hans um daginn1. Annan dag eptir kom 
konúngsins smásveinn lil sira Laurentii, ok sagði honum al 
konúngrinn kallaöi hann. Hann gekk til konúngsins í hans 
málstofu ok gaf honum góðan dag. Konúngrinn tók honum 
blíðliga, ok spurði hvort hann veri sá prestr, sem herra Pétri 
hafði diktað bréfið. Hann segir svo vera mundu. Kouúngrinn 
sagði honum til reiðu at vera í sinni þjónuslu. Sira Lauren- 
tius þakkaði konúnginum sitl boð, cn segist hafa lofat sinni 
pílagrímsferð lil sancte Olafs í Niðarós. — uKom til vor”, segir 
konúngrinn, „sem þú ferr aptr, en ver í boði voru um jól ok 
allar hátíðir, ok þá tíma sem þér líkar”. Var hann ok um 
vetrinn í höllinni með konúnginum, en stundum uppá kost 
herra Pétrs. Vóru þá með konúngi Eireki margir mikilsháttar 
menn af ýmisum löndum, þeir sem margs vóru kunnandi, 
millum hverra var einn maðr, þráudr fisiler at nafni, ok kunni 
mart klókt at leika, meir með náttúrligri list en með nokkurs 
kyns galdr; var hann llæmskr at kyni. Viðr þenna mann 
lagði sira Lanrentius kærleika; sagði hann honum marga hluti, 
þvíat bann fór mjök eptir at nema fróðleik meðan hann var úngr, 
en fór þó aldri með galdr eðr forneskju. í jólum lék þrándr 
fisiler herbrest; liann verðr svo skjallr, at fáir einir menn standast 
at heyra hann; með konum leysist burðr, þeim sem meó barni 
eru ok heyra hann, en karlmenn falla úr sætnm á gólf riiðr,

») | clrakk konúngrinn til hans eitt stórt vinker, 404 (á spázíu).
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eðr verða ýmisljg viðbrögð. Segir frándr Laurentio, at lianu 
skyldi stínga fíngrum í eyru sér þá er brestrinn yrði. Stóð- 
ust margir eigi í böllinni, sem liann gjörði brestinn. Sýndi 
þrándr Laurentio hvat til þurfti at hafa at gjöra brestinn , en 
þat eru iiij hlutir: eldr, breunisteinn, bókfell ok strý. En 
menn gjöra til þess herbrest opt í stríði, at þeir sem ekki1 
vita vonir í, flýja víðsvegar.

9. Um vorit eptir fór Laurentius norðr til þrándheims; 
sat Jörundr erkibiskup þar; var missætti mikit millum kórs- 
bræðra ok hans. Jörundr erkibiskup var ínikill liöfðíngi, klerkr 
góðr, vinfastr ok stórgjöfull við sína menn; manna sæmiligastr 
at sjá til lians. Var þá kominn fyrir litlu klerkr einn mikill, 
Jón flæmíngi; hafði bann lengi lil l’arís staðil ok í Orliens 
at studium, var hann svo mikill juristi, at enginn var þá í Noregi 
hans líki; liafði ok erkibiskupinn þar við at styðjast sem 
bann var, þvíat allir mestháttar kórsbræðr vóru honum mót- 
staðligir. Appelleruðu þeir iðuliga lil páfans, ok i'engu bréf 
niörg af páfagarði erkibiskupi til þúnga; vildi ok erkibiskupinn 
gjarna fá klerka hvar sem hann kunni. Mátti því Jón flæm- 
íngi miðr gagna erkibiskupi í deilum þeirra kórsbræðra, at hann 
kunni ekki norrænu at tala, ok skildi alþýðan ekki mál hans, því 
at hann Lalaði allt á latínu, fransisku eðr ílæmsku. í þenna 
tíma kom sira Laurentius til þrándheims; beiddist hann orlofs 
at tala með Jörund erkibiskup; ok at því fengnu, sýndi liann 
honum orlofsbréf af Jörundi biskupi á Hólum, hvert [er] birti, 
at liann gaf sira Laurenlio orlof til erkibiskups, um svo langan 
tírna, sem honum líkaði hann hjá sér at hafa; varð erkibiskup- 
inn mjök glaðr við þetta, svo talandi: „mikla þökk kunnum 
vér Jörundi biskupi fyrir þat, er hann sendi þik tilvor; skaltú 
vera guði velkominn mcð oss; en kom til vor á morgin ok 
sýn oss lotr þitl ok ef þú kaunt nokkut at dikta”. Næsta dag 
eptir kom sira Laurentius til erkibiskups, haldandi á einni rollu. 
Erkibiskupinn leit á ok lofaði lelrið ok mælti: „les fyrir oss þat 
er þú hefir diktað”. Hann las þar af vers, er haun hafði gjört 
til frú Hallberu abbadísar at Stað. uEr hún góð kona?” sagði 
erkibiskupiun, „er þú hefir svo lofat hana”. — (lf»át halda 
menn satt á íslandi”, sagði Laurentius. „Legg af héðan af

i) Hér vantar 1 blaíi i B, og er tekife eptir AM. 404. 4to (afskript af B).
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versagjörð”, sagði erkibiskupinn, uok studera heldr í kirkjunnar 
lögum, eðr veiztu eigi quod: uversificatura, nihil est nisi falsa 
figura". — uYita mnnu þér ok, [sagði Laurentius], quod: ^versifica- 
tura niliil est nisi maxima curu". j>á lét erkibiskupinn kalla Jón 
tlæmíngja, ok mælti ti! hans : „þenna mann, sira Laurentium, fel- 
utn vér þér á hendi, bjóðaudi, at þú leggir alla stund á at kenna 
honum kirkjunnar lög; skulum vér þér þat góðu launa. Eðr hvar 
íyrir berr þú rauð klæði?” sagði hann lil sira Laurentius, uþar 
sem þau eru klerkum fyrirboðin at bera”. — „j>ví”, sagði hann, 
„at ek hcfl engin önnur til”. f>á mælti hann við einn sinn 
svein hljótt; gekk sá bnrt, ok kom inn litlu síðar með brún 
klæði sæmilig, er erkibiskupinn hafði sjálfr borit. Hann mæiti 
þá til Laurentii: uber þessi klæði hátíðisdaga en tak í hjá 
ráðsmanni vorum á garðinum penínga lil at kaupa yðr með 
blátt klæði, al bera dagliga, en gefit þessi rauðu klæði yðrum 
sveini; sitið til borðs á ráðsmanns stóli, hjá Jóni flæmíngja”.

10. J>at er nú at segja, at sira Laurentius er kominn 
til Jörundar erkibiskups, ok gekk dagliga til studium at læra 
kirkjunnar lög, þess í milli at erkibiskupinn sendi hann at 
gjöra sín boð í deilum þeirra kórsbræðra, sem þá stóðfu] yfir; 
varð Laurentius skjótt liinn kærasti erkibiskupinum, því at hon- 
um virðist liann vitr ok ráðugr, en cinarðr ok snjallr í fram- 
burðinum. IJm vetrinn eptirfaranda í langaföstu, in dominica 
Laitare Jerusalem, lét erkibiskupinn kalla Laurentium í kapellu 
sín'a urn messu. „Meðr því”, sagði hann, „at nú er merkiligr 
sunnudagr, viljum vér gefa yðr Ólafs kirkju hér í býnum, þvíat 
hún er nú laus”. Laurenlius þakkaði honum fyrir alla velgjörð sér 
veitta. Má af slíku marka, hvílíkan kærleika erkibiskupinn hafði 
til hans, er hann minntist sjálfr á at veita honum kirkjuna óbeðit, 
en margir vildu þiggja hana.

Á þessum árum, sem nú hefir verit frá sagt, var vígðr Ad- 
rianus heremita til páfa Sancti spiritus dag, ok kallaðr Celestinus; 
þar vóru hjáverandi x líkþráir menn, ok fengu allir fulla heilsu 
með guðs miskunn. Celestinus var eigi allt tii Jónsvöku ok 
resigneraði papatui1, aptr farandi í sína einselu. j>á var kos- 
inn ok vígðr einri af cardinalibus, Benedictus, ok kallaðr Boni- 
facius. Eirckr Hanakouúngr ok hertogi Christoforus tóku

i) b. v. Ann.
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erkibiskup af Lund, ok köstuðu í myrkvastofu. [Danmörk í banni1. 
Jðrundr biskup á Hóídm setti kanúkaklaustr á Möðruvöllum í Hörg- 
árdal. J>á andaðist Ljótr ábóti á Múnka-þverá. þá var hvalrekstr 
hinn mikli fyrir norðan land á Islandi. J>enna tíma setti ok Jör- 
undr biskup systraklaustr at Stað í Reynisnesi. — Ári síðar skipaði 
Jörundr biskup Teit prior á Möðruvöllu. Fór bólnasótt mikil 
utn ísland. Sóru xij bændr kirkjueigriir í Skálholts biskupsdæmi.

11. Nú er þar til at taka, at Laurentius var með Jörundi 
erkibiskupi í Niðarósi, ok studeraði jafnan í kirkjunnar lögum, 
er meistari Jóhannes flæmíngi las honum; vóru þeir ok miklir 
viuir sín í millum. ijaurentio þótti mikil skemtan, al hann 
brauzt við at tala norrænu, en komst þó lítl at. Einn tíma 
mælti Jón flæmíngi við Laurentium: uek vildi, at þú flyttir við 
minn herra, at hann veitti mér Maríukirkju hér í býnurn, 
því at hún er nú vacans". Laurentius svarar: Uhversu má þat 
vera, þar sem þér kunnit ekki norrænu at tala". — uKann ek, 
sem mér þarfar”, sagði Jón, uok þat sem mér liggr á at tala”. — 
uSkipum nú þá”, sagði Laurentius, usem kominn sé föstuinn- 
gangr; þá verðr at tala fvrir sóknarfólki yðru, hversu þat skal 
lialda langaföstuna”. — „Á þenna máta’’, sagði Jón flæmíngi: 
„nú er komin leulin, hvern mann kristin komi til kirkju, gjöri 
sína skrip[t]in, kasli burt konu sinni, maki enginn sukk — nonnc 
sufficit domine?,\ J>á hló Laurentius okmælli: uekki skilr fólkit 
hvat Imtin er”. Sagði hann erkibiskupi, ok gjörðu þeir at mikit 
gaman, en fengu Jóni nokkurn afdeilíng sinnar beiðsiu, þvíat 
hann var mjök bráðlyndr, ef eigi var svo gjört sem hann vildi.

12. Einn tíma kómu mörg íslandsför til J>rándheims, ok 
vóru á margir fslenzkir menn; vildi sira Laurenlius þeim öll- 
um nokkut til góða gjöra. J>ar kom millum annarra sá maðr, 
er Klængr steypir hét, ok frændi Laurentii, ok honum heimu- 
ligr. En sem Jón flæmíngi sá þat, vildi hann gjöra honum nokkut 
athvarf, ok talaði einn tíma við Laurentium á latínu, ok mælti: 
„kennit mér at heilsa á þenna yðar kompán uppá norrænu”. 
Laurentio þótti mikit gaman at Jóni, ok sagði: „heilsaðu 
honum svo: fagnaðarlaus, kompánl”. — uEk undirstend”, 
sagði Jón, uat þetta mun vera fögr heilsan, því gaudium er 
fögnuðr, en laus er lof”; gengr síðan at Klængi steypi, klapp-

i) [ b. v. á spáziu í 401 meb annari liendi.
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andi honum ú lians herðar, ok mælti: „fagnaðarlaus kompán I”. 
Ilinn hvesti augun í móti, ok þótti heilsanin eigi vera svo fögr 
sem hinn ætlaði. Nú mælti Jón flæmíngi við Laurentium: uek 
forstend nú, at þú heflr dárat mik, því alþessi maðr varð reiðr 
við mik”. Jón flæmíngi hafði sér lagskonu, svo ljóta ok leiðin- 
liga, at varla fannst ferligri ásjóna, en sú sem lnin bar. Sira 
Laurentius sagði nieistara Jóni einn tíma, hvar fyrir hann vildi. 
hafa svo forljóta konu í bland við sik. Jón svarar: uek er 
hráðlyndr maðr, ok þyldi ek eigi vel, ef nokknrr ginnti mína 
þjónustukonu frá mér, ok því lók ek þessa, at ek veit hennar 
girnist enginn”.

13. |>at er nú sagt, at missælti Jörundar erkibiskups ok 
kórsbræðra gekk svo í vöxt, at þat snerist upp í fullt hatr; 
vóru þessir fremstir í mótgangi við liann: Sighvalr landi ok sira 
Eilífr, er síðan varð erkibiskup í Niðarósi, ok sira Auðunn 
rauðr, er síðan varð biskup al Hólum á Islandi. Appelleruðu 
þeir til IJonifacium páfa; kom svo, at Jörundr erkibiskup 
var stefndr til páfans; fór ok Jörundr erkibiskup ok kom 
út í Paris; tók hann þar sótt, ok fór eigi lengra; gjörði 
hann þaðan1 sendiboð til páfans, fékk hann þá aptr sinn 
heiðr. Var hann þá í burtu eitl ár, kom haun þá aptr til 
Niðaróss. |>enna tíma var Laurentius í Niðarósi, ok hafði 
Olafskirkju, sem vér fyrri gátum; varð hann feginn er erki- 
biskupinn kom hcim aptr; skipaði erkibiskupinn sira Laur- 
entio þá at geyma offrs þess, er gafst liinum heilaga Ólafl 
konúngi, ok at verapœnitentiarius-} lagði erkibiskupinn þá enn meiri 
metorð á hann en áðr, því honum þótti hann hafa röskliga fram- 
gengit í hans erendum ok kirkjunnar á meðan hann var burtu.

Á því ári sálaðist Árni biskup þorláksson, ok [var] jarð- 
aðr at Múnklífl í IJjörgvin. Á næsta ári eptirfaranda andað- 
ist konúngr Eirekr Magnússon sexto idus Julii. Gefit llákoni 
bróður hans konúngs nafn, ok kórónaðr í þrándheimi af Jör- 
undi erkibiskupi með konúngsvígslu; kórnu þar þá allir hinir 
fremstu menn í Noregi, ok víða annarsstaðar af löndum; mátti 
þar sjá hinn mesta múg sem verða kunni á Norðrlöndum; 
var á engu at ganga utan af Eyrum ok l'ram til Kristskirkju 
utan á dúnklæðum, pelli ok baldikinn2. Veilli llákon konúngr

1) pangat., 404. !i) baldurskinni, 404; hér byrjar aptr A.
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ágœta veizlu ok gaf mörg privilegia ok réttarbætr lieilagri kirkju; 
þá gjörði1 Ilákon konúngr þá erkibiskupinn ok kórsbræðr sátta, 
þó at þat héldist stuttan tíma, þvíat þegar Ilákon konúngr 
var í burt úr býnum, hófst upp bin sama deila ok þræta sem 
áðr þeirra á meðal; stóð þat þá enn um eitt ár; fór erki- 
biskupinn þá fram í móti þeim fyrst með áminníngum, ok vildu 
[þeir] eigi hlýðnast. Bundust þá [i með þeim2 allr bæjarlýðr, 
skólinn allr ok ábótinn or Hólmi. Iíom þá svo, al enginn 
lærðra manna þorði eða vildi frambera nokkurn erkibiskupsins 
boðskap, þann sem kórsbræðrum var í móti.

14. Einn dag lét erkibiskupinn kalla Laurentium til sín, 
svo segjandi: uhér er bréf, er Jón [tlæmíngi] hefir gjört 
eptir voru boði, þetta bréf skall þú upp lesa yfir kór í Iírists- 
kirkju3 á morgin, þvíat þá er mikill hátíðisdagr”. Laurentius 
svarar: „dýrt er droltins orð; skal ek þat gjöra ok fram bera 
sem þér vilit, mcðan ek er í yðarri þjónustu; en veit ek, at 
svo litt sem kórsbræðrum líkar lil mín áðr, mun þat þó áauk- 
ast”. Um morgininn eptir svo sem í hámessu, sem kórsbræðr 
vóru í kór, ok þá varði minnst, gekk sira Laurentius uppákór 
eptir boði erkibiskups ok las bréf: ^Rumor pestiferus"; var í 
bréfinu því sá skilníngr haldandi, at fyrir margar sakir ok stórar, 
er hann ánefndi, boðaði hann bannsetta kórsbræðr: Eilíf, Auðiui 
rauð, Sighvat landa; skyldi ok niðr i'alla messuembætti, ef þeir 
gengi eigi frá. Las Laurentius svo liátt ok snjallt, at þeir 
heyrðu gjörla. þá svaraði Sighvatr landi4, svo segjandi: ueigi 
þarftú, Íslendíngr, svo hátt at æpa, því vér heyrum hvat þú 
segir”. Gengu þeir allir heim í sín herbergi. Frá þeim degi 
mátti sira Laurentius aldri út ganga svo at lionum væri óhætt 
fyrir kórsbræðrum.

Á þessu ári gjörðist þat til tíðinda á Islandi, at eldr 
kom upp úr Heklufelli, með svo miklu atli, at fjallit rifnaði, 
svo at sjá mun mega meðan ísland er bygt. í þeim eldi 
léku laus björg stór, sein kol á alli, svo at í. þeirra sam- 
komu urðu brestir svo stórir, at lieyrði norðr um land ok 
víða annarsstaðar. þaðan sló vikr svo mikii [á bæinn5 í Næfra- 
holti, at brann þak af húsum. Vindr var af landsuðri, [sá eru

1) hér byrjar aptr II. 2) II; [ ok mefc, 4. s) II; kirkjunni, A.
4) B; enn til, A. s) [ b. v. Ann. s) [ Ann,5 svo at, A.



804 BISKUPA SÖGUR. Laurenlius saga.

bar norðr yfir landit sand1 svo þykkvan2 á meðal Vatns- 
skarðs ok Óxarfjarðarheiðar, með svo miklu myrkri, at engi 
maðr vissi hvort var nótt eða dagr, úti eða inni, meðan niðr 
rigndi sandinum á jörðina, ok huldi svo alla jörðina af sand- 
inum. Annan dag eplir fauk svo sandrinn, at menn fátu trautt 
leiða[r] sinnajr] í sumum stöðum. ]>essa tvo daga þorðu menn 
eigi á sjó at róa l'yrir myrkri fyrir norðan land. þelta gjörðist 
iij°3 idus Julii. Á þeim tíma kom upp eldr í Sikiley, ok brenndi 
ij biskupsdiEmi. Item séttu nátt jóla varð landskjálfti svo 
mikill fyrir sunnan land, at jörðin skalf víða. [Féll bær í Skarði 
hinu eystra; þar í kirkjunni var mikill málmpottr festr viðr 
brúnásinn kirkjunnar, honum barði svo viðr ráfit kirkjunnar4 
af skjálftanum, at pottinn braut; kistur tvær stóðu i andyrinu 
í Næfrholti, þeim barði saman svo af landskjálftanum, at [báðarj 
brotnuðu í smán mola; ok votta svo allir annálar, at þá [var 
liðit5 frá híngatburð vors herra Jesú Christi í heiminn ok þar 
til X hundruð ok iij hundruð ára.

15. Nú er þar til at taka at fyr var frá horfit, at siraLaur- 
entio voru margar umsátir veittar. Einn tíma bar svo til, at 
skólaklerkar hlupu al honum úti, ok vildu fanga liann; ok síðan 
hann sá þat, tók hann til fóta, ok hljóp upp til Kristskirkju, 
gat hann lekit i hurðarhringinn kirkjunnar. [>á hlupu þeir 
eptir honum; var þá allt senn, al þeir rifu af honum kyrtilinn, 
ok ætluðu at grípa hann í burt af kirkjunni, [ok] sveinar erki- 
biskups kómu at hjálpa honurn, þvíat hann kallaði til bjargar sér. 
Einn tíma bar ok svo til, at ein mikilsháltar hústrú í býnum i 
Ólafs kirkju sókn [andaðist]; vóru súngnar sálutíðir, sem siðvaui 
vartil; vóru þar blys með kertum; söng sira Laurentius sálutíð- 
irnar með sínum kompánum. þar kvómu skólaklerkar margir 
saman, ok gripu vaxblysin með kerlunum ; hafði hann eigi all til 
at verja, því þeir vóru yfirsterkari. Sendi erkibiskupinn hon- 
um sveina sína um morgininn eptir, svo hann gat súngit mess- 
una ok niðr sett líkamann. Svo [margar meingjörðir, athlátr 
okfi mótgang þoldi sira Laurentius síðan hann las bréfit yfir 
kórsbræðrum áðrnefnt, af skólaklerkum ok ölluin þeirra kom- 
pánum, [atj langt er at tína ok telja. Nú er þat at segja, at

0 l>. v. Ahií. •!) at, b. v. A, II, Ann. aj Ann., It\ mármd., A.
4) [ B; svo at kirkjunnar rauf, A. t) [ licjit var, A.
s) [ J1 j margir menn gjöríiu atlilátri, A.
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Jörundr erkibiskup var í mikilli blíðu herra Hákonar konúngs; 
skrifaði erkibiskupinn til bans, birtandi honum, hvílík þýngsl 
[ok óróa* kórsbræðr gjörði honum, biðjandi, at bann sjálfr 
mundi til koma, ok typta þá með konúnglign valdi. Gjörði ok 
svo herra Hákon konúngr, at hann kom til j>rándheims með 
miklu fjölmenni lærðra ok leik[r]a, ok setti þíng, bjóðandi erki- 
biskupinum ok kórsbræðrum, þeim sem í mólgangi vóru við 
bann, ok öllum framandi mönnum í býnum, þar koma. Var 
þíngit sett í sumarballinni. Var með Hákoni konúngi mikils- 
háttar meistari, er Áki hét, ok hafði verit í útlöfidum at studium, 
snjallr ok frarnr [klcrkr]; var hann til fenginn af konúngsius álfu 
at tala; var settr fyrir liann stóll2; stóð hann framm[ij fyrir hásæti 
konúngsins; var svo skipat, at konúngrinn ok erkibiskup sátu báðir 
saman, en út af konúnginum riddarar ok mestháttar menn ríkis- 
ins, en út uf erkibiskupinum lýðbiskupar ok ábótar, ok kórs- 
bræðr út af þeim; pr.estar ok alþýðisfólk sátu á gólfi; var 
þar þá sira Láfranz meðal annarra kompána erkibiskups. 
Gjörði herra Áki signum til al fólkit skyldi til hlýða, kallandi 
með hárri röddu. Tók liann fvrst at tala snjalla latínu, segj- 
andi, hversu liöfðíngjum hæfði fram fara, bæði í andligum ok 
veraldligum völdum; gekk sú hans tala lengi; þá sneri hann 
tölunni, framberandi með skýrum ok snjöllum norrænu orðum, 
þat efni haldandi, hversu undirmönnum hæfði at halda hlýðni 
við sína formenn, eigi at eins við góða eðr réttláta, heldr 
jafnvel við þá, sem flekkótlir eru í síuum framferðum, sem 
Páll postuli segir, birtandi, hversu þúngr glæpr var at hafa 
samblástr í móti sínum formönnum, jafnandi þal við skúrgoða 
villu. Tók þá al harðna tala hans, segjandi Ijósliga, liversu 
mikla óhæfu þeir kórsbræðr höfðu í ratað, at veita mótgang 
sínum herra erkibiskupinum, segjandi ljósliga, at þeir vóru 
pínandi líkamliga, ok at brachium sccularc átti at þeim at ganga 
með konúngs sverði ok valdi; [ok svo:i talaði þessi maðr [snjallt 
ok4 hart, at mörgum skaut skelk í bríngu af þeim kórs- 
bræðrum ok þeirra fylgjorum.

16. Eptir tölu herra Áka stóð Hákon konúngr upp, ok talaði 
[bæði með latínu ok norrænu5, ok svo kom at síðustu, at hann

i) [ b. v. 11. ») cinn lectari, 1>. a) [ svo ob, A.
4) [ b. v. 11. s) [ fyrst latinu ok sftun norrœnu, 11.
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sagði tvo kosti fyrir höndum, annattveggja: at kórsbræðr þeir, sem 
áðr vóru í bann lýstir af erkibiskupi, skyldu annaltveggja vera út- 
lagir afjNoregi ok öllu* bans riki, ok allir þeirra fylgjarar, eðr 
i'alla fram í stað fyrir erkibiskupinn, ok leggja öll sín mál á bans 
vald, með konúngsins ok frömustu manna ráði, ok út ná þó al 
sinni með öngu móti af því sama herbergi ókvantaðir, nema 
þeir gjörði svo þegar í stað eptir konúngs boði. Nú svo sem 
kórsbræðr sá, hvílíkr2 voði var fyrir dyrum, stóðu þeir þegar 
upp, fram fallandi fyrir erkibiskupinn, leggjandi öll sín mál á 
hans vald. Næsta dag eptir var upp sagt sáttmáli milli erki- 
biskups ok kórsbræðra; játuðu þá hvorir öðrum ok þeirra 
mönnum friði ok náðum. Hélzt þessi sátt um tvö ár alldygg- 
liga; var sira Laurentius nú í l'riði ok náðurn, vel haldinn með 
Jörundi erkibiskupi, ok var pœnitentiarius ok [seltr til] at geyma 
ofifr hins heilaga Ólafs.

Viljum vér þat eigi láta um líða .at birta ok frá segja, 
hvat gjörðist í öðrum löndum tíðenda á þessum árum. Svo er 
sagt at einn ríkr höfðíngi stríddi á sjálfa /íoma; síðan gjörði 
hann sælt viðr Bonifacium páfa, svo at liann fékk systurdóttur 
páfans; en herra páflnn vann þat lil friðar heilagri kristni, at 
hann veitti sjálfr brullaup þeirra, ok ioiaði at ela kjöt á pálm- 
sunnudag, en hann fyrirbauð, at nokkur maðr skyldi slíkt gjöra at 
hans dæmum. Á því ári andaðist Bárðr kanceler. Á því ári 
kom út herra Álfr or Króki; honum vóru skipaðir tveir fjórð- 
úngar á íslandi, Norðlepdíngafjórðúngr ok Austíirðíngaijórðúngr. 
þá kom út til Islands Loðinn lögmaðr með konúngsbréf. Ári 
öðru eplirfaranda var liengdr Auðunn hestakorn ok brennd JVlar- 
grét, er kallaðist vera dóttir Eireks konúngs, [ok bóndi hennar3. 
Comete var sén af kaupmönnum í liafl um Mikelsmessuskeið ; 
sýndist þeirri hún [meiri ok4 5 dökkvari en aðrar stjörnur, ok 
var á kieppr niðr, ok fór hún livern aplan, er þeir sá hana, 
öfugt, frá landnorðri lil norðrs. Var fyrir sunnan land ok 
séu cometa [húlfan mánuð6 nær vetrnáttum. Cometa var ok 
sén í Björgvin móti langaföstu, en í ltóm fyrir páska. Herra 
Jörundr biskup á Hólum lél hefja söng at nýju kirkjunni á 
Möðruvöllum í Hörgárdal, er hann hafði gjöra’látið. 6Krók-

1) [ b. v. H. 2) þvílíkr, A. o) [ b. v. U. 4) [ Ann.; vera, A.
5) [ li, Ann. ; hálf’um mánufei, A. 0) þá, b. v. A.
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Álfr kom til Noregis ok sagði Il&koni konúngi margar nýj- 
úngar af íslandi. Á því ári eptirfaranda, smn nú var greint, 
andaðist Bonifacius páfi; vígðr Benedictus páfi, þá var ok vígðr 
Árni biskup Helgason lil Skálholts. þuríðr Árnadóttir af 
Borgnndi kenndi sira Laurentio pilt, er Árni liét; átti sú sama 
kona síðar1 pilt með sira Salomone, er Bárðr hél. — Á því 
ári næsta eptirfaranda andaðist Benediclus páfi, en vígðr Gle- 
mens páfi.

17. þá kom út til íslands Álfr or Króki, hann hafði mörg 
konúngsbréf ok margar nýjúngar; fórbann meðr því2 yfir landit; 
hann kallaði marga góða bændr útlaga. Gjörðn menn at honnm 
för á Ilegraness þíngi, ok svo á Oddcyrar þíngi. Varð bann svo 
liræddr á llegruness þíngi, at bann vissi varla hvar hann átti 
at liafa sik; börðu strákar ok lausamenn á skjöldn, ok með ópi 
ok báreysti; varð bans bjálp þat, at þeir drápu hann ekki, 
at herra þórðróaf Möðruvöllum ok aðrir herrar létu bera skjöldu 
upp fyrir bann. Maðr er nefndr Bergr rindill, hann var bóndi, 
ok mikill angrgapi; var hann ok fremstr af öllum leysíngum 
at sækja at Álli á Hegraness þíngi. Ok svo sem herra Jörundr 
biskup tók skyldugistíng al Hofi á Höfðaströnd, svo sem herra 
Jörundr biskup var yfir borði um kveldit, kom í stofuna inn gang- 
andi áðrnefndr Bergr rindill, ok íleygði sér niör fvrir fætrbisk- 
upi, svo segjaijdi: „allt á guðs valdi ok yðru, herra biskup!”. 
Jörundr biskup spurði: Jivat stendr þik, Bergr”! sagöi biskup. 
„Ek hefi ratað í hörmuligan glæp”, sagðiBergr; l(ek drap í dag 
á Ilegraness þíngi Krók-Álf”. Biskup spurði þá: Jiversu vannt 
þú at Álfi?” — „Ek, berra, lagði Álf í gegnum með spjóti; 
býð ek mik nú til þeirrar skriptar, sem þér vilit á mik 
leggja”. — „Stattú upp, Bergr”, sagði biskup, „því at missýnzt 
hefir þér, Bergr”, sagði biskup, uþvíat eigi befir þú drepit 
Iírók-Álf, ok lifir hann enn; ok far upp undir borð ok tak til 
matar, eigi mun ek forðast at samneyta þer, þvíat engi mann- 
drápari ertú”. — uMun þér þat kunnigra, en mér, biskup? því 
at þó bafa enn aukizt vandræðin; drap [ek] enn annan mann”, 
sagði Bergr. uþegi þú", sagði biskup, uok Ijúg engri heimsku 
á þik, þvíat þat vita menn áðr at þú erl engi ofrhugi, ok eigi 
reyndr í orrostum eða bardögum, heldr hyggjum vér þik hverj-

i) b. v. Ji. i) Jiíng, Ji.
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um manni blauðara, ef karlmennsku þarf at þreyta”. Nú sem 
þeir biskup ok Bergr áttu þetta at tala, kómu menn í stof- 
una, þeir sem á þínginu höfðu verit um daginn, ok sögðu at 
Álfr lifði, ok var í ferð lierra {>órðar, ok ætlaði norðr yfir heiði. 
En þegar sem Bergr sá, at menn kómu inn í stofuna, tók 
liann til fóta, ok liljóp til kirkju, ok innar í kórinn ok undir 
tjald, ok leyndist þar, allt þar til er biskup kom til kirkju; 
gat bann þá svo talat kjark í Berg, at liann gekk með öðrum 
mönnum. þótti bann jafnan [síðanj heimskari maðr en áðr; 
en þat prófaðist allt sannindi, sem Jörundr biskup hafði sagt,, 
þviat þat var sannliga talat lil Jörundar biskups, at bann var 
bverjuin manni vitrari ok glöggvari' uin alla bluti, sem þá vóru 
á íslandi, meðan bans dagar vóru uppi. Fór Krók-Álfr norðr 
í Dynhaga, ok var þar um vetrinn fram yíir jól; tók liann þá 
sótt, ok andaðist or þeirri, ok liggr á Möðruvöllum í Hörgárdal. 
Var þat flutt líákoni kouúngi, at Íslendíngar befði drepit Álf; 
urðu þar margir eiðurn fyrir at standa.

18. En nú er þár til at taka er frá var horflt, at sira 
Laurentius var í þrándheimi í Niðarósi með Jörundi erkibiskupi 
vel haldinn, sem -fyr var sagt; var þó mörgum mikil öfund á, 
svo framt sem bann var tekinn af erkibiskupi. Einn dag var 
þat, al erkibiskupinn bafði cápitulum með kórsbræðrum ok 
öðrum framnndi klerkum, sem þá bjá bonum vóru; tjáðu [þeirj 
fyrir honum, at honum byrjaði at senda visitatorem út til íslands; 
fluttu þeir fyrir erkibiskupinum, at þar væri bezl lil fallinn sira 
Lafranz, þvi bann var góðr klerkr [ok] barnalinn á íslandi. 
Erkibiskup var þessum flutníngi samþykkr, kallandi sira Lauren- 
tium til sín, birtandi bonum, at liann vildi senda liann lil Is- 
lands í visitationem með erkibiskups valdi, bað bann koma til 
sín næsta dag eptir ok svo gjörði hann. Talaði erkibiskupinn 
þat sama til Laurentii, at hann vildi senda bann lil Islands, 
en sira Laurenlius svaraði svo orðum erkibiskups: „vel viti þér, 
ininn herra, at ek gjöri gjarnan yðarn vilja; en ek kenni mik van- 
færan til þessa sakir allra hluta, en einkanliga mest þat, sem ek hefl 
engan vana2 til at prédika guðs erindi l'yrir fólkinu; ok ef þér 
vilit, al ek ráðimst til þessa embættis, sendil með mér prœdi- 
catorem nokkurn, þann sem teli:' fyrir fólkinu; heflr ek ok talat

') glöggsærri, II. ■j) II; von, .4. j) B ; talaíii, A.
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með bróður Björu af prédikara lifnaði; vill bann fara með mér, 
ef þér vilit, þó svo, at hann vill jafnfram mér hafa vices, ok 
vera svo in negoiio sem ek.” þá talaði herra Jörnndr erki- 
hiskup: lteigi sér þú þella svo glöggt, sira Lafranz, sem luefði 
sjalfum þér til nytsemdar, en þú veizt vel, at vor herra segir 
svo, quod1 : firnne regnum in se divisum desolabitur'; verðr 
þat ok optsinnis, at tvískipt ríki eyðist skjótliga, ok verðr 
sjaldan samþykkiligt sín á meðal; mun þér ok svo gefast 
í þessi grein, at þessa muntú mest iðrast, at þú tekr prédikara 
bróður þér til samlags, því jafnan verða þeir eigi traustir 
í málaferlum, eðr í öðrum félagsskap.” Lögðu þá lil kórsbræðr, 
meir fyrir gráleika sakir við Lafranz en heillar tillögu, at þat 
skyldi hann aldri láta, at hafa bróðurBjörn með sér. Stöðvast 
þá sú ráðagjörð, at þeir bróðir Björn ok sira Lafranz vóru 
skipaðir visitatores út til íslands með jöfuu valdi báðir; hafði 
erkibiskupinn þó miklu meira kærlcika með heimugleik á sira 
Lafranz en til bróður Bjarnar; tóku þeir báðir hinu sterkustu 
bréf í sín erindi til valda. Auðsýndi erkibiskup hvern kærleika 
hann hafði lil sira Lafranz, at liann gaf lionum ineð sínu opuu 
innsigli þrjá[r] membranas; en- þau bréf eru svo felld, at inn- 
sigla skal, en skrifa ekki á; skal sá, sem út er gefit, þá slíkt 
á skrifa sem honum líkar, ok sverja eið áðr, at hann skal 
ekki þat skrifa á, sem til skaða sé þeim scm út gefr eðr hans 
kirkju, ok þenna eið sór sira Laurentius, ok var innsiglat svo 
tveir trúnaðarmenn erkibiskups vóru lijá. Skril'aði ok erki- 
biskupinn út lil biskupanna, Jörundar biskups ok Árna, kærlig 
bréf, at þeir væri fyrnefndum visitatoribus góðviljugir ok til 
styrktar í sínu valdi; vóru þeir síðan ráðnir í skip, þat sem 
lil íslands gekk; tólui visitatores orlof af erkibiskupinum með 
mikilli blíðu.

19. Nú er frá því at segja, al visitatores iétu í haf ok 
urðu vel reiðfara, ok kómu út á Eyrum sunnanlands, riðu 
upp í Skálholt; tók herra Árni biskup við þeim harðla sæmi- 
liga, bjóðandi þeim sitja svo lengi þeiin vel líkaði; þekklust, 
þeir þat gjarnan. Ok svo sem kom hinn næsta dag fyrir 
þorláksmessu um sumarit, lalaði Laurenlius svo til bróður 
Bjarnar: „nú er sókn mikil í Skálholt um allt ísland, ok

i) i gif&spjallinu, It; quc, A. 2) U \ at, .1.
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skaltú, bróðir lijörn, fyrir hilgsa þik um sermon á morgin, 
eirikanliga af dýrð liins heilaga þorláks bisknps, þvíat þat er 
nú viðrkvæmiligast.” j>á svaraði bróðir Björn: „undarligir 
menn ern þér Íslendírigar, þvíat þér kallit þá marga liei- 
laga menn, sem hér hafa vaxit upp hjá yðr, ok í öðrnm 
löndum vita [menn] engi skyn á, því er mikil dirfð yðar ls- 
lendínga, at þér lialdit þenna mann helgan, sem erkibiskups- 
stóllinn í Niðarósi heldr enga minníng af; skal ek heldr í kveld, 
sem þeir klerkarnir ætla at fara lil aptansöngs, fara upp á kór, 
ok fyrirbjóða biskupinum ok öllum lderkum at sýngja af þessuni 
manni þorláki, fyr en þat er lögtekit af vorum herra erki- 
biskupinum, ok öllum biskupum í provincia Nidarosiensis ecclesie, 
ok svo vil ek at þú gjörir, þvíat þú ert í valdi jöfnu ok ek.” 
— „Hætt þú, liættú,” sagði Lauréntius, „ok lát eigi ofar koma 
þessa fólsku, þvíat þat vita allir hér á þessu landi ok svo 
víða annarsstaðar, al hinn heilagi þorlákr biskup er sannheilagr 
maðr, ok hann gjörði margar ágætar jartegnir ok gjörir, ok 
hann mun hefna þér, ef þú bætir eigi við guð ok þennan blezaða 
biskup.” Skildu þcir svo tali, at [sinn veginn1 þólti hvorjum. 
líallaði bróðir Björn til sín steikara sinn, ok bað liann matgjöra 
sér kjöt fyrir þorláksmessu um daginn í Skálholti. þótti þetla 
mjök undarligt; var hríngt til helgihalds um kveldit; ok svo sem 
komit var at aptansöngs tíma, kom maðr skyndiliga til Lauren- 
tii, segjandi, al bróðir Björn bað hann koma skjótliga til sín. 
Hann gekk í þá stofu, sem hann var í; sá hann bróður Björn 
liggja í sæng sinni, stynjándi með sjúkligu andvarpi. Talaði 
þá bróðir Björn til Laurentii: Jivat skal ck at gjöra, kompán, at 
ek em orðinn fyrir svo þúngu áfelli, at svo stíngr mik í hjartað, 
at mér þykir líkara, ef svo [lætr] um tíma, at ek mun skjótt 
deyja.” — JSigi er þat undarligt,” sagði Laurentius, „þó at þér 
beri þetla til, því þú lalaðir mjök óvitrliga í morgin, misgrunandi 
heilagleik þessa ágæta guðs vinar hins heilaga þorláks biskups, 
er skín mörgum ágætum jartegnum, ok svo [sem] menn vita at 
hann er miskunsamr við þá sem lil lians kalla, svo er hann 
ok mjök hefnisamr þeiin sem í móti honum brjóta; at því 
gafst einum dára í Englandi, at hann þóttist gjöra til háðúngar 
ok spotts viðr hinn heilaga þorlák biskup, [takandi eitt mörbjúga,

1) [ sinn sinn, A ; sinn siginn, li.
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framberandifyrirlíkneskiþorláksbiskups* 1, þessum orðum talandi: 
.viltú, mörlandi? -þú ert utan af íslandi;' fékk sá dári svo 
skjóta hefud, at sú höndin sem:1 upp hélt mörbjúganu, varð 
honum stirð sem tré; varð bann þar at standa sem hann var 
kominn, með uppréttri liendi, þar til sem góðir menn báðu fyrir 
honum ok hann iðraðist síns glœps, varð hann lauss.” — „Gjarnan 
vil ek iðrast,” sagði bróðir Björn, .játandi því, [at] trúa satt 
vera alll þat sem af lians dýrð ok heilagleik er sagt héðan af, 
ef hann vill minn krankleika hæta ok af mér taka; þat veiti4 
guð fyrir hans árnaðarorð; skal ek ok prédika á morgin fyrir 
góðu fólki af lians loiligu lífi ok jartegnum.” Ok þegar sem 
hann hafði þessu játað, bvarf í burt af honum hans krankleiki, 
svo liann stóð upp alheill, prédikaði um morgininn fagrliga 
fyrir fólkinu af þorláki biskupi, segjandi Ijósliga ok rös[k]liga, 
hversu honum haföi til borit. l’ékk hinn heilagi þorlákr biskup 
enn.af þessum atlmrð frægð, lof ok dýrð, -sem verðugt er, í 
ölluin hlulum.

Eptir þorláksmcssu hófu visitatores sína visitationem, fyrst 
um Sunnlendínga fjórðúng ok Vestfirðínga fjórðúng. Skoðaði sira 
Laurentius injök al embættisgjörð þeirra presta, sem lítt vóru 
lærðir ok kunnandi, sem margir prófuðust lítt lærðir, í miðil 
hverra var einn prestr, er Eilífr hét, í Gufudal í Vestfirðínga 
fjórðúngi. Hann prófuðu visilatorcs á messusöng ok les, ok 
prófaðist svo lil, at hann kunni nærri lítið í sérhverjum 
þessara bluta. þá sagði Laurentius: „prófum hann á cant- 
ikanum Audite*”, ok svo gjörðu þeir; kunni hann víst eigi 
at lesa Audite. „Ekki má ek,” sagði Eilífr prestr, „gjöra við því, 
at þér prófit mik á því sem vandast fái þér.” — ^Auðsýnt er þat,” 
sagði Laurentius, tlal sjaldan hefir þú [lesit feriales lilurgias6." 
Tóku visitatores messusöng af Eilífi presti, ok allt prestligt 

* embætti, þar til honum [væri kenut, eðr hann1 næmi svo, at 
hann væri embættisfærr. Vóru þat ok nokkorir prestar fleiri, 
at þeir af tóku messusöng fyrir kunnáttuleysi. Visiteruðu þeir 
Skálholts biskupsdæmi um sumarit, ok kómu til allra klaustra 
ok stærri kirkna; var þeim ekki mótreist0 veilt í Skálholts

1) [ b. v. lí. 2) þvíat, b. v. A. s) B; hann, A. 4) veitti, A, B. 
i) þ. e. Audite cceli, sjá 5. Mosb. 32. 0) [ getg.; siingit fe* littsi,

A; lesit fialiter, B. t) [ B> var kennt ábr, A. ») mótris, B.
I. B. 53
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biskupsdæmi, því al herra Árni biskup var maðr lítilátr ok liægr 
viðsæmíngar. [Iíom á' því sumri út herra Bárðr með konúngs- 
ins bréfum ok réttarbótum.

20. Nú er at segja frá því, at svo sem vnitatores höl’ðu 
farit yfir Skálholts biskupsdæmi riðu þeir til Ilóla, ok hittu lierra 
Jörund biskup; tók hann við þcim altiliga2, þó allt með meiri 
blíðu við bróður liirni; fann Laurentius þat skjólt. Bauð herra 
Jörundr biskup bróður Birni þar at sitja um vetrinn, en af 
boðum varö ekki við Laurentium. J»ekklist bróðir Björn boö 
biskups, ok sat á Ilólum um vetrinn. Sira Laurentius fór norðr 
yfir heiði, ok skildusl þcir Jörundr biskup ekki meö mikilli blíðu; 
höfðu frændmenn herra biskups allt í skaupi3 við liann ok at- 
hlátri, brígslandi bonum um sína fyrri daga, erJörundr biskup 
lók liann fátækan ok lét kentia lionum, en nú þykkist hann 
hafa vald yör lionum ok mega af setja hann sínu biskupligu 
valdi með erkibiskups boðskap. Bártt margir öfundarmenn 
fullt róg meðal þeirra. Fór Laurentius lil Eyjafjarðar; bauð 
herra J»órðr honum at sitja bjá sér um vetrinn, (ok þat þekktist 
liann, ok sat bjá honum um velrinn4 með einn svein. Ilérra 
J»órir5 ábóti var þá á Múnka-j»verá.

21. Sá athurðr bafði gjörzt um vorit fyrirfaranda, at 
Solveig Loplsdóltir, kona þorvalds Geirssonar, er þá bjó í Löngu - 
lilið í Hörgárdal, fór lil líða til Bægisár á skírdagskveld, ok ein 
kona með henni; gengu þær báðar; bar svo til, al þær báðar 
gengu ofan í llörgá ok drukknuðu þær; fannst síðan lík Solveigar 
húsfreyju, ok ílulti síðan Jorvaldr Geirsson lík liúsfreyju sinnar 
Solveigar lil Múnka-jncrár, ok gaf þangát mikit oíl'r með lík- 
amanum; átli hún þó leg at Bægisá, bjó þarþásá prestr sem 
Hildibrandr hét, Grímsson. Fátt hafði verit miðil þeirra sira 
llildibrands ok þorvalds, svo it sama vóru ok fáleikar meðal 
þeirra hjónanna j>orvalds ok Solveigar; var prestr jafnan benni 
lil hugganár mcð heilum tillögum. Var þat mikit góz, sem 
j>orvaldr lagði til Múnka-j>verár í sálugjöf eptir liana, en til 
Bægisár lagöi hann ekki meira en xij álnir í legkaup. Kærði 
Ilildibrandr prestr þá um vorit fyrir Jörundi biskupi, ok gjörði 
ekki at. Síðan fór sira Ilildibrandr lil sira Laurenlii á Möðru-

i) [ leiíir. eptir li; enn á, A.
3) ö; sknppi, ,/. j) [ b. v. li.

s) álitlega, //. 
s) getg.; Jióríir, A, li.
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völlu í Kyjafjörð, ok kærði fvrir lionum, [ut liann] Jiótlist eiga 
offr ok yfirsöng' , en líkama liennar eiga at hafa leg í kirkju- 
garði at Kægisá, [með því at eigi var tcstamentum hennar sjálfrar 
vitanda, at luin hefði kjörit sér annarsstaðar leg, en at sókn- 
arkirkju sinni á líægisá-. Laurentius gjörði bréf með áminn- 
íngum til þorvalds, at [hann] skipi aptr líkamanum til Bægisár, 
ellegar gjöri sáttmál með prest, [ok skipti svo viðr kirkjuna sem 
skynsamligt sé, af sálugjöf, en líkaminn hafi frjálsan gröpt á 
Múnka-|>verá með orlofi sira 1 lildibrands3. þorvaldr varð fár 
við þetta hréf, ok sagðist aldri hirða hvat hann segði, vildi 
hafa yfirsögn Jörundar biskups. Síðan fór llildibrandr til 
Múnka-þverár, ok krafði líkamans, bjóðandi honum aptr til þess 
legstaðar, sem liann álti at liafa; síðan krafði hann visitatores 
sér rétl af gjöra sögðu máli. Sira Laurentius áminnti þá ábóta 
ok bræðr, [at] gefa liðugan líkamafnn] eðr gjöra sátlmál á viðr 
prest. Ábóti ok bræðr svöruðu fárliga4 ok buðu til Jörundar 
biskups, ok sögðust aldri sinna hvat hann segði. Síðan gjörði 
Laurentius bréf heima á Möðruvöllum ok fór til Múnka-þverár, 
fór upp á kór einn helgan dag, leggjandi á úrskurð með opnu 
hréfi, at líkamr Solvcigar Loptsdótlur álti leg at Bægisá, fyrir- 
bjóðandi inessuembætti at flylja þar í Kirkjunni meðan líkami 
hennar livílir þar í kirkjugarði. Ábóti ok bræðr báöu Lauren- 
tium gefa sér copiam af úrskurðinum. Laurentius bað þá 
halda úrskurðinn, ok sagðist þá vilja gcfa þeim copiam, elligar 
eigi; skildu þeir þá al sinni með því. Síðan skrifaði ábóti 
vestr til Jörundar biskups ok bróður Bjarnar; létu þeir enn 
sýngja í kirkju sem áðr. Ilerra Jörundr biskup ok bróðir 
Björn skrifuðu norör meö sira Snjólfi, mest þess erindis, al 
þeir vildu fá láta úrskurðarbréf Laurentii honum lil ásak[a]nar, 
ef hann liei'ði skjólliga úrskurðat ok eigi laga geymt; liafði 
þat ok verit norðan sagt, at hefði verit lesit, ok var þat eigi sann- 
indi. Sira Snjólfr kom til Múnka-|>verá[rj með áðrnefndum 
boðskap; var þá ok sent til sira Laurentii ok herra þórðar; 
kómu þeir, las Snjólfr upp brél' [bróður] Bjarnar visitatoris, at 
liann gaf orlof til at sýngja í kirkju, þar lil er þeir Jörundr 
biskup tæki á prófi á málum eplir páska. Slíkt hil sama skrif-

i) en yfirsöng ok ofl'r þóttist hann cign, l>. v. .1.
,) [ v. í «. s) l v. í l). 4) fortiga, J).
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aði Jörundr biskup. Iírafði Snjólfr Laurentium at láta lesa 
úrskurðarbréf sitt; ok eptir þat las Laurentius bréfit, ok sem 
koinit var at enda bréfll, greip ábóti til bréfsins í kirkjunni 
ok margir menn með honum; rifu þeir í sundr bréfit, ok frá 
innsiglit; vóru þeir síðan dregnir ok brundnir út af kirkjunni 
ok kirkjugarðinum, en engi meiri handa-tiltæki urðu þar mönn- 
um til skaða. Yar Laurentius þá svo alli borinn, at tvísýnt var, 
at liann mundi ei skaða af fengit, ef herra þórðr befði eigi 
honum hjálp ok styrk veittan. Var þetta upphaf til sundr- 
þykkis með Laurentio ok Jörundi biskupi; var Snjólfr mest 
þá at sinni, sem oplar, í mólgangi við Laurentium. Varnú kyrt 
fram yfir páska.

22. Eptir Jóns dag Hóla biskups riðu þeir herra Jörundr 
ok bróðir Björn norðr til Möðruvalla í Hörgárdal; kölluðu þeir 
Hildibrand prest á Bægisá lil sín ok svo J>óri ábóta á Múnka- 
J>verá; gjörði biskup sáttmál í milli þeirra; skyldi líkami 
Solveigar hafa frjálsliga lcg al Múnka-þverá, en prestr var leiddr 
af með nokkuru litlu, þvíat þá var endir máls, at Jörundr 
biskup réð [einnj öllu, við hvat mann[a] sem eiga var í Hóla 
biskupsdæmi, því til þrautar var þat, at allir vildu svo sitja ok 
standa ok alla lund vera láta sem haun vildi, þvíat bann hafði 
vitsmuni um alla fram til veraldar vits, en sparði eigi penínga. 
[At þessu sáttmáli' var ekki kvaddr sira Laurentius, reið hann 
þó til móts við þá til Möðruvalla; gjörðist þá greinir ok sundr- 
þykki meðal þeirra bróður Bjarnar; fannstþat á, at bróðir Björn 
vildi allt vera láta eptir því sem Jörundr bisluip vildi. Laur- 
entius beiddi hann ok svo krafði, at þeir skyldu rækta erki- 
biskupsins boðskap, ok visitera kirkju frá kirkju [ok] skoða eptir 
málaferlum. Bróðir Björn sagðist ekki vilja rekast um óbygðir í 
llóla biskupsdæmi, ok sagðist vilja fara suðr til skips, ok svo aptr 
til Noregs. uJ>at er minn vili”, sagði Laurentius, tlat vit ræktim 
sem bezt erendi míns herra erkibiskupsins, ok visitera um allt 
Hóla biskupsdæmi, ok ráðum okkr síðan í skip, þat sem.nú er 
hér á Gáseyri, ok förum þ[ar[ á lil Noregs aptr í sumar”. „Far 
sein þér líkar!”, s.agði bróðir Björn, uekki beptir þú mik af 
minni fyrirætlan”; ok var sú ráðagjörð þeirra Jörundar biskups 
reyndar, at hann skyldi fara í skip fyrir sunnan, ok koma fyrr

í) [ ii; Af þessu samtali, A.
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en Laurentius til Noregs, ok ófrægja framferðir Laurentii. tlþá 
nnintu vilja samþykkja, at ek einn taki upp beggja okkart starf”, 
sagði Laurenlius. — „Far með sem þér líkar!” [sagði bróðir Björn]. 
Fór bróðir lJjörn heim aplr tilHóla með herra Jörundi, ok skildu 
þeir Laurentius þar; þóttist hann nú kominn í þúngt efni: ógjör 
öll erendi i Norðiendínga fjórðúngi; ráðgaðist hann um við vini 
sina, hverju nú væri fram faranda, kenndi hann alla þessa ráða- 
gjörð Jörundi biskupi, þvíat hann vissi, al þat var hans vili 
at visitalores væri í burt sem skjótast. lláðlögðu þeir honum 
l'vrir norðau heiðar', at taka at sér öll völd, ok visitera sub ncyotio 
visitationis, ok fara fram í móti Jörundi biskupi, ef hann vildi 
eigi lilýða boðskap erkibiskups. Skrifaði liann þá til síns kæra 
\inar sira Uatliða Steinssonar, eptir fréttandi, hvat hann ráð- 
legði lionum. Skrifaði hann svo aptr til lians, at liann skyldi 
aptr fara í því skipi sem bróðir Björn, ok hitta svo erkibiskup 
ok kórsbræðr jafnfram honum2, en bað [hannj þess mest varast, 
at gjöra nokkut á móti Jörundi biskupi, eðr fara því nokkru fram 
í móti hans viJja, segjandi, at þó at hann væri góðr klerkr, 
var lians þat cigi at sigra herra Jörund biskup, sakir þeirrar 
hamíngju ok höfðíngsskapar, sem honum fylgði, ok mælti hann 
sér mestan óbata gjöra, at stríða nokkut á móti honum. Ok 
sem þessi boðskapr koin aptr til Laurentii, talaöi hann svo: 
„veit ek at sira Ilalliði, kompán minn, vili mér vel, en ekki má 
liann þat heyra, sakir þeirrar vináttu ok elsku sem hann liefir við 
.lörund biskup, at nokkur maðr tali eðr gjöri í móti honum; [en 
ek skyldumst til® at gjöra boðskap míns herra erkibiskups”. 
Tók iiann þann upp sem honum varð þýngri, at vera eptir í 
Norðlendínga fjórðúngi, eu bróðir Björn fór til Skúlholts fyrst, 
ok siðan í skip; var liann þá gæddr al'Jörundi biskupi góðum 
gjöfum. Skrifaði hann utan með lionum til erkibiskups ok 
kórsbræðra.

þenna velr, sem þá var uinliðinn, bar þat til tiðinda 
fyrir sunnan land á íslandi, at landskjálfti varð svo mikill, al 
ofun féllu þar fyrir xviij bæir. En í Noregi gjörðist þat til 
nýjúnga, at lierra Jörundr erkibiskup tók mikinn krankleika, á 
þann liált, at hann lók fótarmein í fyrstu; síðan sló upp í 
búkinn. Tóku kórsbræðr til sín öll völd ok stjórn, svo í ver-

0 b. v. u. •) II; öbrum, A. i) [ B; ok verbi ek, A.
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aldligum liluluin sem andliguin, svo at eigi var meir lijá hon- 
um en ij sveinar ok sleikari lians; vóru nú ok út skýföir allir 
þeir, sem áðr höfðu verit í vinskap hans, eða með honum 
staðit í málaferlum.

23. Nú er þar lil at taka, sem fyr var frá horíit, at bróðir 
lijörn var í burtu úr Hóla biskupsdæmi, en Laurentius var eptir. 
Var liann eggjaðr af nokkrum, at lianu skyldi byrja upp negotium 
visitationis, ok svo gjörði bann; vildi engi sinna hvat hann 
sagði; skutu allir, þeir sem töluðu til, sínum málum til lierra 
Jörundar [biskupsj, ok kom luinn engri yfirferö [við]. Síðan reið 
hann heim lil llóla, ok krafði biskup at bjóða upp fyrir sér gistíng 
á stöðum; biskup sagðiþt þcss eigi skyldr, sakir þess', at sá 
annarr, sem svo'hár væri í vahli sem bann, var í burt úr [biskups-] 
dæminu. Laurentius sagði: þó at liann vildi vanrækja at visitera 
eðr rækta erkibiskups erindi, eðr3 liann væri Ordauðr, at liann 
skyldi líka vel fram fylgja erendum [sem hans var skylda til;’. 
Samdi þeim biskupi ok Laurentio bér eigi um. Siðau fór 
Laurentius upp á kór einn bátíðisdag, sem þá var nálægr, ok 
lalaði al' mörgum ósiðum, sem fram fór þar lieima á staðnum, 
mest af hórdómi ok frændseinis spelldm; heyrði þat til mesl 
frændkonum biskups, Höðvarsdætrum, er menn vissu eigi, at þær 
befði opinberar skriptir, l'öslur eða útistöður, ok svo víða aun- 
arsstaðar í Ilóla biskupsdæmi, ok margt færi vanrækiliga fram; 
var þá þegar gjört óliljóð. Svo' endi hann sína tölu, [öllum 
beyrunduin ’, at menn skyldu af létta sínum vondum framferðum 
ok til batnaðar snúa. Gáfu frændkonur biskups engan gaum 
at áminníngum ok bans bjálpsamligum kcnníngum, beldr þegar 
sem liann kom út af kirkjunni, eptir messuna, var bonum bríxlat 
ok mörg háðúngarorð veilt af frændum biskups. Vóru þá 
margar greinir milli .lörundar biskups ok Laurentii, svo al 
um síðir snerist upp í fullt liatr. Sá Laurentius, at bann kom 
engri hirtíng áfram við fólkit., síðan biskup var bonum svo 
mótdrægr; tók Laurentius far i Gáseyrarskipinu. Jörundr biskup 
sendi ok utan prest sinn einn, er Guðmundr bét6 Halldórsson, 
við miklu gózi ok presentum lil erkibiskups ok kórsbræðra, 
ok bréfum þeim sein Laurentio vóru í móti. Gjörðist biskup

1) [ b. v. tt. 
t) hjá, A.

») öitr, A.
») [ b. v. li.

») [ b. v. B. 
o) heitir, ö.
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Jörundr mjök ellimóðr; var hann löngnm lieima; þótti honum 
fyrir í at lirekjast ok visitera. Ilafði Laurentius nóterat upp 
mörg málaferli, sem mjök höfðu vanræk[i]liga fram faril ok |hann] 
varð víss, ok hjúskaparmál einkanliga. At síðustu, sein kaup- 
menn [vóru] seglbúnir, kom Laurentius til llóla; töluðust þeir 
hiskup þá við; las Laurentius þá upp þá alla hluti, sem hanu 
hafði sarnan lesit af vanrækt ok ólögligum framferðum biskups; 
tlvil ek ok ekki leynast fyrir yðr, herra biskup, at þessa hluti 
alla mun ek upp lesa fyrir erkihiskupi”. Linaðist Jörundr biskup 
þá, svo segjaridi: býð ekþér þat, sira Laurentius, at vil leggim 
niðr okkur málaferli, ok skrili sáttgjarnliga hvorr með öðr- 
um: vér fram með þér til erkibiskups, en þú sker í sundr þetta 
bréf, sem þú hefir nú upp lesit oss til saka, ok sver þann eið, 
at 11ú skall oss liollr ok trúr”. — „Veit ek”, sagði Laurentius,
, at svo mikill er ríkdómr yðarr, yíirvald ok höfðíngsskapr, at 
þér getið mik sigrat ok undirlagt, [en] eigi lieldr ek þá eið 
þann, sem ek sór fyrir mínum herra erkibiskupinum, at ek 
skyldi lionum sannindi segja af framferðum biskupanna ok mála- 
ferluin”. Ok þegar sem hann hafði varla úti þessa sína lölu, 
spratt Jörundr biskup upp, ok náði Laurentius eigi við hann 
at tala, ok skildu þeir. Fór Laurentius norör á Gáseyri, ok 
svo í skip; létu kaupmenn i haf nærri Hartholomeusmessu; 
byrjaði þeim ekki nijök, ok vóru lengi í hafi; tóku norðr við 
Naumudali í fyrstu, en þó byrjaði þeim þá suðr, ok inn til þránd- 
heims um haustið nærri Michaelsmessu. En þat er at segja 
frá líirni, at hann kom lil þrándheims nærri Maríumessu síð- 
ari, kom hann með hrél' ok boðskap Jörundar biskups, ok bar 
hann eigi af heilu söguna Lafranzi, segjandi hann hafa þau 
mörg bréf erkibiskups upp lesit á Islandi, al hann kvazt eigi 
vila, hversu liann hafði al komizt; hlýddu kórsbræðr fullvel á 
þenna hans framburð; var þá þegar sú ráðagjörð gjör, at 
þegar sem hann kæmi fram þangat skyldi gripit hans allt góz, 
bréf ok skilríki, en reka hann í myrkvastofu. Hrópaði Björn 
liann sem harm orkaði; var þó' því mest trúat, sem Jörundr 
biskup hafði skrifat fram, til erkibiskups ok kórsbræðra.

24. Nú er at segja frá því, at Laurentius lét flytja 
sik frá kaupskipinu inn til bæjarins, ok vissi ekki hvat líll 
var, [en þeir höfðu lagt við llólm, ok vissu sér eingis ótla

i) li; þá, A.
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vonir1. Af þessu liöfðu kórsbræðr þegar njósn, <ik sendu 
sveina sína ofan á bryggjurnar með nokkura klerka; ok þegar 
sem Laurentius ætlaði at stíga af bátnum, ok liann sté upp á 
bryggjurnar, gripu klerkarnir liann, svo segjandi: „þú Lafranz, 
skall fara með oss, þör er fyrir búit herbergi þat, sem vér 
skulum fylgja þér til”. Hlupu þá þegar at fjöldi vopnaðra manna; 
leiddu þeir bann í meðal sín í fyrstu, ok þegar bann skynjaði 
at bann var fangi, vildi bann viðr brjótast; gjörðu þeir ýinist al 
þeir drógu hann eðr báru, þó með engri vægð, þar til sem 
þcir kómu at myrkvastofu, sem svívirðiligast var, ok köllul var 
Gulskitni2, þar var honum lirundit ok steypt niðr, var þar bæði 
fúll ok kalt, ok svo myrkt, at eigi sá banda sinna skii; síðan 
var járnhurð læst, þeirri sem fyrir myrkvastofu var; bélt Laur- 
entio við óviti sem bann kom niðr á steinmúrinn; ok sem 
bann vitkaðist signdi bann sik, ok bað guð bjálpa sér. Reist- 
ist bann þá upp; fann liann, al þar máttu eigi vera meir en 
þrír menn senn. Ekki var þar ok lífs kvikindi. Svo skjótt 
[var] farit nt [icssu, sem nú var frá sagt, al bvorki kom þessi 
maðr Laurentius fyrir sik orð[ij né eiði sér til afsak[a]nar eðr 
bjálpar síns máls; ok svo sem þetta var at gjört, gengu þeir 
til kórsbræðra, ok sögðu þeim bvar komil var; siðan sendu 
sömu menn út til kaupskipsins, [upp at taka:t þat góz sem 
Laurentius bafði átt í skipinu; vóru kaupmenn svo baldinorðir, 
at þeir vildu engan blut segja þeim, ok tóku í fyrstu til vopna, 
ok vildu verja, at þeir tæki þar enga rannsókn uppi. [>á tóku 
þeir svein bans, er bann bafði baft, ok vildu nauðga bonum lil 
at bann segði; vildi hann þat með engu móti. Vísir urðit þeir þó 
af einum þræuzkum kaupmannssveini bvar kistur baus vóru. 
Var þegar gripit ok fært í burt á biskupsgnrð allt þat góz, sem 
hann átti, mitina ok meira4 , undir vald kórsbræðra ok Niðar- 
ósskirkju: kistur brotnar upp ; öll bréf ok skilr/ki bans vóru 
gripin frá bonum, ok lesin fyrir kórsbræðrum. Sögðu þeir at 
bann befði nokkur þau bréf, at þeir vissu eigi bvaðan þau 
vóru at komin, ok epkibiskup bafði ekki bonurn út gelit, ok þat 
var þó með engu móti prófat. Höfðu kórsbræðr capitula um 
daginn eptir sem Laurentio var inn kastað í myrkvastofu;

i) [ b. v. 1). 2) gTillkittiii, A (hór og bls. 820)j gullkittni, U.
») [ b. v. li. 4) var gripit, b. v. A.
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kom þá engi mnðr til þeirra, ok vissu menn ekki livat þeir 
tracteruðu. En þat [er at segja1 frá Laurentio, at hann var 
í sörnu myrkvastofu ij nætr, ok har til hans sá sem gcymdi 
myrkvastofuna, kveld ok morgin, braitð ok lítið íleski ok súrt 
mungát; neytli hann þess nær ekki. Illupu ok samau sveinar 
erkibiskups, sem verit liöfðu, ok nrnrgir kunníngjar hans í 
býnum, sem verit höfðu, þá er hann var í sínum heiðri, segj- 
andi Ijósliga kórsbrœðrum, at þetta vóru syrgiligir hlutir sem 
þeir gjörðu, at grípa manninn ok í myrkvastofu svelta, fyr en 
prófat væri hvat hann hefði gjört, ok eplir prófan gengi mál 
lians. þeir sögðu, at þat var auðprófat, at hann hefði farit 
ineð falsbréf [til íslands, ok komizt at innsigli erkibiskups, ok 
skrifat undir bréf2 með þeim skilníngi, sent hann vildi sjálfr 
setl hafa. ]>á töluðu ménn, hví hann skyldi eigi ná at hitta erki- 
hiskupinn. ]>cir sögðu3 at hann væri honum svo reiðr, fyrir 
llutníng hróður Bjarnar ok bréf Jörundar biskups á Hólum, at 
hann vildi með engu móti sjá hann. Vóru þat ósannindi þeirra, 
því öll bréf ok boðskap tóku kórsbræðr til sín; þeir skipuðu 
ok öllum málum, ok sljórnuðu öllum hlutum, svo4 veraldligum 
sem andligum, en erkibiskupinn lá í sínum hannkvælum, ok 
vóru öll ráð af honum lekin. Eilífr, sem síðan [var[ kosinn 
til erkibiskups, var ojjicialis, en sira Auðunn rauðr var einn 
hverr gildastr ok ríkastr ok mest metinn af öllum kórsbræðr- 
um. Sighvatr landi var dauðr. Vóru þeir Eilífr ok Auðunn 
þúngastir Laurentio, þviat hann hafði áðr lesit bannsetníngar- 
bréf á kór yfir þeim, því engi treystist annarr til. Sira Sala- 
mon var þá nýtekinn kórshróðir, ok fyrir litlu koininn frá stu- 
dium; lagði liann aldri í móti Laurentio, ok svo enn tveir aðrir, 
en þá vóru allir aðrir honum lil mótdrægis.

25. Nú er þar til at taka, at svo sem liann hafði veril ij 
nætr sveltr í myrkvastofunni létu kórsbræðr kalla hann; sátu 
þeir allir í hekkinn, sem vani var, en hann var settr niðr á 
gólf, ok fjöturr á fótum, ok var hann mjök lágt[al]aðr, því mjök 
hafði liðit at honum í myrkvastofunni, ok áðr hafrekinn maðr, 
ok því var von, at hann væri ekki mjök hátalaðr, en þó heils- 
aði liann upp á þá. J»á þögðu þeir við honum. þá töluðu

i) [ li-, var sagt var, .4. 
í) í, b. v. .4.

0 [ b. v. II. a) lionum, b. v. .4.
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þeir: uallt æptir þú hærra, sira Lafranz, þá þú last bannsetn- 
íngarfbréf] yflr oss.” — „Kunnit mik ei þess, þó at ek gjörða 
boðskap míns herra,” sagði liann. — uNú skal auðsýna ok opin- 
bera”, (sögðu þeir', usakir þær sem [þér eru- gefnar”. Var þá lesit 
bréfþat er þeir höfðu gjört, at honum vóru gefnar tvær sakir: 
önnur, at hann hefði falsat bréf erkibiskups, en sú fyrri, at haun 
hefði sukkat gózi ok offri hins heilaga Ólafs, þá er hann hafði með 
at taka offrinu, ok var til skipaðr af erkibiskupinum; var honum 
aldri þessi sök fyr gefln, áör hann fór til íslands. J»á vóru lesin 
bréf þau, sem Jörundr biskup af Hólum hafði skrifat honum 
til þúnga. Var Laurentius þá eptir spurðr, livort hann vildi 
meðganga þessum hlutum óþrúgaðr, ok þá skyldi þeir sinna 
máli hans. [Hann segir þá®: J valdi yðru er nú, hversu þér 
vilit skipa með mik, eðr hvort ek skal lífinu halda eðr ei, en 
ekki segi ek þat upp á mik, sem ekki hefi ek gjört.” þáhlupu 
upp nokkurir al' kórsbræðrum, svo segjandi: „of lítt er hann 
enn prísaðr lil þess; mun liann allt lleira segja, ef hanu l'err 
aptr í Gulskitni.” [>á vóru houum boðnir ij kostir: at gjöra 
þar í Noregi slíka skript, sem ofl'icialis setti honum, eða fara 
aptr til íslands undir váld Jörundar biskups, ok4 vera í haldi 
þar til hann færi í skip. u[»at mun ek taka, sem tlestir munu 
sízt ætla,” sagði Laurentius, uþat kýs ek," sagði hann, „at þér 
sendit mik út til Islands uridir vald Jörundar biskups.” Lýsti 
officialis því, al hvert þat plagg, sem liann hal'ði með farit, 
skyldi heilög Niðarósskirkja eiga5; var honum fengit þat her- 
bergi, sem á var gluggr, ok liann mátti lesa við tíðir sínar, 
ok fengit til kostar brauð lítið ok annanu rétt, ok þar með drekka 
nuingát lítið; haf'ði hann Ijötur á fótum um nætr; þrútnuðu 
upp á honum fætrnir, cn skyrbjúgr hljóp í búkinn; kómu ís- 
lendíngar jafnan til gluggsins ok töluðu við hann; báru margir 
menn til hans kost ok drukk, svo at hann hindraði ekki6 þar- 
fyrir. þella var sagt kórsbræðrum, ok létu þeir járngadda 
utan við gluggann, svo at engi skyldi mega tala við hann. Kom 
sú kona lil hans, er þuríðr hét, Árnadótlir, ok hanu átti með 
pilt einn er Árni hét, optsinnis til gluggsins, ok færði honmn 
nokkut til kostar eöa hjálpar, þat sem hún mátti.

1) [ b. v. eptir H. 2) [ lefbr. samkv. B; honum vóru, A.
») [ b. v. B. 4) li; et>a, A. s) ok átt lieffei, b. v. A. 0) b. v. B.
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2C. JNú svo sem hann var í þessum þrautum litu margir 
miskunnar augum til hans, ok sýndu honum nokkra huggan í 
orðum eða gjörðum. Var sama grimd þeirra kórsbrœðra til 
lians, ok mátti þat ekki heyra, at honum vœri til at'sak[a]nar 
sinna mála. Einn tíma var svo komit, at hann hafði fengit 
leyfl til at koma í herberg[ij erkibiskups, sem hann lá í sjúkleika 
sínum, þó at óvitandum kórsbræðrum í fyrstu. Svo sem Lau- 
rentius var kominn inn í herhérgit ok fjöturr á fótum, varð 
vist um af speorum ok njósnarmönnum kórsbræðra; var hann 
þá dreginn út, ok farit með ekki þyrmliga; spurði' erkibisk- 
upinn, hvat harki var í herberginu; honum var sagt, atLafranz 
væri kominn inn í stofuna, ok vildi hafa talat viö hann, ok var 
í fjötrum, ok þá var honum kippt út nauðigum. Erkibiskupinn 
segir þá með þúngu andvarpi: Uguð virði við hann, undir hví- 
líkum5 þúnga hann á at standa af sínum mótstöðumönnum, 
ok þolir hann þetta fyrir þá dygð ok þjónuslu, sern h.ann veitti 
oss; en hvat mun honum stoða al hitta oss, þar sem hvorum- 
tveggjum okkrum eykst harmr al sjá annann; liann sér hörmúng 
ok kran[k]leika á mér, en ek sé eymd á honum.” J>á svaraði 
einn þjónustumaðr erkibiskup[s]: „þat þykkir honnm þúngast,” 
sagði hann, „at svo cr sagt honum, at þetta sé yðar skipan, 
at hann er svo harðliga tekinn, ok þetta sé gjört eptir yðrum 
boðskap.” þá talaði erkibiskupinn: „hví3 munu menn slíkt 
tala? þat er aldri mitl boð; vita muntu þat, at svo [sem] vér 
tókum þenna krankleika tóku kórsbræðr af oss öll völd, svo í 
andligum sem veraldligum hlutum, ok því síðr skipum vér 
nokkrum hlutum eða stjórnum, at vér ráðum eigi hvat vér etum 
eðr drekkum dagliga; eru þeir þeim öllum grimmari, sem stóðu 
með oss, þá er vér höfðum at standa í málaferlum við þá. 
Er þat nú auðsýnt, at guð bannar eigi at svo standi um tíma; 
en lát segja Lafranzi, at hann beri sik sem kar[l]mánnligast, því 
at ef hann heldr lífinu, er vonligt, at guð auðsýni hvorir réttara 
hafa staðit.” Var þetta sagt Laurentio, ok var honum mikil 
huggan at orðum erkihiskups. Létu kórsbræðr hafa nú ríkari 
var[ðh]öld en áðr á Laurentio, svo at hann mætti hvergi hrærast 
eðr brott komast'.

1) Jörundr, b. v. A. 
4) komist, A.

2) þvilikum A. j) þvi, A.
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27. Allt góz Laurentii var gripit, sem vér sögðum, upp 
á erkibiskups garði, en [bókum þeim1 semhannátti varð undan 
skotið; var þal gjört með klókleika á þann iiátt, at ýmsir prestar 
eignuðu sér afíslandi4, sem þá vóru í f>rándheimi um vetrinn. 
Var Laurentius í þessu haldi urn allan vetrinn, ok var þat 
miskunn guðs at hann liélt lífmu, en móti náttúrligu eðli at 
hann tapaði eigi heilsunni. Um vorit, Ijórum nótlum fyrir festum 
Tiburtii et Valcriani, sálaðist Jörundr erkibiskup; var þá kosinu 
til erkibiskups Eilífr, er vérfyrgátum; var liann góðsiðugr maðr.

J>at varð lil tíðinda á Islandi, sem mikil hörmúng var 
í, at brann kirkja í Skálholti na:stu nótt fyrir Pálsmessu, svo 
skjótt sem menn eta mat sinn drykkjarlaust; var þá hvorki 
eptir aska né kol, þvíat or lopti ofan kom eldr sá. J>á and- 
aðist Höskuldr ábóti frá þíngeyrum ok margir prestar á íslandi: 
sira Gamli á Höskuldstöðuin, ágætr prédikari, ok valdi or presta 
ok leikmenn, [bændr góða3; var þat kallat inaundauðavor. f>á 
var ok veginn berra Kolbeinn Itjarnarson af Karlamagnúsi ok 
þorsteini. 1 Noregi var drepinn Ögmundr únginndanz. Ófriðr 
í Noregi af hernaði Eireks Svíahertoga. Utanför herra Árna 
biskups af Skálholti eptir kirkjubrunann.

28. Nú er i'rá því at segja, at kórsbræðr létu sira Lafranz 
fara á kaupskip fjötraðan, ok skrifuðu út með honum til Jör- 
undar bisluips; var liann sviptr öllu sínu gózi, utan þal sem 
hann vildi gjarnast lial'a; vóru þat bækr bans, er á vóru lög 
heilagrar kirkju; varð þeim undan skotið. Létu þeir í baf ok 
urðu vel reiðfara; tóku með höldnu ok heilu á Gáseyri. Brutu 
kaupmenn af Laurentio fjötur, þegar þeir kómu í bal', sögðu 
þat eigi venjuligt, at ílytja menn í prísund eða fangelsi um 
slór höf. Skjúlliga var skilat boðskap kórsbræðra [til Jörundar 
biskups4, í hverjum þeir sendu sira Lafranz undir hans umdæmi, 
ok hversu þe'ir þóltust hafa tekit próf á lians málum, eptir því 
sagt var. Kom Laurentius lieim til Ilóla; [ok sem hann gekk 
inn í þat herbergi, sem biskup var í, féli liaun á kné, en5 
biskup stóð upp í móti honum, ok bað bann sitja hjá sér, ok 
svo sal hann undir matborði; var biskup binn [blíðasti við

i) [ bækr þær, A. 2) sem þá vóru af Islandi, b. v. A.
3) [ b. v. Ann. [ b. v. II.
») [ 11; ok bitti J>ar Jörurul biskup, bibjantli liann fyrirlátníngar, en, A.
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hann1, ok bað sira Lafranz at hvlla sik þar þrjár nætr, ok svo 
gjörði hann. At þeim liðnum let biskup kalla Laurentium í 
skrúðhús með kennimöunum; lét hann þá upp lesa boðskap 
erkibiskupsefnis ok svo kórsbræðra. Sira Laurentius spurði þá 
bisktipinn, hverir vegir skyldu á hans máli. tlEkki treystist ek 
at gefa þér aptr messusöng fyrir þeirra framferði kórsbræðra, 
en ek segi þér, at þú skalt at frjálsu fara fyrir mér um ísland, 
livert þér líkar, svo í Skálholts biskupsdœmi, ef þér líkar þar 
niðr at koma, eðr í klaustrum; máttu ok sýna mikla nylsemd 
af þér í Iæríngu ok kcnnslu, þar scm þú kannt fram al koma.” 
— uEnginn hlutr þiki tnér svo þúngr sem sá,” sagði Lauren- 
tius, uat ek skal eigi hafa messuembætti.” — uEkki fær þú 
þat,” sagði biskup, ok stökk upp ok gekk í burt af herberginu. 
Eptirfarandi nátt var Laurentius á llólutn, þá dreymdi hann 
merkiligan draum, at liann þóttist standa upp yíir lestrakór; 
ltann þóttist halda á einni oblátu, svo liátt upp sem þá er 
prestr heldr upp í tnessu; á þessari oblucionv var merkt Alpha 
ok O. Einn prestr var þar kominn norðan um beiði, gamall, 
ok þó vel ok sæmiliga kunnandi, þeir lásu um morgininn eptir 
tíðir báðir saman. Laurentius sagði honum draum sinn. [Prestr- 
inn mælti]: uþar sem þú varl kominn yfir kórinn hér at Hólum, 
þar muntu vera settr ok yfirskipaðr þann kennimanna kór, sem 
hér á llólum er, en þar sem þú hélt oUacioncm, þar liafðir 
þú hit æðsta vald ok embælti í höndum, ok var rnerkt á Alplm 
ok O, þat þýðist upphaf ok endir: svo sem þú hafðir hér skóla 
ok namt hér í fyrstu æfi þinnar, svo mun hér ok verða endir 
þinna lífdaga, í hinu liæsta valdi seltr ok skipaðr’’. — ,,Hætt[ú], 
liættú, prestrinn minn”, sagði Laurentius, „þvíat svo em ek fyrir- 
lagðr ok niðrstiginu nú, at þal munu mínir mótstöðumenn 
ætla, iit aldri skyli ek heiðrsmaðr verða, enda mun nokkurr 
annarr eiga þenna draum”. Síðan fór Laurenlius vestr yfir 
Vatnsskarð, ok var þá Guðmundr vígðr til ábóta at þíngeyrutn 
í stað llöskuldar tnóðurbróður síns; kom Laurentius þar, ok 
bauð al kenna þar bræðrum eða klerkum; en Guðmundr ábóti 
treystist þá eigi al taka við ltonum, þvíat svo var liermt af orðum 
Jörundar biskttps, at ltann vildi ekki at Laurenlius væri norð- 
anlands í HÓla biskupsdæmi. J>aðan fór hann til vinar síns,

i) ] U\ kátasti, A.
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sira Hafliða Stcinssouar á Hreiðabólstað í Yestrliópi; gekk sira 
llafliði iit í móti sira Laurenlio ok tók við Iionum báðum hönd- 
um, ok lét tjalda stofu sína, ok setti lianu el næsta sér, ok 
veitti lionum svo sœmiliga sem einum biskupi. J»á töluðu heima- 
menn sira llafliða, hví1 liann gjörði sér svo mikit at um þenna 
mann Lafranz, í svo mikilli óblíðu sern liann var við Jörund 
biskup. J>á svaraði sira Ilafliði luitt, svo at allir heyrðu: (lþat munu 
muna synir mínir ok margir aðrir, al þessi króknefrinn, sem 
nú sitr hér hjá mér, Lafranz, þann sem allir fyrirlíta nú, hann 
mun verða biskup á Ilólum”. Var sira Ilafliði í mörgum lilut- 
um forspár. þaðan fór sira Laurentius suðr um land. Ilauð 
þorlákr ábóti honum austr í Ver, al kenna þar; þekktist hann 
þat, ok var þar um xij mánuðu, hélt þar skóla ok kenndi mörg- 
um klerkum ok bræðrum. [J>ar kenndi hann einum fátækmn 
klerk, er þorlákr ábóli veitti, er Itunólfr hét; gaf sira Hafljði 
honum skólanafn, at hann skyldi heita amma, ok svo var liann 
kallaðr síðan; varð hann framr síðan'ok góðr klerkr-.

29. þat gjörðistþá lil líðinda á þeim misserum, at þá kom 
Árni bjskup llelgason með miklu valdi, er Hákon konúngr hafði 
gefll honum, ok þar meö kirkjuvið, al upp skyldi reisast þar með 
kirkjan í Skálholti. þá koin ok út páfa boðskapr um Jórsala 
gjöf. Víg Karlamagnús ok þorsteins. [Víg Orms5. líólnasótl 
mikil um alll ísland ok dóu margir úngir menn. — Annat ár 
eptir gjörðist þat lil liðinda, at kennimanna l'undr var apml 
Viennam in Gallia. Var Laurentius þá í Veri í þykkvabæ 
annat árit, ok kenndi þar; kom þá enn sú vissa norðan Irá IIól- 
um, al kórsbræðrum mislíkaði at Laurentius væri vel tekinn, en 
honum stæði [>at at vera í skriptum. ]>á treystisl þorlákr ábóti eigi 
at halda hann. Ilauð Uallr Sigurðsson honum þá til Dals [undir 
Eyjafjöll4 ; höfðu þcir Sigurðjr] seltjörn, faðir hans, ok Laurentius 
forðum í Eyjafirði verit góðir vinir. Eór Laurentius þá til llalls 
í Dal; var liann þar um vetrinn, ok um vorit vildi liann fara 
þaðan I burt, því al siðir þeirra Laurentii ok [HallsJ vóru eigi 
líkir. Var Laurentio þá injök áhugamikit, hvar liann mundi 
niðr koma. Ok cinn morgin um vorit, sem Laurentius lá í 
sæng sinni, hann var þá mart hugsandi, mest um þat, hvar 
hann mundi niðr koma eða lil hjálpar verða. [>á þótti honum

i) ]>vi, A. .) [ v. í ll. ) [ 1>. v. Ann. 4) [ b. v. li.
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renna á sik léttr liöfgi; lionum þólti maðr ganga í herbergit 
þar sem liann lá, hann var í kennimanns búnaði, gekk liann 
þar framun at sænginni, sem hann lá í, svo til lians talandi: 
„satt er þat, at þú erl í miklum þrautum ok nauðum, en ek 
logg þat ráð til með þér, sem til betrunar mun snúast um 
þitt efni, ef þú heldr þvi: les dagliga heilags anda tíðir, ok 
gleym því eigi, ok mun heilags anda miskunn hugga þik, ok 
leysa þína kvöl ok þraut”. Ok þegar sem þessi maðr hafði þetta 
talat, hvarf hann burt frá bonum. likki varð Laurentio fyrir 
at spyrja liann nokkurs, eða liverr bann var, þvíat þetta bar 
skjótliga fyrir hann, ok svo skjótliga vaknaði liann; gjörði hann 
guði þakkir fyrir vitrunina, [en byrjaði upp tíðahaldit', hélt bann 
siðan þessum tíðum til dauöadags. Fám nóttum síðar en þelta 
gjörðist kom bréf af Norðlendínga fjörðúngi til Laurentii, frá 
þóri ábóta af Múnka - þverá, at hann bauð sira Lafranz norðr 
lil sín, at kenna þar bræðrum ok klerkum mn xij mánaði fyrst, 
ok bér liafði liann [lil] orlof Jörundar biskups; fékk bann sér 
síðan færleika norðr; kom bann til IVlúnka - þveráfr], sem vér 
gátum, ok tók þórir ábóti ok bræðr líkuliga \ið bonum, keivndi 
bann þar bræðrum ok klerkum.

30. þat gjörðist til tíðinda um sumarit, at herra Kristiforus 
kom út2, ok herra ívarr hólmr. Andlát Evfemie drottningar. 
Kómu sendiboðar herra páfans til Noregs. Á þeim misserum and- 
aðist berra þórðr ok herra Loptr. Á næsta velri eptir andaðist 
virðuligr herra Jörundr biskup á Ilólum, á Brigittar messu, ]iá 
liafði hann biskup verit vj vetr ok fjðreligir. lteist[i] hann 
upp ij klaustr, á iMöðruvöllum ok Stað í Ileyninesi; lél bann 
upp smíða kirkjuna á Ilólum, ok prýddi bana at klukkum ok 
skrúða, ok auðgaöi staðinn at löndum ok eignum, gulli ok 
brenndu silfri, ok öðrum góðum gripum, svo sýnast mun meðan 
ísland er byggt. þat er eigi gleymanda, hversu til bar, er Lau- 
rentius frétti framl'erð ok andlát berra Jörundar biskups; bann 
var staddr í múnkastofu áþverá; var ]iá liríngl öllum klukkum 
til sálutíða. Sem sendiboði kom frá Hólum ineð tíöindi, 
;,slóð Laurenlius upp sem aðrir skjótliga, ok'iueð þeirri skynd- 
íngu sinnar uppstöðu fékk liann þann krankleika, sem aldri 
skildist viö hann til dauöadags, en þat var smáþarmamein;

) [ b. v. H. 11 andalfcist tierra Christophorus, Ann. a) svo, b. v. A.
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vottaði liami þetta sjálfr fyrir sínum trúnaðarmanni einum. Herra 
Jörundr biskup skipaði [áðr en hann andaðisl1 sira þorsteini 
lllugasyni, er skarðsteinn var kallaðr, o/ficiolatum llóla kirkju, en 
sira Koðran [Ilranason] af tirenjaðarslöðum kallaðist vera coad- 
jutor Jörundar biskups, skipaðr af Eilifi erkibiskupi; en meðr því 
at sira Koðran hafði meira gengi, ok llestir vildu svo tala ok 
gjöra sem liann vildi, þá tók hann öll völd í andligum hlutum 
í Hóla biskupsdæmi. Var Laurentius á Múnka-þverá um vetrinn; 
lóku [iar margir mikinn þrifnað af hans læríngu. Um vorit eptir 
kom sira Koðran til Múnka-þverár; var honum þar l'agnat sem 
einum biskupi. Næsta dag eptir kallaði sira Iíoðran marga 
menn lærða at sér, [ok] tjáði fyrir þeim þau bréf, sein erkibisk- 
upinn bafði honum út geQt, at hann skyldi vera coadjulor herra 
Jörundar, er hann var sagðr ellimóðr ok ófærr, en þat hafði 
sagt [verit] annarsvegar en var, því2 Jörundr biskup mátti vel 
hakla öllum síuum völdum fyrir færleiks sakir ok [h|rumleika, 
þó al hann væri gamall at ára tölu. Ok eplir upplesin bréfm, 
þau sem sira Koðrau lét upp lesa, skaut hann á langri tölu, eptir- 
spyrjandi, hvat mönnum svndist um, livorr þeirra ælti o/]'icialis 
at vera, sira þorsteinu, sem Jörundr biskup liafði skipat, eðr 
hann; þóttist liann vera voldugri, sakir bréfanna þeirra sem 
erkibiskupinn hafði gefil honum. Dlupu þegar allir upp með 
einu orðferli, at lians vald væri meira, sakir þess at hann hefði 
af erkibiskupi, en sira þorsteinn af Jörundi biskupi. þar var 
inni sira Lafran/. ok sal yztr af prestum. þá talaði sira Iíoðran: 
„hvat sýnist þér, Lafranz? þú kannt vel kirkjunnar lög, seg hvat 
þér sýnist lög, hvorr okkar sira þorsteins á at vera officialis 
Hóla kirkju, svo til komnu.” Sira Laurentius svaraði: „hví spyri 
þér, sira Iioðrau, slíkra hluta? faril heldr heim tilllóla ok látið 
kirkjunnar lagabækr segja yðr, því at þa;r ákveða þetta ljósliga; 
en kunnigt er mér þetta mál, at þér, sira Iíoðran, vórut skip- 
aðir af erkibiskupi at vera coadjutor herra Jörundar biskups 
honum lifanda, er hann var ellimóðr; en svo sem liann fór 
fram af heiminum var ent hans vald í þessum heimi; svo ok 
eigi síðr var úti ok dautt yðvart vald [al] biskupinum dauðfum]. 
En meðr því at hann var heillar samvizku, er liann skipaði 
sira þorsteini officiolatum3 ok vald i andliguin hlutum yfir Ilóla

i) | b. v. B. '0 setg-; en, A. i) o/ficialem, A.
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biskupsdæmi, því er þat minn skilnfngr, at sú skipan á at 
slanda, sem liann gjörði á síðustum dögum sínum.” Viðr þessi 
orð Laurentii varð sira Koðran svo reiðr ok æfr, at hann 
talaði opinberliga þessi orð: „verð uti, vondr falsari! skaltu 
hér ok engin lög um segja.” — uJ>at má ek gjöra,” sagði Lau- 
rentius, ,,at ganga út frá yðr, en svo mun ganga meðal dýrra 
klerka, sem ek segir um þetta mál." Var ok svo síðan or- 
skurðat af erkibiskupinum, sem hann frétti at sira ]>orsteinn 
hafði átt at liafa officialisdæmi, en eigi sira Koðran. Mátti sira 
Laurentius aldri koma í augsýu sira Koðrani, meðan hann var 
at Mú[n]ka-I»verá, bauð liann ok }>óri ábóta, at hann skyldi láta 
liann fara þaðan í burt; fór |»á sira Laurentius vestr til [>íng- 
eyra; tók herra Guðmundr ábóli feginsamliga \ið honum; setti 
hanu þar skóla; kenndi hann þar Guðmundi ábóta ok mörgum 
öðrum. Djákni var þar sá einn, erEgill hét, Eyjólfs son gull- 
smiðs ok þorgerðar Egilsdóttur; á þenna mann lagði Laurentius 
alla ástundan, at kenna latínu; kunni hann sér vel í nyt at 
færa; varö liann framr lil lærdóms ok versificator sæmiligr. 
Marga aðra iærði Laurentius, af hverjum vóru þessir fremstir: 
[>órðr son Guðmundar lögmanns; fátækr piltr, er Ólaf[r] hét 
lljaltason, honum kenndi hann svo, at [hann] varð góðr klerkr, 
ok var síðan skólameistari á llólum. Sira Ilaíliði á Itreiða- 
bólstað kom ok undir bann syni sínum, er Einarr hét, var hann 
þá x vetra; fór hann þaðan til Hóla, sem Auðunn biskup kom 
út, ok var allan tíma meðr hans dóttursonum á Hólum, meðan 
hann var þar biskup, þvíat þeir sira Ilafliði ok herra Auðunn 
biskup vóru kærastir vinir.

31. Nú er frá því at segja, at á þvi sumri eptirfaranda, 
sem herra Jörundr biskup sálaðist, fór utan sira þorsteinn 
lllugason, ok Snjólfr* 1 Sumarliðason, ok kónm með tiðindum 
um fráfall Jörundar biskups; var þá kosinn til llólabisknps 
Auðunn rauðr, sá er mestháttar var af kórsbræðrum; var hann 
lengi féhirðir Hákonar konúngs ok konúnginum kærastr af 
öllum kórsbræðrum. Töluðu þat margir, at því kusu þeir 
Auðun til biskups á Hólum á íslandi, at þeir þóttust engan 
framgang fá af konúnginum meðan Auðunn var nálægr, þvíat 
iiann var fremst heyrðr af konúnginum. Yar hann vígðr til

i) Snœúlfr, .lm>. (avallt).
1. B. 54
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biskups á Katrínarmessu; liafði liann lengi áðr haldit kirkjuna 
uorðr á Hálogalandi, er á þrándarnesi heitir; var hann forráðs- 
maðr, ríkr at auðæfum; átli Klemet bóndi dóttur hans, er Oliif 
hét, hafði hún átt áðr bónda er J>orsteinn hét; vóru synir 
hans ok Ólöfar: Eysteinn rauðr ok þorbergr rauðr, en Vígleikr 
hét sonr Klemets bónda ok Ólöfar.

Á því ári braut Uxann, kaupskipit, á Eyri'. J>á varð hark 
meðr Austmönnum ok Gizuri galla, svo at þeir lömdu hann. 
Vrar þá harðr vetr, er Jörundr biskup sálaðist, var sá vetr 
kallaðr hrossafellisvetr. Á næsta ári, sem Auðunn biskup var 
vígðr, andaðist Clemens páfi; þá var svikinn keisarinn á páska- 
daginn, með þeim hætli, at þá er hann hafði tekit corpus domini, þá 
var borit eitr í kalikinn er hann drakk af, ok þar af fékk hann 
bana. [>á kórnu þeir sira J>orsteinn ok sira Snjólfr út um sumarit 
með páfa boðskap, al gjalda tiund af öllum kirkna eignum; þeir 
vóru ok skipaðir officiales af herra Auðunni biskupi um allt Hóla 
biskupsdæmi, en herra Auðunn biskup var í Noregi um vetrinn.

32. Á næsta ári eptir um sumarit korn Auðunn biskup 
út til íslands, kom hann út á Seleyri; reið hann norðr Sand 
til Hóla; vóru þar allir mestháttar prestar fyrir; var á staðn- 
um ómclnaðarsamliga við honurn tekit; var hann mjök stirðr 
af reið, þvíat hann var maðr gamall; höfðu þeir sira Koðran 
ok sira Snjólfr alll í skaupi við liann; lét hann sér fátt um 
finnast. Let hann flytja sunnan af Eyri timbrstokka, hvar af 
hann lét smíða timbrstofuna á Hólum. Um haustið visiteraði 
Auðunn biskup um vestrsveitir, ok vígði kirkju at þíngeyrum; 
var Laurentius þar þá; gaf Auðunn öngan gaum at honum í 
þat sinni, enda gafst Laurentius ekki fyrir honum. Vóru margir 
hlutir talaðir fyrir Auðunni biskupi, þeir sem ónauðsynligir 
vóru, en honum var ókunnigr landskapr. Ok sem hann kom 
heim úr visitatione. rak hann burt Skúla, er var ráðsmaðr, ok 
tók af honum alltsiltgóz. Mikit missætti ok sundrlyndi gjörð- 
ist um vetrinn meðal sira Koðrans ok sira Snjólfs af annari 
álfu, en herra Auðunnar biskups af annari; heldu þeir eitt báðir 
í móti honum; appelleruðu þcir til erkibiskups í fyrstu. Tók 
herra Auðunn biskup Grenja[ðar]stað af sira Koðrani; gekk 
Snjólfr til lianda biskupi síðan, ok þá Grenja[ðar]stað.

1) ]>ann. .4 (= SeleyriPJ.
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f>egar er herra hiskup kom heim or visiíatíone, leitaði 
hann eptir, hvar bein góða Guðmundar biskups mundi 
vera, þvíat þat hafði svo verit vanrækt áðr, at menn vissu eigi 
áðr livar þat mundi vera; var í fyrstu grafit í kórnum innar, 
ok fannst þar eigi, en fundust þar önnur bein í einni kistu, 
allt samt [sem Jörundr] biskup hafði lálið um húa, þá er hann 
lél gjöra nýja kirkjuna. [>á var sent eptir Kolla smið llelga- 
syni; vildi hann ekki fara lcngi, því at meðal þeirra herra 
biskups var heldr fátt; þó fór hann um síðir, meir áminntr fyrir 
skuld Guðmundar biskups, en [al] boði Auðunnar biskups. 
Sagði Kolli þá, at þeim stoðaði ekki at leita í kórnum; bauð 
hann þá brjóta upp gólfil í framkirkjuuni. Miðaði hann svo 
glöggt á, at þar sem hann sagði fannst kista, ok henni lauk 
liaun upp; fannst þar i biskups bein, ok at öllu svo um búit, 
sem Jörnndr biskup hafði sagt honum. Sýndist þar fótleggr- 
inn brotinn, ok þar um vafit eiuum hreinum klút; vóru linút- 
arnir mjök stórir á leggnum, sem von var, eptir því sem segir 
í Guðmundarsögu, at brotnaði fólr hans fyrir Ströndum, þá er 
hann var klerkr með íngimundi frænda sínum. Var þá kallaðr 
til Auðunn biskup, ok varö hann af þessu mjök feginn; lét 
liann þá gjöra al nýja kislu, ok þar í leggja beiu hins blezaða 
Guðmundar biskups. Síðan lét herra Auðunn biskup búa mn 
fagrliga með grind, ok færa innar í kirkjunni fyrir framan stóra 
kross. Gjörðist þá þegar tilsókn til staðarins ok mikil áheit 
um allt Island, ok urðu margar ágœtar jarteignir. Var þat mikil 
gipta Auðunnar biskups, at hann lét fyrstr Hólabiskup taka úr 
jörðu bein hins blezaða Guðmundar biskups; ok af hans for- 
göngu helir síðan eflzt lians vegsemd ok virðíug, fyrir þá Hóla- 
biskupa sem síðan hafa verit, allt lil þessa dags. Gjörðist þá 
þegar um daga Auðunnar biskups mikil sókn at Guðmundar- 
degi; söng hann sjálfr sálutíðir ok sálumessu, ok heiðraði hann 
í öllum [hlutum] sem hann kunni fremst. Tók herra Auðunn 
þetta af góðfýsi þeirri, sem guð blés honum í brjóst, ok svo 
enn nokkut af áeggjan Hákonar konúngs, sem hann skildist 
með hann, en áðr en Auðunn biskup kom til var [hans] engi 
minníng gjör, utan sálumessa var sögð firir hónum, sem fyrir 
öðrum Uólabiskupum, en engi sókn, þvíat menn vissu eigi, 
hvar hans bein ok leg- var.

Áðr en Auðunn biskup koin til var ekki haldinn upptöku-
54'
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dagr hins heilaga Jóns IJólabiskups; súngnar tíðir at eins, en 
ekki haldit lieilagt. Fyrir þessu gekk herra Auðunn biskup, 
svo at um alll Hóla hiskupsdœmi var boðil lögheilagt at halda, 
ok sýngja innan kirkju d-uppliciter. Mátti af slíkum hlutum 
merkja, at Auðunn biskup var mikil[s]háttar höfðíngi. Hann hafði 
út með sér grjótsmiðu, ok suðr frá slaðnum í IVaftahlíð fann 
hann rault herg, þat lét hann upp brjóta ok heim færa, ok 
telgja; lét hann gjöra [steinjofn í timbrstofuna, sem gjört er 
í Noregi, ok bera út reykinn þó at hann sæti sjálfr inni. Hann 
lét ok gjöra háaltarit ineð grjót, ok þar holt innan, ok fyrir 
járnhurð, svo al þar má í geyma dýrgripi staðarins, svo at 
ekki sakaði fyrir eldi ok öðrum hlutum, ok allar þær gráður, 
sem þar sýnast í kirkjunni, ok pílára í kórnum, ok penta húf- 
una, ok færa innar húfuna á háaltarit; vóru þar áðr kistur 
ok annarr harki. Ilann lékk ok til góðan skrúða með hökli 
sæmiligum, er Skarmandc var kallaðr. Biskupsherbergin öll 
lét hann upp smíða, sem fásén eru á slíku fátæka landi. Yarð 
staðnum koslnaðarsaml við þetta uppsmíði. Yllr allt fram 
bar, hversu mikla gestrisni hann hafði, þvíat þó at hans mót- 
stöðumenn deildi viö hann, ok var sagt af þjónustumönnum, 
at tími var at ganga til borðs, talaði hann svo tii sinnaóvina: 
„gangit til borðs, ok tií þess sem guð gefr; verit ekki reiöir 
matnum, þó at þér sét mér reiðir”. Sigraði hann svo opt- 
sinnis sína mótgangsmenn, svo at eptir þá gleði ok fagnað, 
sem hann þeim gjörði, lögðu þeir síðan allt á hans vald. 
Allt sitt embætti gjörði hann sæmiliga. Rödd hafði hann svo 
fagra, liáfa ok skæra, at öllum þótti yndi í at lieyra á lians 
söng. llænahaldsmaðr var hann mikill, því at liann söng þriðj- 
úng af vorrar frú psaltara, er hinn helgi Anselmus erkihiskup 
heflr diktað; luinn vatnfastaði fyrir allar postulamessur ok 
Maríumessur allar, ok fyrir margar biskupamessur: fylgði hann 
líðum öllum um langaföstu ok jólaföstu, en eigi dagliga, nema 
stærstu hátíðir.

33. Á Gregoriusmessu kómu saman á Hólum mestháttar 
prestar í Hóla biskupsdæmi; lét biskupinn niðr falla messu, er 
komit var fram al guðspjalli, þvíat biskupinn reiknaði Iíoðran 
í hanni: var sú sök hans reiknuð, al hann hafði bræðr á Möðru- 
völlum látið liafa vald í veraldar ráðum; reiknaði [hann], at 
þat væri mikit góz at þeir höfðu eydt, síðan Jörundr biskup
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anduðist, ok vildi at hann lyki þat aptr Hólastað. j»at annat, 
at hann liefði tekit at sér officialis-e.mbætti; þriðju sök reikn- 
aði hann hans samblástr í móti sér. Vóru allir prestar þá í 
samblástri ok mótgangi í móti honum, utan sira Halliði af 
líreiðubólstað; gal' biskupinn honum góðar gjafir, en þeir Koð- 
ran skildu ósáttir. Var herra Auðunni biskupi lítt ombönaðr 
sá góðvili, sem hann sýndi mestháttar prestutn, þvíat hann 
dispenseraði með sonum þeirra, þvíat hann hafði vald til þess 
af páfanunt. Dispenseraði hann með þessum: Einari Hafliða- 
syni, Páli þorsteinssyni, þorsteini Hallssyni, þormóði þorkels- 
syni. Urðu þessir framandi menn lil klerkdóms ok framkvæmdar 
í Hóla biskupsdæmi. Með Jóni Iíoðranssyni dispenseraði hann, 
ok varð [haun] framr maðr ok mikilsháttar prestr, sakir vits- 
muna ok auðæfa.

Á því ári varð páfi Johannes vicesimus secundus. Árni 
biskup fór til Grænlands. þá andaðist lngjaldr biskup af Hamri. 
— Á öðrtt ári frá því sem herra Auðttnn biskttp kom til ls- 
lands gjörðist mörg tíðindi: þá brann kirkja ok klaustrið allt á 
Möðruvöllum í Ilörgárdul, tneð öllum klokkum ok kirkjuskrúða. 
þá brann ok klaustrið í Niðarhólmi. Herra Auðunn biskup tók 
ok af ábótadæmi af þóri ábóta á Mú[n]ka-þverá. þá gjörðist ok 
missætti í milli Auðunnar biskups ok Guðmundar ábóta at þíng- 
eyrttm; [kom þal svo til í fyrstu, at Eyjólfr bóndi í Eorsæludal 
sagði Auðunni biskttpi, at kristfé þat, sem Karl hinn auðgi hafði 
gefit, sextigi hundraða, ok á Hreiðabólstað í Vestrhópi skyldi 
vera, sent hann hafði selt meðr þeim órnaga sem á skyldi vera 
kristfénu, en þorsteinn lljálmsson hafði í burtu tneð sér, þá er 
hann fór af líreiðabólstað til þíngeyra, ok þessi sextigi hund- 
raða kómtt aldri síðan aptr til Ilreiðabólstaðar. Skyldaöi lterra 
Auðunn biskup sira llalliöa at heimta út fyrir kirkjuna á llreiða- 
bólstað [þetta fé]. SiraHatliði var tregr til þessa, þvíat hann var 
prófentumaðr á þíngeyrum ok unni mikit staðiium, þó gjörði 
hann boðskap biskups ; ok at teknum vottum ok próíi, orskurðar 
Auöunn biskup, at aptr skal leggjast þat fé, sent Karl hinn 
auðgi hafði geíit í fyrstu’. í annarri grein setr Guðmundr 
ábóti ok bræðr kæru á Hólastað um biskupstíundir, at hinu 
ltelgi Jón, fyrsti llólabiskup, hefði gelit þíngeyra klaustri bisk-

) [ v. í «.
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upstíundir fyrir vestan Vatnsdalsá árliga til styrktar þá er 
hann funderaði klaustrið. Af þessum greinum , appclleraði 
Guðmundr ábóti til erkibiskups; diktaði þessa appellacionem 
sira Lafranz, ok stóð með ábóta í öllu því sem hann orkaði.— 
þenua sama velr in capitc jejunii varð Lafranz ok Árni sou 
lians professtis til múnks; hafði Árni komil fyrir tveim vetrum 
til föður síns, ok lct hann kenna honum. í föstunni var Lau- 
rentius vígðr til múnks, ok Árni son lians, af Guðmundi ábóta. 
J»á gekk ok til bræðralags Hergr Sokkason; hafði Laurentius 
áðr kennt honum al Múnka-þverá, ok þá setli hann sik til náms 
af Laurentio; varð hann hinn fremsti klerkr, söngari harðla 
sæmiligr, ok mælskumaðr mikill, svo at hann setli saman margar 
sögubækr heilagra manna i norrænu máli með mikilli snild. 
Unnust þeir bróðir IJergr ok Laurentius með hjartaligri elsku, 
þvíat alla þá sem Laurentius sá at golt vildu nema, ok til 
góða vildu liafa sína ment, elskaði hann. lJróðir Laurentius 
liélt vel reglu hins heilaga Benedicti, undir hverja liann hafði 
sik gefit, s'o at þar var mörgum eptirlíkjanda. Eigi var hann 
úti reikandi, þvíut bann gekk aldri út af sínu klaustri, utan 
hann væri boðinn af sínum formanni ok [fyrir] stórar nauð- 
synjar. þagnar tíma héll liann vandliga, þá talaði hann ekki, 
svo sem mn nætr, þá er summum silentium var, hvorki latínu 
né norrænu, en lengstum latínu þess i meðal, sem í kirkju 
ok conventu. Lítilátr ok hlýðinn var hann sínum formanni; 
aldri vildi liann sitja annarsstaðar en í conventu; þó at ábóli 
byði honum, baðst bann undan, ok beiddi, at aðrir bræðr skyldi 
sitja. Ilans iðn var ekki annat en lesa, kenna ok studera í 
bókum. Á Árna lagði hann alla ástundan, at kenna honum 
latínu ok letr: varð hann liinn framasti klerkr, ok skrifari harðla 
sæmiligr ok versificator. Sannliga málti þat segja, at fagrligt 
var þat klauslr, sein svo var skipat af slíkum mú[n]kum, sem 
þá var at J»íngeyrum.

34. Egill djákni Eyjúlfsson var vígðr lil prestfs] af Auð- 
unni -biskupi á þessu ári, sem nú var frá sagt, ok var hann 
þá í fyrstu skipaðr skólameistari á Ilólum; þótti Laurentio 
þal allmikit, at þeir skildu, þvíat viðr bann hafði hann lag[i]t 
ástsamligan kærleik. Um sumarit fór utan Guðmundr ábóli á 
þíngeyrum; var hann utan tvö ár; gjörði erkibiskupinn ekki 
at'málum þeirra Auðunnar biskups, þvfat erkibiskupinn vildi
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ekki at gjöra fyr en liann kæmi til annsvara. Visiteraði herra 
Auðunn uin haustið um vestrsveitir, ok sem liann reið frá 
Hreiðabólstað til l>íngeyra, bvrgðu bræðr klaustrið fyrir Auð- 
unni biskupi; ðnga processio gjörðu þeir í mót honum. 
lYlatr var lians mönnum til reiðu, ok svo bonum sjálfum, en 
ekki öl. Lél sira llalliði bera frarn sitt öl, ok þat drakk Auð- 
unn biskup ok hans menn. Bróðir Björn þorsteinsson var 
prior fyrir klaustrinu ok staðnum; var marl bænda komit ofan 
úr Vatnsdal, til þcss at verja klaustrið fyrir biskupi, ef bann 
vildi nokkut á sækja; gjörði hann sik ekki líkligan til þess ok 
engi hans manna.

Á öðru ári eptirkomanda varð þat til tíðenda: þá andað- 
isl llákon konúngr Vlagnússon, Noregs konúngr. þat bar ok 
til líðenda í Svíaríki, at Birgir konúngr svelti inni í einum 
múr tvo bræðr sína, Eirek langa bertoga okValdimar; átli her- 
togi Eiríkfr] íngibjörgu dóttur Hákonar konúngs, er síðan var 
kölluð hertuginna. Á því sama ári andaðist sira Hatliði Steins- 
son á Breiðabólstað*, er var mikilsháttar maðr; [var liann nokk- 
ura tíma kapelluprestr Eireks konúngs, en síðan lengi ráðs- 
maðr at llólum ok at þíngeyrum-. þá andaðist sira Koðran 
Banason í Noregi. Sira Egill fékk orlof af herra Auðunni 
biskupi, ok hafði ællað at fara til Noregis í skipi því, sem 
var á Seleyri; í því skipi skyldi ok farit hafa sira tírímr Ófeigs- 
son, með erendum herra Auðunnar biskups, varð þat skip aptr- 
reka. Var sira Egill þá enn at Hólum, ok tók biskup hann í 
fullan kærleika við sik. Kom þá bréf úl um sumarit, at utau 
var boðit biskupuin báðum af íslandi, ok lögmönnum báðum, 
herra Iíatlii) * 3 þorkelssyni ok vj handgengnum, ok vj bændum 
frömustum. Ilerra Grímr þorsteinsson tóklögsögn4, ok Erlendr 
bóndi frá Upsum or Svarfaðardal hafði lögsögn® yfir Norðlend- 
íngatjórðúngi. |>á braut kirkju í Skálholti um vetrinn fyrir þor- 
láksmessu. Var kosinn til konúngs Vlagnús Eireksson, dótturson 
llákonar konúngs, yör Noreg, Svíaríki ok Gotland. Var herra 
Erlendr Viðkunnsson dróttseti um allt Noregis konúngs riki, ineð

i) lieisti liann npp allan staiiinn, kirkjuna ok heimabæinn, ok aufegabi
miklu gózij liggr hann fyrir Mariualtera i framkirkju á Breibabólstab , b. 
v. Ann. — í sögunni gæti vcrií) hlaupib yfir frá á Breiáabólstafr til <í
UreiO'abólstai)'.

■i) [ b. v. U (sbr, bls. 795). a) Ketel, A. 4-s) lögsókn, A.
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ráði herra Eilífs erkibiskups ok allra voldugustu' herra í Noregi. 
Var Magnús konúngr þrévetr at áratölu. Um sumarit eptir 
bjóst lierra Auðunn biskup til utanferðar af Gáseyri, ok varð 
aptrreka, ok tóku land í Húsavík; var þá sira Egill enn með 
honum. Sat hann heima at Ilólum um vetrinn.

35. Um haustið gekk sira Egill í meðal, at þeir herra 
Auðunn biskup ok bróðir Laurentius skyldu sættast; leiddi sira 
Egill fyrir augum biskupinum, at honum var mikill slyrkr at 
slíkum manni, sem Laurentius var. Sendi Auðiinii biskup sira 
Egil vestr til Ju'ngeyra, ok reið bróðir Laurentius til llóla með 
honum, ok hitlust þeir, ok tók herra biskup lieiðarliga við 
honuin, játandi honum sinni vináttu, en bróðir Laurentius þar 
í mót sinni hlýðni; skyldi bróðir Laurentius kenna dóttursyni 
herra biskups, er Eysteinn hét. Fór bann með bróður Laur- 
entio, ok kenndi hann honum; varð hann síðan framr maðr, 
ok haföi lengi Mariukirkju í þrándlieimi, ok var kallaðr Eysleinn 
rauðr. Ókyrl var þá enn um vetrinn ok vorit í Hóla biskups- 
dæmi, þviat eptir fortölum vondra manna var þat lalat fyrir 
Auðunni biskupi, at lúkast skyldi skiptitiund af hundraði, ok 
þaðan af meira. Tóku lausamenn sik sainan um Skagatjörð, 
ok hóíðu llokk uppi, viljandi eigi undir gangaþetta; sátu þeir 
fyrir biskupi í Ilöfðahólum, ok var við voða búit, at þeir vildu 
hafa tekit biskupinn, ok lagt liendr á, utan2 Ilafn Jónsson or 
Glaumbæ ok margir prestar játaði því, at eptir því skyldi tíunda 
sem at fornu væri sett ok skipat, at þ[ur]famenn einir skyldu 
taka þat sem minna væri en af ílmm hundruðum.

Var um vetrinn mjök hart með mönnurn, vóru víða hafísar 
ok veðrátta mjök hörð. Gekk herra Auðunn biskup fyrir um vorit, 
at heitið væri á páskadaginn á binn blezaða Jón Uólabiskup, at 
hverr skattbóndi um Skagafjörð skyldi gel'a klippíng, llrauna á 
meðal, til þess al kaupa með líluieski, ok láta gjöra liinum heilaga 
Jóni Hólabiskupi, en Rafn bóndi Jónsson skyldi fyrir ganga at 
gjört yrði. Varð svo skipan á uin veðráttuna, at þegar á páska- 
daginn fyrir hámessu datt norðanveðrit í logn, sem skrínit var 
út borit, en eptir hámessu var koinit á sunnan, en um kveldit 
at aptansöng var kominn á þeyr, ofc sá hélzt allt til þess at [í 
burtu] var allr jökull ok snjór, ok var góðr gróði um vorit, eu

) volldughasta, i. 2) áhr, li.
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hafís rak í frá. Missætti var ok í meðal Auðunnar biskups ok 
sira Snjólfs; tók hann af honum Grenja[ðar]stað; var sú sök, 
at hann vildi eigi taka klerk er biskupinn skipaði þangat; lél 
biskupinn sverja, at sjö kennimanna skyld veri á Grenja[ðar]- 
stað. Miklu íleiri sakir hafði biskupinn at tala til Snjólfs; kom 
svo at síðustu, at biskup setti Snjólf í et hæsta forboð, afsetj- 
andi hann samneyti kristinna manna. Gaf Snjólfr ekki gaum 
at því, ok fór til Noregis.

Árni líiskup af Skálholti lnifði siglt um sumarit áðr til 
Noregis, ok sálaðist hann um vetrinn í Noregi. Var Ormr 
þorsteinsson electus til biskups í Skálholt. Um vorit, er nú var 
frá sagt, kom Skákin viðr Austfjörðu; braut skip þat í ísum; 
var þar á þórir ábóti ok Bergr Jónsson; fékk fólk þat, sem 
þar var á, land með miklu vosi. I'ór Bergr áðrnefndr með 
mörgum bréfum til Auðunnar biskups. Lét hann þegar bregða 
viðr, ok sendi Berg suðr á Eyrar, at taka sér þar far; gjörðist 
þat ok svo. Um sumarit á þíngi tóku leikmenn sik saman af 
Norðlendinga fjórðúngi, at þeir vildu undir engar nýjúngar ganga 
af Auðunni biskupi. Reið herra Grímr ok margir mikilsháttar 
leikmenn til Hóla eptir þíngit, ok töluðu við Auðun biskup; 
skildu þeir svo, al biskupinn linaðist ekki við þeirra orð, ok 
gengu þeir til handa við haun, sem hann hafði fyrir sökum áðr.

36. Um sumarit bjóst Auðunn biskup brott afilólum með 
sínu föruneyti, fór sira Egill með honum. Sira þorstein Illuga- 
son skipaði hann officialem. Á því skipi var ok Ormr electus 
af Skálholti. Létu þeir í haf, ok byrjaði þeim vel, ok tóku 
Norig. Fór herra Auðunn biskup norðr lil þrán[d]heims, ok 
hitti hann þar Eilíf erkibiskup, ok tók hann blíðliga við honuin; 
sat hann þar um vetrinn. — Nú er frá því at segja, at þat sama 
sumar, sein nú var frá sagt, koin herra Ketill þorlákssou til 
íslands með konúngsbréfum. Var þá svarit landit Magnúsi 
konúngi. þá kom ok út herra Guðmundr ábóti af þíngeynun, 
ok sira Jón Iíoðransson; var [hann] at Hólum um vetrinn, ok 
hélt þar skóla.

Herra Auðunn biskup sat í þrándheimi ok hafði mikla 
jólaveizlu; endist hún allt langt yfir jól út. Erkibiskupinn var 
ok nokkura daga í boði hans, en jafnan kórsbræðr. Á önd- 
verðum jólum tók herra Auðunn fótarmein; kom í fyrstu í 
fótinn um knéit, ok lagði verkina upp i búkinn. Læknar vóru
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kallaðir, ok alls í leitað, ok þýngdi æ viðr. Svo mikil var hans 
hreysti, at hann sat upp hjá kompánurn sínum, gleðjandi þá, 
svo sem hann hefði ekki mein; ok svo sem hann sá hvat 
lionum mundi líða, kallaði hann erkibiskup ok alla fremstu 
menn, bjóðandi þeim enn í sína veizlu; ok eptir Maríuminni 
talaði hann' fagrliga, ok þakkaði guði ok hans sætu móður 
Marie firir alla þá auðlegð ok farsæld, sem guð hafði veitl 
honum þessa heims óverðugum, biðjandi alla menn þar ná- 
lega fyrirlátníngar, ok biðja [fyrir] sér til guðs, segjandi ljós- 
Iiga, at hann mundi innan fárra daga fram fara af heiminum. 
Gaf hann fyrst erkibiskupinum, kórsbræðrum ok öllum frömust- 
um leikmönnum, þar í vei/.lunni saman komnum, hinar særni- 
ligustu gjatir; bað lrann ok þess, [at] innan þriggja nátta skyldu 
þeir hakla þá sömu sarnkundu ok veizlu, hvat sein liði um 
hans æti. Síðan tóku menn af honum orlof, ok gekk hann 
burt [með] stuðníngi manna; lagðist hann þá í rekkju, ok gjörði 
alla skipan sína, kjósandi leg at Maríukirkju þar r býnum, meðr 
því al hann mátti eigi liggja at þeirri Maríukirkju, senr hann 
var biskup at, á Hólum á íslandi. Ok sem lrann var oleaðr, 
kom erkibiskupinn til lians, hann eptirspyrjandi, hverr bezt 
væri til fallinn á íslandi al verða biskup á Hólum eptir hans 
dag. þá svaraði Áuðunrr biskup: „margir sæmiligir kennimenu 
eru í llóla biskupsdæmi, en því viljum vér fyrir guöi svara, al 
oss þykir enginn betr lil fallinn biskup at vera en bróðir Lafranz 
at þíngeyrum; megum vér þetta sanna fyrir marga grein: fyrst 
þat, at hann helir gefrt sik guði, ok þjónat undir heilagri reglu 
hins heilaga lienedicti vel ok góðfúsliga, sem oss var sannliga 
sagl er vér vórum á íslandi. í annarri grein, at hann [er] 
hinn mesti klerkr ok vel kunnandi til kirkjunnar laga; liann 
er ok einarðr ok roskinn til allra ráða, þar til sem mála- 
ferli heyrir, ok at hann muni láta eigi undan draga heilagrar 
kirkju valdi þann rétt, senr lrún á at liafa, þvíat þess þurfa 
Norðlendíngar á íslandi, at hafa þann biskup yfir sér, sem bæði 
er vel lærðr, ok stjórnsamr at hirta marga þrjóska ok óhlýðna, 
sem þar eru." — „Kunnigt var þér þat,” sagði erkibiskup, Uhversu 
mótstaðligr hann var okkr báðum, þá er hann var með Jörundi 
erkibiskupi, er hann las yfrr okkr bannsetníngar bréf.” Herra

>) þú, b. v. Á.
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Auðunn svaraði: „meira eigi þér at meta nauðsyn heilagrar 
kirkju, at slíkir menn velist til stjórnar biskupligs valds, heldr 
en nokkura meingjörð viðr okkr veitta; er þat ok makligast 
ok réttast fyrir guði, at ef vér höfum í nokkrum greinum offara 
orðit við hann, at bæla þat með þessu; er Lafranz eigi kunn- 
andi þess, þó at hann gjörði boðskap sins herra.” Talaði tíerra 
Auðunn svo góðfúsliga um þetta efni, at hann felldi tár við, 
en allir lofuðu hans tal, þeir sem við vóru. Ok svo sem 
Auðunn biskup hafði fengit alla guðsþjónustu, andaðisl [hann] 
Agnelis secunclo með mikilli frægð ok góðum orðstír* ; er leg 
hans í Maríukirkju í þrándheimi. Var gjör útferð hans með 
liinni mestu vegsemd ok heiðri. j>á vcizlu, sem liann hafði 
áðr haft ok haldit, æxluðu erfíngjar hans, ok buðu lil mönnum 
at nýju, ok sneru upp í erfiveizlu. Heflr þat verit almæli 
manna, at eigi hafi verit af norrænum biskupum slíkr höfðíngi 
á íslandi til allrar mikilmennsku, sem var Auðunn biskup.

37. Nú er frá því at segja, at eptir lítinn tíma þaðan 
liðinn kallaði erkibiskup saman capitulum, ok tracteraði með 
þeim um biskupskosníng til Ilóla kirkju; var Eilífr erkibiskup á 
engu öðru, en kjósa bróður Lafranz til biskups á Hólum, eptir 
því sem Auðunn biskup hafði ávísat. Staddist þat með guðs 
vilja, at Eilífr erkibiskup kaus ok valdi bróður Lafranz til biskups 
á Hóla með samþykki allra kórsbræðra. Var þessum kosníngi 
lýst á kór, at áðr súngnum Te deum ok hríngdum klukkum, í 
Kristskirkju í Niðarósi.

þat gjörðist til tíðenda áðr, at Ormr þorsteinsson electus 
lil Skálholts sálaðist áðr en hann var vígðr til biskups. J>á 
var kosinn Ormr Steinsson til biskups í Skálhoiti, ok vildi hann 
eigi vera, ok gjörði hann votum peregrinationis ad limina aposto- 
lorum 1‘ctri et Pauli^ ok andaðist hann iitlu síðar. Eptir þat 
var kosinn Skútu-Grímr; var hann áðr ábóti í llólmi í Niðar- 
ósi. Var hanu vígðr til biskups i Skálholti, ok var hann þrjá 
mánuðu biskup, [ok spennti upp þrjú hundrat hundraða, er 
Skálholts kirkja átti2, andaðist hann útíHöfnum, er kaupmenn 
lágu til byrjar. Eptir þat var kosinn ok vígðr Jón biskup 
Halldórsson til Skálholts; var hann af prédikara lifnaði ok mikils-

1) orí)stib, A. 2) [ b. v. li.
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háttar klerkr ok ágætr prédikari, hafði hann lengi staðit útlendis 
at studium í Bononia ok Paris í Frankaríki.

I>á er þessir hlutir gjörðust í Noregi, vóru menn þessa 
óvitugir á íslandi, hvat fram hafði farit í Noregi. At þíngi 
korn aptrreka skip á Eyrum; var þar á af merkiligum mönnum 
frú Málfríðr. Fréttist þá í fyrstu, at kosnir vóru hiskupar til 
íslands, Jón biskup til Skálholts, en bróðir ijafranz lil Ilóla; 
vissu menn ekki hverr þessi Lafranz mundi vera, þvíat menn 
trúðu eigi í fyrstu, at bróðir Lafranz frá þíngeyrum mundi kosinn.

Er frá því at segja, at svo bar til [þetta sumar litlu eptir 
þíng' at Guðmundr ábóti frá þíngeyrum var boðinn affrú Guðrúnu 
þorsteinsdóttur, er þá hjó á Uoltastöðum í Langadal, til vina- 
veizlu, ok Guðmundi ábóta fylgðu tveir brœðr, bróðir Björn ok 
Lafranz; ok svo sem liann ok þeir riðu heim, ok vóru komnir 
yfir Blöndu, kom í móti þeim sá maðr, er þorvarðr liét, ok 
var kallaðr biskup; sagði hann þeim skipkomuna ok lát Auð- 
unnar biskups. Guðmundr ábóti spurði, livat sagt var, hverr 
kosinn mundi til Ilóla. þorvarðr sagði, at hann var sagðr 
Lafranz. Höfðu þeir ekki spurt áðr skipkomuna ok tiðindin. 
Ok svo sem hanu var burt frá þeim, talaði prior Björn til 
Lafranz: „munlú ekki kosinn til biskups, bróðir Lafranz?” 
[Hann] svaraði: „gjör mér engan dáruskap; þat þikki mér 
líkara, at svo fremi hafi þeir kórsbræðr i Noregi mik undir 
brotið af stéttum, sem mörgum er kunnigt, at enga væntíng 
hefi ek til þess, at þeir muni mér völd skipa.” Ok svo sem 
þeir kómu heim til þíngeyra, innan tveggja daga þaðan lið[in]na, 
kom bréf til bróður Lafranz frá frú Málfríði, at húu var lijá í 
líristskirkju í Noregi, at hann var kosinn til biskups á Uólum, 
ok þessu var lýsl á kór. Mátti hann nú eigi við dyljasl livat 
samþykkt var. Viðr þessa iiluti var honum mjök áhyggjusaml, 
þakkandi guði ok hans sætu móður Marie fyrir alla hluti við 
sik skipaða ok veilia. Iléll bann sæti si'nu í kór ok klaustri. 
Um sumarit á Ólafs1 [messuj síðari kom sira Egill Eyjóifsson 
til þingeyra með boðskap erkibiskups; hafði hann fyrir fám 
dögum komit til landsins á því skipi sem kom við Gáseyri; 
var boðskaprinn svo felídr, at þat vóru tvö bréf með hangandi 
innsiglum; var sá skilníngr í þeiin: annat, at erkibiskupinn gaf

>) [ b. v. 1). i) U ; Mariu, A.
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honum upp allar sakir, þœr sem liann liafði gjört í mót Nið- 
arósskirkju, erkihiskupinum ok kórsbræðrum, setjandi þar í grein, 
sem heilagrar' kirkju lög votta, at klaustra innganga er svo 
sem önnur skírn, ok livat sem hann hefir áðr gjörl i móti 
guðs lögum, gefst honum upp, svo sem hann gengr uudir 
lieilaga reglu. Annat href var svo látandi, al erkihiskupinn, 
með ráöi ok skipan allra kórsbræðra, kaus bróður Lafranz til 
hiskups á Hólum, með öllum þeim slétt ok heiðr, sem hisluip- 
ligri tign ok vegsemd til heyrir, confirmeraudi hans vald, at 
hann mætti sem skjótasl öðlast hiskupsvígslu.

38. At þessum boðskap settum ok yfirlesnum þakkaði 
hann guði þessa gjöf ok vald sér veitta, ok allir þeir sem 
nálægir vóru. Má þat ok hverr sem einn sannliga lnigsa, at 
þennan mann Laurentium kaus framar guðlig mildi með heilags 
anda tilvísan, en metnaðr, ríkdómr eðr fémúta, þvíat þeir 
sömu, sem áðr vóru hans mestu mótstöðumenn, kusu hann til 
þessarar stéttar, svo at heilagr andi hlés þeim þat í hrjóst, án 
nokkurs forgöngu, vina eða frænda. Eptir þessa hluti svo 
fellda skrifaði herra electus til herra Ketils, sem þá var hirðstjóri 
á íslandi, ok kom hann til þíngeyra, ok norðr lil sira þorsteins 
officialis. Riðu þeir allir samt ok herra electus lil Hóla; var 
þar fyrir búin veizla. Á Laurentiusinessu dag var lýát yfir kór 
boðskap h[erra] erkibiskups um kosníng Laurentii, ok lýsti herra 
Ketill þorláksson. Var þá súnginn Te deum með hríngdum klukk- 
nm, ok leiddi herra Iíetill ok sira þorsteinn officialis herra electum 
til sætis. Skildu þeir herra clcctus ok herra Ketill með hinni 
mestu hlíðu. Lét herra elcctus líta yfir góz kirkjunnar á Hólum, 
ok var mjök snauðligt tilkomu fyrir allra handa sakir. J<á hafði 
guð sýnt þat um vorit áðr, at honum líkaði vel tilkoma Laur- 
entii. Rak upp reyði á land staðarins á Hólum, er i Brimnesi 
heitir, var sú reyðr hæði góð ok mikil, svo at á var framarliga 
á fjórða hundraði vætla, svo at menn mundu eigi nokknt rekald 
hetra hafa á land komit þá nýliga. Tók herra electus Skúla 
prest íngason aptr til ráðsmanns á Hólum, sem lengi hafði 
haft um daga Jörundar hiskups, ok þótli góðr forsjámaðr; 
vandi sira Ilafiiði hann við í fyrstu, þá er hann var ráðsmaðr. 
Sölva skipaði hann bryta, ok Guðrúnu Skeggjadóttur, hús- 
freyju2 hans, ráðskonu; vóru þau liinu3 rosknustu forgangsmenn

i) heilagre, /1. s) heyspreyiu, .4. i) hina, A.
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bæði. Vóru þessir menn svo lengi sem liann var biskup. 
Fyrir öllum útbúum staðarins lél bann skipa ráðna menn ok 
roskna; lýsti hann því fyrir öllum mönnum, at bann vildi allan 
setníng láta bafa sem Jörundr biskup lét hafa; sagðist herra 
electus eigi vilja til hlutast dagligra ráða, utan kjallara sinum ok 
fatabúri, ok stjórn kennimanna, ok því offri sem gæfist í vað- 
málum, þat lét hann gefa fátækum mönnum. Maríumessu 
liina fyrri prédikaði hann, ok veitti sæmiliga þeim d[u]gandi 
mönnum, sem lil staðarins vóru komnir; þótti þá þegar gleðj- 
ast kirkjan ok staðrinn í lilkomu slíks formanns. Eptir Maríu- 
messii reið hann norðr lil Möðruvalla; vóru þarþá öngvir bræðr; 
lét Auðunn biskup skipa þeim á presta vistir: var bróðir 
þorgeirr i Lögmanhshlíð svo sem þíngaprestr, en bróðir þórðr 
á Víðivöllum í Skagaíirði, en bróðir þorbjörn ok bróðir Hrandr 
fóru heim lil Hóla ok önduðust þar. Tók llólastaðr, frá því 
klaustrið brann, alla ávöxtu af staðnum ok öllu því gózi sem 
þar lá undir; vóru þar tveir prestar með ráðsmanni, ok tvcir 
djáknar. Mátti í slíku sjá, al herra Laurentius átti mikinn 
vauda, er hann kom til, þvíat hann [sá] gjörla, at þat var í 
móti guðs lögum, at reglubræðr væri úti í veröldu sem aðrir 
veruldar prestar, en þó vildi herra electus þar ekki at gjöra, 
fyr en bann hitti erkibiskup. þaðan fór bann til Mú[n]ka- 
þverár, ok var þar formunnslaust, þvíat þórir ábóti var at' 
settr ábótadæininu, sem vér gátum, ok var hann í Noregi. 
Skipaði herra electus Berg Sokkason frá þíngeyrum formann 
yfir þverár - klauslri, svo in temporalibus sem in spiritualibus. 
Samdi bróðir Bergr þar þá þegar ágæla siðu. þaðan fór herra 
eleclus norðr til Grenja[ðar]staða; hélt þá slaðinn sira Jón 
Koðransson, er bonum var skipaðr af sira þorsteini ojficiali. 
Skipaði electus ok lionum þar allt, [þar lilj sem bann kæmi aptr 
af Noregi. lteið herra electus þá heim til Ilóla, ok var heima 
um vetrinn. Skipaði hann Ólaf IIjaItason, , cr þá var djákn, 
skólameistara2 heima á staðnum, ok fékk þar klerka til, þá sem 
til skóla gengu dagliga. þegar tók banri þá eptir at reikna 
framferði manna í biskupsdæminu, svo lærðra sem leikra, 
áminnandi þá dagliga at aflétta sínu röngu framferði, en öngar 
framferðir stærri hafði bann þá, fyr en bann væri biskup.

1) 11; Ólali Hjaltasyni, .4. i) II; skólameistare, A.
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Kirkjan í Uvammi í Yatnsdal átti tvo hlnti í heimalandi, 
en Finnbjörn bóndi Sigurðarson átti þriðjúnginn. Kirkjan 
þótti clcclo lílt haldin, þvíat Finnbjörn bóndi fór með hvoru- 
tveggja, kirkjuhlutann ok þat sem hann átti. Vandaði herra 
electus um, ok vildi skipa kirkjuhlutann presti nokkurum, en 
hann færi með sinn hluta. þetla vildi Finnbjörn cigi. J>ar 
kom, at herra clccius setli honum áminníngar til laust [at] láta, 
ok sagðist mundu fram fara. í móti honum, [elj hann lét[i] eigi; 
at öðrum kosti bauð hann at kaupa at honum sinn hluta fyrir 
fullt verð. Kom þar um síðir, með góðra manna tillögum, at 
Finnbjörn hóndi seldi sinn hluta í jörðinni fvrir LX hundraða, 
vildi herra electus svo frjálsa jörðina kirkjunni til handa. Skip- 
aði hann syni lians Egli Grímstúngur, ok fóru þeir þangat 
búnaði sínum, en frú Guðrúnu ok frú þuriði léði hann Hvamm, 
þar til hann kemr aptr al' Noregi. Yisiteraði herra electus 
snennna um vorit um vestrsveitir, ok var á Hreiðabólstaö í 
Vestrhópi hjá sira þorsteini skarðsteini á Jóns messu Hóla- 
biskups. Var þá svo harör vetr ok vorit, at fjárfellir varð. 
líom þá enu hati at Jóns messu Ilólabiskups.

39. llerra Guðmundr ábóli á þíngeyrum ok bræðr töl- 
uðu viðr herra electum um biskups tíundir. Herra clectus svar- 
aði, at hann [er] enn eigi fullgjörr í skipan á at gjöra, fyr 
en hann væri vígðr biskup; bauð þeim at taka arbitros, þeir 
af sinni álfu, en liann af kirkjunnar álfu al Hólum. Staddist 
þetta ineðr þeim. Tók hann Hóla kirkju vegna sira Jón Koðr- 
ansson, en ábóti ok bræðr lóku Lang-Orm, var hann prófastr 
um Vestfjörðu, ok átti llolts slað í Önundarfirði. Skyldu þat 
hvorirtveggju halda, sem þessir gjörði um, þar til erkibiskup- 
inn gjörði um. Vóru þeir í þessari gjörð sem clectus var at 
þíngeyrum. Var þat þeirra gjörð, al þíngeyrastaðr ok klaustrið 
skyldi halda Hjaltabakka, sern Jörundr biskup haföi lagt áðr 
til þíngeyra, en Auðunn biskup hafði tekit af þeim, ok gaf 
sira Jóngeiri presti, ok þar bjó hann nokkura vetr. þótti ábóta 
ok bræðrum þetta of lílið fyrir tíundirnar, ok þó skyldi þetta 
standa, þar til erkibiskupinn gjörði vegu á; skildu þeir með 
þessu.

Hm sumarit var tekil far elccto með Klement bónda Atla- 
syni í Krafsinum, ok þeim mönnum, sem hann hafði með 
sér. Fóru þessir menn með honum: sira Egill Eyjólfsson,
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sir;i Steplian [, Aðalbrandr djákn Magnússon, Eirekr rauðr', 
ok skipsveinar. Sat [herra] electus á Möðruvöllum uni sumarit, 
þar til hann fór í skip. Áðr en þeir létu út, nokkrum dög- 
um áðr, kómu þrjú skip á Gáseyri, eigi lengr á meðal en mat- 
máls stund, öll af Norcgi; var þar Ilallkell bóndi á Únglands- 
bollnnum; Sigvaldi á öðru, er Elftrin liét; it þriðja skipit hét 
Glóðin, ok var þar á sira Snjólfr. Lágu tvö skip áðr fyrir í höfn- 
inni á Gáseyri; var þar gott til varníngs norðanlands. Hittust þeir 
sira Snjólfr ok electus; vildi hann öngva lolníng gjöra honum; 
töluðust þeir við nokkra stund, þó heldr stirt; at síðuslu spurði 
electus: uviltú minnast lil mín at skilnaði?”— Snjólfr svaraði: 
tiekki, Lafranz, vil ek kyssa þik, þvíat þat má vera, ef stundir 
líða, at þat kallir þú Júdas-koss”. Skildu þeir með öngri blíðu.

40. INú er frá því al segja, at Klemens bóndi ok herra 
electus létu út af Gáseyri; var þat in festo Bertini2 abbatis; 
byrjaði þeim vel norðr fyrir Langanes ok svo austr fyrir í haf; 
höfðu þeir byri stóra ok livöss veðr. Yóru þeir stuttan tíma 
úti, ok tóku Hálogaland norðr við Urunney; var þar skergarðr 
sein þeir kúniu; kenndu þeir sik þó, hvar þeir vóru komnir; 
skulu þeir báti, ok bar bússuna skjótara en þeir ætluðu upp 
á sker; rifnaði skipil neðan, ok var skjólt undan kjölrinn, ok 
sö niðr allr farmrinn. Fór herra clectus í bát ok konur allar, 
ok allt þat ófræknara var fúikit, en sumir fóru með viðum til 
lands; sira Egill fór á siglutrénu til iands. lvomst allt fólk 
til lands, utan ein kona sálaðisl þar, sú er þórdís liét, 
ok var köllut blómakinn. Fjárhlutr allr týndist þar at mest- 
um idutum í fyrstu, en þó varð borgit miklu af, þvíat þeir 
krökuðu upp spýtíngaua ok pakkaiia, ok svo lýsisföt, en 
skreið var þá engin flutt. Iíomst herra elcctus fyrst á land, 
ok þó með miklu vosi, sem likligt var. Stuttan líma var 
liann þar, áðr en honum var fenginn ok leigðr byrðíngr 
einn suðr lil þrándheims; var þar í skipi með honum sira 
Egill, ok bróðir Árni son lians, ok nokkrir þjónustumenn hans 
með djákna Aðalbrandi; en sira Stephani skipaði hann at vera 
eptir við skipbrot, ok láta upp kraka þat sein fengist af gózi; 
var liann þar um vetrinn ok nokkrir sveinar staðarins á llóium 
með honum. Kom herra ctcctus með sínum fylgjorum til þránd-

i) [ U; Aíjalbrandsson Eirekr Brandr, A. i) II ( — á. Sept.); Martini, A.
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lieims, ok var herra Eilíf'r erkibiskup þar í býnum. Gekk 
herra eleclus upp á biskups garð, ok at feng[n]u orlofl gekk 
hann inn, fallandi fram fyrir erkibiskupinn, biðjandi hann 
fyrirláfníngar fyrir þá hluti, sem hann liafði honum á móti 
gjört. Slóð erkibiskupinn þegar sjálfr upp, reisandi Lauren- 
tium upp, ok bað liann at vera velkominn, uallt er þat upp- 
gefit áðr”, sagði erkibiskup, usem tjást má í brefi því, sem 
ek senda yðr, svo ct sama biðjum vér, al ef í nokkurum hlutum 
höfum vér vorðit oll'ara með yðr, fyriláti þér þat oss”. Laurentius 
sagði þat skylt vera. Eað erkibiskupinn hann segja sér, hversu 
honum hefði gengif til síðan hann fór af íslandi. llerra electus 
sagði honum allt hversu farit hafði, svo um skiphrot sem um 
aðra hluti, ok at liann var þar svo kominn kostarlauss ok 
hans inenn. Erkibiskupinn hannaði þat, eu bauð honum upp á 
sinu kosl, ok at hafa borð með sjálfum sér ok sveinar hans, á 
erkibiskupsins garð. llerra clectus þekklist þat gjarna; þótti bezt 
at eiga viör bann þar um. Var sira Árni þá ráðsmaðr á erki- 
biskups garði, var hann kallaðr vaði; var hann systurson Eilífs 
erkibiskups; varö liaun síðan erkibiskup eptir herra Pál erki- 
biskup; varð hann hinu kairasti viu electi. Gjörðist svo 
sem vér sögðum, at herra electus sat yfir borð hjá erkibisk- 
upinurn um vetrinn. SiraEgill sat á ráðsmann[s]stól, en aðrir 
eptir tilheyriligum sessum. Slefan Hauksson kaus electus al 
bera ker sitt ok þjóna sér, þvíat hann var íslenzkr; var hann 
liinn mesti meistari á margar listir, gullsmíð, gröft ok uppkast; 
lét herra electus hann búa Jóns bolla liólabiskups, hvern hann 
hafði til Róms; var sá bolli óræktr áðr á Hólum, en Lauren- 
tius lét búa liann, ok diktaði sjálfr þau vers, sem þar eru 
grafin á. Margir hlutir vóru þeir, er herra electus hafði noterat 
upp áðr, um vandamál þau, sem Hóla biskupsdæmi höfðu til 
borit, eptirspyrjandi, livat crkibiskupinum sýndist þar lög um 
vera, þvíat hann vildi i öllum hlutum laganna geyina. Sal 
herra Laurentius þar um vetriun hjá erkibiskupinum, ok gjörði 
hann i öllum hlutum ástsamliga við hann ok hans mónn. — 
Um liaustið, þat sumar sem herra Laurentius sigldi, kom til 
íslands herra Jón biskup Halldórsson til Skálholts; gjörði 
hann vígslur af báðum biskupsdæmum; var þá vígðr sira Páll 
þorsteinsson ok sira Ólafr [lljaltason] lil presta af Hóla bisk- 
upsdæmi, ok margir aðrir.

I. B. 55
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41. Nú er frá því at segja, at lierra Eilífr erkibiskup 
kallar at sér biskupa: lierra Auðfinn Bjurgvinar biskup ok 
herra Vilhjálm biskup af Orkneyjum; kómu þeir lil þrándheims 
in festo Johannis baptiste. Vígði herra Eilífr erkibiskup Eau- 
rentium til biskups með öllum þeim heiðr ok sœmd, sem licilug 
kirkja heldr ok geymir í slíkum hlutum, með lögligum siðvana, 
l'yrrnefndnm biskupum atstöndundum. Nokkru áðr kom sira 
Stefan um vorit norðan af Hálogalandi á byrðíngi snðr til J»ránd- 
heims með góz Ilólastaðar. j>at bar til skjótt eptir, sem Lau- 
rentius var vígðr til biskups, kærði bróðir íngimundr Skútúson 
upp á Ilólaslað ok Laurenlium biskup, fyrir þat upp var gengit 
kostr á Möðruvöllum, ok burt reknir allir bræðr, en Hólastaðr 
ok biskupinn hefði tekit undir sik allan ávöxt af Nlöðruvalla- 
slað. Var Ingimundr þá bróðir á Elgisetri undir reglu heilags 
Augustini. þessi ákæru svaraði svo Laurentius: „þat er góð- 
um mönnum kunnigt, at kiaustr á Möðruvöllum var upp gengit 
sem ek var clectus, með því at Auðunn biskup gaf hræðrum 
þær sakir, at fyrir óskynsamliga meðferð Ijóss þess, er þeir 
höfðu drukknir méð farit um nóttina, sem þeir kórnu af Gáseyri, 
mundi hafa lagt upp í þá refla, scm í kórnum vóru, en sumt 
niðr í skrúða-kistu, þá sem þeir luku upp, þvíat þar' þótti 
mesl upprás eldsins. Kvaðst2 Auðunn biskup ei skyldr al láta 
smíða þeim upp klaustr, [er af3 þeirra vangeymslu heföi til komit 
þessi skaði”. Erkibiskup svaraði: uviti þör vel, at þat eru 
lög kirkjunnar, al klaustr þat, sem í fyrstu var funderat, skal 
um aldr ok æfi standa, ef engi forföll meina; hali ok lagzt 
undjr staðinn á Hólum landskyldir ok innrentur staðarins ok 
klaustrsins, hverr mun þá eiga upp at halda eða láta gjöra 
klaustrið, utau Hóla biskup; en þeir hræðr, sem sannprófaðir 
hafa orðit at því, sem þér sögðut, sé reknir í harðasta klaustr; 
iniiuum vér ok skipa judiccs de'lcgatos út á lslandi, al láta dæma 
vorra vegna um sagt mál”. Herra Laurentius sagði sér þat 
vel líka; gjörðist þá ok ekki meira at því máli þá at sinni.

42. Ilerra Guðmundr ábóti hafði þá ok skrifat utdn lil erki- 
hiskups um tíundamál; las hróðir Árni allan processum ok próf 
þíngeyra klaustrs fyrir erkibiskupi ok kórsbræðrum. Erkibiskup 
sagðist ok vilja heyra andsvör Laurentii biskups, uþví al oss

0 B> Þ*t, A. j) kuezt, A. i) leibr.; ea, A.
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var sagt, at þá er þér vórut þar í klaustri sýndist yðr þat lög, 
at þíngeyra staðr ætti biskups tíundir, eptir því sem hinn úngi 
bróöir, son yðvarr, hefir sagt oss”. — [Laurentius svaraði]: „sann- 
spurt hali þér, minn herra, at svo sem ek var í klanstri at 
þíngeyrum, sinnta ek þvi, sem ek mátti framast, at klaustrið 
mundi eiga líundir eptir gjöf hins heilaga Jobannis, fyrsta Hóla 
biskups, er funderaði klaustr at þíngeyrum, en þó at hann 
væri góðr inaðr, mátti liann ekki lengr gefa en um sína daga, 
ok gjöra ekki prœjudicium eptirkomundum biskupum á Hólum”. 
Bróðir Árni son hans svaraði: „þat liafi þér sagt, þá þér vórut 
á þíngeyrum, al haldast ætli, síðan tveir næstu biskupar honum 
samþykktu ok héldu gfjjöfina óbrigðuliga. Nú héldu því heldr 
ij biskupar eptir liann, al svo er reiknandi til, at um daga vij 
biskupanæstu eptir hann lágu tíundir [undir þíngeyra klauslr], allt 
framan til [at] Jörundr biskup lók undan á dögum Vermundar 
áhóta”. — „Haf þökk fyrir, úngi bróðir”, sagði erkibiskupinn, „þú 
l'ylgir klaustri þínu. Biðjum vér yðr, herra Laurentius, ok svo it 
sama bjóðum vör, at þér skipit vel viðr klauslrit, ok látið oss 
eiga þat at frélta”. [Laurentius biskup mælti': „vili þér þat 
pactum confinnera, sem vér Guðnmndr ábóti ok bræðr gjörum 
vor i meðal”. Erkibiskupinn sagðist þat gjarna vilja. Gjörð- 
ist þar ekki meira at.

43. þat gjörðist þá ok til líðiuda, at sira Egill þá Grenj- 
a[ðar]stað at' erkibiskupi, þvíal honum þótti hann í sínu valdi 
vera, ok uiidan genginn fyrir vanrækt Auðunnar biskups. Om- 
bunaði herra Laurentius biskup erkibiskupinum fyrir kosl sinn ok 
sinna manna, svo lionuin vel líkaði; ok svo sem lierra Laurentius 
var búinn, tók liann blílt orlof at' erkibiskupinum; gaf hann herra 
Laurentio sæmiligar gjaíir, ok skildu með sönnum kærleika ok 
vináttu; fór herra Laureutius suðr til Björgvinar, ok var hon- 
um lckit far í skipi Bassa bónda. Létu þeir í haf olc urðu 
vel reiðfara, ok lóku land á Eyrum in festo tícrtini, dagstætt 
sem hann lét út af Gáseyri. Vóru lionum sýslaðir hestar, ok 
reið herra Laurentius biskup norðr til Hóla, ok urðu allir menn 
á staðnum lionum fegnir; söng hann fyrstu messu á allra 
heilagra messu.

44. Nú er frá því at segja, atþegar sem Laurentius setlist

i) [ b. v. n.
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heima á Ilólum i'ormeraöi hann ágæla siðu, fyrst þat sem liann 
sjálfan snerli, ok svo öllum öðrum útaf; [ok því viljum vér 
segja greiniliga lians siðu ok háttu, því þar er mörgum góð- 
um manni eptirlíkjanda, þeir sem með góðu framferði vilja 
vera, bæði til andligra hluta ok veraldligra. Höfum vér þat 
eina um lians liáltu ok siðferði hér samsett, at vér viljum 
fyrir guði svara, þvíat svo var þessi maðr stöðugr ok slaðfastr 
í sínu framferði, at svo háttaði hann sér í sínu siðferði allan 
tíma, sem þú mundir sjá hann tvö dægr, nótt ok dag, ef þú 
hefðir verit hjá honum1. Svo var hann stöðugr ok góðfúss í 
guðligu embætti, at hann fylgði hverri tíð, óttusöng ok aptan- 
söng, messum ok dagtíðum, ok engi hlutr bar ok svo nauðsyn- 
ligr til, at hann lét þat allt urn líða fyrir aðstöðu heilagra tíða 
svo um vetr sem um sumar, nætr sem daga. IÍIerka þá sem 
sýngja áttu eða lesa, djákna ok klerka, lét hann svo typta, al 
þeir skyldu þat réttliga gjöra. Skólameistara skipaöi hann sira 
Ólaf lljaltason, al kenna grammaticam. Tók hann marga klerka 
til kennslu, ríkra manna sonu, ok jafnvel marga iátæka, ok 
lét kenna þeim, þar til þeir vóru vel færir. Lét hann jafnan, 
meðan hann var biskup, skóla halda merkiligan, kenndi ok mörg- 
um bróðirÁrni; gengu til skólajafnan fimtán eðr fléiri. Skyldu 
þeir, sem lesa áttu, hafa yflr um kveldit áðr i’yrir skólameistara, 
ok taka hirtíng af lionum, ef þeir læsi eigi rétl eðr sýngi. 
Sira Valþjóf skipaði hann rectorem cliori, skyldi hann skipa hvat 
hverr skyldi sýngja; Jét hann ok saman kalla presta ok djákna 
ok alla klerka fyrir stærslu liátfðir, jólok páska, Maríumessur; 
prédikaði hann þá, ok gjörði sermonem, hversu þeim byrjaði 
fram at fara á hverri hátíð, áminnandi þá at gjöra játníng sína, 
einkanliga ef þeir heföi nokkrar syndir með sér ójátaðar. 
Öll summum fcstnm söng liann sjálfr fyrir, ok söng messu 
ok prédikaði sjálfr, bæði klerkliga ok góðlusliga, svo at þar 
fyrir kómust margir við til iðranar ok yflrbótar. Stóð sira 
Valþjófr jafnan lijá honum ok var hans capellanus. Sama 
messudjákn lét hann jafnan þjóna sér í hámessu, þat var Eiu- 
arr djákni Ilafliðason, hvern hann elskaði framast af öllum 
sínum klerkum, ok liélt hann fyrir sinn sannan trúnaðarmann. 
Messuembætti sjálft framflutti hann með sannri góðfýsi ok lára
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úthellíngu, ok svo viðrkomandist, at meir mátti heyrast grátr 
ok hixti en orðagrcin í lágasöngunum, at þeim sem hjá 
honum stóðu. Öll siyna gjörði [hann] merkiliga ok hófsamliga, 
svo at hvorki mátti þykja of seinl né offljótt, heldr með sönn- 
um hætti. Eptir messuna, sem [hann] kom í skrúðhúsit, ásak- 
aði liann stundum djákna ok klerka fyrir þat, sem honum þótti 
órækliga fara í lestri eðr söng eðr öðrum hlutum. [þat mátti 
hann ekki sjá, [at] djáknar hefði rúma stakka undir messuklæð- 
urn ok dalmatikum, segjandi þeim, at þar fyrir rifnaði messu- 
klæðin ok skrúðinn. Svo et sama skyldi engi prestr eðr 
djúkni dirfast at iiafa kápur undir sloppum, svo at þar utau 
ytir hefði þeir kantarakápur, segjandi þá rífa af sér skrúðanu, 
er ofan var togaðrumþá*. Ilvorki vildi liann láta tripla2 eða 
tvisýngja, kallandi þat leikaraskap, heldr sýngja sléttan söng, 
eptir því sem tónat væri á kórbókum. Ilinn sama setníng 
vildi hann hafa lála á hríngíngum sem verit hafði um daga 
Jörundar hiskups: fara út um vetrum nærri miðri nótt; vildi 
at góðr svefn væri eplir sönginn kennimönnum, þeim sem út- 
ferðir hefði. Hvern tíma sem hann söng messu skyldi inn 
taka v fátæka menn, ok gefa þeim nógan mat í eitt mál.

45. l>essir vóru dagligir siðir herra Laurentii biskups. Sem 
hríngdi til óttusöngs las hann Mariutíðir meðan hann klæddist; 
svo et sama lásu klerkar Maríulíðir úti í kór, ineðan hríngdi. 
Sem samhringdi kom biskupinn út, ok var í sæli sinu urn 
allan óttusöng, sýngjandi með öðrum klerkum. Eptir sönginn ♦ 
gekk hann inn lil lierbergja sinna, ok þegar sem hann kom í 
herbergin gekk liann inn í studium sitt, ok byrgði sjálfr at 
sér; skyldi þar enginn inn koma utan hann einn saman; var 
hann þar nærri óttusöngs stund cinn saman, var þar ok myrkt, 
[ok koin svo jat'nan til annara manna3 at hans kinnr vóru votar 
af tárum. Síðan gekk hanu upp í svefnstofu sína, ok í sæng 
farandi var honum fengit ljós í skonsi, las hann lengi psalt- 
ara; var þat lítil stund [at] á hann rann svefnhöfgi, þar lil hríngdi 
til i>rima. Las liann inni meðan hann klæddist ok þvóst. Sem 
hríngdi til formessu gekk liann til kirkju, ok var í sæti 
sínu meðan hún var súngin, gefandi blezun eptir messuna; 
gekk biskup þá út af kirkjunni, ok um kirkju. Hvern dag,

) [ V. í 11. i) A; trifla, II. >) [ II; innkomancti svo, A.
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þann sem komast mátti, sat hann í consistorio sínu, málum at 
skipa ok önnuv nauðsynlig erindi at. gjöra, þcirra manna sem 
til vóru komnir, eðr þat sem staðnum lil bar. Gjörðist þelta 
þar til er hríngdi til terciam. Fór biskupinn þá þegar út, ver- 
andi at tíðum fram yfir messu ok nonam; eptir þat til borðs. 
Presta sína alla lét hann sitja yfir sítt borð, gleðjandiþá, ok alla 
þá sem til kunnu at koma, með sæmiligum kosti ok máldrykkju, 
[annathvort mjöð eðr mungát; drakk biskup jafnan eitt hvert 
ker til presta sinna sérliga, svo sem hann var bloðlátinn', eitt 
ker um kríng til hvers, er- góðir gestir kónni til garðs; öll 
dupplicia var sæmiliga drukkit, en allar hátíðir ómælt, svo sem 
hverr vildi framast. Til hins sama var þá at ætla á Hólastað, 
hvort sem skip var nokkut á íslandi eðr eigi. Viðr alla gesti 
sína lét hann gjöra sæmiliga; sálu þeir allir uppi í hans stol'u 
sem framari vóru; skyldu þeir sem sátu hjá honum sjálfum 
drekka sem þá lysti, ok engi meira en hverjum bezt líkaði; 
var at þeim öngu' meira sótt, sem ágjarnari vóru til drykkj- 
arins, svo at þat var þeirra skuld, sem illa fóru af. Jólaveizlu 
lét hann jafnan sæmiliga halda prestum ok öllum klerkum, 
próventumönnum, bryta ok ráðskonu, ok öllum heimamönnum, 
svo at allir höfðu nógan fögnuð. Um páska var veitt hóf- 
samliga, ok svo um hátíðisdaga á langaföstu. Svo mikla for- 
sjó hafði herra Laurentius, at afla inn drykkjarföng at hvar 
sem fá kunni þau á íslandi4. Parta hafði [harrnj jafnan í ís- 
landsförum5 tveimr eðr þremr; vóru lestrekar hans Gralár- 
Leifr ok Eirekr rauðr; átli Ilólastaðr optast nokkut í þeim 
skipum, sem kómu til Islands. Skipaði hann þá geymslumenn 
á kjallara sínum, sem hans trúnaðarmenn vóru: Relill Halls- 
son um tvö ár fyrstu, sem hann kom til íslands, en síðan 
Einarr djákni, hverr hafði æ síðan meðan liann var biskup. 
Eptir ináltíðina dagliga reikaði hann fyrst; fór hann þá í sitt 
studium ok studeraði hann í bókum; skrifaði hann upp á vax- 
spjald, noterandi þat, sem liann vildi hafa sérliga or bókurn, 
ok þar eptir skrifaði Einarr djákni upp í kvaterne eðr bók, svo 
at biskupinum var tiltæk, nær hann vildi á líta ok þat frammi 
hafa. Enginn maðr skyldi koma upp í hans herbergi, nema

i) þaun. A. 2) eí), A. ») getg.; öllum, J.
4) | ok lengsfum stærstu liátifbir lét tiatin settar vertia fribar véizlur, H.
s) hór v. 2 blöí) í II (-förum tv. e. þr., 0. s. frv.).
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orlofs bæði; var þar skipaðr til lokusveinn, at geyma lier- 
bergjanna dagliga, ok svo ú nætr. Jafnan sem rökkva tók á 
vetrinn sngði Einarr djákni biskupinum heilagra manna sögur 
á norrænu, eðr stundum las lalínusögur, þar til sein hríngl 
var til aptansöngs; gekk biskupinn þegar út lil kirkju um 
fyrstu hríngín[g], lesandi svo sálutíðir með klerkum. Eptir 
kveldsöng gekk biskupinn lieim lil herbergja sinna, ok þá eptir 
til borðs. Jafnan lét liann einn livern klerk lesa lectionem fyrir 
borði sínu; gjörði þat iðugligast Óblauðr djákni þorsteinsson. 
Eptir máltíðina um kveldit reikaði biskupinn um baðferðir um 
gólf, ok síðan fór hann í sæng sína; iiafði hann þann svefn 
rnestau, sem liann liafði framan lil söngs. Aldri koin lierra Lau- 
rentius inn í staðinn, nema þá stundum sem lionum var sagt 
at danzleikr var hafðr á kveldum, þá lét hann bera fyrir sér 
skriðljós inn í stóru stofu, fyrirbjóðandi hverjum sem einum at 
hafa danzleik þar á staðnum. Mikit vandlæti liafði berra Lau- 
renlius um framferðir lærðra manna, liárskurð ok klæðaskurð, 
ok þeir befði öngar sundrgjörðir þar í lians biskupsdæmi; 
svo ok um lifnað þeirra, þar mest, sem honum þótli úr hófi 
ganga, svo ok þá menn, sem ineð meinum vóru saman, livort 
sem var í liórdómum eðr frændsemis spellum.

ítí. J>at er eigi gleymanda, heldr góðum mönnum birt- 
anda, hversu margar ok fagrar ölmosur hann lét gjöra af stað- 
arins gózi á Hólum sem hann var biskup. Allt prófastsdæmi', 
þat sein féll í sakeyri ok öðrum seklum, gaf hann fálækum, 
þeim sem inesl vóru þurfandi, eiukanliga þeim sein áðr höfðu 
í búi vcrit, líkþrám, biindum, eðr þeim sem mestan krankdóm 
höfðu. þar til skipaði liann presta at láta reka prófastsdæmi, 
liat'ði þat fyrst sira Páll þorsleinsson, en síðan sira Hjörn 
Ófeigssou, skipaði biskupinn þeim slíkt af, sem honum líkaði, 
fyrir arrnæðu sína, ok þetta liólzt um hans daga. Var þetta 
mörgum þurl'undum mikil hjálp, en allir létu úli með góðum 
[hug]. xij ölmosumenn skipaði liann at vera skyldi heima á 
Hólum ok útbúum staðarins; vóru þessir baiði fæddir ok 
klæddir. Á langaföstu vóru innteknir fimm fátækir, ok vóru 
þeir fram yfir páskaviku. Á Mikaelsmessu a haustið skyldi 
ráðsmaðr stika niðr xx° vöru [í vaðrnálum, þetta skyldi gefa

) i ökagafiriJi, b. v. Ann.
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fátækum mönnum í vald’ um vetrinn ok fram yfir hvítadaga. 
[Skyldi gestamaðr þetta út gefa, ok skipta með fátækum1 2 mönn- 
um, þeim sem lionum þótti mest þurftugir, eðr hiskupinn vís- 
aði til hans, fyrir stærstu hátíðir, ok var þar til valdr dyggr 
maðr, góðfúss ok skynsamr, var þat þorsteinn þorleifsson. 
Allt þal góz, sem gefit var [í vaðmálum3 árliga til staðarins, 
)ét liann bera heim í herbergi sín, ok lét hann allt gel'a fá- 
tækum mönnum4. — þat er ok merkjanda, al hann hafði þann 
klæðabúnað, sem múnkar hafa, kufl með skrúð yztan, [því ats 
hann sagði þat rcglu, þó at biskupar væri af svartmúnkalifnaði, 
þá ætti þeir at halda þann habitum, sem þeir vóru af reglu- 
lifnað[ijnum kosnir. Stami[n]avic með ull hafði hann næst sér. 
Skóla setti hann á staðnum, ok lét kenna latínu; hélt þann 
skóla sira Olafr lljaltason; gaf hann honum Valla stað í Svarf- 
aðardal, segjandi, at þann stað skyldi æ sú liafa ok halda, sein 
skólameislari væri á Hólum. Kenndi sira Valþjófr söngnám.

47. þann vetr sem Laurentius biskup var fyrslan á 
Hólum, var tíðindalaust víðast á íslandi. Bróðir líergr Sokka- 
son var kosinn af herra Laurentio ábóti at Múnka-þverá, var 
hann vígðr einu ári síðar af honum heima á Hólum, var hann 
formentr maðr, umfram ílesta menn þá á íslandi, [um] klerk- 
dóm, letr, söng ok málsnild; samansetti liann margar heilagra 
manna sögur í norrænu, sem birlasl mun ok auðsýnast meðan 
þetta land er bygt. Ilér yfir fram hafði sá góði mann ágætt 
siðferði mcð klaustrligum lifnaði, vóru þeir líergr ábóti ok 
Laurentius biskup í kærligri vináttu, þvíat Laurentius biskup 
var lærifaðir hans. Um vetrinn fyrir langaföstu sendi herra 
Laurentius bróður Árna, son sinn, suðr í Skálholt til herra 
Jóns biskups, biðjandi hann at liann vígði liann öllum vígsl- 
um ok til prests. lvom bróðir Árni norðr eptir hvítadaga, þá 
vígðr prestr. Sýndist herra Laurentio biskupi þat fegra, at 
faðir legði eigi vígsluhendr yflr son sinn holdligan; stóð ok 
bróðir Árni aldreigi hjá föður sínum, nema þá hann fermdi 
börn. Yar bróðir Árni hinn bezli klerkr ok versificator, ok

1) [ leiíír.; þetta sk. g. f. m. í v. í vaíunáluin, -t.
a) [ skyldi [>. ú. o. sk. m. f. m. gestamaíír, A.
a) [ í klippíngum, vöru ok liafnarvoílum, Ann.
4) ok mundi þat veríia liit minnsta xc árliga, h. v. Ann. 
a) [ leibr.; þat, A. 0) stamiii, A.
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kenndi mörgum klerkum; fór hann hvern líma í visitacionem 
með herra Laurentio föður sinum, ok svaf í einu herbergi ok hann; 
hafði hann ok innsigli hiskupsins ok bréfagjörðir, ok Einarr djákni.

48. í>ann sama vetr, sem Laurentius hiskup kom út um 
haustið, var kyrt á íslandi ok engi merkilig tíðindi gjörðust; 
stýrðu þá hiskupar fyrnefndir, herra Jón Skálliolti, cn herra 
Laurentius Uólastað; var þal mál manna, al á íslandi mundi 
varla verit hafa meiri latínuklerkar en þeir vóru; var ok harðla 
kært þann líma í meðal þeirra. Á öðru ári hiskupsdóms Lau- 
rentii banð hann með ráði ailra lærðra manna í Llóla hiskups- 
dæmi, at festum corporis Chrisli skyldi sýngja hátíðliga sem 
summwn festum, þvíat þat var nýliga flutt út af herra Jóni bisk- 
upi; var sú hátíð lögtekin á alþíngi um sumarit. Um haustið 
eptir gjörði Laurentius biskup vígslur heima á Hólum; var 
þat sem annat merkiligt um stjórn hans, at liann prófaði sjálfr 
klerkana, ok hanu sjáll'r talaði fyrir þeim, hversu þeim hæfði 
fram fara með þeirri Vígslu, sem þeir tóku, rannsakandi smá- 
smugliga þeirra lifnað ok kunnátlu, áðr hann vildi þá framvígja; 
iör hann mest at því, hversu þeir súngu ok lásu í heilagri kirkju. 
J>á sagði hann ... .' taka heilagar vígslur, sem börn áltu í von- 
um, ok vildu eigi til segja ; ok sem þat varð opinbert, setti hann 
á þá stórar skriptir, ok lét þá langan tíma missa síns embættis.

Á eptirfaranda ári, sem herra Laurentius kom út, kom 
ekki skip til íslands. Um vorit epir riðu þeir Guðmundr ábóti 
ok Benedikt hóndi Kolbeinsson til Hóla. Eplirleitaði Guð- 
mundr ábóti hversu hann vildi skipa um tíundir, sem langan 
tíma liöfðu hrærð verit í meðal þíngeyra ok llóla kirkju; tal- 
aði herra Laurentius biskup svo til Guðmundar áhóta2: titveir 
eru koslir, sá at kæra fyrir mínum herra erkibiskupinum eplir 
tíunduhum, en sá er annarr, al leggja öll þessi mál undir vort 
vald ok umdæmi”, ok með ráði góðra manna kaus ábóti, at 
biskup skyldi einn skapa ok skera þal sem hann vill vera láta, 
ok liann vildi fyrir guði svara, at þíngeyra klaustr væri skað- 
laust af. Sagði biskup þá upp, at hann lagði llvámm í Vatnsdal 
klaustrinu á þingeyrum til æflnligrar eignar. „Yilum [vér] vel”, 
sagði Laurentius hiskup, „at svo mikit [vald] ok dominium heíir 
liverr sem einn Ilólahiskup yflr þíngeyra klaustri, at aldrei fá 
ábótar af þíngeyrum kært af Hólabiskupum biskupstíundir fyrir

1) miA og ólæsilcgt (.fimtina, 401). a) Gifbmundr ábóte, .4.
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vestan. Vazdalsá; en sakir þess, at vorir eptirkomendr sýni 
ekki vald á klaustrinu at þíngeyruni, því viljum vör með þessari 
gjöf ok tillagi alla deiiu ok ákæru niðr se.tja meðan vor er lil 
kostr; skulum vér ok skrifa til erkibiskups, at hann styrki 
þetta vorl sáttmál”. Var þetta pactum gjört með liandlögum 
ok bréfum. Gaf herra Laurentius þá ok próventu Kálfs bróður 
síns til þíngeyra, vóru þat fjörutigir hundraða; bafði herra 
Laurentius biskup af þessari gjöf heiðr ok sæmd, en klaustrið 
á þíngeyrum æíinligt gagn ok hlunnindi sem Hvammr er.

49. í þann tíma bjó þorsteinn Kolbeinsson, bróðir Benc- 
dikls, á Holtastöðum í Langadal; var frú Guðrún þorsteinsdóttir 
móðir hans ok þeirra bræðra. þorsteinn var þá ókvæntr, fylgði 
hann þá óheimulu ráði, takandi sér til lags Guðrúnu Illugadóttur; 
vóru þeir þorsteinn ok þórðr Loptsson, er kallaðr var', fer- 
menníngar at frændsemi, var þetta samlag þeirra opinbert 
með barngetnaði; fóru þau svo opinberliga með sínu ráðí, at 
hann lagði hana í sæng hjá sér sem sína eiginkonu. Herra 
Laurentius áminnti í fyrstu blíðliga, at liann skyldi við hana 
skilja, en hann var baldinn í sinni þrjózku, ok skipaðist ekki 
við biskupsins áminníngar. Svo kom, at biskup Laurentius 
fór fram meðr lagaprófi í móti þorsteini, látandi sverja frænd- 
semi á meðal fyrnefndra manna, {>orsteins ok þórðar; hann 
var sá er Guðrún álti áðr. Síðan gjörði biskup þorsteini þrjár 
áminningar, stefnandi honum til llóla ok síðustu peremptorie; 
ef hann kæmi eigi i sagðan stað, skyldi liann bannsetja þau 
Maríumessu fyrri heima á Hólum meðr steyptum kertum 
ok hríngdum klokkum; ok meðr því at þau kómu eigi í stefn- 
una ok þrjózkuðust, haldandi sik sem áðr, fór þat fram, at. 
Laurentius biskup bannselti þau á Maríumessu á kór á llól- 
um, meðr því formi, sem lög b.eilagrar [kirkju] bjóða framast 
viðr þrjózka frammi hafa. Auðsýndist í þessu einorð biskups 
ok rétllæti: þan frú Guðrún ok Henedikt vóru hinir ineslu 
vinir lians, ok svo llallbera abbadís á Stað, er var systir frú 
Guðrúnar; hafði ok þorsteinn inikit eptirgengi, þvíat hann var 
þá forríkr maðr at auðæfum. Nú er at segja frá því, hversu 
þorstein[i] brá við þessar framferði[r] ok bannsetníngu, sem fram 
fór á Hólum at Maríumessu. Svo sem hann var kominn undir

) hér kynni at> vanta orb (vitrneí'ni þórfearP).
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borð á Iloltastöðiini, leit hann niðr í gaupnir sér, ok sem 
liarm leit upp, talaði hann: „vita þykkjumst ek nú, Guðrún”, 
sagði hann, i(at biskup á Hólum hefir harða yfirsöngva yfir 
okkr í dag, vil ek ekki aðra menn vefja í vandræðum með 
mér, ok skulu þér allir”, sagði hann, talandi til fólksins, „eta1 
hér inni, en ck mun rýma”. Gekk hann þá undan borði, et- 
andi einn saman, ok svo svai' hann. í burt hafði biskupinn 
skipat áðr prestunum báðum; hafði hann þó gjört þeim ónáðu- 
ligt. Skjólliga eptir þessa framferð riðu þau frú Guðrún ok 
Benedikl til Holtastaða, ok eggjuðu liann at ganga lil sættar 
við heilaga kirkju ok biskup; kómu þau lil móts við biskupinn 
á Völlum í Svarfaðardal, ok var þorsteiun leystr af biskupi af 
banni, en Guðrún dcgi síðar í Árskógi. Sóru þau bæði skilnað 
sín á milli, ok svo gjörðist með guðs vilja, at þau skildu. Lagði 
biskupinu alla ástundan [á], at hirla sitt undirfólk af vondum 
framferðum, en eigi bannsetti liann opinberliga fleiri menn í 
Tlóla biskupsdæmi.

50. Einkanliga er þat merkjanda ok frá því segjanda, at 
herra Laurentius talaði þat jafnan á prestastefnu, at þat væri 
osetligt, at prestar þeir, sem ófærir kynni verða, sakir elli eðr 
annarra sótta, væri reknir út á húsgang, eðr lítil hjálp þeim 
veitt at' kirkjunni ok hennar gózi; þar [fyrir] setti hann ok 
skipaði prestaspítal at Kvíabekk í Ólafsfirði, ok keypti landit 
hálft at Arnoddi presti, en liálft átli kirkjan. Lagði hann þar 
til í jörðum ok kvikfjám ok bús búhlutum yfrit góz; skipaði hann 
ok, at hverr prestr í biskupsdæminu skyldi tilleggja um næstu 
þrjú ár, hálf[a] mörkhverr; varð þetta stórgóz. Lambseldi bað 
hann ok um allan Ólafsfjörð, ok víða um Fljót, svo at brotl 
var alit til (imtige, ok játuðu œfmliga biskupinum upp í jarðir 
sínar. Svo ok eigi síðr skipaði herra Laurcntius vanhaga-fé 
því, sein léll í stærrum málum, til prestaspítalans, sem var 
af Benedikt Iíolbeinssyni ok þorsteini bróður hans, ok öðrum 
ríkismönnum, sem brotligir urðu i þúngum skriptum. Vildi 
hann því skipa prestaspítal at Kvíabekk í Ólafsflrði, at honum 
þótti þar gott til blautfi[sjks ok búðarverðar, ok þótli þat vel 
henta göinlum mönnum lil fæðu. Úngan prest skipaði hann 
þar til ráðsmauns, er verit hafði áðr lærisveinn hans at Múnka- 
þvcrá þá cr hann var þar; sagðist hann þat hyggja, al hann

i j etii), A.
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mundi verða roskinn maðr til fjárhaga, en þat var Björn prestr 
Önundarson1 ; var hann þar ráðsmaðr meðan Laurentius biskup 
lifði, ok kómust þar undir nœgtir alis kvikfjár ok kostar, svo 
at þar skorti ekki þáLaurentius biskup sálaðist. Vóru þar þá 
margir prestar. Sá sami Björn prestr var lengi ráðsmaðr á 
Möðruvöllum í Hörgárdal, ok var roskinn maðr til ráða, ok 
fulldist þau orð, sem Laurentius biskup spáði bonum. Sira 
Snjólfr kom út fyrir sunnan land ok reið til Hóia; hafði liann 
fengit bref af nokkrum kórsbræðrum, ok þeir báðu Laurentium 
biskup skipa vel með liann. Vildi bann enga lotníng gjöra 
Laurentio biskupi; anzaði biskupinn ekki hans erindum; fór 
bann þaðan at íinna Jón biskup í Skálholt, ok bauðst at þjóna 
í lians biskupsdæmi; ráðlagði bann Snjólfi at fara norðr aptr 
til Laurentii biskups; lteigi þér,” sagði biskup Jón, „at auð- 
mýkja yðr við hann, þvíat bann er skipaðr af guði yðarr yfir- 
rnaðr; nninum vér ok skrifa norðr með yðr til vors bróður, 
ef þér vilit játa oss þessu.” Kom Snjólfr norðr til Laurentii 
biskups, ok laut honum, fallandi á kné. Biskupinn spurði: 
„bví ertú nú svo ólíkr sjálfum þér, Snjólfr, bjá því sem þú 
vart hér næst?” uf>víat,” sagði hann, „at nú er jár[n]teinninn 
burt or hálsinum á mér; lagði ok berra Jón biskup þat til með 
mér, at ek skyldi vægja fyrir yðr.” Biskup stóð þá upp, ok 
setti liann niðr bjá sér; var bann í boði lians þann dag; 
sarndist svo með þeim, at bann gaf honum IJáls stað í Fnjóska- 
dal, þvíat þá var eigi annat beneficium laust. Mátti hann sann- 
liga tala til sira Snjólfs, at engi prestr hélt sik svo sæmiliga 
at mat ok klæðum sem sira Snjólfr, ok tíundaði bann þó aldri 
meir en xl hundruð; komjafnan bart í meðal þeirra, þó svo, at 
bann leitaði á bisluipinn meðr o[f]metnaðarsamligum orðum. 
Bar þat til einn tíma at Múnka-þverá, sem biskup var þar 
kominn í visitacionem; konr sira Snjólfr sem biskup var yfir 
borðum, ok var honurn skipat framan at bríkinni. Spratt þá 
þegar upp brixli ok meinyrði við biskup, sem Snjólfr gjörðist 
drukkinn. Hafði Laurentius biskup mikit þolinmæði, svo at 
hann svaraði engu orði, látandi cptir Maríuminni upp borðin. 
Fékkst sira Snjólfr nógu rnjök unr náttina [við] at drekka; bólgn- 
aði hann þá svo upp, at búit var við voða, var haun þá gyrðr 
með líndúki; þólti þeim sein hjá vóru staddir syrgiligt uppá

) l)R|oúíindar (IlrómundarP), A.
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[at] sjá hans harmkvœli; hað hann þá herra Laurentium biskup 
at koma lil sín; hvat hann gjörði. Itað hann sira Snjólfr þá 
fyrirlátníngar fyrir þau orð, seni hann hafði talat um kveldit; 
en hann sagðist þat feginn vilja; las biskupinn þá yflr honum. 
Batnaði honum þá með guðs vilja litln síðar. Meinyrti aldri 
síðan sira Snjólfr Laurentium hiskup meðan liaun lifði. Sira 
Jón Iíoðransson hélt herra Laurentius í góðri bliðu; gaf hann 
honum staðar-hluta at Ilrafnagili, ok þar með prófastsdæmi um 
Eyjafjörð ok Dali til Var[ð]gjár; var hann hinn sæmiligasti 
klerkr. Lél hann upp smíða kirkjuna al Hráfnagili með dýrnm 
kost, sem lengi mátti auðsýnast, ef henni væri haldit.

51. Allir mestháttar menn á Islandi þann tíma, sem 
herra Laurentius var, áttu góða vináttu við hann, svo leikir 
sem lærðir. Tóku þeir vörulán af staðnum, á þann máta, at 
biskupinn vildi at þeir lcgði í pant gull.eðr hrennt silfr, en ef 
eigi kæmi vara fram, skyldi staðrinn eignast þat, sem niðr var 
lagt; komst biskupinn svo mcð eign at mörgum dýrgripum, at 
þeir gátu cigi leyst pantinn. Herra Eireki Sveinbjarnarsyni 
hygðu þeir biskup ok Skúli Flugumýri um fjögr ár, þvíat liann 
hafði þá sýslu í Norðlendíngafjórðúngi hil vestra. Leigði hann 
fyrir xijc árliga, lúkandi sumt í húsabótum, en þat meira, sem 
biskupinum ok staðnum þarfnaðist. Viö ríka menn vandaði 
biskup um tíundargjörð, var þat einkanliga við Gi/.ur bónda galla 
í Víðidalstúngu; nefndi inskup til þrjá'presta ok þrjá leikmenn, 
at virða le Gi/.ur[ar] scm hann var á biskupsgistíngu. Var 
Gizurr harðr á móti í fyrstu; ok þá er hann sá, at forboð var 
fyrir höndum, ef [biskup] réð eigi, þvíat biskup vildi, at Gi/.urr 
nefndi lil aðra þrjá menn at viröa: gjörðist ok þat, ok [virðu 
þeir' gó/.it lxc meira en Gizurr lial'ði áðr gjört tíund af. Var 
þat ekki margra, at vanda um við Gizur. llerra Laurentius 
gjörði engan mannamun at hirta, ok umvandaði þá hluli, 
sem hann sá móti guðs lögum, hvort sem þat gjörðu ríkir 
menn eðr látækir. Var þat ok merkjanda, at þá cr llenedikt 
bóndi eðr Rafn bóndi urðu opinberir i hórdómsspellum eðr 
aðrir mikilsháttar menn, skyldu þeir koma al skírdegi til Hóla, 
ok vera leiddir til á bjarnfeld, sem aðrir skriptamenn, svo at 
öskudegi stundum þeir sem stærra féllu. Bauð hann þeim at 
sitja um páskana bjá sér í veizlu ok fagnaði. Skipaði bann
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því svo, at lionum þótli þeim kinnroði í vera, at taka slíka 
hneykíng opinbeiiiga fyrir sín brot, ok þeir skyldn við varast, 
at falla eigi aptr í annan tíma, þvíat gjarnara vildu þeir út lúka 
nokkra penínga, en lœgja sik svo sem aðrir lílilsháttar menn.

52. Á þriðja ári biskupsdóms herra Laurentii kom bróðir 
íngimundr Skútuson af Noregi með bréfum herra Eilífs erkibisk- 
ups, þat sem til heyrði um Möðruvalla mál; var sá boðskapr svo 
látandi, at þeir lierra [Jón]1 biskup af Skálholti, ok herra þorlákr 
ábóti af Yeri, vóru skipaðir judices delcgati al' erkibiskupi[num 
prójfl at taka, ok með dómi úrskurð eðr sama niðr at setja, 
svo at sáttmál gjörðist um sagt inál, ok svo hvorritveggi 
álfunni firir stel'na-, þat er at skilja Laurentio [biskupi lijóla- 
slaðar vegna, ok bræðrum sag[ð]s klauslrs til ákæru. Ok svo 
sem þessi boðskapr kom fyrsögðum dómundum, kölluðu þeir 
l'yrir hvoratveggja álfuna, Laureutium biskup ok bræðr sagðs 
klaustrs, [selja]ndi þeim stefnudag á Möðruvöllum næsta dag 
eptir Ólafsmessu fyrri. Ok þeim öllum [samjt þar komundum, 
byrjuðu bræðr ákæru á Laurentium biskup, bróðir Ingimundr, 
bróðir porgeirr ok bróðir J>órðr, sein þá lifðu af þeim lifnaði. 
í fyrstu þeir kröfðu klaustrs síns, sem þeir vóru til vígðir; þar 
næst, at Hóla biskupar, Auðunn ok Laurentius biskup, böfðu 
tekit allar innrentur klaustrsins undir Hólastað síðan klaustrið 
brann, en þeir vóru skipaðir á vistir sern aðrir veraldarmenn; 
ok af þessum hlutum fyrnefndum kröfðu þeir dómendr gjöra 
sér rétt af. Til þessara liluta svaraði Laurentius biskup: 4tþat 
er öllum mönnum kunuigt, at klaustrið hér á Möðruvöllum 
hefir orðit áðr fyrir eldsbruna en vér vórum kosnir til biskups; 
svo et sama vóru bræðr skipaðir á prestsvistir; var ok þetta 
mál talat ok kært af bróður Ingimundi fyrir erkibiskupinum í 
Noregi þá er [vér] vórum í Noregi næst; eigum vér eigi fyrir 
vora persónu at svara, sem vér höfum eigi gjört. Er þat 
upphaf vorra svara, at vér viljum í öllum lilutum svara ok hlýðni 
veita erkibiskupinum, ok hans boð slandi. Er þat vort boð, al 
láta gjöra hér upp klaustrið á Möðruvöllum með þeim framasta 
kosli, er vér til láurn, sein skjótast megum [vér], svo sé svo 
margirbræðr inn teknir, sem þá lierra Jöruudr biskup sálaðisl, ok 
fá þeim skipat í kost ok klæði, sem þeir liöfðu um daga Jörundar

) [ J, gat á bókfellinu. •i) leibr.; stefnuna, .4.



XjMirentius saga. BISKUPA SÖÖUK. 857

ltiskups; viljum vér skipa prior yflr lifnaðinn, en vera sjálff þeirra 
ábóti, ok skipa ráðsmann jflr staðinn ok hans fé'. I stœrrum 
ráðum gjörist allt með ráöi priors ok bræðra. þetla klaustr 
sé í öllum hlutum, andligum ok veraldligum, eptir því sein 
Jörundr biskup góðrar minníngar funderaði þat.” At þessum 
orðum Laurentii biskups varð góðr rómr. Talaði þá fyrst Jóu 
liiskup: uNú hafi þér, bræðr, heyrt boð herra biskups; megi 
þér nú sjálfir kjósa, bvort þér vilit heldr framfylgja kæru upp- 
byrjaðri, eðr viJi þér gjöra sáltmál, sem hann liefir boöil.” 
þeir bræðrnir sögðust þat upp taka, sem hann ráðlegði þeim. 
(Jón biskup svarar]: „vér viljum hér lil kalla með oss íleiri 
dugandi menn.” Gekk herra Laurentius biskup þá í burt ok hans 
fylgjarar. Vóru þar til kallaðir áðr af honum allir fremstu 
kennimenn í Hóla biskupsdæmi, ok svo eigi síðr leikmenn. 
Eptir tíma liðinn var Laurentius biskup inu kallaðr með sínum 
fylgjorum; talaði herra Jóu biskup þá vegna bræðra: uMeðr 
því at þér, lierra biskup, bafit boðit bræðrum, í alla staði án 
nokkurri tilskyldan eör þrúgan laganna, því vilja þeir kjósa, at 
þér láliö gjöra upp klaustrit, sem skjótast megi þér, með sæmi- 
ligan kost, sem þér hafit framast föng á, nt tilfengnum skrúða 
ok klokkum, ok öllum þeim hlutum, sem heilagrar kirkju embætti 
ok þjónustu þarfast: prior ok ráðsmaðr sé settir firir klaustrit, 
kost ok klæði hafl þeir sæmiliga, ok allan hált sé klaustrit 
ok bræðrnir í þann stélt, sem var um daga Jörundar biskups, 
ok hann funderaði í fyrstu, ok hér viljum vit, judices deleyati, til- 
skipaðir al' herra erkibiskupinum samþykkja, l[rygg]ja2 ok styrkja 
með okkrum innsiglum”. Fór þelta sáttmál fram, öllum þess- 
um fyrnefndum samþykkjundum mcð [kær]leik ok vinskap, án 
nokkuri þrúgan eðr tillokkan. Gjörðist þetta jmctum með 
handlögum herra J[óns biskups, vejrandi styrkt síðan með 
bréfum ok innsigli [afj hvorutveggju álfunni. Var á Möðruvöil- 
um gjör hin sæmiligasta veizla biskupunuin báðum, þorláki 
ábóta, ok öllum prestum ok leikmönnum tilkomundum. þaðan 
ríða þcir á burt allir samt, biskuparnir ok allir fyrnefndir, 
þvíat herra Laurentius bauð þeim öllum lieim lil Hóla, Jóni 
biskupi, þorláki ábóta ok öllum þeiin þeirra fylgjoruin, til veizlu; 
var þat at Ólafsmessu fyrri. Gaf Laurentius biskup Jóni bisk-

1) getg.; so, A. •i) gat á bókfellinu.
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upi liinar sæmiligustu gjaflr ok svo jmrláki ábóta. Skildu þeir 
þá svo at sinni með mestri blíðu. Riðu þeir þaðan til Glaum- 
bæjar, ok gat' ltafn bóndi biskup Jóni miklar gjaflr. Reið 
bann þá til þíngeyra; vóru þeir [Guðmundr ábóti' miklir vinir, 
var liann þar ok gæddr sæmiligustu gjöfuin; var harm á Breiða- 
bólstað in feslo Laurentii, siing hann þar messn ok prédikaði, 
ok gaf sira þorsteinn honum sæmiligar gjafir. Reið hann 
svo it vestra í biskupsdæmi sitt, ok varð þcssi norðrreið Jóns 
biskups hin vinsælasta.

53. Nú er frá því at segja, at Laurentius biskup lætr 
saman safna trésmiðum, ok lætr gjöra upp klaustrit á Möðru- 
völlum, fáandi þar til skrúða ok klokkur. Postula klokkur vóru 
norðr fluttar fra Hólum [ok] enn söngmeyjar fimm2 ; var innan lítils 
tíma þelta gjört með svo góðum kostum, sem enn má auö- 
sýnast í dag; fór svo fram allt í kyrleika ok náðum um sum- 
arit ok allt fram í langaföstu [inu eptirfarandi'. Reið bróðir 
íngimundr á föslu suðr í Skálholt, vissu menn eigi erindi í 
fyrstu. Var bróðir þorgeirr skipaðr prior á Möðruvöllum, en 
þorkell Grímsson ráðsmaðr. Nærri passionem domini kom 
sendimaðr frá Jóni biskupi með cina inclusam4; var þat bréf 
stutt ok fáort; næst sulutacione slóð svo: at „brúðir íngiinundr 
af Möðruvöllum kom svo at oss óvörum, at vér vissum eigi 
heldr en himin mundi bresla; llutti hann, at þér, herra 
Laurentius biskup, hefði[t] eigi haldit þat sáttmál, sem vér 
sömdum á Möðruvöllum í sumar; því sjám vér eigi oss annat 
standa, en ríða norðr at surnri, ok leggja endiligan úrskurð á 
sagt mál.” Við þetta bréf varð Laurentius biskup bæði slyggr 
ok reiðr, segjandi fyrir sínum trúnaðarmanni, at hann kvezl 
annars vænta af Jóni biskupi þá er þeir skildu næst á Hólum, 
[en at hann] mundi svo skjótt um venda sinni vináttu viðr 
hann, ok trúa því, at öllu óprófuðu, [sem óvinir hans iluttu, at 
hann ryfi þá sættargjörð, sem þeir bræðr gjörðu sín á meðal; 
sagðist liana vilja í öllum greinum halda. j>at annat, at firir 
þat sama sáttmál, sem þeir bræðrnir gjörðu sín á meðal, var 
ent ok úti þeirra vald, Jóns Iiiskups ok þorláks ábóla, yfir at 
dæma sögðum málum, ok sýndi þar til kirkjunnar lög. Kallaði

i) [ b. v. c. gctg. a) getg.; fiBc, A.
3) getg.; [ v eptirfaranda, A. 4) hér byrjar aptr II.
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hann at sór presta sína fremstu, sýnandi þeim kirkjunnar lög 
hér til’. Um vorit eptir páska, á Jóns dag Hólabiskups, sendi 
hann sira l’ál þorslcinsson í Skálholt með bréfum; hafði hann 
saman sett stórt bréf, í hvert hann setti allegationes juris, at 
þeir þorlákr ábóti hefði ekki vald síðar meir yflr at dæma sögðu 
máli, fyrir þat sáttmál, sem þeir bræðr höfðu gjört sín á meðal. 
Bréf fyrirsagt Laurentii biskups fékk sira Páll herra Jóni biskupi, 
ok svo sem hann haföi þat yflrlesit, varð biskup mjök styggr, segj- 
andi, at fyrir þetla bréf mundi hann einnig fram fara sem áðr. 
[Jón biskup spurði þá sira Pál2, hvorl liann skyldi nokkut aptr 
skrifa [þatj sem hann hafði áðr fyrstr skrifat, at hann mundi 
norðr ríða enn um sumarit, yfir at dæma Möðruvalla-málum, 
en sira Páll sagðisl ekki hirða at fara með þeim bréfum. Bisk- 
upinn sagðist ekki mundu skrifa annat. Fór sira Páll aptr til 
llóla, ok sagði Laurentio biskupi [svo] gjört. Leið nú fram 
yflr hvítadaga.

54. Á trinitatis messudag kómu tveir djáknar af Skál- 
holti ok maðr með þeim til Hóla; var þat þórðr djákni, sonr 
Guðmundar lögmanns, hverjum Laurentius hafði kennt, ok tekit 
hann úngt barn á þíngeyrum, ok lagði alla ástundan at kenna 
honum, svo at hann var framasti latínuklerkr ok góðr versi- 
ficator; stóð honum illa at fara með nokkuru þann boðskap, 
sem honum var í mótí, sem Laurentius hiskup sagði honum. 
Annarr djákni hét Gregorius. J>essir djáknar kómu í skrúðhús, 
sem biskupinn var af skrýddr; kvaddi J>órðr biskupinn, segj- 
andi honum, at liaun hafði bréf ok boðskap biskups Jóns at 
lesa fyrir honum. Biskupinn svaraði, at liann mundi þann 
einn boðskap hafa, sem honum ok heilagri kirkju mundi engi 
bati í vera, „þarftú, J>órðr, ekki þik til al bera al lesa nokkur 
stefnubréf fyrir mér hér á staðnum, þvíat ek vil þau engin 
heyra”. Ok svo sem J>órðr ætlaði upp at lesa bröflt, stökk bisk- 
up upp ok burt at' skrúðhúsinu, ok allir klerkar með honum. 
Ok sem þórðr sá þetta, talaði hann: „ekki gjörir mér þetta, 
[sé ck nú al3 biskup vill ekki heyra boðskap Jöns biskups”. 
Laurentius [biskupj sagðist ekki vilja lífga vald þeirra Jóns 
biskups ok þorláks [með þvíj, at lieyra nokkurt stefnubréf þeirra.

1) [ v. í M- J) [ leitbr. j Sira P. «p. þ. J. b., A.
3) B; sf&an, A.

I. B. 50
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Gckk biskupinn þá til borðs ok bauð djáknum til borðs með 
sér; sátu þcir sunnudaginn vel plagaöir í mat ok drukk. Unt 
morgininn eptir fóru þeir lil borðs cptir formessu, ok sögðust 
ætla at ríða síðan skyndiliga, ok tóku hesta sína ok lögðu á, 
ok svo sem hámessa söngst1 ok eptir offértorium i messunni 
var þórðr djákni kominn fyrir Maríu altari, ok byrjaði upp 
bréfit; sat Laurentius biskup í sæti sínu. Ok sem Laurentius 
biskup beyrði þórð uppbyrja bréfit, sagði biskupinn: „fyrir- 
býð ek þér, þórðr, at lesa nokkut bréf, ok at gjöra rugl eðr há- 
reysti í heilögu messuembætti”. I því bili bljóp sira Valjtjófr 
or sæti sínu, ok greip báðum höndum um bréfit, ætlandi al 
bnykkja af honum; ok sem biskup sá þat, kallaði hann: „tak 
ekki af honum brélit, en færit þá út með bréfit af kirkjunni, svo 
at þeir gjöri ekki rugl í heilagri messu”. Hlupu þá klerkarnir al 
alla vega, ok stökuðu þeim út af kirkjunni með olbogiun, ok 
læstu síðan aptr kirkjudyrum. Tók þáþórðr at lesa bréf út fyrir 
kyrkjudyrum í stöplinum. Síðan negldi hann bréfit með járn- 
nöglurn í kirkjuhurðina; hlupu þeir síðan út á liesta sína, er 
þeir höfðu bundit fyrir ofan garð. Síðan löttu þeir eigi sinni 
ferð fyr en þeir kóinu í Skálliolt, ok sögðu Jóni biskupi 
livat gjörzt bafði í þeirra ferð, ok báru ekki á vægð söguna, at 
þeir liefði reknir verit nauðigir út afkirkjúnni, leynandi því öllu, at 
biskupinn hafði þá vel tekit. Lét biskup Jón sér fátt um finnast, 
en prestar ok lærðir menn sáu Úréfit fest á kirkjuhurðina á Hólum 
ok Jtóku] ok lásu. Yar þetta latínubréf, heiðarliga diktaö, sem 
auðsýnast mátti fráberligr klerkdómr Jóns biskups. Var þal cfni 
í sögðu bréfi, at berra Jón ok þorlákr, dómarar skipaðir al' 
Eilífi erkibiskupi, stefndu Laurentio biskupi á Möðruvöllu í 
Hörgárdal fyrir ákæru bræðra, at lieyra þann dóm scm þcir 
sögðu á millum Hólakirkju ok Möðruvallaklaustrs; var stefnu- 
dagr nærri translationc sancti fícncdicti.

55. Nú er frá því at segja, at þeir herra Jón ok þorlákr ábóti 
búa ferð sína norðr um land, var í þeirri ferð ok berra Ketill 
ok margir mikilsliáttar menn, bæði lærðir ok leikir, ok kómu 
til Möðruvalla fyrir sagðan stefnudag, berandi með sér kosl ok 
drukk; þó liafði herra Laurentius svo ráð fyrir gjört, al þar 
væri fyrir búizt sæmiliga. Iíallaði Laurentius biskup al sér

) Ketg.; síingr, A; um hámessu, II.
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fremstu presta: sira þorstein skarðstein, sira Egil, sira Jón, 
sira Eirík bolla; liafði liann ætlað at visitera um norðrsveitir, 
en sat í Laufási þá er at leið stefnudeginum. Trakteraði 
hann þá, ok liufði ráðgjörð við presta sína, hvat ráðligast væri; 
kom þat ásamt með þeim, at hann skyldi koma til Möðruvalla 
í stefnudaginn, þælli cigi ólíkligt, at þeir dómar mundu fram 
fara einshverir með orskurð, at skaða kirkjunnar á Ilól- 
um, ef eigi væri þar svaramaðr hennar, en þælti eigi ólíkligt, 
at þcir kallaöi hann óhlýðinn erkihiskupi, ok setti forhoð eða 
stefnu til erkibiskups. Hann sýndi þeim iög kirkjunnar, at þeir 
áttu ekki vald yfir al dæma, síðan sáttmál kom á meðal 
þeirra bræðra, en sagði sik í öngu þat rofit hafa. [>ar kom, 
al hann lél presla sína ráða, ok fór Laurentius biskup ok prest- 
arnir á skipum yfir lil Möðruvalla; fundust þeir biskuparnir 
úli í kirkjunni; vildi herra Laurentius víkja til at minnast við 
biskup Jón, en hann veik sér undan, svo talandi: uhvort er 
þal satt, al, þér hafit boðit at leggja hendr á djákna mína í 
llólakirkju, ok reka út?” — „Eigi kcnnist ek þat, af ek hafi 
boðit at leggja hendr á þá, en [ek kennist þat, at ekl 
fyrirbauð at gjöra nokkut rugl í heilagri kirkju, ok þat var 
mér ok viljugt at heyra ekki bréf[il]”. „Svo er mér flutt”, 
sagöi Jón biskup, „at tveir menn muni hafa þat gjört, at leggja 
hendr á þá, er þat prestr yðar Valþjófr, ok skrifari yðar, er 
Sigurðr sniðill2 heitir, reikna ek þá í bauni, ok þeim vil ck 
ekki samneyta, fyr en þeir eru leystir, en meðr því, at þér 
kennist eigi at þér liafit þat boðit, mun ek eigi þat fram 
fara mót yðr”. Lögðu þá margir góðir menn til, at hvoru- 
tveggju vægði við aðra. Vildi Jón biskup3 borða ok sitja hjá 
sínum mönnum um kveldil, en Laurentius biskup ok hans 
menn sátu í annarri slofu. Um morguninn eptir kómu bisk- 
upar báðir í biskups-stofu, ok allir fremstu menn vóru þangat 
kallaðir; liöfðu suunanmennirnir mikla byrði af kirkjunnar 
lagabókum, hverjar þangat vóru bornar; byrjaði Jón biskup 
sitt mál með latínu, segjandi þeim sem skildu, hval fram hafði 
farit í Möðruvalla-málum, þar bjóðandi herra Laurentio til ann- 
svara. Herra Laurenlius lalaði á norrænu: „vita menn þat,

50"

i) leiíir.; | hann kendist þat, at hann, .1.
») b. v. Zí. a) láta, b. v. A.
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herra Jón, at yðr cr svo mjnkt latínu at tala sem móður-túngu 
yðra, en þó skilr þat ekki alþýða, ok því tölum svo ljóst, at 
allir megi skilja, ok er þat mín tala ljósliga, at ek vil standa 
ok halda þá sáttargjörð, sem gjör var í fyrra sumar; próflst 
þat í nokkru, at ek hafi afbrugðit eðr mínir ráðsmenn, þá vil 
ek gjarnan um bæta”. At þessu hans máli varð góðr rómr. 
[Jón biskup svaraði): „þat bréf sem gjört var í fyrra sumar 
köllum vér klókskapar-bréf yðart, ok þat þykir oss [ekki] svo 
mega standa, þvíat regla hins heilaga Augustini ákveðr, at 
ábóti eðr prior, sá sem setlr er yflrboði klaustrsins1 *, skal hafa 
vald bæði í veraldligum hlulum ok andligum, ok því viljum vér, 
sem dóm[ar]ar erum setlir ok skipaðir yfir þessu máli, á því 
standa, sem reglan býðr, at bræðr hér á Möðruvöllum liafl 
vald yflr veraldligum hlutum scm innanklaustrs yflr andligum, 
ok svo gengr víðast um klaustr i heiminum, þvíat þat byrjar 
eigi, at bræðr sé ölmusumenn vcraldarmanna, þeir [er] þjóna 
guði nátt ok dag. Munu vit mcð guðs vilja þat átækjast, dóm á 
[at] leggja með orskurði, ef bræðrnir skulu eigi ná at hafa þá 
rentu ok viðværi, sem reglan býðr, cn formennirnir eru því 
skipaðir, at þeir skulu stjórna mega of3 því gózi, sem stað- 
irnir eiga. En ef prior er hér skipaðr á Möðruvöllum yfir reglu- 
bræðr, ok skal hann engu ráða yfir veráldar-gózi, en bræðr 
krefði af honum þaríligra hluta til kostar ok klæða, vísar hann 
bræðrunum lil bisluips á llólum, sem ábóti þeirra er, en biskup 
vísar lil ráðsmímns sftts, ok er stór dagleið í milli biskups- 
stólsins á Hólum ok klaustrs á Möðruvöllum; bíða þá eigi 
bræðrnir langa þörf; hins annars, at priorinn heimtir fram 
vandlæti reglunnar; eru sumir bræðr hlýðnari en aðrir 
óhlýðnari, því stendr priornum, at hygga hlýðna bræðr mcö 
einshverju eptirlæti tilheyriligu þeim sjálfum til hygganar, 
ok geyma betr sinnar reglu; nú heflr hann ekki til, en ráðs- 
maðr biskups á Hólum ræðr öllu gózi, ok vill eigi til láta, livat 
sem prior skipar: verða eigi hlýðnir bræðr þá hugganarlausir, 
ok kaun henda, at þeir hlaupi í samlag óhlýðinna bræðra. 
Skulu vit, sem dóm[ar]ar erum settir af erkibiskupinum, 
aldri samþykkja, at prior ok bræör hafa eigi öll völd yflr ver- 
aldligum hlutum, hversu sem Jörundr biskup hefl[r set]t, ok

i) skal hafa valld bæfci j veralligum hlutum. sem jnnan klaustursins,
b. v. A (tvítekib). d) af, A.
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þó ul hann hali fagrliga gjört ok skipat í grundvallan klaustrs- 
ins, má vel standa um [at] bæta, ef nokkut heíir áfátt orðit 
í hans gjörð”. Talaði herra Jón biskup með sinni snild svo 
fagrliga, at þat leizt mörgum lö[g], er við vóru, at prior [ok] 
bræðr hefði öll völd í veraldligum hlutum.

56. Laurentius biskup sagðist standa vilja á þvi sáttmáli, 
sem hann ok bræðrnir höfðu gjört hit fyrra sumarit; ok svo 
sem þeir biskuparnir töluðust lengr1 við, var[ð] herra Jón biskup 
æ því harðuri. Deiddist Laurentius biskup orlofs af stefnunni, 
at hafa ráðagjörð við presta sína; ok því fengnu af Jóni bisk- 
upi, spurði herra Laurenlius prestana ok aðra sína trúnaðar- 
menn, hvat nú væri ráðligast upp at taka í sögðu máli, en 
allir viku aptr til hans sjálfs, lögðu þó sumir nokkul misjafnt 
til, ok fann hann þat sjálfr, af hverjum hug til var lagt. [>á 
talaði Laurentius biskup: „sé ek2 hversu þetta mál mun til 
l'ara: ef Jón biskup ok þorlákr ábóti fara með orskurði fram, 
dæmandi öll völd bræðrum yfir veraldligum hlutum á iMöðru- 
völlum, lízt oss óvísara at erkibiskupinn taki þann orskurð 
aptr, en þó at vér gjörim yro bono pucis, at bræðrnir hafi 
vcraldligt ráð yílr gózi; þykir oss líkara, at erkibiskupinn taki 
aptr þá gjörð, sem vér gjörum, ef honum þykir eigi skynsam- 
lig, ok væri þá nokkur von, at hann vildi at hit fyrra sáttmál 
héldist, [sem vér gjörðum í fyrra sumar”. Ok þat staðfestist í hans 
ráðagjörðum, at tálma með þessum hætli orskurðinn2. Sendir 
hann fram til þeirra tvo presta sína; kónni þeir aptr með því 
sendiboði, at þeir mundi at þeiin kosti ganga. Gekk Laurentius 
biskup í stofu; vóru þá kallaðir bræðr; spurði Jón biskup Lau- 
rentium, at hverri sætt hann vill ganga við bræðr. — „l>at 
mun ek upp taka, sem margir munu virða mér til lítilmennsku, 
at jála því, al bræðr á Möðruvöllum liafi völd yfir veraldar- 
ráðum, heldr en vér deilim, ef erkibiskupinn vill þessa gjörð 
stöðuga halda”. Dræðrnir játuðu at halda sáttmál; var þetta 
staðfest með handlögum, at lierra prior skyldi skipast með 
bræðrum; skyldi [hann] hafa öll völd yfir staðnum ok öllu gózi, 
föstu ok lausu, svo utan klaustrs sem innan; var þorgeirr skipaðr 
prior; lct biskup Laurentius al'[h]enda lionum allt góz i föstu 
ok lausu, en reiknat var í burtu frá Hólastaðar góz, ok at þessu

1) /í; lengi, A. 2) ok, A. a) [ b. v. li.
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gjörvu reiö herra Jón ok þorlákr ábóti, |herra Ketill ok allir 
sunnaninenn1, suðr á fjall; fell sá orðrómr á af alþýðu, at 
Laurentius biskup Iiel'ði allt látið undir mælast fyrir þeim sunn- 
anmönnum; skildu biskupar blíðliga, sem þeim stóð opinber- 
liga, en þó ckki með slíkum kærleik ok vináttu sem fyrra sum- 
arit. Visiteraði Laurentius biskup um norðrsveitir lil Maríu- 
messu, vóru þá tvö skip á Gáseyri ok ætluðu til Noregis um 
sumarit.

57. Nú cr frá því al scgja, at Laurentius biskup kallaði 
til sín sira Egil af Grenjafðarjslað, ok meðal annarra hluta 
talaði hann svo lil hans einsliga: „þat er svo felll sem allir 
vita, hverir vegir á fellu Möðruvalla-mál í sumar, at ek varð at 
vægja fyrir því ofvaldi sem at mcr gckk, þó at ek þæltisl á 
réttu máli standa; uni ek illa við, ef svo skal standa þetta 
mál, at bræðr á MöðruYöllum skulu stjórna gózi öllu; munu 
[þeir] eyða upp með heimsku ok óvizku því góz.i, scm herra 
Jörundr biskup heflr geíit í burt af Hólastaðar gózi, ok undir 
vald óvitra manna, cn sú sættargjörð, sem gjör var it fyrra sumar, 
er ónýt gjör ok fyrir ekki haldandi. Nú [með því2, sira Egill 
lærisveinn minn, [al ck3 treysti [þer] bezt ok framasl til, at þú 
fullgjörir minn vilja, því hefi ek þór fyrirhugat ferð fram til 
Noregis í sumar mcð bréfum mínum til erkibiskups, um þat 
erindi, sem til heyrir Möðruvalla-málum.” Sira Egill svaraði: 
„kennist ek þat, at ek hefi af yðr margt gott numit, ok ek 
væri skyldastr til allra manna at gjöra yðvaru vilja; en þó 
kennir ek mik sjálfr, at ek hefi hvorki klerkdóm, vizku eðr 
málsnild, til þess at fara fram með þessum erindum, einkanliga 
mest fyrir þat, at svo mikils háttar menn hafa áðr at verit ok yfir 
set[iö] sögðu máli, hins annars, at þér hafit nú sjálíir samþykkt 
ok slyrkt með yðru innsigli, at bræðr skulu hafa sjállir veraldar- 
ráð; skil ek, at þat veilir torsótt aptr at taka þá gjörð.” „Vissir 
þú þat,” sagði Laurentius biskup, „at þat gjöröa ek pro bono 
pacis, at ek samþykkti síðari gjörð, þvíat ek sá, al óbæriligan 
skaða niundi Hólastað af ieiða, ef þeir Jón biskup ok }>orlákr 
hefði orskuröat bræðrunum fjárhaldit, ok þó mikit góz [á] ofan.” 
At síðustu baö Laurentius biskup ok bauð honum at fara, talaði 
hann: „dýrt er drottins orð, skal ek svo gjöra sem þér vilil.”

i) [ b. v. u. 3) [ li ; mcigit þicr, A. 1) [ H; hvcrjum, A.
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Við þessi orð varð biskup harla feginn. Var þá tekit þegar 
sira Egli far á Gáseyri ok sveini lians. Sendi herra Laurentius 
biskup erkibiskupinum sæmiligar presentur, skrifandi með 
honum allafn] proccssuvi, sendandi honum hvorutveggju sæltar- 
gjörð. Skrifaði hann eina s[ch]edula, hvat liann hal'ði samansett 
af kirkjunnar lögum, ok síðan fyrri sættargjörð var gjör, vóru 
judiccs dclcfjati endaðir sínu valdi, ok áttu ekki með gjöra sögðu 
máli. Ok sem skip var búit, lók sira Egill orlof af Laurentio; 
gaf þeim skjótt byr, ok létu í haf, ok urðu vel reiðfara, tóku 
Noreg ekki langt frá þrándheimi. Fór sira Egill sem skjótast 
á fuud erkibiskups, ok afhendi honum bróf , boðskap ok pre- 
sentur herra Laureutii biskups; tók herra erkibiskupinn því 
öllu vel, bjóðandi honum at vera á lians garði ok kosti um 
vetrinn með einum sveini. ]>á sira Egill þat ok sal á ráðsmanns- 
stól um vetrinn í bezta yQrlæti.

58. í annan slað er frá því al segja, at herra Jón fréttir at 
Laurentius biskup lét sira Egil sigla, ok þólti þat líkligt, at 
hann mundi fara með Möðruvalla - málum, sendi hanu prest 
þann, sem hann hélt fremstan i sínu biskupsdæmi, var þat 
sira Arngrímr Brandsson, er átti Oddastað. Skrifaði biskup 
Jón ok ábóli ]>orlákr um Möðruvelli, reiknandi livert sátlmál 
Laurentii biskups ok bræðrahafði gjörzt síðast, beiðandi erkibisk- 
upinn, at hann mundi þá gjörð styrkja ok conlirmera. Fór sira 
Arngrímr í skip, ok varð vel reiðfara, ok kómu við Noreg; lór 
hann sem skjótast mátli hann á fund erkibiskups, ok af[h]enti 
honum bréf herra Jóns biskups ok þorláks ábóta, tók erkibisk- 
upinn því vel, bjóðaudi sira Arngrími upp á sinn garð með einum 
sveini, hafa þar sinn kost um vetrinn; skipaði erkibiskupinn sira 
Arngrími at sitja á ráðsmannsstól; skipaði ráðsmaðr þeiin sendi- 
boðurn eitt lopt al sofa í; var svo kært með þeim, sem þeir væri 
kjötligir bræðr. ]>al var mi[s]skipt með þeim athöfn um vetrinn : 
sira Egill kom sér sem optast í kærleika við [erki]biskupinn, flytj- 
andi sín mál ok allcgaciones, þær sem Laurentius biskup hal'ði áðr 
látið notera upp fyrir honum; undirstóð herra erkibiskupinn skjótt, 
at sira Egill var liinn bezti klerkr ok jurista; var sira Egill jafnan 
í sludio hjá erkibiskupi, ok flutti um Möðruvalla-mál, sýnandi 
erkibiskupinum þat sátlmál, sem þeir gjörðu, biskup Laurentius 
af annarri álfu, [en] bræðr af Möðruvöllum al' annarri, svo ok 
eigi síðr, hversu vel þat sáttmál var haldit: látið smíða þeim
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klaustr, ok kirkju uppreisa, ok fengit til klukkur ok skrúða 
ok sæmiligt viðværi; sýndi sira Egill þetta allt erkibiskup- 
inum undir bréfum ok innsiglum sæmiligra presla ok svo eigi 
síðr leikmanna; kom svo innan lítils tíma, at erkibiskup- 
inn trúði þetta allt salt vera sem liann ílutti. En sira Arn- 
grímr hafði aðra daga, því hann gekk dagliga til eins organs- 
meistara, er var í þrándlieimi, ok lét hann svo kenna sér at 
gjöra orgatmm, en aldri flutti hann fyrir crkibiskupi um Möðru- 
valla-mál. Vóru sendiboðar í enu sæmiligasta haldi .af erki- 
biskupinum um vetrinn.

59. Nú er frá því at segja, hvat fram fór á íslandi sfðan 
þeir fóru til Noregs. Svo sem hræðr á Möðruvöllum tóku 
stjórn yfir gózi, fór fram með lítilli forsjón; fékkst í með prior 
þorgeiri Uppsala-Hrólfr, ok margir bændr um Hörgárdal ok Eyja- 
fjörð, ok varð koslnaðarsamt, því at setur vóru miklar á Möðru- 
völlum af þeim ok þeirra fylgjorum; þóttust bræðr eigi fá af 
Laurenlio biskupi þal góz, scm þeim þótti sem Möðruvöllum 
hefði fylgt at fornu. Diskup sagði, at þeir liefði ínóg al 
geyma, ok cigi færi þeir stefnligar með því gózi, sem hann 
hafði þeim látið í hendr fá; mislíkaði biskupi þat mjök, at 
leikmenn fengust i með þeim. Um vetrinn eptir jól reið prior 
l>orgeirr heiman af Möðruvöllum, ok ætlaði suðr í Skálholt; 
gisti hann á Reykjum í Skagafirði, bjó þar þá sira þorleifr, er 
þá var mestr hörpuslagari á íslandi; bar þat til um nóttina, 
sem hann var þar, at öll þau brél', sem hann liafði meðferðar, 
vóru þau tekin burl fram, hver geymd höfðu verit í einu húsi 
ok söðlar þeirra. Höfðu margir bændr af Eyjaíirði ok Hörgár- 
dal skrifat meö prior suðr til lierra Jóns biskups í Skállioll; 
var þetla kennl sira Birni Ófeigssyni, er þá hafði prófastdæmi 
um Skagafjörð, at hann liefði sent drengi þá, sem fóru með 
honum, at komast at bréfunum, ok hefði hann fært biskupi; 
varð þetta ekki sannprófat hvat kvitlað var. Fór prior jþorgeirr 
suðr í Skálholt, ok liitti herra Jón biskup heima; tók hann 
meðr honum mcð sannri bliðti; dvaldist liann þar nokkrafr] nætr. 
At síðustu, áðr prior þorgeirr tók orlof, lét herra Jón biskup 
fram bera kalek gylltan harðla sæmiligafu], þar rrieð liökla tvo, 
svo segjandi: tlþessa gripi viljum vér gefa lil kirkjunnar á Möðru- 
völlum ok klaustrs hins heilaga Augusti[nij, til æíinligrar eignar, 
en oss til syndalausnar ok sálubótar; viljum vér því svo gjöra,
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at enginn megi þat með sönnn segja, at vér hathn í nokkru sneytt 
klaustrið, ok eigi fémútu til tekit at sinna bræðrum í málaferlum 
við Laurentíum biskup, heldr at vér sæim eigi annat sannara 
fyrir guði, [en] at bræðr hefði öll völd yíir gózi, svo ntan klaustrs 
sem innan, hverjum sem þat er í móti.” Skildi prior ok biskup 
meö mestri blíðu. Mega þær gjörðir auðsýnast á Möðruvöllum 
innan kirkju, sem herra Jón biskup gaf þangat. Kom prior 
heim af suðrferð; mislíkaði herra Laurentio biskupi, at hann 
lial'ði farit í annat biskupsdæmi, ok beðit hann ekki orlofs úðr. 
Uppsala-Llrólfr ok hans fylgjarar, bændr af Eyjafirði ok Uörgár- 
dal, styggðust í móli Ijaurentio biskupi, at bréf þau, sem þeir 
höfðu sent með prior þorgeiri til Jóns biskups, höfðu verit 
burt tekin, ok kenndu þat ráðum biskups; en með sannindi 
mátli þat eigi segja, þvíat hann vissi eigi fyrir suðfrerð priors, 
fyr en sira Björn sagði honum.

60. Um vorit eptir páska kallaði Laurenlius biskup vini 
sína til sín, presta ok leikinenn; birti hann fyrir þeim, at liann 
vildi ríða norðr til Möðruvalla, ok sjá hversu bræðrum hefðist í 
liöndum meðferð á Möðruvöllum, þvíat þat var þangat llutt, at 
bæði væri skortr á Möðruvöllum matar ok heyja. lleið Laur- 
entius biskup norðr lleljardalsheiði; kom hann þann dag til 
Möðruvalla, sem hann hafði fyrir sagt með bréfi síuu; vóru 
þar fyrir eigi færri en fjöreligir manns, Uppsala - Ilrólfr ok 
bændr al' Hörgárdal ok Eyjafirði. Engin processia var gjör í 
rnóti biskupi, cn bændr fyrsagðir stóðu þar með vopnurn. 
Biskup ok lians menn gengu fyrst til kirkju; varð ekki al' 
kveðjum bræðra við biskup. Sat biskup al máltíð í miklustofu; 
var svo skipal, at bændr sátu á annan pall, en biskup ok hans 
menn á annaií; var bændum geíinn af bræðrum allr fríðari 
kostr en biskupi ok lians mönnum. Sat biskupinn þar eina 
nátt; talaði hann ekki við hræðr, ok eigi þeir viö liann. lteið 
Laurentius biskup þaðan til Múnka-J»verár, ok var þar tvær 
nælr; var þar hin sæmiligasta veizla, er Bergr ábóti veitti 
lionum. Var þat orö, þá er hann reið af Möðruvöllum, al liann 
muudi ríða vestr aptr Öxnadalsheiði, ok koma ekki á Möðru- 
völlu. Sneri biskup eigi svo stal'nhaíinu. Af Múnka-þverá reið 
hann aptr til Möðruvalla; höfðu bræðr látið burt Ijöimennit; 
var Benedikt liolbeinsson með biskupi ok sveinar hans. Yar
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um kveldit gefinn biskupi matf ok hans mönnum. Um morg- 
ininn eptir gekk Laurentius á capitula ok bræðr, ok krafði 
prior at sýna sér kost ok liey ok fénað. Prior ok bræðr sögð- 
ust mundu hvorki sýna lionum kost né bey eðr nokkurn annan 
lilut. Biskup krafði lykla ok fékk eigi. Biskup sagðist eigi 
vilja því svara fyrir guði, al þeir eyði upp góz staðarins, en 
staðrinn á Hólum væri í ábyrgð um at bæta þeim aptr, ef auðn 
kæmi í gózit. Lét hann þá læröa menn taka lykla burt af þeim 
nauðgum. Lét biskup þá álíta gózit, ok sýndist hvorttveggja 
óbyrgt um mat ok bey. Skipaði biskup ráðsmann at stýra 
gózinu; svo ok skipaði liann ok prior, Steindór bróður Bergs 
ábóta. Prior þorgeir liafði hann með sér nauðigan; tók nú 
undir sitl vald öll klaustrsins ráð, áðr hann fór heirn vestr 
til Hóla. Töluðu nú margir, at Laurentius biskup þótti snarpt 
til ráða, at hann tæki undir sitt vald veraldarráð af bræðrum, 
fyr en nokkut fréttist af erkibiskupinum, hversu liann vildi 
vera lála, eðr hvort hann sinnaði meir þeim erindum, sem sira 
Egill fór með, eðr sira Arngrími, vegna Jóns biskups. Laur- 
entius biskup sagðist með fullu vita, at erkibiskupinn mundi 
vilja þat sáttmál haldast láta, sem gjört var it fyrra sumarit; 
sagðist hann þat vita af draumum sínum, ok svo eigi síðr al' 
lnigboði sínu. Svo er mælt, at ,spá er spaks geta’, ok varð 
hér svo at því. Töluðu þá margir, at hann þótti mikit voga, svo 
sem óvíst var hversu erkibiskupinn nnindi dærna þetta mál.

61. Nú er frá því at segja hvat fram lór í Noregi, al 
sendiboðar biskupa vóru á erkibiskups garði um vetrinn eptir. 
Flutti sira Egill alla tíma þá sem hann málti erindi biskups 
síns, herra Laurentii biskups, fyrir erkibiskupj, en sira Arngrímr 
gaf meira gaum at nema organslist, en sinnti ekki at ftytja viö 
erkibiskup um Möðruvalla-mál, hversu þau gengi til. Um vorit 
eptir páska kom sira Egill fyrir erkibiskupinn, segjandi at liði 
tími; sagðist eiga langa ferð fyrir höndum, fyrst suðr til Björg- 
vinar ok þaðan til íslands; því at þá var ekki íslandsfar í þránd- 
heimi. Erkibiskup veikst vel undir, ok sagði, at hann skyldi 
fá þau erindi sem hann mundi æskja; lét kalla lil sín einn 
af kórsbræðrum, þann scm bezt kunni latínubréf at gjöra, 
ok sagði honum elni, hvert vera skyldi: „skal sira Egill vera 
lijá þér, ok segja þör alla undirstöðu málsins.” Gjörði hann
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meistarinn boð erkibiskups, ok var sira Egill bjá honum. 
Annan dag eptir sýndi kórsbróðirinn erkibiskupinum bréíit, var 
þat latínubréf, heiðarliga diklað. Ok eptir svo gjört þakkaði 
erkibiskupinn þeim fyrir diklan bréfsins. Ilét sáHákon Úlfsson1, 
sem var notarius erkibiskupsins ok hafði innsigli hans. Erki- 
biskupinn talaði til hans : „þettabréf skaltú innsigla, ok af[h]enda 
sira Egli, sendiboða Laurentii biskups; skaltú þetta leynt láta, 
þár lil hann er i burt af vorum fiuidi, þvíat vér viljum engar 
ónáðir, beiðslur eða fylgi heyra eða liafa láta í þessháttar málum; 
opinberar þú þetla, ok verðim vér þess vísir, skaltú missa vora 
vináttu, ok missa þinnar þjónustu, þeirrar sem þú heldr af 
oss.” Ilákon Llfsson innsiglaði bréftt; var hann svo ótrúlyndr 
sínum herra, at liann sýndi þat opna bréfit, áðr en hann fékk 
þat sira Egli, einum kórshróður þar á garðinum. Spurði sá 
sami kanúkr erkibiskup, hvorl þat var satt, at hann hefði endi- 
ligan veg á gjört Möðruvalla-málum af íslandi. Erkibiskupinn 
spurði, hverr honum licfði þat sagt; hann vildi í fyrstu leyna; 
varð liann síðan at segja erkibiskupinum, at Hákon Úlfsson 
hafði sýnt honum bréftt. Einn dag kallaði erkibiskupiun saman 
kanúka sína í málstofu sinni, tjáði hann sjálfr fyrir þeim öll 
Möðruvalla-mál, hvat fram hafði farit um sættargjörð þá, sem 
Lafranz biskup ok bræðr af Möðruvöllum höfðu gjört el fyrra 
surnarit, eptir því formi sem Jörundr biskup, góðrar minn- 
íngar, hafði gjört ok í fyrstu funderat, birtandi fyrir kanúkum 
þá, at sú skipan skyldi standa óbrigðiliga, l4ok liana viljum vér 
styrkja ok conflrmera með erkibiskupsins valdi, en ekki lialda 
hvert sátlmál sem þar heftr verit annat á gjört.” Lét erki- 
biskupinn nú lesa þat bréf, sem hann hafði þar út gelit urn. 
Samþykktu þá allir kórsbræðr meö erkibiskupinum þessa gjörð. 
Eptir svo gjört tók sira Egill blítt orlof af Eilífi erkibiskupi; gal' 
erkibiskup honum at skilnaði eina silfrskál sæmiliga, ok kirkju- 
laga bók, er Tancredus- heitir. Fór sira Egill af erkibiskups 
fundi með mestu sænul, en sira Arngrímr hafði sik ekki Irammi, 
þvíat hann sá, at erkibiskupinn vildi ekki annat, en þau málferli 
gengi svo til, sem nú var sagt. En fyrir ótrúleika þann, sem llákon 
Úlfsson hafði gjört, lét erkibiskupinn kasta honum í myrkvastofu, 
en síðan helt hann Ilákon áðrnefndan í engum trúleika við sik.

1) vulpcs, 11. *) 'l'ancedrus, A.
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62. Sira Egill fór suðr til Björgvinar, ok kom sér í ís- 
landsfar; urðu þeir vel reiðfara, ok tóku Eyrar með höldnu 
ok heilu fyrir Laurenliusmessu; kom sira Egill heiin til Hóla 
tveim nóttum eptir Lafranzmessu; varð Laurentius biskup 
J'eginn lians komu; ok sem sira Egill sýndi honum hréf ok 
boðskap erkibiskups, ok hversu nú höfðu til gengit Möðruvalla- 
mái, þakkaði liann guði fyrir ok svo sira Egli, hversu trúliga 
ok rös[k]íiga hann hafði ræktað síns herra erindi, ok þat skrifaði 
erkihiskup, hversu trúliga lianu liafði gjört hans erindi. Eptir 
þat lét Laurentius biskup snúa latínubréfinu í norrænu, svo at 
alþýða mætli skilja ok undirstanda. Eékk Laurentius biskup 
inikla frægð af, hversu þessi rnálaferli enduðust. Síðan var 
[bréfit] lesit upp á kór í predicatione, ok svo fyrir bræðrum 
á Möðruvöllum, ok víða annarsstaðar opinberat; urðu nú 
öfundarmenn Laurentii biskups mjök hljóðir. Er þat í sann- 
leik sú umtala, at hvorirtveggju biskupanna hafi mikit til síns 
máls, hvorr fyrir sik: lierra Jón biskup vildi at lögin héldist, 
þvíat þat mun lög ok regla hins heilaga Augustini, at bræðr hafi 
völd, svo utan klaustrs yíir veraldligu valdi, sem innan klaustrs 
yfir siðum ok reglu, ok þat er úsæiligt, at þeir sé haldnir sem 
ölmosumenn yeralda[r]manna, sern lierra Jón biskup vottaði 
sjálfr á Möðruvöllum, ok fyr segir í sögunni; en Laurentius 
biskup vildi standa á því efni, sem Jörundr biskup funderaði í 
fyrstu klauslriö; en því skulu þeir sem heyra þessa frásögn 
hvorigau' fyrsagðra biskupa lasta eða lýla í þessu efni, þvíat 
tivorrtveggi þeirra munu þykjast fylgt hafa réttu máli; var ok 
Jóni biskupi þat engi mínkau, hversu erkibiskupinn vildi endi- 
ligan veg á gjöra þessu máli. Yarð aldri með þeim biskupum 
Jóni ok Laurentio svo mikil lilíða sem áðr. Lét herra Jón 
biskup sér tatt um finnast, hvílíkan veg erkibiskupinn hafði 
á gjört Möðruvalla-málum. Tók Laurentius biskup nú al- 
gjörliga undir sik öli völd á Möðruvöllum, skipandi þeim ráðs- 
mann, ok liélt bræðrna at öllu sem Jörundr Hólabiskup hal’ði 
boðit ok skipat þá er hann funderaði klauslrið; en þá bændr, 
sem í liöfðu fengizt með brœðrum, kallaði biskup í forboði, 
sem var Uppsala-Hrólfr; var þat grundvöllr lil þeirra mála, sem 
fram fór|u] millurn biskups ok Hrólfs; var biskupi sagt, atHrólfr

i) B; bafera, A.



Lnurentius sngn. BISKCJPA SÖGUIÍ. 871

haföi gjörl launsáll við Klæng prest Hjaltason um konu sína 
Arnbjörgu; varð þat eigi Ijósliga prófat, en þó sagðist þat, at 
fengust vitni þar til, atKlængr hafði Hrólíl penínga fengit; kom 
þat svo til um síöir, at biskup bar Ilrólf mörgum sökum, ok 
setti hann af kirkju; stóð ok Ilrólfr í þeim forboðum þar 
lil Laurentius biskup andaðist. Vildi Laurentius biskup fram 
fylgja lögum heilagrar kirkju við hvern sem um var at eiga; var 
liann ok mjök nákvæmr í skriptum, sem prófast mátti af ein- 
um atburð er gjörðist á lians dögum, at einn klerkr, subdjákn 
at vígslu, sá er ættaðr var í Hnjóskadal, fór til Austfjarða; kom 
hann í Fljótsdalshérað, komandi á Valþjófsstaði, ok á Maríu- 
messu í föstu, sem hann var kominn þar, fylhlist hann upp svo 
mikillar illsku með óheyriligri ofdirfð, at hann sagði sik vera 
messudjákn, ok bauðst til at lesa evangelium í messunni; var 
honum fengin stola, ok sem hann byrjaði at lesa guðspjall, þá 
sloknuðu öll Ijósin í kirkjunni, ok svo sem við. var leitað opt- 
sinnis af þeim sem við vóru, var þat líkast, sem blásit væri á; 
gekk fram lestrinn djákna, en ljós urðu ekki kveikt: þótti 
mönnum þeim sem við vóru þella nokkut undarligt, en þó 
höfðu menn enga grunsemd af í fyrstu. Til bar liann ok sik 
í öðrum stað í kirkju al lesa guöspjall, ok bar eins við ok á 
Valþjófsstöðum, sloknu[öu) ljós öll, ok urðu ekki kveikt; var nú 
grunr á gralinn, at hann mundi subdjákn vera at vígslu, en eigi 
messudjákn; var þetta sagl [JóniJ biskupi; bauð bann þá pró- 
fasli sínum at láta hann fara, þóat nauðgan, vestr til Ilóla; 
var svo gjört; kenndist hann, at [hannj hafði lesit tvo tíma guð- 
spjall opinberliga í mcssu. Sýndist herra Laurentio biskupi, 
at Jón[ij biskupi heyrði lil málit, þvíat hann hafði brotið í hans 
biskupsdæmi. Sendi hann djákna suðr til bisknps Jóns, ok ij 
menn með honum, at hann skyldi hvergi í burt hlaupa; skrifaði 
biskup Jón sunnan með houum til Laurentii biskups, fáandi 
honum vald til með opnu bréfl, at leysa hann ok setja hon- 
um viðrkvæmiliga skript. Setti biskupinn honum þá skripl 
meðal annarra hluta, at sex messudjáknar skyldi setja honum 
nöktum sitt vandarhögg hverr, [svo hart at blóðvaka yrði af', 
þvíat biskupinu kallaði, at hann hefði með óheyriligri dirfð 
inngengit í djáknanna embætti, ok því væri verðugt at djáknar

1) [ b. v. u.
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slægi hann, hverra embætti hann tók at sér án heilögum vígsl- 
um. Síðan leysti hann klerkinn, segjandi honum, at aldri mátti 
hann lögliga fram vígjast síðan, utan páfinu dispenseraði meö 
hann; varð ok svo, at þessi djákni var kallaðr ferða-Árni.

Á þessnm misserum, er þessir hlutir gjörðust, urðu hörmu- 
lig tíðindi: al Kristskirkja í Niðarósi brann, allt trévirkit, en 
nnirinn hrapaði þó víða, klokkurnar fyrirfórust ok margar aðrar 
gersimar. Skrifaði erkibiskupinn þenna atburð til biskupanna á 
íslandi; varþábeðit fyrir kirkjuna umalltland, ok gafst stórfé.

63. í þann tíma tók Laurentius biskup al sér gullsmið, 
er Eyjólfr hét, var hann vel hagr maðr; lét Laurentius biskup 
hann smíða kirkjunni á Hólum texta tvo harðla sæmiliga, sem 
enn mega sýnast á Hólum; jiar með særniligan kalek; lét 
biskup reiða honum fyrir snn'ðina rnikla Jeigu, ok sýnu rneiri 
en vert þótti. Keypti biskupinn við gullsmið, at hanu skyldi 
koma aptr um haustið, at Michaelsmessu, ok srníða þar urn 
vetrinn [Laurentii-jskrín. Um vorit, nærri Bótólfsvöku, kom 
skip af Noregi á Gáseyri; var fyrir því skipi Bergr .lónssou; 
var hann leslreki erkibiskups; gekk skipit af þrándheimi; 
kom Bergr áðrnefndr til Ilóla, ok færði Laurentio biskupi mítru 
harla sæmiliga, er berra Eilífr erkjbiskup sendi bonum, ok 
þar með tvo buðka með balsamum; er þessi mítra nú be/.l at 
Hólum. Mátti í sliku marka, livern kærleika erkibiskup hafði 
til hans. Ombunaöi hann þar í móti þrjátigi pakka vaðmáls; 
bauð biskup Bergi atsitjaá Hólum uin vetrinn, ok þat þekktisl 
bann. Um baustið visiteraði Laurentius biskup um vestrsveitir; 
var hann á Kúlu at brúðlaupi Jóns ok ínfgijgerðar, vóru þar 
velflestir ríkismenn á íslandi; predikaði herra Laurentius biskup 
þar, ok fannst mörgum skýrum mönnum um, at bæði væri talat 
kærliga ok þó góðfúsliga. Lagði þá þegar á at Michaelsmessu 
frer ok snjófa; sagði Laurcntius biskup, at þat var bans 
ællan at rnikill mundi verða vetrinn; kom hann beim til Ilóla 
in festo reliquiarum.

þat gjörðist þá til tíðinda, at frú Hallbera abbadís á Stað 
andaðist; vóru þá gjör boö berra Laurentio biskupi; sendi 
bann þeim þau orö, at bann mundi koma til systranna eptir 
jól, nærri geisladegi, ok svo gjörðist. Var þá kosin systir 
Guðný Helgadóttir til abbadísar, en hún vígðist ekki fyrri en 
af Egli biskupi, næstum eptirkomanda Laurentii biskup[sj.
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64. Vetr þenna var mjök liörð veðráltu, ok varð heylítið 
á búum staðarins, en margt kvikfé; skrifaði Laurentius hiskup 
lieim til Iíóla til Skúia ráðsmanns, athann skyldi vel niðr drepa, 
þvíat hann sagðist hyg’gja at Michilsmessu, at mikill mundi 
verða vetrinn. Skúli skipaðist ekki við orð Liskups, ok lét eigi 
fleira drepa en at vana. Ivom at brundlíð um vetrinn, ok 
vóru jarðbönn; minnti biskupinn Skúla á, al hann skyldi af láta 
féit, þvíat nú var sagt, at örbjarga var fénaör staðarins. Skúli gaf 
sér lítið af hvat biskup sagði, ok var færra niðr drepit en var vant.

Eptir jól tók bróðir Árni mikinn krankleika, ok lá hann 
í langan tíma um vetrinn; haföi herra Laurenlius biskup opt- 
sinnis mikla skapraun af hans afskapligum framferðum, sem 
mjök vóru í móti klaustrligum lifnaöi. liar þat til um vetrinn 
in translalione Johannis episcopi, at lianu œstu ofverkir, ok 
þegar sem Laurenlius biskup bét fyrir honum bróður Árna, 
þá batnaði honum. í föstunni einn tíma kom Laurentius biskup 
til bróöurÁrna; talaði luann þá l'yrir honuin mjök hart, áminn- 
andi hann at iðrast hversu hann hafði fram farit, svo talandi 
til hans: tlef þú vilt því heila guði ok mér, at þú skalt fara 
þegar eptir í klaustrið þitt at þíngcyrum, sem þú missir mín 
viðr, þá mun ek þora al óverðugu biðja fyrir þér til guðs, at 
þér batni sóttar þessarar, þvíat í klaustrinu á þíngeyrum 
máttu gjöra mikinn þrifnað, kenna ok skrifa; berztú þat fyrir 
at brjóta þetta vort boð, ok fara til Noregis, er þú missir vor 
viðr, þá óþrífst þitt ráð, þvíat vér vitum, at þú leggst í ofdrykkju 
ok annan ófögnut, ok nvtr þá heilog kirkja ekki þinnar menlar”. 
Létti biskup eigi fyr við, en hann komst við ok táraðist beis[k]- 
liga, játandi því at hann skyldi til þíngeyra aptr fara, ok stað- 
festast, þegar hann misti biskupsins viðr; hver hans fyrirheit urðu 
miðr en hæfði; fór svo um hans æíi, sem faðir hans sagði fyrir.

Veðrátta tók at harðna, okhéltsvo sömu harðindutn fram; 
kom svo, at sauðfénaðr staðarins datt niðr unnvörpum i megrð, 
ok hefði svo betr verit ráðit sem Laurentius biskup vildi, at 
af heföi verit lálið ok uiðr drepit þá er hold var á, heldr en 
enginn hefði notið; var hanu maðr svo forspár, at margt 
gekk eptir því sem hann sagði.

65. Urn nóttina fyrir annunciationem bcate Marie virginis, 
sem Laurentius biskup hafði ællað at fara lil óttusöngs, sem 
hríngdi, kenndi hanh sér þýngdar ok krankleika, segjandi sínum
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heimugliga [vin], [Einari djákna llafliðasyni', at liann numdi 
eigi út fara til söngs, ok bað hann út fara ok sýngja, þvíal 
nokkrir klerkar vóru krankir. þessi sjúkleiki, sem hcrra Lauren- 
tius biskup tók þá at sinni, vóx með honum dag frá degi, svo at 
hann neylti na;r einkis matar, ok því dró [af] mættinum ; þó gekk 
hann hvern dag til hámessu með stuðníng Einars djákna. 
Var Maríumessa þá mánudaginn í síöustu viku föstu. Aldri 
lét hann þurföstu sína, þó al hann væri krankr. l’áskadaginn 
var hann at tíðum, sitjandi í sæti sínu; let hann segja sér 
messu í skrúðhúsi, ok tók þá corpus domini. Um daginn 
sat hann eigi inni hjá prestum, en2 við kveldit þýngdi hon- 
um ; ok sem aðrir menn vóru farnir lil svefns, reikaði hann 
um timbrstofu, ok iagði sik upp í pallinn; sendi liann Einar 
djákna út, al sjá hvar stjarna var komin, ok sem djákninn kom 
aptr, talaði biskupinn til hans: „dreymdi mik draum, kompan”, 
sagði liann, tiek þóttist liggja í pallinum, ok hélt ek upp 
hendinni hægri, ok þóttist ek halda í hendinni lieilags3 manns 
bein, ok var þat langt bein, ok luigsaði ek, at þat bein skyldi 
ek láta geyma í Laurentius-skríni”; hafði biskupinn látið Eyjólf 
gullsmið gjöra skrínit um vetrinn, hvert má auðsýnast at Hól- 
um yflr háaltari. Einarr djákui svaraði: (lþetta er allgóðr draumr 
ok góðmannligr". Biskup svaraði: „harðindi hafði ek þar í 
hendi, þvíat bein er hart, ok mun merkja sótt mína”. Annan 
dag í páskum gekk hann í studium sill mjök krankr, settist 
liann í sæti sitt, bjóðandi Einari djákna fram draga eina stóra 
kistu, fáandi honum lykil upp at lúka; haföi biskupinn sjálfr 
haft lykil at þessari kistu, en djákni at öllum öðrum í fatabúri, 
hverjum hann bauð upp bera or kistunni ok breiða um gólfit; 
taldi djákninn þar limmtigir penínga ok tvær silfrrósir, hverjar 
vógu xvij merkr ok xx, silfrspænir þrír ok xx, l’nnm sylgjur 
ok þrjú nisti, brotasilfr ok enskir peníngar nokkrir. Vógst 
þetta vj merkr ok tuttugu, ok tvo aura. f>ar var ok kalekr, 
silfrbelli, lindar þrír, tannspjöld; þar með tók hann upp or einum 
buðki x fíngrgull; hafði hann lálið kalla Skúla ráðsmann. Talaði 
biskup þá lil hans ok djákna: l(hér megit þit sjá þá hluti, sem 
ek heíl saman dregit ok aflat staðnum hér á Hólum síðan ek 
varð biskup; eru hér komnar biskupstíundir mínar. Sumt

i) [ b. v. u. s) /?; þviat, A. 3) Hér þrýtr «.
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af þessu liefi ek keypl, en góðir vinir rnínir geiil mér sumt, ok 
því hefl ek saman safnat, at ek ætlaða at þetta skyldi staðnum 
bezt henta". f>á svaraði Skúli: „þarfari þætti mér staðnum matr 
ok kvikfé”. — uMæl þú eigi þat Skúli”, sagði djákni, „ekki 
má staðnum vera sæmiligra ok þarfara [en] gull ok brent silfr, 
þvíat mikinn fögnut má biskupinn láta smíða kirkjunni til prýði 
[með] þessu brendu silfri ok gulli, cf hann vill láta gjöra skrín 
eða tabula fyrir liáaltarit”. J*á tók biskupinn lil orða: „þess 
var rétl von vizku ykkrar sem nú mátti beyrast í ykkrum orð- 
um; heflr þú nú, Skúli, vel fyrir séð kvikfjám staðarins, at þan 
[haf]a nú niðr dottið í hor, ok nýtir engi; en þetta, sem nú 
má hér sjá, dettr eigi niðr nema því sé sukkat af mönnum”. 
'lfað biskupinn þá niðr leggja sem áðr var. Lét herra Lauren- 
tius senda mann vestr til Breiðabólstaðar til sira þorsleins 
með bréii, at hann skyldi koma norðr sem skjótast. Annat 
bréf var sent til Grenja[ðar]staða[r] sira Egli, at hann kæmi til 
Hóla sem skjótast mætli hann. Koin sira þorsteinn drotlins- 
dag í páskaviku; varð biskup allfegiun honum. Mánudaginn 
birti biskupinn sira þorsteiui, at haun vildi gjöra testamentúm 
sitt ok alla skipan sína, þvíat hann sagðist þat fyrir sjá, at 
liann mundi fram slíga or þessari sóll. Sagði hann þá fyrir 
sjálfr hvílíka1 skipan hanu gjörði. Var sira Egill þá slund eigi 
kominn. Sira forstein lllugason skipaði hann ofj'icialem ok vica- 
rium in spiritualibus, þar til annarr biskup kæmi til vörzlu. 
Iílerkar [þeir er'2 vóru heitna á staðnum [skyl]du hafa þar borð, 
þar til annarr biskup kæmi til; vóru ok nokkrir í öðrum stöðum; 
vóru þat átta eðr níu fátækir klerkar, er hanu hafði lekit af 
fátækt ok húsgangi ok lálið kenna saltara ok söng ok Latínu, 
svo at þeir urðu síðan prestar mjök svo allir. Til þíngeyra 
staðar ok Múnka-þverár gaf hann, sérlivoru klaustri xc, ok svo 
gaf hann bræðrum á Möðruvöllum x° sér til hugganar. Öl- 
musumenn skyldu ok vera allir á staðnum ok at útbúum stað- 
arins, þar til annarr biskup kæmi. Sira þorsteini gaf hann xx 
stikur klæðis, [x hundruð vöru3 ok fíngrgull sæmiligt; ölium 
kórprestum kyrtil sæmiligan hverjum. Skúla ráðsmanni gaf 
hann xv stikur klæðis meö blátt. Til Einars djákna lalaði hann 
svo: „annarr verðr nú skilnaðr okkar, en ek liafði ætlat at

i) þvílíka, A. 
I. B.

*) gctg. ; [ pessir, .4. i) b. v. Ann. 
57
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vígja þik til prests ok gefa þér eitllivert sæniiligt beneficiuvn, sem 
þú ert verðugr al liafa. Viljum vér nú gefa þér til hugganar, 
ok fyrir þjónustu þína dyggva ok holla við oss, [alklæðnað 
með skrúð, tabert kyrtla tvo með liellu; þar lil skallú stika 
þér or fatabúri þrítigir álnir Iérepts; þar lil skaltú eiga svæfll 
þann sem þú velr þér, ok par skó' ; værir þú betra makligr 
fyrir þína dyggva þjónustu \iðr oss; bjóðum vér yðr, sira j>or- 
steinn vinr, at þér sendit liann suðr í Skálholt, ok vígist 
bann af Jóni biskupi, en síðan sé liann hér heima kórprestr, 
þar til biskup kæmi; er bann ok svo af mínum lærisveinum, 
at ekki hefir mér í móti gjört, meðan liann befir verit í minni 
þjónustu”. Öllum mönnum á staðnuni gaf liann nokkra minn- 
ing: djáknum sex álnir lérepts hverjum; Sölva bryta fimm 
hundruti) 2; Guðrúnfu] ráðskonu viij slikur Idæðis rauttok psaltara; 
þóri ísleifssyni gestamanni hundrað; Sigurði steikara ílag norðr 
í Myrká. Itróður Árna syni sínum skipaði [bann] aptr í klaustr 
silt at þíngeyrum, skrifandi með lionum til Guðrnundar ábóta, 
livat liann skipaði klauslrinu af því gó/i, sem hann bafði; var 
þat nærri xvc, ok umfram klæði lians ok bækr. Var þella allt 
gjört á mánudaginn. Á' þriðjudaginn gjörði hann játníng sína 
fyrir sira þorsteini. Síðan vóru ok kallaðir allir kennimenn, 
ok þeir heimamenn á staðnum, sem við vildu vera; veitti sira 
þorsteinn honum oliunar enrbætti, ok áðr liann var smurðr tal- 
aði biskup enn, birtandi sakir þeirra manna, sem lrann liafði 
setl í forboð, sem var Uppsala-Urólfr ok bans kompánar, segj- 
andi, at þeir skyldi svo standa þar til annarr biskup kæmi til, 
nema þeir sveri á dóm heilagrar kirkju, þá skyldi officialis 
leysa þá. Eptir þá hluti sem biskup talaði var hann smurðr; 
ok sem guðs líkami var borinn at bonum, gjöröi bann langan 
ok fafgran] sermon, svo at inargir þeir sem við vóru táruðust, en 
liann sjálfr mest. At endaðri oliun á þriðjudaginn, sem nú var 
frá sagt, mínkaði æ máttinn, en þó svo, al liann las sínar tíðir; 
lét bann jafnan í sóttinni lesa fyrir sér Exposicioncs sæls Gregori 
páfa, ok Augustiui bæn; var bann svo tárfeldr maðr í sótt- 
inni, einkanliga þá cr slíkir hlutir vóru lesnir fyrir honum, al

i) [ (Einari djakn gaí' liann) gangara sömiligan [þc at skilia (af/jakafr
tir: pabst kyrtlaP). kiötie tuidreghin. þriatighe alna. lerefta. skinnhosur 
ok skua er bezst voru i fata bure, Anti. a) ccc hundr., Ann.
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aldri þornaði lárin á lians kinnum. — Föstudaginn í þeirri 
viku kom sira Egill til llóla, ok svo sem þeir biskup fundnst, 
reis biskup upp í móti honum í sænginni, ok faðmandi bann 
með fagnaði; töluðust þeir þá marga liluti við, sem eigi var 
öðrum mönnum kunnikt; birli biskup fyrir lionum bverja skipan 
bann befði á gjört; sýndist sira Egli þat á allar greinir skyn- 
samligt. Laugardaginn bað biskupinn Einar djákna inn bera í 
timbrstofu, þvíat biskup lá þar, refla sæmiliga ok drykkjar- 
stúta tvo búna. Talaði biskupinn þá til siraEgils: „refla þessa 
viljum vér gefa þér sira Egili, er þú mátt vel prýða stofuna 
þína með, ok þar meö drykkjarstúta þessa. Yer viljum ok 
gefa þér gull vort, bvert vér böfum látið gjöra ok borit, ok 
er í heilagr dómr af beiui heilags Jóns llólabiskups”. þá dró 
bann þat sama gull af liendi sér, ok fékk honum, ok svo sem 
hann sira Egill bafði ætlað at geyma gullit, þá greip biskup 
af honum gullit, svo segjandi: ltekki skaltú gullit fá fyrri en ek 
er dauðr, þvíat þá mant þú mik heldr”; gjörðisl þetta ok svo; 
sagði biskupiun þá sira Egli, at hann vildi senda hann til 
Noregis þal sumar til erkibiskups, með þeim tíðendum sem 
gjörðist um framferð bans, sem liann sagðist vita al skjótt 
mundi verða. Vóru þá gjörð brél' þau, sein fram skyldu fara til 
erkibiskups; birti berra Laurentius fyrir þeim, at betr mundi henta 
kirkjunni, lærðum ok lcikum í Hóla biskupsdæmi, al hafa ís- 
lenzkan biskup en norrænan, sakir þess at þeim er kunnigri 
landskapr. Til allra hluta skipaði biskup sem lieill maðr um 
sína úlferð, en allir menn máttu sjá hvat lcið megin hans. 
Um1.....................................................................................................

i) Hér þrýtr A, og vaatar íiiíirlag stígunnar, uin Jirjá sibustu lífsdaga 
Laurentius, því liann andabist Magnúsmessu eyjajarls (16. Apr.) en liana 
bar árií) 1331 uppá þrihjudag.

Hinn síhasta dag sins lífs bah hann sira Egil ok Einar djakn lesa 
heilags anda tí7ir sðr áheyranda; ok eptir þœr lesnar talaíii liann svá: 
,,þit erut bábir mínir lérisveinar, ok þvi bfór ek, at þit haldit þessum tifc- 
um síban dagliga”. Eptir þat las bróbir Arni messu, ok gjör&i biskupinn 
alla sína skyldu i messunni, ok facta bcnedicciona posl missam super 
astantes, gaf hann upp sinn anda til gúfcs, sem ek vildi venta. Vátt- 
abi ok sira jjorsteinn Illugaþson] því, at liann liefhi hjá öngum þeim 
manui verit, at svá merkiliga heftii af lieimi farit, sem herra Lauren- 
cius biskup, b. v. Ann.

57



VIÐBÆTIR

....... [22]. Eptir Jóns dag llólabiskups riðu þeir Jörundr biskup
ok bróðir Björn norðr til Möðruvalla í Hörgárdal; kölluðu þeir 
Hildibrand prest lil sín, ok svo J>órð ábóta; gjörði biskup sáttmál 
millum þeirra; skildi líkami Solveigar liafa leg at Múnka-þverá, 
en prestr var leiddr af með nokkru litlu, þvíat þat var til þrautar, 
at Jörundr biskup réð einn öllu, við hvat manna sem skipta 
var, í Ilóla biskupsdæmi, ok allir vildu svo silja ok standa sem 
honum var Ijúfast. At þessu sáttmáli var Laurentiús ekki 
kvaddr, reið liann til móts við þá til Möðruvalla, urðu þá þegar 
margar greinir með þeim bróður Birni; fannst þat, at bróðir Björn 
vildi allt svo vera láta sem Jörundr biskup vildi. Laurentius beiddi 
hann, at þeir skildu rækta erkibiskups erindi, ok visitera Ilóla 
biskupsdæmi, ok skoða cplir málaferlum, en bróðir Björn kveðst 
ekki vildu rekast um óbygðir, ok sagðist vildu fara til Noregs, en 
Laurentius sagðist fyrst vildu visitera, ok síðan í skip þat, sem 
var á Gáseyri. uFar sem þér líkar”, segir bróðir Björn, l(ekki 
heftir þú mína reisu”. Var þat ráðagjörð þeirra Jörundar bisk- 
ups, at hann skildi fyrri koma til Noregs ok affrægja framferð- 
um Laurentii; fór hann heim lil Ilóla með biskupi, ok skildu 
þeir Laurentius þar; þóttist hann nú kominn i vant efni, ógjör öll 
erindi í Norðlendínga fjórðúngi; ráðgaðist hann nú um við vini 
sína, hvat tiltækiligast væri; kendi liann þessa ráðagjörð Jörundi 
biskupi, þvíat hann vissi at þat var hans vili, at visilalores væri 
í burtu sem skjótast; ráðlögðu honum vinir hans fyrir norðan 
heiðar, at taka at sér öll völd, ok visitera sub negocio visitaci-
onis, ok fara fram móti Jörundi biskupi, ef hann vildi eigi
hlýða boðskap erkibiskups. Skrifaði hann þá til sira Hafliða 
Steinssonar, vinar síns, en hann ráðlagði honum at hann skildi 
fara lil Noregs samskipa bróður Birni, ok finna erkibiskup ok 
kórsbræðr jafnfram honum, en bað hann at varast sem mesl 
at gjöra nokkut móti Jörundi biskupi, segjandi, at þó hann 
veri góðr klerkr, at honum mundi eigi lagit verða at sigra

1) Sftari hluti Laurentius stigu eptir B (AM. 180 b; sjá bls. 789,
athgr. 1); þar sem stendr (!) ebr [(!), merkir ab eitt ebr fleiri orí) eru
bjögub, en framan í sögunni má sjá hvab rétt lesif er.
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hamíngju Jörundar bisluips. „Veit ek”, sagði sira Laurentius, 
ltat sira llafliði, vinr minn, má þat ekki heyra, sakir vináttu 
þeirra Jörundar biskups, at nokkut sé honum i móti gjört; 
en ek skildunst til at gjöra boðskap míns herra erkibiskups”. 
Var hann eptir í INorðlendínga fjórðúngi, en bróðir Björn þá af 
Jörundi biskupi góðar gjaíir; skrifaði hann með honum til 
erkibiskups ok kórsbræðra í Jn’ándheimi.

jienna vetr varð þat til tíðinda á íslandi, at land- 
skjálfti kom svo mikill fyrir sunnan land, at þar fyrir féllu 
niðr átján bæir, xij. (!) íNoregi, at Jörundr erkibiskup tók sjúk- 
dóm inikinn á þann hátt, at kom verkr í fótinn ok lagði upp 
í búkiun, tóku kórsbræðr þá af honum öll völd ok stjórn, svo 
[ylir] andligum sem veraldligum hlutum, svo at eigi var meir 
honum til þjónustU, en honum þjónuðu ij sveinar, ok steikari 
hans; vóru nú út skýfðir allir þeir, sem í hans verðskap höfðu 
verit, eðr með honum staðit í málaferlum. — [23]. Nú er þar til 
at taka, sem fyrr var frá horfit, at bróðir Björn var í burtu úr 
llóla biskupsdæmi, en Laurentius var eptir; var hann eggjaðr 
af nokkrum, at skildi byrja upp negocium visitacionis, ok svo 
gjörði hann; vildi engi sinna hvat liann sagði; skutu allir 
sínum málum til Jörundar biskups, náði hann öngri yfirreið; 
síðan reið hann heim lil Hóla, ok krafði biskup at boða upp 
gistíngar fyrir sér, en biskup sagðist þess eigi skildr, sakir 
þess, at sá annar var i burtu farinn, er jafnhár var honum í 
öllu valdi. Laurentius sagði, at þó at hann veri úrdauðr, 
eða vildi vanrækja síns herra boðskap, skildi hann einn veg 
gjöra þat sem hans var skylda til. Samdi þeim ekki þar um; 
ok einn hátíðisdag þá nálegan fór Laurentius upp á kór, ok 
lalaði hart af mörgum ósiðum, sem þar fóru fram heirna á 
staðnum, mest af hórdómum ok frændsemis spellum, heyrði 
þat mjök til frændum biskups nokkrum , er menn vissu eigi 
at þeir hefði nokkrar opinberar skriftir, ok þó fleirum öðrum 
í Hóla biskupsdæmi; var þá þegar gjört mikit óhljóðat; endaði 
hann svo sína tölu öllum heyrundum, at hann bað menn af létta 
sínum brotum, ok til betranar snúast. Gáfu frændr biskups 
engan gaum at haus góðum áminnfngum, heldr vóru honum 
þegar eptir messuna al' þeim mörg háðúngar orð veitt með 
brigzlum; urðu þá þegar margar greinir í með þeim biskupi, 
svo at um síðir snerist út í fullt hatr. Sá Laurentius, at hann
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kom öngri hirtíng fram við fólkit, er biskupinn var honum svo 
mótdrægr; tók liann sér þá far í skipi á Gáseyri.

Á sama surnri sendi Jörundr biskup ntan cinn prest, 
er Guðmundr Halldórssop heitir, með miklum peningum til 
erkibiskups ok kórsbræðra, ok mörgum bréfum til ásakanar 
Laurentio. Gjörðist Jörundr biskup þá mjök [með öllu móðr(l), 
sat löngum heima, ok visiteraði ekki; hafði Laurentius mörg 
málaferli [nú til al upp(I), sem vandrækiliga höfðu fram farit í Hóla 
biskupsdæmi, ok hjúskaparáml. Ok sem kaupmenn vóru segl- 
búnir, fór Laureutius lil Hóla, ok löluðust þeir biskup við. 
Las Laurentius þá upp fyrir honum alla þá liluli, er hann hafði 
samun sett, af vandrækt ok ólögligum framferðum biskups, ltvil 
ek ekki”, segir hann, (lleynasl fyrir yðr, herra, at þessa hluti 
alla mun ek kunngjöra erkibiskupinum”. j>á mælti Jörundr 
biskup: „bið ek þik, sira Laurentius, at vil leggjum niðr öll 
okkur málafelli, ok skrifum sáttgjarnliga hvorir ineð öðruin, 
vær fram með þér til erkibiskups, en þú sker í sundr þetta 
bréf, sem þú liefir nú upp lesit oss lil saka, ok sver þann eið, 
at þú skalt oss vera hollr ok trúr”. — „Veit ek”, sagði Lau- 
rentius, „at syo mikill er ríkdómr yðvarr, yfirvald ok höfðíng- 
skap[r], at þér getið mik sigrat ok undirlagt, en eigi heldr ek 
þá eið þann, sem ek sór fyrir mínum herra erkibiskupinum, 
at ek skildi honurn sannyndi segja al' framferðum biskupanna ok 
málaferlum”. Ok þegar sem hann hafði varla úti þessa sína 
tölu, spratt upp herra Jörundr biskup, ok náði Laurentius ekki 
viðr liann at tala, ok svo skildu þeir, fór Laurentius norðr á 
Gáseyri ok svo í skip; létu kaupmenn í haf nánd Hartholomeus- 
messu, byrjaði ekki mjök vel, ok vöru lengi í hafl, tóku norðr 
við Naumudal fyrst, en kvómu suðr í þrándheim um haustil 
inóti Michaelsmessu. En frá bróður Birni er þat at segja, at 
hann kom til þrándheims at vorrar frú messu enu síðari; hafði 
liann boðskap Jörundar liólabiskups, ok bar ei með frægð sögu 
Laurentio, segjandi, at hann hefði mörg þau bréf erkibiskups 
upplesit á íslandi, er liann kvezt eigi vita hversu hann hefði 
at komizt. Kórsbræðr hlýddu ok fullgjarna á þenna flutníng, 
var sú þegar þeirra ráðagjörð , at nær sem Laurentius kænú 
þar, skildi hánn grípast ok allt hans góz, bréf ok skilríki, en 
kasta honum inn. Yar þó þeim flutníngi mest trúat, sem Jör- 
undr biskup hafði fram skrifat.
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[24]. Nú er at segja frá Laurcntio, at hann lét llytja sik 
inn lil bæjarins frá kaupskipinu, en peir höfðu lagt við Hólm 
ok vissu sér eingis ótta vonir, eu kórsbræðr höfðu þegar njósnir 
um hans ferðir, ok sendi (!) sveina sína ok klerka niðr á bryggjur; 
ok þegar sem Laurentius steig upp á hryggjuna, var hann 
fangaðr; vildi hann brjótast við i fyrstu, en þá hljóp at þegar 
ijöldi vopnaðra manna, ok gjörðu ýmist at draga eðr berja(!) i 
milli sín, þó með öngri vægð, þar til sem þeir kómu at þeirri 
myrkvastofu, sem svivirðiligust var í býnum, ok þeir kölluðu 
Gullkittni, þar var honum í steypt; þar var hæði kalt ok iila 
þefat, ok svo myrkt, at ei sá lianda sinna skil; síðan var 
hún læst með járnhurð. Héil lionum fyrst við óvit, sem iiann 
kom uiðr á steinmúrinn; ok sein hann tók vitið, signdi hauu 
sik ok bað guð iijálpa sér; reistist haun þá upp, ok fann, al 
þar máltu ei fleiri inni vera en þrír, vóru þar ok ekki honurn 
til hæginda inni. Svo var skjótt farit at þessu ðllu, at hvorki 
koin Laurentius flrir sik orði né eiði lil afsakanar sínu máli; 
ok sem sveinar kórsbræðra liafa svo við hann skilit, sögðu þeir 
húsbændum hvar komit var, en þeir senda þegar til íslandsfarsins, 
upp at taka allt þat, sem Laurentius heflr þar inuanborðs átt, en 
kaupinenn vildu til eingis svara, ok tóku til vopna, ok vildu 
verja alla ransókn; en liiuir tóku þá svein Laurentii, ok viidu 
neyða hann til sagna, en liaun sagði þeim öngan hlut. Vísir 
urðu þeir þó um góz Laurentii af nokkurum þrenzkum mönnum, 
er vóru i skipinu, var þat þegar fært upp í biskupsgarð 
uudir vald kórsbræðra, minna ok meira, kistur lians upp 
brotnar, bréf ok skiiríki tekin ok yíirlesin; sögðú þeir hann 
hafa nokkur erkibiskups bréf, sem hann hefði lionum aldri út 
gelit, en þat varð þó ekki sannprófat. Höfðu kórsbræðr capi- 
tulum einir saman um daginn eptir sein Laurentius var inn 
kastaðr, ok vissu menn ekki hvat þeir trakteruðu.

JNú er at segja frá Laurentio, at liann var [í] myrkv- 
astofu tvær nætr, ok kom engi maðr til hans, utan sá sem 
honum færði kveld ok inorgin lílið brauð ok flesk, ok þar með 
súrt mungát; neytti hann þess nær ekki. Illupu nú saman 
sveinar erkibiskups, ok þeir sem verit höfðu kunníngjar lians 
i’yrr þar í býnum, segjandi ljósliga, at þetta væri syrgiligr hlutr, 
at grípa manninn ok inn kasta ok svelta, ok prófa hans brot ei 
áðr, ok þar eptir dæma hans mál. þeir segja þat auðprófat,
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at liann hefði faril með falsbréf lil íslands, ok komizt at inn- 
sigli erkibiskups, ok skrifat undir bréf með þeim skilníngi 
sem bann vildi. l>á svöruðu menn, bvar fyrir hann skildi eí 
ná at hitta erkibiskup. þeir segja, at hann veri honum svo reiðr 
fyrir nutníng bróður Bjarnar ok bréf Jörundar biskups, at hann 
vildi ei sjá hann, en þat vóru engin sannindi, þvíat öll brél' 
ok boðskap tóku þeir til sín, ok öllum minnum málum skip- 
uðu þeir, ok stjórnuðu öllum hlutum, svo andligum sem ver- 
aldligum, en erkibiskup lá í krankdómi sínum einkis hlutar 
ráðandi. Eilífr var ofj'icialis, er síðan var erkibiskup, en Auðunn 
rauðr var annarr fremslr ok mesl metinn af öllum höfðíngjum; 
Sighvatr landi var dauðr. Vóru [þeir] Eilífr ok Auðunn Lau- 
rentio þýngstir, fyrir þá sök, er hann hafði lesit yflr þeim 
bannsetníngar bréf, sem fyrr segir. Sira Salamon var nýorð- 
inn kanúnkr, ok fyrir litlu kominn frá studio, hann lagði heldr 
í sinni við Laurentium, ok ij aðrir, en þá vóru allir aðrir hon- 
um mótstaðligir.

[25]. J>ar er nú til at taka sem dagþíng kanúnka var; útlétu 
þeir kalla Laurentium í þat herbergi, sem þeir .ij.(!) vóru; sátu 
þeir allir [á pellum, sem möguligt var(!), en Laurentius var settr 
niðr á gólfit, ok fjötr á fótum honum , var maðrinn mjök lág- 
talaðr, þvíal liðit hafði at honum ómegin í myrkvastofunni, 
en áðr hafrekinn. liann Jieilsaði þeim, en þeir vildu ei taka 
kveðju hans. þá mælti einn þeirra: „all hrópaðir þú hærra, 
Laurencius, er þú last bannsbréf ytir oss”. — „Eigi megi þér 
at réttu kunna mig þess”, segir hann, „þó at ek gerði boð- 
skap míns herra”. — uNú skal opinbera”, sögðu þeir, uhvílíkar 
sakir vær gefum þér”. Yar þá lesit bréf þat, er þeir höfðu 
gert, ok vóru honum þar gefnar í ij sakir, önnur sú, at hann 
hefði falsat bréf erkibiskups, en önnur sú, at hann hefði sukkat 
ofre hins lteilaga Ólafs konúngs þá hann var þess meðtöku- 
maðr; var honum sjá sök aldri gefin áðr hann íór til íslands. 
þá vóru lesin bréf þau, sem Jörundr biskup hafði frarn skrifat 
honum til þúnga; báðu þeir hann at kennast þessar sakir 
ópyndr, ok hétu þá at sinna hans máli. Hann segir þá: uí 
yðru valdi er nú, at pína mik sem yðr líkar, en ekki sanna 
ek þat upp á mik, sem ek er ei valdr”. J>eir hlupu þá upp 
allir, ok mæltu: „oflítt er hann enn prísaðr, hann mun lleira 
segja, ef hann ferr enn aptr í stofuna”. J>eir buðu honum at
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lyktum tvo kosti: annat, at gera þar slíka skript í Noregi, sem 
officialis setti honum, eðr fara út aptr til íslands undir vald 
Jörundar biskups, ok vera í haldi þar til. Hann kvaðst þann 
kjósa mundu, sem þeir mundu síðr ætla, at fara út, ok [vera] 
undir valdi Jörundar biskups. Ojficialis lýsti þá, at hvert þat 
plagg, sem hann hefði með farit, skyldi Niðaróss kirkja eign- 
ast; var lionum þá fengit þat herbergi, sem á var gluggr, sá 
er hann mátli lesa við tíðir sínar, ok fengit til kostar brauð nógt 
ok einnhvern rétt annan, ok þar með drekka mungát létt; hafði 
hann fjötur á fótum um nælr; þrútnuðu upp á honum fætrnir, 
en skyrhjúgr hljóp í búkinn. Kómu Islendíngar jafnan til gluggs- 
ins, ok töluðu viðr hann; báru margir menn til hans kost ok 
drykk, svo at hann hindraði ekki þar fyrir. þetta var sagt 
kórsbræðrum, ok létu þeir setja járngadda ulan viðr glugginn, 
svo at enginn skildi mega tala viðr hann. Kom sú kona, er 
þuríðr hét Árnadóttir, er hann átti með pilt einn, cr Árni hét, 
optsinnis til gluggsins, ok færði honum nokkut til kostar eðr 
hjálpar, þat sem hún málti.

[26]. Nú svo sem hann var í þessum þrautum, litu margir 
myskunnar augum til hans, ok sýndu honum nokkura huggun 
í orðum eðr gjörðum; var sama grimd þeirra kórsbræðra til 
hans, ok máttu þeir ekki heyra, at honum væri lil al'sakanar 
sinna mála. Einn tíma varð svo komit, at hann hafði fengit 
leyíi til at koma í þat herbergi, scm erkibiskup lá í sinum 
sjúkdómi, þó at óvitundum kórsbræjðrum] í fyrstu. Ok sem 
hann var inn kominn, ok fjötrinn á fótum, urðu kórsbræðr 
varir við; var liann þá þegar dreginn á dyr, ok farit með ekki 
vægiliga. Spurði þá erkibiskupinn, hvat hark væri í herberg- 
inu. Ilonuin var sagt, at sira Lat'ranz var þangat kominn , ok 
vildigjarna hafatalat við haun, ok var í fjötri, ok hann var þegar út 
dreginn nauðigr. Erkibiskupinn andvarpaði þá mæðiliga, ok 
mælti: guð virði við hann, undir hvílíkum þúnga hann á at búa af 
sínum mótstöðumönnum, ok þolir liann þetta allt fyrir þá dygð ok 
þjónustu, sem hann veitti mér, en hvat mun tjá oss at finna hann, 
utan hvorumtveggja okkrum eykst harmr í: ek sé eymd ok vesöld 
á honum, en hann sér hörmúng ok krankleika á mér ’. þá rnælti 
einn hans þjónustumaðr: (lþat þikkir honum þýngst, at hon- 
um er þat sagt, at þetta sé yðvarr boðskapr, at hann sé svo 
harðliga haldinn”. þá mælti erkibiskupinn: „hvar fyrir munu
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menn slíkt tala, þar sem þeir kórsbræðr tóku öll völd af oss, 
þegar sem vær féllum í þenna krankdóm, svo því síðr ráðum 
vér nokkrum hinum stærrum framferðum, at vér ráðum ei 
hvat vér etum dagliga eðr drekkum; eru þeir ok þeim ölluin 
grimmaslir, er með mér [vóruj í vorum málaferlum, er þat nú 
ok auðsýnt, at guð bannar ei at svo standi um tíma; en segit 
svo Laurentio, at hann beri sik karlmannliga, því at vouligl 
er, ef hann lieldr lífinu, at guð sýni, hvorir á réttara hafa 
staðit”. Var þella sagt Lafranzi, ok var honum mikil huggan 
at orðum erkibiskups; létu kórsbræðr hafa þaðan frá miklu meiri 
varðhöld á Laurentio en áðr, svo at hanu skildi livergi mega 
brotlkomast. [27]. Góz liaus allt var upp tekit, utan bókuin hans 
varð undan komit með þeim klókskap, at ýmissir íslenzkir prestar 
eignuðu sér þær. Var Laurentius í þessu haldi um allan vetr- 
inn; var þat opinberr guðs vili, at hanu misti ei lífit, en móti 
náttúru at hann hélt heilsunni. Um vorit, fjórum nóttum eptir 
festum Tiburcii, andaðist herra Jörundr erkibiskup; var þá kosinn 
til erkibiskups Eilífr fyrrnefudr; var liann mikill höfðíngi ok 
góðsiðugr maðr.

þat var til tíðinda á íslandi þenna tíma, at brann 
kirkja í Skálholli, næsta dag fyrir Pálsmessu, svo skjótt sem er 
ein máltíðarstund drykklaust; var þá hvorki eptir kol né aska; 
kom úr lopti sá eldr. J>á andaðist Uöskuidr ábóti á þingeyr- 
um, ok inargir prestar ok bændr góðir á íslandi; þat var kallat 
manndauðavor. J>á var ok veginn lierra Kolbeimi Bjarnar- 
son, af Karlamagnúsi ok J>orsteini. í Noregi var slegiun í hel 
Ögmundr úngidanz. Ófriðr af hernaði Eireks Svíakonúngs. Utau- 
för Árna biskups af Skálholti eptir kirkjubrunann. [28]. Nú er þal 
at segja, [at] kórsbræðr í J>rándheimi létu sira Laurentiuin um 
vorit fara tjötraðan í skip ok skrifuðu með honum út til Jörundar 
biskups; létu kaupmenn í haf, ok brutu ljötur af Laurentio; 
byrjaði þeiin vel, tóku land á Gáseyri í Eyjaíirði. Skjótliga 
var skilat boðskap kórsbræðra lil Jörundar biskups, hverr al 
birti, at þeir sendu sira Laurentium undir hans umdæmi. Kom 
Lafranz þá heim til Hóla ; ok sem hann gekk [innj í þat her- 
bergi, sem biskup var í, féll hann á kné, en biskup stóð 
upp í móti lionuin, ok setti liann hil næstasér; var biskupiun 
[hinn] blíðasti við liann, ok bað hann hvíla sik þar um næstu iij 
nætr, en at þeim liðnum kallaði biskup Laurentium í skrúðhús
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með kennimönnum; lét hann þá lesa upp bréf erkibiskups- 
efnis ok kórsbræðra. Laurentius spurði þá biskupinn, hverr 
vegr vera skildi á hans máli. Uiskupinn segir: uekki treystum 
vér at gefa þér messusöug, sakir framferða kórsbræðra, en 
þú skalt at frjálsu vera fyrir mér bvar á íslandi sern þú vilt, 
svo í Skálbolts biskupsdæmi sem hér; máttu ok niikla nyt- 
semd gera í læríng þinni”. Laurentius mælti: „eingi hlutr 
þikkir mér þúngari, en al bat'a ekki inessu-embættið”. — uLkki 
fær þú þat", sagði biskup, ok gengr síðau burt af herberginu. 
Eptirfarandi nótt dreymdi Lafranz, at baun þóttist standa 
yíir lestrkórinn þar á Ilólum, ok balda á einni oblátu, svo 
liált upp sein í messu, ok merk[t] á alpha ok o. Einurn presti 
gömlum ok vel kunnanda, komnam um beiði, segir bann 
þenna draum, er þeir lásu um rnorgin; en prestrinn rnælti: 
uþar sem þú þóttist kominn yíir kór bér at Hólum, þar muntu 
um síðir vera skipaðr yflr þann kenniYnannakór, sem hér á 
at vera; en þar senr þú bélzt á oblátu, þar befir þú bit æzta 
vald í böndum, ok var merkl á alpha ok o, þat þýðist endir ok 
upphaf; svo sem þú hafðir bér skóla í fyrstu, svo muntu 
bér enda æfi þína í æzta valdi ok liéiðr skipaðr”. — uþegi þú, 
prestr minn”, sagði Laurentius, uþvíat svo sern ek er nú fyrir 
lagðr, munu mínir óvinir ætla at ek skulu aldri beiðrsmaðr 
verða, ok mun nokkur eiga anuar en ek þenna draum”. 
Frá Blólum fór Laureutius til þíngeyra, ok bauð Guömundi, 
er þar var þá nýorðinn ábóti, at kenna þar klerkum ok bræðr- 
um, en ábóti treysti ei við honum al taka fyrir Jörundi bisk- 
upi. þaðan fór liann á llreiðabólstað í Vestrbóp, til vinar síns 
sira llatliða Steinssonar; tók bann við honum sem einum bisk- 
upi í öllum viðbúníngi. Heimamenn sira Hatliða undruðu, er 
bann gerði sér mikit um við þenna mann, þar sem bann var 
í óblíðu Jörundar biskups. þá mælti sira Hatliði: uþat muuu 
nokkurir muna, at svo sem sira Laurentius er nú fyrirlitinn 
af öllum, at bann mun verða biskup at Hólum”. Sira Lau- 
rentius fór þaðan austr i þykkvabæ í Ver; bauð þorlákr, ábóti 
þess klaustrs, bonum at vera þar ok læra klerka, ok þat þekkt- 
ist liaun, ok kendi þar klerkum ok bræðrum um tólf mánaði, 
ok urðu margir góðir klerkar þar af þeim.

[29]. þat varð lil tíðinda á þessum misserum, at Árni 
biskup Ilelgason kom út með kirkjuvið til Skálholts, ok hafði
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mikit vald af kóng Hákoni, þá kom ok upp páfaboðskapr 
um Jórsalagjöf. Yeginn Iíarlamagnús um haustið ok {>orsteinn 
kumpán hans. Bólnasótt um allt ísland, ok dó fjöldi fólks. 
Á öðru ári eptirfarandi var kennimanna fundr t Gallia, var 
Laurentius ]tá enn í fykkabæ ok kendi þar klerkum; kom þá 
sú vissa norðan, ok af Noregi, at kórsbræðrum mislikaði, at 
Lafranz veri nokkut vel haldinn, þar sem hann ætli at vera í 
skriftum; vildi þorlákr áhóti þá ekki halda hann þar lengr. 
þá baufð] honum heini Hallr, son Sigurðar Seltjarnar, til Dals 
undir Eyjafjöll; var hanrt þar um vetrinn; en um vorit vildi 
hann gjarna í burtu, því at ekki vóru líkir siðir þeirra Halls; 
var honum þá jafnan áhugasamt, hvar liann mundi niðr koma 
at vistafari. Einn morgin, sem Laurentius lá í sæng sinni, 
mart hugsandi um sína hagi, livat honum mundi til hjálpar 
verða, rann á hann léttr liöfgi; honunt þótti maðr ganga inn 
í herbergit, þat sem hann ]á í, ok framan at sænginni, í kenni- 
mannsbúníngi, svo talandi til Laurentii: „satt er þat, at þú 
ert i miklum þraulum ok nauðum. Eilt ráð vil ek leggja til 
með þér, þat sein til betranar mun snúast þinn hagr: les þú 
dagliga tíðir af helgum anda, ok mun heilags anda miskun hugga 
þína hrygð ok leysa þína kvöl, en geym þú at gleyma þessu aldri”. 
Eptir svo taiat hvarf hann frá sýn Laurentii. Ekki varð hon- 
um fyrir at spyrja þenna mann nokkurs, ok ei hverr hann var, 
svo bar þetta skjótt at; ok sem hann vakuaði, þakkaði hann 
guði birtíngina, en hyrjaði upp tíðahaldit, ok liélt því dagliga 
til dauðastundar. Fám nóttum síðar kom Laurentio hréf frá 
þóri áhóta at Múnka-þverá, al hann hauð Laurcnlio norðr til 
sín, at kenna þar hræðrum ok klerkum um tólf mánaði fyrst, ok 
hér hafði hann til orlof Jörundar hiskups; iör liann nú norðr til 
Múnka-þvcrár, ok var þar vel við honum tekit, kendi hann þar 
bræðrum ok klerkum.

[30J. þat gjörðist til líðinda um sumarit, at herra Christo- 
forus kom út ok herra Ivarr hólmr. jVndlát Evfemie drottn- 
íngar. Iíómu sendiboðar páfans til Noregs. Á þessum misserum 
andaðist herra þórðr ok herra Loptr. Á næsta vetri eptir and- 
aðist virðuligr herra Jörundr biskup á llólum á Brigitarmessu. 
þá hafði hann biskup verit fjöritigi ára ok vj ár; reisti hann 
upp tvö klaustr, á Möðruvöllum ok at Stað í lteynissnesi; lét 
hann upp smíða kirkju heima at Uólum, ok prýddi hana með
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klukkum ok skrúða, ok auðgaði staðinn al löndum ok eiguurn, 
gulli ok brendu silfri, ok öðrum góðum gripum, svo at sýnast 
mun meðan ísland er byggt. J»at er ei gleymanda hversu til 
bar sem Laurentius frétti fráfall Jörundar biskups: hann var 
staddr í múnkastofu at j>verá; var þá hríngt öllum klukkum 
lil sálutíða. Sem tíðindin spurðust, stóð Laurentius upp sem 
aðrir skjótliga, ok með þeirri skyndíngu sinnar uppstöðu fékk 
bann þann krankleika, sem aldri skildist við hann meðan hann 
lifði, en þat var smáþarma mcin; vottaði hanu þetta sjálfr fyrir 
einum sínum trúnaðarmanni. Jörundr biskup hafði skipat, áðr 
en hann andaðist, sira þorsteini Illugasyni, er skarðsteinn var 
kallaðr, officialatum, en sira Koðran Itanason kallaðist vera 
coadjutor Jörundar biskups, skipaðr al' Eilífl erkibiskupi; ok 
sakir þess, at hann bafði gengi mikit, lók Iíoðran at sér völd öll 
í Hóla biskupsdæmi. þenna vctr var Laurentius at Múnka-þverá; 
um vorit kom sira Koðran þar, ok lét lesa þar, sem annars- 
staðar, þau bréf, sem honum hafði erkibiskupinn út geíit. Síðan 
spurði liann menu eptir, bvorr þeirra sira þorsteins þeim 
sýndist o/ficialis vera eiga; mæltu þegar nlHr sem eins munni, 
at hann væri því æðri í völdum, sem erkibiskup hafði í skipat 
hann, en sira þorslein lýðbiskup. Laurentius sat yztr af öllum 
prestum. þá mælti Koðran: „hvat lízt þér Laurentius um, þú 
k.annt vel kirkjunnar lög, hvorr okkar sira þorsteins eigi at vera 
officialis svo sem nú er til komit?” — Laurentius mælti: Jiví 
spyri þér, sira Iíoðran, þvílíkra hluta? en látið lieldr segja yðr 
kirkjunnar lagabækr heima at Hólum, þær ákveða þetta ljós- 
liga; en kunnigt er þetla mál, at þér vórut skipaðir coadjutor 
Jörundar biskups af erkibiskupi, at honum lifanda er bann var 
ellimóðr, en dautt sýnist mér yð[vart vald, þegar] Jörundr biskup 
var dauðr. En með því at hann skipaði völd sira þorsteini 
heill at samvizku á síðustum dögum sínum yflr allt llóla bisk- 
upsdæmi, þá er þat minn skilníngr, at sú skipan eigi at haldast 
þar til sem annarr biskup kemr til.” Viðr þessi hans orð vnrð 
sira Iíoðran mjök reiðr, ok mælti svo til Laurentii: „verð úti, 
vondr falsari, engi lög skaltu hér um segja.” Laurentius 
svarar: „út má ek ganga, en sjá vegr mun hör um verða millum 
dýrra klerka, sem nú heflr ek sagt.” Aldri mátti hann koma 
í augsýn sira Koðrani meöan hann var at Múnka-þverá, ok 
fyrirbauð hann þóri ábóla at halda hann þar lcngr.
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Sira Laurentius fór þaðan vestr til jþfngeyra, tók Guð- 
ínundr ábóti við iionuin feginsamliga; setti liann þar skóla, 
ok kenndi Latínu Guðmundi ábóla ok mörgum öðrum klerkum. 
Kgill Eyjólfsson hét einn djálui, er Laurentius elskaði fremst, 
ok lagði allan lmg á at kenna bonum Latínu; varð hann ok 
hinn framasti klerkr ok mikill versificalor; hann lærði ok þórð, 
son Guðmundar lögmanns, ok Einar, son sira Haflfða Steins- 
sonar, ok fátækum klerk kenndi hann, þeim er hét Ólafr Hjalta- 
son, ok var góðr klerkr, ok hélt lengi skóla á llólum.

[31]. Nú er frá því at segja, at á eptirfaranda sumri, frá 
því er Jörundr biskup andaðist, fór utan sira þorsteinu skarð- 
steinn ok sira Sujólfr Sumarliöarson, sögðu þeir lil Noregs lát 
Jörundar biskups; vnr þá vígðr til biskups á Ilólum Auðunn 
rauðr; var liaini mestháttar af kórsbræðrum, ok var.lengi fé- 
hirðir kóng llákonar i þrándheimi , ok honum hinn kærasti; 
héll hann langan tíma kirkjuna norðr á þrándarnosi, ok var 
forríkr muðr. Ólöf hét dóttir huns, er átli Clemel bóndi, en 
fyrr átti bana sá maðr er þorsteinn liét, ok vóru þeirra synir 
Eysteinn rauðr ok þorbergr rauðr; en Vígleikr hét son þeirra 
Clemets ok Ólofar. Á þessu ári braut Uxann á Gáseyri. þá 
urðu missáttir kaupmenn við Gizur bónda galla, ok unnu á 
honum; þá var liarðr vetr ok kallaðr [hrossa vetrs fellir(l). Á 
þeim vetri, sem Auðunn var vígðr til biskups á Katerínarmessu, 
nndaðist Clemens páfl í ltóm. þá var ok svikinn keisarinn á 
páskadaginn með þeim bæLti, at þá er bunn bafði bergt corpus 
domini var borit eitr í kaleikinn, er hann drakk af, ok þar 
fékk bann bana af. Vann sira þorsteinn skurðsteinn mál öll 
við Koðran, sem Laurentius gal til, ok fóru þeir .Snjólfr til 
íslands eptir um sumarit með boðskap páfans at gjalda tíund 
af öllum kirknaeignum. þeir vóru ok skipaðir o/ficiales af 
Auðunni biskupi um allt Jióla biskupsdæmi, en hann var eptir 
í Noregi um vetrinn; [32]. en um sumaril eptir fór hann til ís- 
lands, ok kom út á Seleyri ok reið norðr Sand til lióla; vóru þá 
fyrir allir mestháttar prestar, ok tóku ómclnaðarsamliga við 
biskupi; var hann mjök stirðr ok þýngdr af reið; liöfðu þeir 
sira Koðran ok Snjólfr allt í fleymíngi við liann, fannst honum 
fátt um þeirra viðtökur. ilann lét flylja sunnan af Seleyri 
timbrstokka, er hann lét gera al' timbrstofuna at Hólum. Um 
haustið visiteraði hann um vestrsveitir, ok vígði kirkju at þíng-
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eyrum ; var Laurentius þar þá; gaf Auðunn biskup engan gaum 
al lionum í þat sinn; gafst ok Laurentius ekki fyrir lionum. Vóru 
þá þegar margir hlutir talaðir fyrir Auðunni biskupi, sem engi 
þörf var i, en lioiuim ókunnigr landskapr; ok sem biskup kom 
heim úr visitatione, rak liann burt sira Skúla ráðsmann, ok 
tók af honum allt bans góz. Mikit missœtli gjörðist um vetrinn 
milli Auðunnar biskups ok sira Koðrans ok Sneólfs; héldu þeir 
eitl báðir í móti biskupi. Tók hann Grenjaðarstað af sira 
Roðrani, en Sneólfr gekk þegar til sættar við bisknp, ok þá 
Grenjaðarstað. Auðunn biskup bafði lítinn tíma heima setið, 
áðr hann leitaði hvar vera. nnindi leg bins góða Guðmundar 
biskups, þvíat þat var áðr svo vandrækt, at menn vissu ei bvar 
þat var í kórnum; var fyrst til grafil, ok fundust þar ekki lians 
bein. þá var sent eptir Kolla smið Ilelgasyni, ok fór [hann], 
meir áminntr fyrir skuld Guðmundar biskups en at bæn Auð- 
unnar biskups, þvíat með þeim var lieldr fátt. En er Kollr 
kom lil Hóla, bauð hann upp brjóta gólfit í framkirkjunni, 
miðaði [hann] svo glöggt á, at þar sem bann segir var undir 
niðri kista, ok í biskups beiu, ok at öllu svo um búil, sem 
Jörundr biskup bafði honum frá sagt; téðist fótleggrinn brotinn 
en knútarnir stórir sem von var, ok þar um lireinn línklutr. 
Segir þat í Guðmundar sögu, at brotnaöi fótr hans fyrir Ströndum, 
er liann var klerkr með Ingimundi presti frænda sínum. Var 
þá til kallaðr Auðunn biskup, ok varð hann þessu mjök feginn; 
lét bann þá gera at beinunum nýja kislu, ok búa um fagrliga 
með grind, ok selja innarliga í kirkjunni, frannni fyrir stóra krossi. 
Gerðist þá þegar sókn mikil til staðarins, ok áheit mikil um 
allt ísland, ok urðu margar ok ágætar jarteignir; var þat mikil 
gipta Auðimnar biskups, at hann lét fyrst[r] taka úr jörðu bein 
bins góða Guðmundar biskups; ok af þessi lians grundvallan 
hefir síðan eflzt ok aukizt lieiðr ok virðíng þess blezaðabiskups, 
allt til þessa dags; gjörðist þá þegar um hans daga þangat mikil 
sókn al Guðmundardegi; söng bann sjálfr fyrir sálutíðir ok 
sálumessu, ok beiðraði þenna guðs vin i ðllum hlutum. Tók 
Auðunn biskup þetta af þeirri góðfýsi, sem heilagr andi blés í 
brjóst, ok þó enn nokkut af áeggjan kóng Hákonar, en áðr 
var lians engi minníng gjör framar en annara biskupa, því 
menn vissu ei hvar leg lians var.

j>á er Auðunn biskup kom lil Ilóla, var ekki hald-
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inn upptökudagr hins heilaga Jóns llóla hiskups, súngnar 
tíðir at eins, en ekki lieilagt; fyrir því gekk Auðunn biskup; 
at þá skildi halda heilagt um IJóia biskupsdæmi, ok sýngja 
innan kirkju duppliciter. Mátti af slíku marka, at Auðunn biskup 
var mikilshátlar höfðíngi. Iiann haföi með sér steinsmiðu, ok 
suðr frá staðnum, í fjalli því er Raptahlíð heilir, fann hann 
rautt grjótberg; þat lét hann heim fáira, ok gera af háaltarit, 
holt innan ok járnhurð fyrir, svo gcyma mátti í dýrgripi staðarins, 
öruggt fyrir eldsgandi (!), ok allar þu;r gráður, er þar eru 
kríngum, ok færa innar háaltarit í húfuna, ok penla hana innan. 
Hann lél ok gera upp(!) steinofn i timbrstofuna, ok srníða upp 
biskupsherbergin, sem fásén vóru hér á landi önnur; hann fékk 
þaugat skrúða sæmiligan með hökli Skinanda(l) er kallaðr er; 
varð staðnum koslnaðarsamt við þetta uppsmíði; hann var ok 
mjök gestrisinn, þvíat þótt hann hefði heima á staðnum stefnur 
við sína óvini, ok veri honum sagðr tími til máltíðar, þá mælti 
hann til sinna mótstöðumanna: „göngum til horðs, ok kunnum 
ekki matinn þcss þó yðr mislíki við mik”. Sigraði hann með 
því marga, at eplir þá gleði sem hann veitli þeim lögðu þeir 
öll sín mál á hans vald. Alll sitt embælti ílutti hann sæmiliga 
fram; rödd lians var svo há ok' fögr, at inikil lyst var at heyra 
hanssöng; hænahaldsmaðr var hann mikill; liann las þriðjúng 
Havíðs psaltara hvern dag, ok þriðjúng vorrar frú psaltara; 
hann vatnfastaði fyrir allar postulamessur, ok Maríumessur ok 
margar biskupamessur; fylgði hann t'iðum öllum um langaföstu 
ok jólaföstu, ok hinar stærstu hátíðir.

[33]. Gregoriusmessu kómu saman at Ilólum allir mest- 
hátlar prestar í Uóla biskupsdæmi; lél biskupinn niðr falla mess- 
una, er komit var at evangelium3, þvíat hann reiknaði sira Koðran 
í banni, lyrir þá sök, at hann hefði látið bræðr á Möðruvöllum 
hafa veraldarráö, ok höfðu eytt miklu gózi, ok vildi biskupinn 
at Iíoðran bætti þat upp; önnur sú, at hann liel'ði tekil at sér 
o/]ici[a]latum; þriðja, at hann hefði gert samblástr móti honum. 
Vóru flestir-hinir meiri prestar í mótgangi við biskup, utan 
sira llalliði Sleinssou; gaf biskup honum góðar gjaíir, en þeir 
Iíoðran skildu ósáttir. Auðunn biskup dispenseraði með þessum 
prestasonum, þvíat liann hafði þar vald lil af páfanum: Einari

1) hér byrjar C. .) ivuliu.
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ITnfliðasyni, |»orsteini Hallssyni, Jóni Roðranssyni, Páli forsteins- 
syni, þormóði |>orkelssyni; urðu þessir allir framir menn til 
kle.rkdóms í Hóla biskupsdæmi frá því.

Á því ári varð Jóhannes páfi vicesimus secundus. Árni 
biskup fór til Grænlands. }»á andaðist íngjaldr biskup í Hamri. 
Á öðru ári er Auðunn biskup kom til íslands urðu mörg tíðindi: 
þá brann kirkja ok klaustr á Möðruvölluin í Ilörgárdal með 
klukkum öllum ok skrúða. J»á brann ok klaustr i Niðarliólmi. 
Auðunn biskup tók ábótadæmi af |»óri ábóta at Múnka-f>verá. 
J»á gjörðist ok rnissætti meðal [Auðunnar biskups ok] Guð- 
mundar ábóta at þíngeyrum, fyrir þá skuld, at ábóti byrjaði 
kæru á Hólastað um biskups tíunda mál, þvíat hann kallaði, at 
liinn heilagi Jón, hinn fysti biskup á Ilólum, hel'ði gefit [>íng- 
eyra klaustri árliga til uppheldis allar biskupstíundir fyrir vestan 
Vazdalsá í fystu, er hann funderaði klaustrið. j»essar greinir 
apjrelleraði Guðmundr ábóti til erkibiskups, diklaði þá aypcllci- 
cionem sira Laurenlius, ok stóð með ábóta í öllu því er hann 
orkaði. J»enna sama vetr in capilc ieronimi[I), varð Lafranz ok 
Árni son hans professus tii múnks; hafði Árni fyrir ij árum 
komit af Norigi. í föstunni var Laurentius vígðr til múnks ok 
Árni, son hans, af Guðmundi ábóta. J»á gekk ok þar inn Ilergr 
Sokkason; hafði Laurcnlius kennt honum áðr fyrr at Múnka- 
J»verá; varð hann hinn framasti klerkr ok mælskumaðr allmikill, 
svo hann setti saman margar sögur heilagra manna í norræuu 
með mikilli snild; hann var söngvari góðr ok prédikari heiðar- 
ligr; unnust þeir mikit, bróðir Bergr ok bróðir Laurentius. 
Bróðir Laurentius liélt með svo mikilli góðfýsi reglu liins heil- 
aga Benedicli, at hann gekk aldri út af sínu klaustri, utan 
áhóti byði honum fyrir einhverja nauðsyn. þagnartíma hélt 
hann ok svo ríkt, at hann talaði ekki um nætr þá er summum 
silcncium var, en lengstum Latínu þess í milli; hlýðinn var 
hann sínum formanni í öllu; hvergi vildi liann sitja utan í 
conventu, þótt ábóti byði lionum hjá sératsitja; eingi var hans 
iðn önnur en lesa, kenna Latínu, ok studera í bókum. Árni 
son lians varð dýrr klerkr ok skrifari mikill. Fagrliga var þá 
J»íngeyraklaustr skipat af lærdómi.

Vígðr Eigill.
[84]. Á þessu ári var vígðr lil prests Egill djákn Eyjólfsson 

I. B. 58
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af Auðunni biskupi, ok var liann þá fyrst skólameistari heima 
at Hólum, þótli Laurentio þat allmikit er þeir skildu, þvíat 
þeir böfðu lagit saman allmikinn kærleika. Um sumarit eptir 
fór utan Guðmundr ábóti, ok var ulan tvo vetr; gjörði erki- 
biskupinn ckki at málum þeirra Auðunnar biskups, þvíat hann 
vildi at Auðunn biskup væri til annsvara. Um haustið visiteraði 
Auðunn biskup um vestrsveitir; ok sem hann kom til þíngeyra, 
byrgðu bræðr fyrir bonum klaustrið, ok önga.processionem gjörðu 
þeir í móti honurn; matr var til reiðu látinn bans mönnum, 
en öl var ekki; var bróðir lijörn prior yfir klaustrinu, höfðu 
brœðr þar fyrir fjölda bónda, at verja biskupi klaustrið, ef hann 
\ildi láta ásækja, en liann gjörði sik til þess ekki líkligan al 
nokkuru.

Sætlust biskup ok [Laurentius].
Á öðru ári eptirfaranda varð þat til tíðinda, at þá and- 

aðisl kóng Hákon. Magnús, son liyrgiss herluga í Svíaríki, 
svelti inn í einum múrbræðr sína tvo, Eirek langa hertuga ok 
Valdjmar. Átti herlugi Eirek frú íngibjörgu drollníngu. þá 
andaðisl ok sira Ilafliði á Ilreiðabólstað, mikilsháttar maðr; var 
liann um nokkura tíma kapelluprestr Iiireks konúngs, en síðan 
lengi ráðsmaðr at Ilólum ok at þíngeyrum. þá andaðist í 
Noregi sira Koðran Ranason, binn merkiligasti preslr. Sira 
Egill varð aptrreka ok Grímr prestr Ófeigsson, er fóru með 
erindi Auðunnar biskups; var sira Egill þann vetr enn al Hólum ok 
í miklum kærleikum; þá kómu út um sumarit bréf, at utanvar 
boðit biskupum báðum áíslandi ok lögmönnum báðum, berra Kalli 
þorlákssyni ok handgengnum mönnum vj ok bændum frömustum 
vj. Ilerra Grímr Jiorsteinsson tók lögsögn, ok Erlendr bóndi frá 
Upsum úr Svarfaðardal hafði lögsögn yfir Norðlendínga fjórðúngi. 
þá brann kirkja í Skálholti um [vetrinn] fyrir þorláksmessu. Var 
kosinn til konúngs Magnús Eireksson, dótturson Hákonar konúngs, 
ytir allan Noreg. Svíariki ok Golland. Var herra Erlíngr Viðkunnar- 
son skipaðr dróltseti um allt Noregskonúngs ríki með ráði herra Ei- 
lífs erkibiskups ok alls i'ólks; var kóng Magnús þá þrévetr al ára- 
tölu. Um sumarit eptir ætlaði Auðunn biskup lil Noregs, ok varð 
aptrreka í Húsavík; var enn siraEgill með honum; sat biskup 
beimaatllólum um vetrinn. [35]. Um lianstið gekk sira Egili 
meðal, al þeir Auöunn biskup ok bróðir Laurentius sættust; scgir
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Egill biskupinum, at lionum var mikill styrkr at Laurenlio ef 
þeir liéldi eitt. Sendi Auðunn biskup sira Egil vefsjtr lil fu'ng- 
eyra, ok reið bróðir Laurentius mcð bonum til Hóla, ok lók 
biskup sæmiliga við lionum, ok játaði bonum sinni vináttu, en 
Laurentius bonum í móli sinni hlýðni; fór Eysteinn rauðr, 
dótturson biskups, með honum til f>íngeyra, ok lærði Laurentius 
hann, ok varð [hann] framr maðr, ok ltéll lengi Maríukirkju í 
f>rándbeimi. f>á varð enn ókyrt um vetrinn í Hóla biskupsdæmi, 
var biskup eggjaðr til at beimta skiptitíund af hundraði, ok 
þaðan af meira; böfðu einhleypíngar safnað fyrir biskupi í 
llöfðabólum, ok var búit við at þeir mundi leggja bendr ábiskup, 
áðr Hrafn úr Glaumbæ gekk á milli ok aðrir góðir menn, ok 
játnðu fyrir biskupi (!) al hann skyldi öngva nýjúng á þeim gera 
um tíuntíargjaldit. Var mikit ballæri um vetrinn ok veðr 
ofsa liörð, ok lágu við hafísar. Auðunn biskup gekk fyrir 
um vorit, at heitið var á páskadaginn á liinn heilaga Johannes 
Hólabiskup, at hverr skattmaðr um Skagafjörð skildi gefa 
klippíng lil líkneskisgerðar honum, en Hrafn Jónsson játaði 
fyrir al ganga. Varð svo skjót skipan á um veðráttu, al 
þegar páskadaginn, sem Jónsskrín'skyldi út bera í processione, 
féll norðanveðril ok kuldinn í logn, en eptir hámessuna var 
kominn á þeyr ok sá tók af allan snjó ok jökul, en hafísa rak 
í frá, ok varð svo vöxtr góðr um vorit. f>á varð ok missætti milli 
Auðunnar biskups ok sira Snjólfs, tók hann af honum Grenj- 
aðurstað, fyrir þá sök, at hann vildi ei taka einn mann, er 
biskup skipaði þangat; lét biskupinn sverja, at vij kennimanna 
skyld var á Grenjaðarstöðum; urðu ok enn fleiri greinir í 
millutn þeirra; kom svo um síöir at biskup forboðað[i) Snjól(i(!) 
ok afselti hann ðllu samneyti kristinna manna; gaf Snjólfr 
ongan gaum at því, ok fór til Noregs.

þetta sumar fór ok utan Árni biskup Helgaþson] af 
Skálholti, ok andaðist í Björgvin um vetrinn. Varð Ormr 
þorsteinsson vlectns til biskups í Skálholt. Um vorit braut 
Skankann í ísum fyrir Austfjörðum; var þar á [>órir ábóti ok 
Bergr Jónsson; fengu tnenn þeir, sem á skipinu vóru, rneð miklu 
vosi land; fór Bergr þegar á fund Auðunnar biskups með 
mörgum bréfum; sendi biskup Berg frá sér suðr aplr á Eyrar 
ok taka sér far. Um sumarit á þíngi tóku sik saman leikmenn 
af Norðlendínga fjórðúngi, at þeir vildu undir öngvar nýjúngar
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Auðunnar biskups ganga; reið lierra Grímr, ok margir mikils- 
háttar menn, lil Ilóla ok töluðu við biskup, ok linaðist hann 
ekki við orð þeirra, en þeir gengu til lianda við hann, sem 
liánn liafði áðr fyrir sóknum. [36]. Um sumarit eptir fór Auðunn 
biskup til Noregs, ok með honum sira Egill í einu skipi, ok 
Ormr clectus. [Var] sira þorsteirm skarðsteinn lians officialis. 
þeir tóku Noreg, ok fór Auðunn biskup norðr til þrándheims, ok 
fann þar Eilíf erkibiskup, ok fagnaði hann honum vel; sat 
hann þar um vetrinn. þat sama sumar kom herra líetill þor- 
láksson til íslands með konúngs bréfum; var konúngi Alagn- 
úsi þá svarit landit. þá kom ok Guðmundr ábóti frá þíng- 
eyrum, ok sira Jón Koðransson; hélt hann skóla at Hólum 
um vetrinn.

Ilerra Auðunn biskup sat í þrándheimi um vetrinn ok 
hélt mikla jólaveizlu, ok endist hún langt út yflr jólin; var erki- 
biskupinn marga daga í boði hans. Snemma á jólum tók Auðunn 
biskup krankdóm, kom í fyrstu í fótinn, um knéð, ok lagði 
verkinn upp í búkinn, kómu læknar til, ok var margs í leitað 
ok þýngdi æ við. Svo var mikil hans hreysti, at hann sat upp 
ok gladdi menn, sem honum væri ekki til meins; ok sem hon- 
um þýngdi alvarliga, talaði hann einn dag veizlunnar eptir 
Maríuminni við erkibiskupinn ok aðra sína vini, þakkaði 
fyrst guði, ok hans sætu móður, ok fyrir alla velgjörnínga sér 
veitta, biðjandi alla nálæga menn at biðja fyrir sér til guðs, 
ok ei síðr þá alla fyrirlátníngar, segjandi ljósliga, at hann 
mundi innan fárra daga fram fara af heiminum; gaf hann 
öllum fremstum mönnum þar veröndum sæmiligar gjalir, biðj- 
andi þá at halda veizluna um þá(|) daga, hvat sem þá liði um 
hans efni. Síðan tóku menn orlof af honum, ok gekk hann 
burt með stuðníngi manna; lagðist hann þá í rekkju ok gerði 
alla skipan fyrir sér, kjósandi sér leg at Maríukirkju þar í býnum, 
með þvi at hann náði ei at liggja at Hólum á Islandi, al þeirri 
Maríukirkju, sem hann var biskup at. Sem hann var oliaðr 
kom erkibiskupinn til hans, eptir spyrjandi, hverr honum þætti 
bezl fallinn til biskups á íslandi at llólum eptir hans dag. 
Auðunn biskup svarar þá: „margir eru sæmiligir kennimenn á 
íslandi, en því viljum vér svara guði, al þar er engi betr til bisk- 
ups fallinn á íslandi en Lafranz Iíálfsson, bróðir at þíngeyrum; 
megum vér þetta fyrir margar greinir sanna: fyrst þat, at hann
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Iiefir þjónat undir heilagri reglu vel ok góðfúsliga; hann er 
liinn mesti klerkr til kirkjunnar laga, roskinn ok einarðr til 
allra mála, svo at hann mun eigi láta undan draga heilagrar 
kirkju valdi þann rétt, sem hún á al hafa, þvíat þess þurfa 
Norðlendíngar á íslandi, at hafa þann hiskui» yfir sér, at bæði 
sé stjórnsamr ok vel kunnandi at hirta þar óhlýðna Qk þrjózka”. 
Erkibiskupinn mælti: kunnigt var yðr þat, at hann var okkr 
mótstaðligr, er hann var með Jörundi erkibiskupi, þá er hann 
las bannsetníngarbréf yfir okkr”. Auðunn biskup svaraði: 
..meira eigi þér at virða nauðsyn lieilagrar kirkjn en nokkra 
meingjörð okkr veitta; er þat ok makligast, at ef vér höfum 
í nokkurum greinum otl'ara orðit við hann, at vér hætim nú með 
þessuin heiðri yfir við hann; er Eafranz ok eigi þess kunn- 
andi, þótt hann gjörði boðskap síns herra”. Talaði Auðunn 
hiskup þetta með svo miklum áhuga, al hann felldi tár við, en allir 
er nær vóru lofuðu hans orð. Ok sem Auðunn biskup bafði 
fengit alla guðsþjónustu, andaðist hann Agncthis secundo með 
mikilli frægð ok góðum orðstír; var hans útferð gjör með 
hinni mestu vegsemd. Var þeirri veizlu, sem hann hafði haldit, 
snúit upp í erfisveizlu af hans frændum ok vinum. Er þat al- 
mæli manna, at eigi hefði verit slíkr höfðíngi hér á íslandi 
sem Auðunn biskup var.

Laurentius kjörinn.
[37 J. |>at er nú at segja, at litlum tíma eptir fráfall Auð- 

unnar biskups kallaði erkibiskup saman capitulum, trakterandi 
með þeim um biskups kosníng til Hólakirkju; var Eilífr erki- 
biskup á öngu öðru, en kjósa bróður Lafranz til biskups 
á Hóla, eptir ávísan Auðunnar biskups; staddist þat ok, með 
guðs vilja, at hann var til biskups kjörinn af Eilífi erkibiskupi 
á Iióla með samþykki allra kanúnka, ok var þessurn kosníngi 
lýst á kór, at áðr súngnum tíðum ok hríngdum klukkum í 
Niðarósi at Kristskirkju. þetta tíðinda gjörðist áðr, en Ormr þor- 
steinsson, electus til Skálholts, andaðist áðr hann var vígðr 
til biskups. þá var kosinn Ormr Steinsson til biskups í Skál- 
holt; vildi hann eigi vera, ok gjörði votum percyrinationis 
ad summa (!) apostolorum Petri cl Pauli, ok andaðist hann lillu 
síðarr. Eptir þat var kosinn Skurð-Grímr; var hann áðr ábóti 
í Hólmi í Niðarósi, var hann vígðr til biskups í Skálholti; var



896 BISKUPA SÖGUIÍ. Laiirenlius s«ga»

hnnn iij niánaði biskup, ok spenli npp þrjú liundruð hundrnða, 
er Skúlholts kirkja álti, ok andaðisl útíHöfnum, er kaupmenn 
lágu til hafs. Eptir þat var kosinn ok vígðr til Skálholts-biskups 
heiðarligr maðr Jón Ilalldórsson, var hann af prédikara lifnaði, dýrr 
klerkr ok sæmiligr prédikari; hafði hann lengi staðit at studium í 
I’arís ok í bononia. — Á alþíngi um sumarit þetta sama kom aptr- 
reka skip afNoregi á Eyrár, var þar á frú Málmfríðr af Möðru- 
völlum; f'réttu menn þá biskupa kosníng til íslands, ok þóll- 
ust menn eigi vita, hverr Lafranz sá var, er til lióla var kosinn'.

Kóniu bröf til electus.
þat barst at þetta sumar litlu eptir þíng, at Guðmundr 

ábóti at þíngeyrum var boðinn til Holtastaða í Langadal af 
frú Guðrúnu þorsteinsdóttur, er þá bjó þar; þar riðu rneð 
honum ij klaustrbræðr, prior Björn ok Lafranz Kálfsson; ok svo 
sem þeir vóru heim í veg, ok komnir yflr’ á þá, er Blanda 
heitir, kom í móti þeim maðr, sá er þorvarðr bét, ok kallaðr 
biskup; hann sagði þeim skipakomuna ok lát Auðunnnr biskups, 
ok at biskupar vóru kosnir lil landsins, Jón Ilalldórsson tii 
Skálholts en bróðir Lafranz til Ilóla; ok svo sem hann var riðinn 
burt frá þeim, mælti bróðir Björn: Umuntú eigi kosinn til bisk- 
ups, bróðir Lafranz"?—Hann svaraði: , gjör mér öngvan dára- 
skap, þat þykir mér líkligt, at svo fremi liafl kanúnkar í Niðarósi 
mik niðrlagt, sem mörgum er kunnigt, at öngva vænting 
hefir ek til þess, at þeir muni mik til nokkurs heiðrs upp 
befja”. Innan tveggja daga, síðan þeir kómu heim til þíngeyra, 
kom bréf frá Málmfríði til bróður Lafranz, hvcrt cr birti, at 
hún var hjá í Kristskirkju í Niðarósi, at hann var kosinn lil bisk- 
ups á Hóla; mátli liann nú eigi við dyljast, hver sannindi vóru 
hér um. Varð honum þó mjök áhugasamt við þessi tíð- 
indi; þakkaði guði ok lians sætu móður alla hluli sér veitta; 
vildi hann ekki annat en at halda sæti sínu í kór ok klaustri 
sem áðr. Ólafsmessu síðari kom sira Egill Eyjólfsson til 
þíngeyra, en fám dögum áðr á Gáseyri af Noregi; hafði hann 
ij bréf lil bróður Lafranz frá Eilífi erkibiskupi með hangandi inn- 
siglum; var sá skilníngr í öðru, at liann gaf honum upp allar 
þær sukir, sem hann hefði heilagri Niðarósskirkju í móti gert,

1) hér þrýtr C.
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erkibiskupinum eðr kórsbræðrum, setjandi þar í þá grein, sein 
kirkjunnar lög votta, at klaustra innganga er svo sem önnur 
skírn, ok at hvat hann heflr áðr gert í móti guðs lögum get'st 
honum upp, svo sem hann gengr undir heilaga reglu. Annat 
hréf var svo látanda, at erkibiskupinn með ráði ok skipan allra 
kórsbræðra, kaus bróður Lafranz Kálfsson til biskups á Hólum, 
tneð öllum þeim stött ok heiðr, sein biskupligri tign ok veg- 
semd til heyrði, confirmerandi hans vald, at hann mætti sem 
skjótast öðlast með biskupsvígslu áðrgreint vald. [38]. At þessum 
boðskap seltum ok yfirlesnum, þakkaði hann guði þessa gjöf 
ser veitta ok vald, ok allir þeir sem nálægir vóru; rná þat ok 
hverr sem einn fyrirstanda, at þenna mann Lafranz skipaði 
framar til heiðrs ok virðíngar guðlig mildi, en ríkdómr eðr fú- 
inúta, þvíat þeir sömu, sem áðr vóru lians mótstöðumenn, skip- 
uðu hann nú í þetta vald, þvíat hinn helgi andi blés því í brjóst 
án manna fulltíngi.

Electus reið til Hól[a).
þessu næst skrifaði herra electus til herra Kelils, er þá 

var hirðstjóri á íslandi, at hann kæmi til þíngeyra, ok sira j>or- 
steinn skarðsteinn; riðu þeir með honum til llóla, var þar 
fyrirbúin veizla. Á Laurentiusmessu var lýst boðskapinum á 
kór um biskupskosnínginn, lýsti honum herra Iíetill, ok liann 
leiddi electum til sælis, ok sira þorsteinn, at súngnum tíðum ok 
hríngdum klukkum; lét herra electus líta á góz staðarins, ok 
var mjök snauðligt tilkvomu, þó liafði rekit reyði svo mikla um 
vorit í Brimnesi á land staðarins, at á var nærri Ijögr hundrat 
vætta spik. Tók hann aptr til ráðsmanns Skúla prest lngason, 
sem verit hafði um daga Jörundar biskups. Til allra ráða, 
bæði lieima ok at útbúum, skipaði hann roskna menn, ok lýsti, 
al hann vildi allan þann setníng ok skipan liafa, sem Jörundr 
biskup haföi; sagðist hann ekki vilja til hlutast dagligra ráða, 
utan kjallara ok fatabúrs ok stjórn kennimanna; en þat offr, 
sem ga[f]st í vaðmálum, þat gaf liann fátækum mönnum út allt. 
Marínmessu hina fyrri prédikaði hann ok gjörði sæmiliga veizlu, 
ok þótti þá þegar staðrinn gleðjast í tilkvomu slíks höfðíngja. 
Eptir Maríumessu reið electns til Möðruvalla, ok vóru þar þá 
öngvir hræðr, hafði Auðunn bisluip skipat þeim burt á presta- 
vistir, var bróðir forgeirr í Lögmannshlíð, en bróðir þórðr á
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Víðivöllum l'yrir þíngapresta, en bróðir jþorbjörn ok Brandr ióru 
heim lil Iióla, ok öndnðust þar báðir; tók Ilólastaðr undir sik 
alla ávöxtu at' gó/.i klaustrsins, vóru þar ij prestar með ráðsmanni 
ok ij djáknar, vildi lierra electus þar önga skipan á gjöra fyrr 
cn bann bitti erkibiskup. þaðau fór bann lil Múnka-þverár, 
ok var þar formannslaust, þvíat þórir ábóti var þá í INoregi; 
skipaði elcctus bróður llerg Sokkason ytir þverárklaustr priorem. 
þaðan reið bann norðr til Grenjaðarstaða, hélt þá sira Jón 
Koðransson staðinn af sira þorsteini o/ficiali. þaðan reið bann 
lieim til Hóla, ok var heima um vetrinn; skipaði hann Olaf 
djákn Iljaltason skólameistara hejuna á staðnum, ok fékk klerka 
til. þegar tók liann til at reikna um framferði manna í bisk- 
npsdæminu, svo lærðra sem leikmanna, áminuandi Jiá fagrliga 
af létta sínum röngum siðum, en öngar binar slærri framferöir 
hafði hann þá um sinn.

Electus visileraði vest[rsveitir]. 
þat er sagt, at kirkjan í Ilvammi í Vatnsdal átli ij hluli í 

heimalandinu, en Finnbjörn bóndi Sigurðarson átli þriðjúnginn; 
þótti clecto kirkjan lítt vera haldin af Finnbirni, þvíat hann fór 
með alla jörðina; vildi clectus skipa presti nokkrum kirkjuhlutann, 
en Finnbjörn viidi ei sleppa; síðan selli electus honuin áminn- 
íngar til laust al láta, ok sagðist mundu frani fara móti lionurn 
ef hann héldi, en bauð at kaupa at honum hans hlut, ok þal 
varð með góðra rnanna tillögum, at Finnbjörn seldi lionurn fyrir 
sextige hundrut þriðjúnginn, en hann veitti Egli syni hans 
staðinn í Grírnstúngum, ok fóru þeir þangat búnaði, en frú 
Guðrúnu ok frú þuríði léði hann Ilvamm, þar til liann kæmi 
afNoregi; visiteraði liann vestrsveitir um vorit, ok var þá mjök 
lrörð veðrálta ok fjárfellir; var electus á Breiðabóls.tað í Vestrhópi 
hjá þorsteini skarðsteini. At Jónsmessu Ilólabiskups kom enn 
góðr bati á veðráttu. [39].- Guðmundr ábóti á þíngeyruin talaði 
við liann um biskupstíunda málit, en clectus sagðist þar ei nnindu 
fulla skipan á gjöra fyrr en hann væri vígðr biskup, ok bauð 
at þeir tæki þar meun til af sinni hálfu, en hann afkirkjunnar 
hálfu at Ilólum, ok staddist þetta með þeim; tók hann Hóla- 
kirkju vegna til gjörðar sira Jón Koðransson, en ábóli ok bræðr 
tóku lanz-Orm(l), var hann prófastr i Vestfjörðum, ok héll 
Staðinn í Holti í Önundarfirði; skyldi þeirra gjörð slanda þar
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til sem erkibiskupinn gjörði nokkra skipan á; kvónni þeir til 
þíngeyra þá er eleclvs var þar, ok var þat þeirra gjörð, at 
klaustrið al þíngeyrum skikli halda Hjaltabakka, sem Jörundr 
biskup hafði lagt til klaustrsins, en Auðuun biskup bafði tekit 
af þeim ok veitl Jóngeiri presti; skildu þeir með þessu, ok 
þótli bræðrum tillagit lítið.

Um vorit var tekit electo far með Iílemett bónda Atlasyni í 
Iírafsinum, ok þeim mönnum, sem fara skildu með honum, en 
þat var Egill ok sira Stefan, Aðalbrandr djákn Maguússon ok 
Eirekr rauðr ok skipssveinar; sat elcctus á Möðruvöllum um 
sumarit, þar til bann fór í skip. Fám dögum áðr þeir létu út 
kvómu þrjú skip á Gáseyri, öll af Noregi, ok á einn dag, ok 
eigi lengra í millum en mállíðarstund, var þar Hallkell bóndi á 
Voglundsbollanum, Sigvaldi á Ólptinni; þriðja skip var Glóðin, 
ok var þar sira Snjólfr Sumarliðason, vildi hann öngva lotníng 
gjöra elccto, töluðust þeir fált ok stirt við, ok at skilnaði þeirra 
spurði electus: Uviltu nokkut minnast við mik?” — Hannsvaraði: 
öngvan Júðaskoss vil ek kyssa þik”, ok svo skildu þeir með öngri 
blíðu. [40]. Jjétu þeir cleclus í haf in fcsto Bertine(\) abbatis; 
höfðu þeir fyrst góðan byraustrí haf fyrir Iainganes; höfðu þeir 
suðrræna vinda ok storma mikla, ok bar þá skjótl úr hafinu, 
ok tóku Hálogaland norðr við Brunney; sigldu þeir upp á sker, 
svo at þegar gekk undan kjölrinn, ok hljóp farmrinn allr niðr í 
gegnum skipit; fór herra electus í skip, ok konur, ok hit ófærra 
fólkit, en sumir fóru með viðum til lands. Sira Egill fór með 
siglutrénu til lands; komst fólk allt til lands, utan kona ein, 
er þórdís blómakinn hét; varð borgit miklum bluta vaðmála, ok 
svo lýsispoll(!), en skreið var þá engi flutt. Fékk eleclus þar 
mikil vos. Var hann stuttan tíma, áðr honum var leigðr byrð- 
ingr suðr til þráudheims, fylgdu bonum Egill ok Aðaibrandr 
djákn ok bróðir Árni, son lians, ok skipsveinar nokkurir; en 
sira Stephan lét hann eptir vera við skipbrotið ok sumir 
sveinar, at geyma at gózinu, ok vóru þeir þar um vetrinn; var 
herra Eilíl'r erkibiskup í þrándheimi er electus kom þar; gekk 
hann þegar á erkibiskupsgarð, ok at fengnu orloíi gekk hann 
inn fyrir erkibiskupinn, fallandi fram fyrir hann, biðjandi hann 
fyrirlátníngar fyrir þá hluti, sem hann hafði í móti honum gjört. 
Erkibiskupinn stóð upp í móti lionum þegar, reisandi hann 
upp, ok bað hann vera velkominn. „Allt er yðr þat upp getit,
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sem tjást mundi í bréfum, sem vér sendum yðr; svo hit samu 
biðjum veer yðr fyrirlátníngar, ef vér höfum í nokkrum hlutum 
orðit við yðr oflára.” Laurentius sagði þat skylt vera; bað 
hann hann segja sér, hversu honum hefði reisan gengit; hann 
segir lionum allt sem farit hafði, sagði ok, at hann væri þar 
kominn peníngalaus; erkibiskupinn harmaði þat, en bauð honum 
upp á sinn kost ok sveinum hans um vetrinn; herra electus 
þá þat gjarna; var sira Árni vaði þá ráðsmaðr á erkibiskups- 
garði, var hann systurson Eilífs erkihiskups; varð hann erki- 
biskup næstr herra Páli; var hann kærr vin clccti. Sat Laur- 
entius yflr borð hit næsta erkibiskupi um vetrinn; sira Egill 
sat á ráðsmanns stól ok aðrir hans menn í tilheyriligum sessum; 
kjöri Laurentius Stephan Ilauksson at þjóna sér við horð, þvíat 
hann var íslenzkr ok var hinn mesti meistari á margar listir, 
gullsmiðs gröptr(!| ok uppköst; lét Laurentius liann búa .lóns- 
bolla Ilólabiskups, hvern er hann liafði til IVóms, ok diktað[i] 
þau vers, sem grafln eru á lionum. Marga hluti hafði herra 
clcctns noternt upp um vandamál þau, er til höfðu komit í 
Ilóla biskupsdæmi, eptir spyrjandi, hvat erkihiskupinum litist hér 
um sér hverl lög um (!), þvíat liann vildi laganna geyma. Sat 
Laurentius þar um vetrinn vel haldinn, ok lians menn. Um 
haustið eptir, sem Laurentius siglt hafði um sumarit, kom út 
Jón biskup Ilalldórsson ok herra(!) til Skálholts; gjörði hann 
víg[s]lur af háðum biskupsdærmun ; var þá vígðr Páll þorsteinsson 
ok Ólafr Hjaltason til presta ok marga aðra [vígði hann j í Ilóla 
biskupsdæmi.

[41J. Nú er frá því at segja, at Eilífr erkihiskup kallar at sér 
biskupa, Auðlinn afBjörgvin ok Viljálm biskup af Orkneyjum. In 
festo Johannis baptiste vígði hann Laurentium til hiskups með öllum 
þeim heiðr ok sa>md, sem heilög kirkja heldr ok geymir í 
slíkum hutum, at viðstöndundum fyrrnefndum biskupum. Áðr 
um vorit, litlu áðr, kom sira Stephan norðan af Hálogalandi með 
góz Laurentii.

þegar sem liann var vígðr biskup kær[ð]i bróðir íngimundr 
Skúkúson (!) upp á Hólastað, at upp var gengit klaustr at Möðru- 
völlum I llörgárdal, burt rcknir bræðr allir en biskupinn tekit 
nndir Ilólaslað alla ávöxtu klaustrsins. Var fngimuudr þá orð- 
inn bróðir at Helgisetri í Niðarósi. Laurentius biskup svaraði 
svo þessari ákæru, at klaustrið var upp gengit áðr hann varð
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electus, ok Auðunn biskup liafði þá sök geflt þeim bræðrunum, 
at þeir mnndi bafa óskynsamliga farit með Ijós eina nótt, sem 
þeir kvómu drukknir neðan af Gáseyri, ok Ijósit liefði fyrst lagit 
í refia kirkjunnar, en sumt komit niðr í skrúðakistu, þvíat þar 
hafði verit mest upprás eldsins, ok mundi af því hafa brunnit 
klaustrið, ok þótlist liann því eigi skyldr at láta smíða þeim 
annat klaustr, at þetta befði af þeirra vangeymslu upp gengit. 
þá mælti erkibiskupinn: „viti þér, at þat eru lög lieilagrar kirkju, 
at þat klaustr, sem í fystu verðr funderal, á at standa um aldr 
ok æfi síðan, ef engi forföllnema; bafi ok klaustrsins innrentur 
lagizttil Hóla, þá mun ok Hólabiskup eiga at lála gjöra upp klaustr- 
it; en ef bræðr verða sannprófaðir at sinni vangeymslu, þá sé 
þeir reknir í barðara klaustr; munu vér skipa jurfices dclcgatos út á 
íslandi, at dæma um þetta mál vorra vegna.” Laurentius segir 
sér þat vcl líka; gjörðist þar ok ekki meira at í þat sinn.

[42]. Guðmundr ábóti at þíngeyrum liafði utan skrifat til 
erkibiskups ok kanúnka um tíundarmálin; las bróðir Árni allan 
proccssum ok próf þíngeyraklaustrs fyrir þeim. Krkibiskup'inn 
svarar: „heyra viljum vér svör Lafranz biskups bér um, þvíat 
oss var sagt,” segir bann, „at þá er þér vórut múnkr í því 
klaustri, at yðr sýndist þat lög, at þíngeyraklaustr ætti biskups- 
tíundirnar, at þvi sem hann úngi bróðir, son yðar, heflr sagt 
oss.” Laurentius svaraði: „sannspurt liafi þér þat, minn herra, 
at ek sinnta þíngeyraklaustri sem ek mátti fremst hér um, 
eptir gjöf hins heilaga Jóns biskups; en þó at hanu væri dýrð- 
ligr maðr, þá rnálti hann ei lengr gefa en um sína daga, ok 
gjöra ekki prejudicium öðrum biskupum at llólum eptirkomönd- 
um.” þá segir bróðir Árni úngi son hans : Jrat hafl þér ságt, at 
haldast ætli gjöfln frá því cr tveir biskupar næstu honum sarn- 
þykklu, en nú hafa því beldr samþykkt ij, at gjöfrn hélzt um 
daga sjau biskupa, allt þar lil sem Jörundr biskup tók undan 
um daga Vermundar ábóta." Erkibiskupinn þakkaði honum 
fyrir sín orð, ok mælti: Jáliö mik þat eiga til at fréttn, Iterra 
Laurentius, at þér skiptið vel við klaustrið, ok þat bjóðum vér 
yðr.” Laurentius biskup mælli: „vili þér confirmera þat-paeltm, 
sem vér Guðmundr ábóti ok brœðr þíngeyraklaustrs gjörutn 
vor í meðal?” — Erkibiskupinn segist þat gjarna \ilja, ok ekki 
varð þar framar vegr á gjörr. [43]. þatgjörðist þá lil tíðinda, at 
erkibiskupinn veitli sira Egli Grenjaðarstað, er hann kallaði undir
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sik fallit hafa af vanrœkt Auðunnar biskups. Laurentius biskup 
ömbunaði erkibiskupinum [sínar veitíngar] svo honum vel líkaði. 
Ok sem bann var skipbiiinn, tók liann blítt orlof af [erkibisk- 
upinum ok kórsbræðrum(l)], ok þá af honum sæmiligar gjafir; fór 
herra Laurentius suðr til Björgvinar, ok þaðan til íslands í skipi 
Bassa bónda; urðu þeir vel reiðfara, ok tóku land á Eyrum 
in festo Bertine(\), dagslætt sem hann lét út af Gáseyri hit fyrra 
sumarit; vóru bonum skjótt sýslaðir hestar, ok reið hann norðr 
um land ok heim til Hóla; urðu honum allir menn fegnir; söng 
hann fyrstu biskupsmessu á Hólum á allraheilagra messu. 
[44]. Skjótliga, sem hann var lieim kominn, formeraði hann fagr- 
liga siðu, fyrst þat, sem honum sjálfum bar til, ok síðan öllum 
hans undirgefnum. Svo var hann stöðugr um kirkjuvist, at 
hann fylgdi öllum tíðum, svo um nætur sem daga, vetr sem 
sumar, ok engi hlutr bar ok svo nauðsynligr til, at liann léti þat 
eigi allt um líða fyrir atstöðu heilagra tíða. Klerka ok djákna, 
þá sem lesa áttu eðr sýngja í heilagri kirkju, lét hann þá svo 
lypta, at þeir gjörði sem fagrligast ok bezt. Skólameistara 
skipaði hann sira Ólaf lljaltason at kenna grammaticam, ok 
tók hann marga klerka lil kennslu, góðra manna sonu, ok svo 
fátæka klerka, ok lét menta þá vel; lét hann jafnan merkiligan 
skóla halda meðan hann var biskup, kendi bróðir Árni ok 
mörgum. Jafnan s^kyldu þeir, sem lesa áttu hátíðardaga, skyldu 
æ sjá(!) fyrir urn kveldit fyrir skólameistara, ok taka hirtíng 
fyrir þat serp áfátt er. Sira Valþjóf skipaði hann rectorcm cori; 
lét hann ok saman kalla presta, djákna ok klerka fyrir allar 
stærstu hátíðir, gjörði hann þá ecrmonem fyrir þeim, hversu 
þeim hyrjaði sér at liaga á þeirri hátíð. Öll summa festa söng 
hann fyrir sjáll'r ok svo messu, ok prédikuði svo klcrkliga ok 
góðfúsliga, at þeir sem við stóðu kómusl við, ok margir 
snerusl til hetrunar frá sínum misverkum fyrir hans áminn- 
íngar. Sira Valþjófr var lians kapalin. Ilinn saini messudjákni 
þjónaði honum, er hét Einarr llafliðason, hvern liann elskaði 
fremst af sínum þjónuslumönnum.

Messuembætti flutti herra Laurentius mcð svo inikilli 
viðrkomníngu hjartans ok lára úthellíng, at Íöngum vur meir 
at heyra til hans grátr ok hixti en orðagrein í lágasöngunum. 
Öll signa gjörði hann merkiliga ok hófsamliga, at hvorki mátti 
sýnast of seint né of skjótt. Eptir messuna, svo sem hann
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kom í skrúðhús, ávítandi löngum klerka um þat, sem honum 
þótti vanrækiliga orðit í lestri, söng eðr öðrum hlutum. 
Ilvorki vildi hann láta tripla né tvísýngja, kallandi þat leikara- 
skap, vildi hann lála sýngja sléttan söng, sem nóteraö var á 
kórbókum. |>ann setníng vildi hann hafa láta á hríngingum, 
sem var um daga Jörundar biskups: fara út um nætr á vetr- 
inn nær miðri nótt. Hvern tíma sem hann söng messu skildi
taka inn flmm ölmusumenn ok gefa þeim nógan mat í eina
máltíð. [45]. þessir vóru dagligir siðir Laurenlii biskups : liann 
klæddist jafnan um óttusöngs hríngíngar, ok las meðan vorrar 
frú tíðir, ok svo skyldu þá ok lesa aðrir klerkar í kór; kom 
hann út jafnan sem samhríngdi, ok söng óttusöng með öðrum 
klerkum; en sem bann var út súnginn, gekk hann í sitt studi- 
um, ok skyldi þá engi inn koma til hans; var hann þar nærri 
óttusöng[s] stund, ok kom svo jafnan til annarra manna, at hans 
audlit var votl af tárum. Síðan fór hann í sæng sína, ok hafði 
þá ljós i skonsi ok las þá enn lengi psaltara; var þat lítil 
stund er rann á hann léttr svefnhöfgi, þartil er hríngdi prim(!);
las hann inni meðan hann klæddist ok þjózt (I) ok hlýddi
síðan formessu, gefandi bcnedictionem eptir messuna, ok gekk 
eptir þat um kirkju hvern dag sem komast mátti; síðan sat 
hann í consistorio sínu, at skipa málum þeim, sem til kunnu 
at falla, eðr nauðsynja erindi manna at gjöra, þeirra sein til 
kvómu staðarins. |[>etta] gjörðist þar til sem hríngdi til ter- 
tiam; fór biskupinn þá út, verandi úti fram yflr nonam, gekk 
síðan til borðs. Presta sína lét hann sitja upp yfir sitt borð 
ok merkiliga gesti, ok plagaði þá alla vel með góðan kost ok 
öl; ok lengstum stærstu hátíðir lét [hann] settar verða fríðar
vei/.lur, einkanlijga......... l’arta ha]fði hann í mörgum ísiands ...
................................... [hér vanta 2 blöáj
. . .. [53] .... færði Laurentio biskupi eitl bréf; var þat 
stutt ok fá orð haldándi. iNrest salutacione stóð svo, at 
„bróðir íngimuudr á Möðruvöllum kom til mjök at oss óvörum, 
flytjandi, at þér héldit ei þat sáttmál, sem vér allir saman 
gjörðum í sumar millum yðar ok klaustrsins ok bræðranna, 
ok því sýnist oss, sem vér munum verða norðr at koma í sumar, 
ok leggja endiligan úrskurð á sögð mál”. Við þetla bréf varð 
Laurentius biskup mjök styggr, segjandist ei vænta, at Jón 
biskup mundi leggja trúnað á þenna flutníng at öllu ópróf-
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uðu. Litlu síðarr sendi hnnn suðr í Skálholt sira l'ál ]>orsteinsson 
með stórt bréf til Jóns hiskups, í hvert liann hafði saman selt 
allegaciones juris, at hann ok J>orlákr ábóti höföu ckki vald lil 
síðar meir vfir at da>ma sagt mál, fyrir |iat sáttmál, sem þeir 
höfðu þar áðr um gjört. Ok scm Jón biskup hafði petta hréf 
yfir iesit, varð hnnn injök reiðr, ok segist einn veg mundu 
málit dæma sem áðr. Var sira l'áll þar nokkurar nætr, ok 
vildi Jón biskup ekki skrifa til Laurenlii biskups, en sagðist 
fyrir víst norðr mundu koma. Fór Páll norðr, ok segir Lau- 
rentio biskupi til svo búins. [54]. Uppá trinitatis dag kómu lil 
Uóla ij djáknar, ok einn fylgdarmaðr með þeim, sunnan af Skál- 
holti, var annarr djákninn Jxírðr, son Guðmundar lögmanns, liafði 
Laurentius biskup lært hann áðr at Jungeyrum , svo at hann 
var góðr klerkr; annarr djákni hét Gregorius. J>eir kómu í 
skrúðhús, sem biskupinn [var] afskrýddr, er bann hafði súngit 
hámessu; heilsaði J>órðr biskupinum, ok segist liafa bréf Jóns 
biskups at lesa lyrir houum, en biskup segir þat eitl bréf vera 
mundu, al honnm ok Hólakirkju mundi engi bati í uin sinn; 
„viljum vér ekki, J>órðr”, segir liann, „at þú lesir nokkurt stefnu- 
bréf lýrir oss hér á staðnum”. Ok sem J>órðr ætlaði at byrja 
upp bréfit, gekk biskup þegar burt af skrúðhúsinu ok allir 
klerkar með lionum. J>órðr mælti: „þá sé ek, at þér vilit 
nú ekki hlýða boðskap Jóns biskups”. „Salt er þat”, segir 
biskup, ,,at vér viljum í engu lífga vald þeirra J>orláks ábóta í 
þessum málum”. Gekk biskupinn lil borðs, ok hauð rneð sér 
djáknunum, ok þatþek[t]ust þeir; sátuþeirþarum daginn okvóru 
vel haldnir. Um morgininn eplir formessu fóru þeir lil borðs, 
ok létu söðia liesta sína, ok um hámessu eptir offertorium var 
þórðr djákni kominn fyrir Maríu-altari, ok byrjaði upp stefnu- 
bréfit. Sat biskup í sæti sínu ok mælti: „fyrirbýð ck þér, 
þórðr, at lesa nokkurt bréf, svo ok at gjöra nokkurt rugl í 
hcilagri messu”. Við þessi orð hljóp sira Valþjófr úr sæti 
sínu, ok greip í bréfit með þórði, ok ætlaði þegar at lmykkja 
af honum, en biskup bað hann eigi þat gjöra, en færit þá J>órð 
út af kirkjunni, at þeirgjöri ekki háreysti í messunni”. Hlutu(l) 
þá at klerkarnir, ok lirundu þeim út úr kirkjunni, ok læstu 
aptr síðan; tók þórðr þá at lesa bréfit úti í stöplinum, ok 
negldi þat síðan framan á kirkjuhurðina, fóru síðan til hesta 
sinna, ok riðu í Skálholt suðr, ok segja Jóni biskupi hvar
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korait var, ok báru eigi af vœgð söguna; lét Jón biskup sér 
fált til finna^t. En prestar at llólum sáu bréfit á kirkjuluirðinni, 
var þat latínubréf, heiðarliga diktað, þat efni haldanda, al Jón 
biskup ok |>orlákr ábóii, dómarar skipaðir af Eilífi erkibiskupi, 
stefna Laurentio biskupi til Möðruvalla um áðrgreind inál, 
var stefnudagrinn næri i translacio sancti Jienedicte(!).

155]. Nú er frá því al segja, al um sumarit fór Jón biskup ok 
þorlákr ábóli, lierra Itetill ok margir mikilsháttar menn, norðr 
um land, berandi með sér kost ok öl; kómu þeir lil Mööru- 
valla fyrir slefnudaginn ; liaföi Laurentius biskup þó látið áðr 
þar sæmiliga fyrir búast; er þat frá honum at segja, at hatin 
kallaði lil sín alla liinu fremslu presla síns biskupsdæmis: [|>or- 
steinn skarðsteinn, Egill(l), Jón Koðransson ok Eirek bolla, ok 
ætlaði hann al visitera um norðrsveilir, ok sat i Laufási sem at leið 
stefnudeginum; liafði liann þá ráðagjörð með prestum sínum, 
livort hann skyldi koma í stefnudaginn eðr ei, en þat var flestra 
manna ráð at hann kæmi, þótti ei vita mega, nema þeir dóm[ar]- 
arnir gjörði nokkurn endaligan veg á málunum Hólakirkju lil 
skaða, ef engi væri svaramaðr af liennar liálfu, eðr kallað[i] 
liann sýna óhlýðni erkibiskupinum; gjörði liann ok svo, fóru 
þeir yflr fjörð til Möðruvalla; fundust þeir biskuparnir í kirkju- 
garðinum, ok vildi Laurentius biskup minnast við Jón biskup, 
en liann veik sér undan, svo talandi: ..er þat satt, at þér liafit 
lioðit at láta leggja öflga liönd á djákna mína í Hólakirkju ok 
reka þá út”? — „kennumst ek þat”, segir Laurentius biskup, tlat 
ek fyrirbauð þórði Guðmundarsyni al gjöra nokkurt rugl í lieil- 
agri messu, ok þat var mér ok viljugt al heyra ckki stefnubréf 
af honum lesit þá um sinn”. Jón biskup mælti: ltsvo er mér 
flutt, at tveir menn liafl fremst lagit liendr á þá, prestr yðar 
Valþjófr ok steikari, er Sigurðr sindill (!) heitir, reikna ek þá 
báöa í banni vera, ok þeim viljum vér ei samneytna(l) fyr en 
þeir eru leystir; en með því at þér vilil ei kennast, at þér 
lialit þeim þetta boðit, þá mun ek ei fram í móli yðr fara ’. 
þá lögðu lil vinir þeirra, at hvorirtveg[gj]u vægði til við aðra; 
vildi Jón biskup liafa stofuna sérliga ok hans menn at sitja 
yfir máltíð í um kveldit, en Laurentius biskup var i annarri 
stofu með sínum mönnum. Um morgininn eptir koma liisk- 
upar báðir í eina stofu, ok allir liinir vildari menn, höfðu 
Sunnaninenn mikla byröi ai' kirkjulaga bókum, ok vóru þær
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þangat inn bornar; byrjaði Jón biskup sitt mál í lyrstu með 
Latínu, ok sagði hvat fram liafði áðr farit í Mtíðruvalla-málum, 
bjóðandi Laurentio biskupi til ansvara. Laurentius biskup 
segir á norrænu, ok mælti: „vita menn þat, herra Jón, at þér 
talit svo mjúkt Latínu sem yðar móðurtúngu, en þó skilr þat 
ekki almúgi, ok því tölum svo Ijóst at allir megi undirstanda 
þeir sem hjá eru. Er þat fyrst mín tala, at ek vil lialda alla 
þá sættargjörð, sem vær urðum ásáttir í fyrra sumar; próflst 
þat ok, at ek hafi í nokkurum atvikum liana rofit, vil ck gjarna 
um bæta”. Jón biskup mælti, at á því vildu þeir ábóti standa, 
sem regla beilags Augustini býðr, at bVæör hali ráð fyrir gó/.i 
klaustrsins sem innanklaustrs, „þvíat þat byrjar eigi, at þeir sé 
ölmosumenn veraldarmanna, sem þjóna guði nátt ok dag; 
munu vit þar úrskurð á setja, þvíat ef prior sá, sem hér er, má 
öngvan mun gjöra í nokkurri luiggan hlýðnum bræðrutn, hcldr en 
hinurn, sern óhlýðnireru, frændum þeirra til balaeðr í öðrum grein- 
um, ok vísar priorinn þeim til biskujis á Ilólumj en biskup til ráðs- 
manns á Möðruvöllum, verðr þá ei biðslundin löng en umbótin 
óvís'? sýnist oss þá hættuvænt, at hinir siðugu bræðr haíi sik út til 
hinna, sem ósiðugir eru, ef skulu lík laun taka af formanninum ; ok 
þó al Jörundr biskup hafi fagrliga funderat klaustrið, þá stendr þó 
vel um at bæta þat sem áfátt er”. Talaði Jón biskup svo fagr- 
liga hér um með sinni snild, at þal leizt flestum lög, þeim sem 
viðvóru; [56]. var Jón biskup því barðari sem þeir biskuparnir 
töluðust lengr við. Ifeiddist Laurentius biskup þá orlofs út 
af stefnunni, at hafa ráð um við sína menn, liversu hann skyldi 
fram fara, ok at því fengnu gekk Laurentius biskup út, ok í 
annan stað; frétti hann þá at presta sína ok aðra vini, hvat 
þá væri tiltækiligast upp at taka, en allir viku lil sjálfs hans 
atkvæða. Ilann mælti þá: usé ek hversu at þetta ferr, ef þcssir 
dómarar úrskurða bræðrum hér öll veraldlig völd ok ráð yfir 
gózi staðarins, þikkir óvísara at erkibiskupinn ónýli þann úr- 
skurð, en þó al vér gjörum pro bonopacis at þola, at bræðrnir 
hafi ráð yfir gózi klaustrsins, þá þikir mér verða rnega, at erki- 
biskupinn taki aptr þá gjörð, ef honum sýnist hún óskynsam- 
lig vera, ok væri þá nokkur von á, at hann vildi at þessi sáttmáli 
héldist, sem vér gjörðum í fyrra sumar"; ok þat staðfestist í hans 
ráðagjörðum, al tálma með þessum hælti úrskurðinn. Sendi liann 
nú mann lil Jóns biskups á stefnuna, at vita livort þeir vildi
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þenna veg á gjöra, kómn þau svör aptr, at þeir mundi at 
þessum kosli ganga. Gckk Laurentius biskup nú aptr á stefn- 
nna; vóru þá kallaðir hrœðr; spurði þá Jón biskup, at hverri sœtt 
at liann vildi ganga við þá; liann sagðist þann mundu upp taka, 
sem margir mundu lionum virða til lítilmennsku, at játa því, at 
hrœðr hér á Möðruvöllum liafl ráð yfir veraldligum hlutum, 
heldr en vér deilum, ef erkibiskupinn vill þetta samþykkja. 
lineðr játa þessu; var þessi gjörð samþykkt með handaböndum 
ok hrófum; var þorgeiri prior afhent af Laurentio biskupi 
alit góz staðarins, laust ok fast; ok at þessu gjörvu riðu þeír 
Jón biskup ok þorlákr ábóli, herra Ketill ok allir Sunnanmenn, 
suðr umlaud; skildu biskuparnir með lítilli blíðu; var sá orð- 
rómr á, at Lauréntius bisknp befði nú mjök farit höllum fæti 
fyrir Sunnanmönnum; visiteraði hann urn norðrsveitir út til 
vorrar frú messu; vóru ij skip á Gáseyri búin lil hafs.

157]. Al Maríumessu var Laurentius biskup á Grenjaðarstöð- 
um hjá sínum kærum vin sira Egli, ok um morgininn snemma 
kallaði biskupinn sira Egil til sín, svo til lians talandi: „þat 
er yðr kunnigt, sem mörgum öðrum, bverr vegr á er fallinn um 
Möðruvalla- mál, at ek varð at vægja fyrir ofvaldi því sem at 
gekk, en yðr satt at segja, þá uni ek allilla við, ef svo skal 
standa, at bræðr á Möðruvöllum skulu með glutri ok heimsku 
uppeyða því gózi, scm Jörundr biskup gaf burt af Hólakirkju 
guði lil heiðrs, en vort fyrra sáttmál óuýtt ok fyrir ekki haldit. 
Nú ineð því, sira Egill, al ek treysli þér be/.t af öllum mínum 
mönnum, þá hetir ek hugat þér sendiför til IN'oregs í sumar 
með bréfum mínum lil erkibiskups, ef liann vildi nokkra leið- 
rétting gjöra á Möðruvalla-málum.” Sira Egill segir: „kennist 
ek þal, at ek er allra manna skyldastr til, minn herra, at gjöra 
y[ö]varn vilja í öllum hlutum, en mjök vanfæran kenni ek mik til 
at fara með þessum erindum, þar sem svo dýrir herrar ok klerkar 
miklir hafa yflr setið þessum málum ok veg á gjört, ok þér 
sjálflr styrkt ok samþykkt með yðru innsigli.” Biskup mælti: 
(lvissir þú. at ek gjörði pro bono pacis at ek samþykkti hina síðarri 
gjörð, þvíat ek sá, at óbæriligau skaða lekk Ilólakirkja, ef þeir 
dómararnir hefði endiligan úrskurð á lagit, at bræðr liéldi gózit, 
ok þar meö af Hólakirkju mikla penínga; en nú hýð ek þér, 
undir hlýðni þá sem þú ert mér skyldugr at veita, þvíat þú 
ert minn lærison, at lara." J>á mælti sira Egill: „dýrt er 
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drottins orð, ok skal ek at vísu fara, minn lierra, hverl sem 
yðr ljúft er.” Við þessi hans orð varð biskupinn liarla glaðr; 
var honum þá þegar tekit far, ok sveini hans, á Gáseyri; sendi 
Laurentius biskup erkibiskupinum góðar gjafir, skrifandi honum 
allan proccssum ok hvoratveggja sœttargjörðina, ok eina scedulam, 
í hverja hann liafði skrifat kirkjunnar lög, at judices delegati 
vóru endaðir sínu valdi eptir liina fyrri sættargjörð. Létu þeir 
sira Egill í haf, ok tóku Noreg skamt suðr af þrándheimi; fór 
hann þegar á fund erkibiskups ok afhendi honum allan boð- 
skap Laurentii biskups; bauð erkibiskupinn honum at vera 
á sinn kost um vetrinn, ok sveini lians, þá hann þat gjarna, 
ok sat hann þar um vetrinn í góðu yfirlæti.

[58] . Nú er frá því at segja, at Jón biskup fréttir al Laurentius 
biskup hefir senl til Noregs, ok grunar, at hann muni nokkut 
hræra vilja um Möðruvalla-mál, ok tekr þat ráðs, at hann sendir 
einn sinn fremsta prest, sira Arngrím Urandsson , til Noregs, 
ok skrifar til erkibisknps ok þorlákr ábóti, at liann mundi styrkja 
þeirra síðari sættargjörð um Möðruvalla-mál. Kom hann á fund 
erkihisknps um haustið með sagðan boðskap ok sæmiligar gjafir, 
tók erkibiskupinn því öllu vel, ok bauð honum til sín um 
vetrinn, ok þat þá hann; sátu þeir sira Egill á ráðsmannsstól, 
ok vóru um einn disk allir um vetrinn, ok svófn í einu lopti; 
var svo kært með þeim, sem þeir væri sambornir bræðr; þó 
hafði sína iðn hvorr þeirra um vetrinn: sira Egill kom sér sem 
optast í tal við erkibiskupinn, lalandi við hann um Möðruvalla- 
mál, sýnandi honum þær allcgaciones, sem Laurentius biskup 
hafði saman sett, segjandi honum, hversu vel hann hafði hit 
fyrra sáttmálit haldit, í uppsmíði klaustrsins ok kirkjunnar ok í 
öllum tilföngum ; var þetta alit sýnt með bréfum ok innsiglum 
hinna beztn manna af llóla biskupsdæmi. Undirstóð erkibisk- 
upinn skjótt, at sira Egill var liinn dýrasti klerkr, ok trúði vel 
öllurn hans flutníngi. En sira Arngrímr hafði þá iðn dagliga, 
at hann lærði organssmíð at einum meistara um vetrinn. en 
aidri ónáðaði hann erkibiskupinn um neinn flutníng á Möðru- 
valla-málum.

[59] . Nú er frá þvf at segja, hvat fram fór á íslandi um vetrinn 
eptir, er sendiboðar biskupanna vóru burt farnir: bræðr á Möðru- 
völlum tóku stjórn yfir gózi klaustrsins öll[u], ok fór þat með 
öngri forsjó fram; hlutaðist lil með þeim Uppsala-llrólfr ok
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bændr margir af Eyjaflrði; vóru selur miklar ok kostnaðr á 
staðnnm ; mislíkaði Laurentio biskupi mjök þessi breytni bræðr- 
anna; en þeir kölluðu bann ei öll góz staöarins sér afbenl 
hafa, en honum þótti þeir nógu mikit varðveita, eibetrenþeir 
sjú fyrir. Um vetrinn eptir jól reið prior þorgeirr af Möðru- 
völlum suðr í Skálholt, hann gisti at Reykjum í Skagaflrði, þar 
bjó þá heiðarligr maðr sira þorleifr, er þá var mestr hörpuslagi 
á íslandi. Um nátlina, sem priorinn var þar, hurfu burt frá 
honum öll þau bréf, sem hann ætlaði at færa Jóni biskupi, ok 
bræðr á Möðruvöllum með bóndum af Eyjaflrði höfðu skrifat 
til hans til ásakanar við Laurentium biskup, kendi prior þat sira 
Rirni Ófeigssyui, sem þá hafði prófastsdæmi um Skagafjörð, at 
hann hel'ði sent til drengi sína al taka burtu bréfin, ok fært 
öll saman Laurentio biskupi; kom prior bréfalaust suðr í Skálholt, 
með þann einn flutníng, sem til eingis efnis kom; lók Jón 
biskup vel við honum; dvaldist hann þar nokkurar nætr; en 
\ið þat sjálft sem hanu tók burtfarar orlof, lét biskup fram 
bera gilldan kaleik ok höklatvo, sæmiliga gripi hvorttveggja, svo 
mælandi: „þessa gripi viljum vér gefa kirkjunni áMöðruvöllum 
ok klauslri hins heilaga Augustiui iil æflnligrar eignar, en mér 
til syndalausnar”. Mega þessir gripir auðsýnast at sögðu klaustri, 
Jóni biskupi til heiðrs ok sæmdar. Kom prior af suðrferðinni; 
mislíkaði Laurentio biskupi, er hann hafði farit orlofslaust í 
annat biskupsdæmi, kendu bændr umráðum biskups, er burtu 
vóru tekin bréf þau, sem þeir höfðu skrifat lil Jóns biskups með 
prior þorgeiri, en þat var þó ei satt.

[60]. Um vorit eptir páska reið Laurentius biskup norðr til 
Möðruvalla, þvíat honum var sagt at þar væri upp eytt bæði 
kosti ok heyi; en er hann kom þar, var þar fyrir fjöldi bænda. 
Engi processia var gjör í móti biskupi, cn Uppsala - Ilrólfr ok 
bans kumpánar stóðu þar fyrir með vopnum; varð ekki af 
kveðju bræðra við biskup, gekk hann lil kirkju ok þaðan til 
miklu stofu til mállíðar, sátu bræðr á annan bekk, ok böfðu öllu 
fríðara kost ok öl en biskup ok hans menn; var biskup þar 
eina nótt, ok töluðust þeir bræðrnir ekki við ; reið biskup þaðan 
til Múnka-þverár, ok þá þar sæmiliga veizlu af vin sínum líergi 
ábóta; gjörði hann þat orð á i'yrir alþýðu, at hann mundi ríða 
vestr aptr Öxnadalsheiði ok koma ekki til Möðruvalla, en hann 
reið innan tveggja nátta aptr þangat, ok var honum þar
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með öngum blíðsköpum fagnat, en bændr vóru nú burt allir; 
gekk biskup á kapitula, ok beiddi prior reikníngs á öllu gózi 
staðarins, ok segist ei vildu því fyrir guði svara, at þeir eyddu 
því lengr upp; en ábóli ok bræðr neituðu þverliga bonum 
nokkul góz sýna eðr reikníng gjöra; lét biskup þá lærða menn 
taka í burt iykla af þeim nauðgurn ok líta á kost ok hey, ok 
sýndist þeim nm bvorttveggja óbyrgt; skipaði hann nú [ráðinn 
fyrir klaustrið, en liróður Steinþór Sokkason (!), en prior þorgeir 
bafði liann með sér nanðgan. Tók Laurentius biskup enn urn 
sinn undir sitt vald ok Hólakirkju stjórn á öllu gózi klaustrsins 
á Möðruvöllum, ok reið svo beim til Hóln; töluðu þat margir, 
at liann þætti nú snart til ráða ok mikit voga, fyrr en hann 
vissi livern veg erkibiskupinn befði gjört áMöðru.alla-mál; en 
biskup mælti þat fyrir nokkrum sfrium vinum, at bann þættist víst 
vita, at erkibiskupinn mundi þann veg hafa á gjört málunum, 
sem bonum væri viljugastr, sagði sik svo dreymtbafa, ok bann 
mundi bina fyrri sáttargjörð styrkt hafa.

[61]. Nú er at segja frá sendiboðum biskupanna, þeim sem í 
Noregi vóru, at um vorit eptir páska gekk sira Egill fyrir erki- 
biskup ok segir at tím&num liði, ok vildi fá endalykt sinna erinda. 
Erkibiskupinn segir, at svo skildi vera, at hann skildi verða 
búinn án dvöl með erindi Laurentii biskups, svo gjör sem liann 
beiðzt bafði; lét bann einn þann kórsbróður, sem bezt kunni 
Latínu at dikta bréíit, en sira Egill skyldi segja honum 
efni ok undirstöðu málanna. Annan dag eptir sýndu þeir bonum 
bréíit, var þat latínubréf, heiðarliga diktað ; fékk hann þat at 
innsigla sinum notario, sem bét IJákon vulpis, ok bað bann 
leynt halda, ok fá innsiglat sira Egli: „viljum vér hér um ekki 
fylgð né beiðslur hafa af nokkrum manni; segir bér af [þú] 
neinum manni, skaltu missa þeirra sæmda, sem vér höfum 
þér hugat;" en bann gjörði þat ei trúligar en svo, at 
hann sýndi þat þégar einum kórsbróður á garðinum; spurði 
sá þegar erkibiskupinn, bvort bann befði endiligan veg ágjört 
Möðruvalla-málum. Erkibiskupinn spyrr, hverr lionum sagði þat, 
en bann var lengi [tregr] fyrir, ok varð þó at segja um síöir; 
lét erkibiskupinn sctja Hákon í stokk, ok hafði hann síðan aldri 
í kærleikum. Ilann kallaði nú saman kanúnka alla, ok tjáði 
þeim alla framferð á Möðruvalla-málum, ok svo þat bréf, sem 
hann hafði þar um útgeílt, at bann styrkti allt bit fyrra sáttmál
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í milliim Laurentii biskups ok bræðranna, en ónýtti ok vildi 
fyrir ekki halda bina síðari gjörð, ok þetta samþykktu með honum 
allir kórsbræðr. Tók siraEgill blílt orlof af erkibiskupi, ok þá 
af honuni stóra silfrskál ok kirkjulaga bók, erTancredus heitir; 
fór hann með hinum inesta heiðr af fundi Eilífs erkibiskups, 
ok svo suðr lil Björgvinar, en sira Arngrímr náði öngu viðfalli 
um erindi Jóns biskups, ok fór svo til íslands. [62]. Sira Egill 
koin út á Eyrum um sumarit, ok kom heim til Hóla at Lafranz- 
vöku; varð Laurentius biskup honum harðla feginn, ok scm 
liann afhendi biskupi bréf erkibiskups, ok segir bonum hversu 
til hafði gengit, þakkaði liann guði fyrir, ok svo honum fyrir 
trúligan sinn llutníng, bvat erkibiskupinn haföi honum skrifat, 
hversu dyggiliga sira Egill liafði ræktað hans erindi; ok lét hann 
snúa latínubréfinu út í norrænu, at alþýðan mætti skilja; var þat 
bréf lesit yfir kór at Hólum, ok á Möðruvöllum fyrir bræðrum, 
ok víða annarsstaðar, ok fékk Laurentius biskup hinn mesta 
heiðr af, hvílíkr endir varð á Möðruvalla-málum; urðu nú öfund- 
armenn hans mjök niðrsettir; en biskupar báðir, Jón ok Lauren- 
tius, munu báðir þót/.t hafa rétlu at fylgja í þessum málum, 
þvíat Jón biskup var hinn framasti höfðíngi, ok vildi fylgja reglu- 
lögum hins heilaga Augustini, hver at bjóða, at bræðr sjálfir 
skyldi hafa völd yfir gózi klaustrs síns, ok því skal hvorngan 
þeirra biskupanna lasta né meinka(l) fyrir þessi málalok; varð þó 
með þeim aldri slíkr kærleikr sem áðr; fannst ok herra Jóni 
biskupi fátt urn, hvern veg erkibiskupinn hafði gjört á Möðru- 
valla-málum. Tók nú Laurentius biskup algjörliga undir sitt 
vald klaustrið á Möðruvöllum, ok liélt bræðr at öllu, sem 
Jörundr biskup skipaði, þá bann funderaði klaustrið, en 
brædr(l) þá, sem staðit höfðu með bræðrum í móti biskupi, 
liaföi [hann] fyrir sökum, ok einkanliga Uppsala-llrólf, ok þar 
kom um síðir, at biskup forboðaöi, ok í því stóð hann þar til 
Laurentius biskup andaðist.

Sá atburðr gjörðist á dögum hans, at subdjákni einn í 
Ilnjóskadal hljóp úr Hóla biskupsdæmi ok til Austfjarða, ok kom 
á Valþjófsstaði, ok sagðist vera messudjákn at vígslu, ok Maríu- 
messu liina fyrri bauðst hann at lesa evangelium; var honum 
fengin stola; ok svo sem hann ætlaði upp at byrja, sloknuðu ljós 
öll í kirkjunni, ok urðu aldrei kveikt meðan hann las, hverir 
sem til fóru. ok var æ sem hvass vindr kæmi al þeim; undruðu
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þeir þetta rnjök, sern við vóru. J>ví líkl varð í öðrum stað, er 
hann bar sik til at lesa cvatigelium, at Ijós öll sloknuðu; renndu 
menn nú grunum í, hvat valda mundi; varð nú víst, at liann 
var ei meir vígðr, en subdjákn; var sagt til þessa Jóni biskupi, 
ok bauð liann prófasti sínum í Austfjörðum at senda djáknann, 
þóat nauðgan, norðr til Hóla, ok svo var gjört. Kenndist liann 
þá, at bann hafði ij tíma lesit evangelium opinberliga í messu; 
sýndist Laurentio biskupi Jón biskup eiga honum skript at 
setja, er bann braut í hans biskupsdæmi, ok sendi hann suðr 
í Skálholt, ok tvo menn með honum, at hann hlypist ei burt; 
skrifaði Jón biskup með bonum til Laurentii biskups, at hann 
fékk honum vald til at setja djáknanum skrift ok Ieysa hann; 
setti bann honum þá skript með annarri, at sex messudjáknar 
skyldu setja honum á bert bak sitt vandarhögg hverr, svo hart, 
at blóðvaka yrði af, kallaði hann hafa ófyrirsynju stolizt í þeirra 
embætti, ok því væri makligt, at þeir gæíl honum þessa plágu. 
Síðan var hann leystr; segir biskup hann aldri mega þaðan 
af fram vígjast, utan ncma(l) páfans dispenseran. Ilét þessi 
djákni Árni ok kallaðr síðan ferða-djákni.

Á þessum misserum, sem nú var frá sagt, urðu hryggilig 
tíðindi, at brann allt trévirkit af Kristskirkju í þrándheimi, ok 
múrinn hrapaði þó víða; klukkurnar fórust, ok margir aðrir góðir 
gripir. Eilífr erkibiskup skrifaði þenna syrgiliga atburð til 
biskupanna á íslandi, var þá beðit um a'.lt landit fyrir Niðaróss- 
kirkju, ok gafst stórfé. [63]. Á þessu [ári| tók Laurentius biskup 
til Ilóla gullsmið einn, vel hagan, er Eyjólfr hét, lét biskup 
bann smíða kirkjunni texta tvo ok kaleik ok skrín, heiðarliga 
gripi, ok lukti honum þar fyrir Ieigu mikla; mega þessir gripir 
lengi auðsýnast. Um líótólfsvöku um sumarit kom skip á Gás- 
eyri af þrándheimi, þar var í llergr Jónsson, lestreki Eilífs 
erkibiskups, kom hann til Ilóla, ok færði Laurentio biskupi 
mítru ok ij buðka með balsamum, er erkibiskupinn sendi hon- 
um; er sú mítra bezt at llóla(l). Má af slíku marka, hví- 
líkan kærleik erkibiskupinn hafði til hans. líauö hann IJergi 
þar at. sitja um vetrinn, ok þat þá liann; sendi Laurentius 
biskup með honum erkihiskupinum þrjátigi pakka vöru. Um 
hauslið visiteraði biskup um vestrsveitir, ok var á Kúlu al 
brúðlaupi Jóns ok ín[gi]gerðar; vóru þar margir merkiligir menn 
af öllu landinu; prédikaði hann þar, ok fannst mörgum vitrum
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manni mikit um hans tölu. J>á gjörði þegar hríð ok snjóföll 
um Michaelsmessu; sagði Laurentius biskup fyrir, at þá mundi 
verða mikill vetr ok harðr. Kom hann heim til Ilóla in fcsto 
reliquiarum.

l>á gjörðist þat lil tíðinda, at andaðist frú Hallbera abba- 
dís at Stað; vóru þá gjör boð Laurentio biskupi. Var þá 
systir Guðný Helgadóttir kosin til abbadísar at Stað, en vígð 
ei fyrr en af Egli biskupi, eptirkomandi(l) Laurentii biskups. 
[64]. Vetr þessi varð mjök harðr, bað biskup Skúla ráðsmann, at 
leggja af rnargan fénað, þvíat lítt var heyjat með staðnum; 
gjörði þó Skúli ekki at orðum biskups hér um. Kom brund- 
líð um vetrinn, ok minnti biskup enn á um allögin, ok var ekki 
at gjört. Hélzt liörð veðrátta allt til vors, ok í langaföstu datt 
niðr fénaðr slaðarins unnvörpum af megrð ok sult. Gekk þat 
jafnan eptir sem Laurentius biskup sagði fyrir. [65]. Um vetrinn 
eptir jól tók bróðir Árni krankdóm mikinn, ok lá í þeim lengi 
urn vetrinn; liafði biskupinn, faðir hans, marga skapraun af 
hans framferði, því sem nrjök var í móti klaustramanna sið- 
um; hafði [hann] svo harða verki, at hann hélt varla vitinu; 
hét faðir hans fyrir honum, ok batnaði honum með guðs vilja. 
Einn tíma, sem honum létti heidr, talaði biskup fyrir lronum 
hart, áminnandi liann at iðrast sinna vondra ferða, ok bað 
hann því heita guði, ok fara í klaustr sitt at Jn’ngeyrum þegar 
hann misti hans við, ok sagðist þá mundu biðja fyrir honum 
til guðs, at honum batnaði, „þvíat í klaustrinu máttu mikinn 
þrifnað fremja”, segir liann, „í læríng þinni; en ef þú ferr til Nor- 
egs, ok leggsl í ofdrykkju, dugir þér aldri dagr, ok nýtr þá heilög 
kirkja ekki þinnar mentanar". En bróðir játtaði því gjarna, sem 
faðir hans lagði til, ok komst mjök við, en miðr en skyldi 
efndi hann sín heit, ok gekk hans hagr sem faðir hans gat til. 
[66]. Náttina fyrir annunciacionem beate Marie vit'ginis, sem Lau- 
rentius biskup hafði út ællað til óttusöngs, sem hríngdi, kenndi 
hann sér krankdóms, segjandi Einari djákna Hafliðasyni, sem 
honum þjónaði, at hann mundi ekki út fara, ok bað hann sýngja 
í kór um náttina, þvíat sjúkir vóru nokkurir af klerkum. Sjúk- 
leiki þessi, sem biskupinn lók, fór vaxandi dag frá degi, svo 
at hann neylti nær eingis matar, ok dró mjök mætti hans, en 
þó gekk hann út til mcssu dagliga með stuðníngu Einars djákna. 
Var Maríumessa þá á mánudaginn í efstu viku. þurfastaði
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biskupinn alla langaföstuna ineð sínum krankleika. Á páska- 
daginn sat biskup í sæti sínu um tíðir, ok lét segja sér messu 
í skrúöbúsi, ok gefa sér þar corpus domini. Sat hann við borð 
bjá prestum sínum um daginn, en lionum þýngdi við kveldit, 
ok sem allir menn fóru til svefns, reikaði biskup inni um ti.mbr- 
stofu, ok lagðist niðr í pallinn meðan bann sendi Einar djákna 
út, at vita bvar stjarna væri komin. En er bann kom inn 
aptr, mælti biskup: „dreymt heflr mik meðau þú vart úti: ek 
þóttisl liggja bér í pallinum, ok halda upp í binni hægri hendi 
beilags manns beini...............................
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— Kolbcinss., 419, 425.
— Tumas., 436, 458, 489, 493, 

495-497, 499, 501-501,506-514, 
516, 545, 571-573.

— Örnólfss., i Fossárskógum, 4. 
Arnrfðr, 178, 252.
Arnþórr, austmaðr, 293.
Arnþrúðr Fornad., 436,437, 445, 447. 
Aron Bárðars. (svarta), 654.
— Hjörleifss. Gilss., 516-521,525- 

528, 530-544, 548, 581 , 590, 
619-638.

Ásbjörg frorláksdóltir Guðmundars. 
, (gríss), 679, 680, 699, 716. 
Asbjörn, prestr, 489.
— Arnórss., í Skagafirði, 31.
— Kclilss. (fíflska), 12.

,— loðinhöfði, 23, 24.
Ásgautr, 193, 194.

— Bárðars. (svarta), 620.
Ásgcirr Auðunnars., á Ásgeirsá, 654.
— Gizurars. (biskups) Isleifss., 71.

Ásgeirr Kalas., 671.
— Knattars. frjóðrekss., 4, 251.
,— Óleifss. (hvíta), kneif, 151, 216. 
Ásgrimr, bóndi f Kallaðarnesi, 610.
— Elliðagrimss., 4, 21.
— Yestliðas., ábóti, 86, 415.
— Jrórhallas., 31.
— |)orsteinss., hcrra, 715-717, 722, 

723, 725-728, 730, 732, 735, 
736,738,710, 741, 714-747, 764.

Askatín, biskup í Björgyn, 697, 706. 
Áskell, biskup í Stafángri, 546.

— crkibiskup f Lundi, 78, 80, 84.
— Osvifrss. (spaka) Hclgas., II. 

Áslákr, 181, 182.
Áslcifr Klængss., 721.
Ásmundr kastanrazc, 435, 436. 
Ásólfr, prcstr, 502.
Ásla Klængsd. Teitss., 680.
Ástríðr Eirlksd. Víklnga-Káras., 19.
— Gunnarsd. Bárðars. (svartai, 663.
— Ólafsd., drotlníng, 152, 153, 217, 

218.
Athanasius, erkibiskup, 486.
Atli, prcstr, 132.
— Eilífss. (arnar) Bárðars., hinn 

rammi, 3, 35, 41, 45, 46.
— Högnas. (heppna)Gejrþjófss.,639.
— Höskuldss. Atlas., 639, 640. 

Auðbjörn, 515.
— i Miklabæ, 432.

Andfinnr, biskup f Björgyn, 844, 900. 
Auðunn, 183.

— f Kinn á Englandi, 357.
— bóndi á jjíngeyrum, 369.
— Ásgeirss. (fra Asgeirsá), 654.
— gestahöfðingi, 222, 224 — 226.
— handi, 517.
— hestakorn, hcrra, 692, 724, 729, 

777, 791, 806.
— kollr, 710, 711.
— prcstr, 451.
— jjorbcrgss., rauði, biskup á Hól- 

um, 612, 802, 803, 819, 827- 
837 , 810, 841 , 814, 845, 856, 
882, 888-895, 897, 901.

— jjorsleinss. Auðunnars., 654.

Baldvin, konúngr í Jórsölum, 30, 70, 
173, 216.

Barði Guðmundars. Sölmundars., Víga- 
Barði, 35, 41.

Bárðr, hcrra, 812.
— kanseler, 806.
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Uarör, þíngmaðr ItaTns, 601.
— Átlas. Höskuldss., svarti, úrSel- 

árdal, 620, 639, 610, 618.
— BárSars., 671, 672, 674, 675.
— Hjörleifss. Gilss., 539, 619,620, 

634-636.
— Ingólfss. Bárðars. (svarta),f 648.
— Ketilss. (refs) Skíðas., úr Al, 3, 

35, 41.
— sala, 434, 435.
—■ Salómonss. (prests), 807.
— Snorras.(frá Skarði), prestr,462, 

463, 596.
— Snorras. Uárðars. (svarta), 651, 

666.
— Snorras. (í Yatnsfirði) jjórðars., 

651.
— trébót, 546.
— jjorsteinsson (kúgaðs), garða- 

brjólr, 516.
Uartholomæus, postuli, 713.
Bassi, bóndi, 845, 902.
Bccket, sjá Tómas Becket.
Bcda, prcstr, 414, 415.
Bcinir Sigurðors., 85.
Benedikt, bróðir Knúts hclga, 71, 72.
— Kolbeinss., bóndi, 851-853, 855, 

867.
— páfi, 807.

Uenediclus cardinalis, sjá Bonifacius.
— sanctus, 860.

Ucra Egilsd. Skallagrímss., 5.
— Ormsd. Koðránss., 5.

Bergr, Danza-Bergr, 540, 541, 623- 
626.

— Gunnsteinss., prestr, 481.
— Jónss., Icslreki crkibiskups, 835, 

872, 893, 912.
— rindill, 806, 808.
—. Sokkas., ábótiá Múnkaþverá, 832, 

840, 850, 867, 868, 891, 898.
Bergþórr, 500.
— Hrafnss., lögsögumaðr, 29, 68, 

69, 75.
— Jónss., 502, 511.
— Oddas., 520.
—. Sámss. Brandss., 652, 653.
— jjórðars. Ivarss., 435.

Bertinus, ábóti, 842, 815, 902.
Bessi Dagss., prestr, 205.
— Halldórss., prestr, 147, 148,489.
— valbrá, 423.
— Vermundars , frá Móbergi, 491, 

495, 548, 569.
— Vermundars. prcslr, auðgi, 481, 

486.

Uirgir, jarl á Gautlandi, 481.
— konúngr í Svi'ariki, 792, 833, 892. 

Birna Ásmundard. Úlfss., 654, 670.
— Svcinbjarnard. Bárðars. (svarta), 

640.
Bjarnbarðr hinn saxlcnzki, biskup, 65. 
Bjarnhcðinn Sigurðars. , prcstr, 85, 

86, 94-96, 268, 270.
Bjarni, 328, 329, 357, 358.

—. úr Gizka, 744, 780.
— ábóti á þmgeyrum, 794, 797.
— bóndi á Útskálum, 389, 390.
— kanziler, 729.
— prestr í Viðcy, 350.
— Bergþórss., prestr, 241.
— Brodd-IIclgas., Víga-Bjarni, 4.
— Finnss. (Hamra-), djákni, 671, 

675, 679.
— Hallfreðars., djákni, 610.
— Hallss., 427.
— Helgas. Loptss., prestr, 679, 752- 

751, 763.
— Jónss., kallaðr Söng-Bjarni, 441.
— Kolbeinsson (hrúgu), biskup i 

Orkncyjum, 143, 534, 611.
Bjarnvarðr Vilráðss., hinn bókvísi, 

biskup, 65.
Björg Brandsd., 409.
Björn, cinsctumaðr á jjíngeyrum, 365, 

451.
— prcstr, 138, 140, 326.
— kórsbróðir, visitator, 809-817, 

819, 878-880, 882.
— 377.
— bekkan, 418.
— bríkarncf, 434, 435.
— bukkr, 413, 414.
— Dufguss., 731, 779.
— Gilss.,ábóti á þverá, 300,415, 125. 
— Gilss., biskup á Hólum, 78, 80,

82, 83, 85, 86, 91, 153, 168, 
207, 219, 241, 251, 266, 407, 
414, 415, 451, 188.

— (Molda-)Gnúpss., Hafr-Björn,75.
— Hjaltas., Kygri-líjörn, biskups- 

efni, 475, 476.
— Jónss., á Skarðsá, 639.
— Kárleifss., (Karlscfniss.?) 75.
— Maga-Björn, 601.
— Öfcigss., prestr, 819, 866, 909.
— Rita-Björn, 516.
— stallari, 413, 414.
— Steindórss. (Halldórss.?), 495.
— stcrki, 414.
— Sæmundars. Ilaraldss., 752.
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Björn, Sarmundars. (í Odda) Jónss., 
487, 55:1, 088, 093.

— jjorkdss., 071.
— jjorsleinss , í Hruna, 711, 717.
— jjorsleinss., prior á þingeyrum, 

833, 838, 893, 890.
— jrorvnldss., Iiinn liagi, 82.
— jjorvaldss; Gizurars., ‘188.
— Önundars., prcstr, 854.

Bolli jjorleikss. Höskuldss., 18.
Bonifaeius VIII., páfi, 800, 802, 800,

807.
Borghildr, frilla Orms, 487.

— Eyjólfsd. (ofsa) jrorstcinss., 715.
— jrorvarðsd. jjorgcirss., 409.

Bótólfr, 211.
— 504.
— biskup á Hólum, 7.
— (Bótólfsmcssa), 744.

Brandr, 29.
— 551.
— (Bárðr?), 500.
— bóndi í Höfða, 552, 556.
— bróðir á Möðruvöllum, 840.
— skáld, 531, 532.
— Andrðss., 095.
— Bergþórss., 425.
— Ilcrgþórss., prcslr, 170.
— Dálkss , prestr, 140, 192, 446, 

481.
— Eyjólfss., 437, 413.
— Guðmundars., 734, 779.
— Jónss. Ilrandss., 518.
— Jónss Sigmundars. , biskup á 

flólum, 080-082, 088.
— Knakanss., 408.
— Sœmundars., biskup á Hólum,

83, 110, 111, 115, 123, 128,
131, 133, 130, 110, 147, 177,
178, 185-188, 192, 200, 207,
209, 210, 212, 250, 251, 25S,
260, 290, 302, 303, 310, 313,
332, 408, 412, 415, 416, 418,
428-430, 432, 439-441, 445, 
440, 418-451, 455, 459, 400,
408, 470, 471, 486, 501, 630,
650.

— Tjörfas., á Víðivöííum, 409, 417,
— Valla-Brandr, 508.
— Vcrmundars. (mjóva), liinn örvi, 

53, 54, 620.
— víðförli, skáld, 25, 49.
•—' jróriss., 610, 613.

Brennu-I'áll, sjá Páll austinaðr.
Brigiða, mcy, 747.
Brodd-Helgi, sjá Helgi jrorgilss.

Broddi, prestr. 452.
— jrórarinss. (r. bróðir jrórarins), 23. 

Brúsi, prestr, 494, 495, 568. 
Brynhildr, 433.
liui, húskarl, 652.
Böðvarr, 377.

— Gizurars. (biskups) ísleifss., 70,
71

— Tannss., 495.
— Víkmga-Káras., hersir, 19.
— jrórðars., i Görðum, 284, 430, 

440, 480, 487.
— jrórðars. Slurlus. , 546, 547,

506.
— Öndótlss., Spak-Böðvarr, 4, 24, 

43, 409.
Börkr Álas., 608.

— Grímss., 434.
— Ormss , 716.
— jrorkclss., 1 Svínanesi, 597.

Calixtus II, páfi, 176.
Cccilia, nrcy, 785.
Celeslinus, páfi, 130, 145, 147.

— páfi, 800,
Christophorus, sjá Kristoforus. 
Cicmens, páfi, 582, 792, 807, 828, 

889.
Ca'sar, Julius, 765.

Dagr, konúugr, 21.
Dagstyggr, 551.
Dálkr, prcstr, 552.

— jróriss., bóndi, 005, 607, 608. 
Dalla jjorvaldsd. Ásgeirss. (æöikolls),

27, 53-55, 01, 67, 68. 
Danza-llcrgr, sjá Bcrgr.
Davið, konúiigr, 90, 92, 100, 102, 

106, 112, 155, 220, 253, 265, 
266, 271, 271, 277, 280, 298.

— Haraldss., jarl í Orkneyjum, 507. 
Digr-Kctill, sjá Ketill.
Dionisius, biskup, 299, 582, 775. 
Dólgfinnr, biskup í Orkncyjum, 756. 
Dýrhildr, mær, 411, 411.

Eðvarðr, sjá Játvarðr.
Egidius, liinn lielgi, 612, 775.
Egill digri, 540-542, 023-626.
— Iiyjólfss. (gullsmiðs), biskup á 

Hólum, 827, 832, 834, 885, 838, 
841-843, 845, 861, 864, 805, 
868-870, 872, 875, 877, 888,
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891-894, S9(5', 899-901!, 905, 
907, 908, 910, 911, 913.

Iigill Finnbjarnars. Sigurðars., prestr, 
84), 898

— (Síðu-) Hallss. fjorsteinss., 29, 
53, 151-153, 210, 218.

— Skallagrimss., 4, 5.
— Solmundars., I Rcykjaholli, C95, 

690.
— JxSrðars. (Freysgoða) Özurars., 4. 

lCilífr, prestr í GuTudal, 811.
— Itáröars. (úr Ál) Kctilss., (irn, 

3, 35, 41.
— Hclgas. (bjdlans) Kctilss., 10.

• korti , crkibiskup í Niðarósi, 114,
802, S03, 819, 822, 826, 834,
835, 837, 843- 845, 856, 860,
869, 872, 884, 887,, 894 -896.
900, 905, 911, 912.

— skjálgr, 742.
— Snorras., 649, 671
— Özurars. (frá llorni), 721. 

Einarr, djákn, 179, 185, 253.
— prcstr, 325.
— crkibiskup i Niðarósi, 136, 631.
— Andréss., 614.
— Aras. 'Jxu'o'l88-, 407.
— Ásbjarnars., klcrkr, 581, 589, 

590.
— Ilcrgss., 676.
— birkibeinn, 500.
— forkr, 465, 471, 618.
— Gilss., skáld, 227.
— Gilss. Illugas., 227.
— Grímss. Ingjaldss., 643.
— Grímss. Vikarss., 676.
— Hafliðos. (prcsts) Stcinss., prestr, 

787, 789, 827, 831, 846, 848, 
849, 874, 875, 877, 888, 89,0, 
902, 913.

— Hallss. Klcppjárnss., 503.
— Hallvarðss., 500.
— Helgas., 418.
— Helgas. Svcinss., 676.
— Hjaltlcndingr, 31.
— Jakobss., 409.
— Jónss. Loptss., 282.
— Jósepss., 671.
— konúngsmágr, 498.
— Magnúss fjorstcinss., 75, 70.
— Márss. ábóli á Dvcrá, 147, 450.
— nefja, 422, 423.
— Olafss., 495.
— opinsjóður, 414.
— Ilafnss. Svcinbjarnars., 510, 553, 

621, 622, 625, 626, 676.

Einarr skcinmingr, 516, 518, 519, 
521, 522, 529, 581.

— Snorias., 630.
— Dorgcirss. (Grímss. ?1, 418.
— fvorgeirss. Hallas., 408.
— fjorgilss. Oddas., 418, 429, 655.
— jiorstcinss. Jjórðurs., draumr 

(drámr), 593.
— frorvaldss. Gizurars., 488.
— jiorvaldss. (i Vatnsfirði) Snnrras., 

690, 692-694, 734, 759, 700.
Eindriði, 434.

— böggull, 688, 690, 706, 709, 
710, 717.

— kórsbróðir í Jjrándhcimi, 758. 
Eiríkr, sjá Eyrlkr.
Eldjárn, í Fljótsdalsliéraði, 409.
— Stcingríinss., prcstr, 505.

Ellcsif Jjorgcirsd. (í Holti), 681, 716. 
Erlendr, 325.
— biskup í Færcyjum, 683, 714.
— bóndi frá Upsuin, 833.
— Amundas., 744.
— Brandss., lircstr, 441-443, 481.
— Jóiiss. (í Ási) Sigurðars., 715.
— múgamaðr, 653.
— (ílafss., stcrki, lögmaðr, 729, 

735, 736, 751, 754, 755, 768, 
778, 783-786, 794.

— Viðkunnss.,drótlseti íNorcgi,833. 
Erlíngr Álfss., 743.
— skaltki, jarl, 109, 230, 274, 300, 

391, 411, 412, 416, 420.
— stcinvcggr, 489, 498.

Eronimus, prcslr, 579.
Eufemia drottníng, 825, 886.

— beilög mcy, 485.
Eugcuitis III, páfi, 84.
Eyjólfr. ábóli á þvcrá, 702.
— bónrli, 371.
— bóndi í Forsæludal, 831.
— gúlismiðr, 827, 872, 874, 912.
— prcstr á Völlum, 437, 585.
— Andréss., 734.
— Ásgeirss., prcstr, 388, 389.
— Ásgrfmss. jíorsteinss., 715, 735, 

738, 740, 741, 746, 747, 753.
— Bjarnars. Jporsteinss., 716.
— (Valla-) Brandss., 608.
— Einarss Jakobss., 409.
— iiyjólfss. Kárss., 676.
— Gunnvoldss , prcstr, 242.
— llalldórss., prcstr, 731.
— Ilallss. (Ilalldórss. ?), 495.
— Hallss., prcstr, 472.
— hrlðarefni, 513, 581.
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Eyjólfr J(ínss. Húnríiflars., 428.
— Kárss., í Flotcy, 508-513, 516- 

520, 524-526, 529-533,581, 597, 
620, 676.

— Snorras. (forni?), 481 , 563,
656.

— Snorras., á Haukabcrgi, 663.
— stafhyltíngr, 284-287.
— Sæmundars. (fróðay, prestr, 79, 

90, 91, 265, 314.
— Valgcrðars., á Möðruvöllutn, 4, 

5, 7, 44.
— jþórðars. (í I.ángholti), 703.
— jþörðars. (gcllis) Olafss., grái, 4.
— jþorsteinss., goði, 659-661.
— fiorstcinss., ofsi, 715.

Eyrbyggvar, 409.
Eyríkr, á Snorraslöðuin, 135.

— crkibiskup í Jjrándheimi, 110, 
114, 129, 130, 275, 302, 392, 
485, 506.

— Svíakonúngr, 507, 884.
— Arnas., 599.
— Jíirgiss. (konúngs), lángi, bertogi, 

698, 792, 833, 892.
_ birkibeinn, 542, 543, 628.
_ birkileggr, 383, 384.
— bolli, prestr, 861, 905.
— Dufgalss., 765.
— greifi, 555, 556.
— llákonars., í Orkneyjum, 408.
— Hákonars. (Hlaðajarls), jarl, 25, 

436
_ Hróaldss., f Goðdölurn, 4.
— Magnúss., prestahatari, konúngr,

692, 714, 717, 724, 728, 729,
731, 740, 743, 752, 755-757,
765, 767, 769, 770, 772-774,
776, 778, 780-786, 794, 795,
797, 798, 802, 806, 892.

— Marðars., 734, 759, 760, 785.
— menved, Danakonúngr, 756, 780, 

781, 800.
— Ilafnkclss., 671.
— rauðr, lcstreki, 842, 848, 899.
— Sela-Eyríkr, 653.
— Sigurðars., Orkneyíngajarl, 300.
_ Svcinbjarnars. Sigmundars , 676,

855.
— Víkínga-Káras., 19.
— Jáorgrímss., íi Staðarbakka, 595.
— Jporvaldss. Ósvaldss., rauði, 20.
— Jiorvarðss., 671.

Eysleinn, 196, 208.
— erkibiskup í Niðarósi, 83, 84, 

98, 100, 101, 230, 272, 274,

275, 281, 284, 300, 391, 392, 
414, 423, 429, 430, 432, 435, 
685.

Eystcinn hvíti, 638.
— Magnúss (berfætls), konúngr, 75, 

84-86, 162, 176,231, 250, 413, 
419.

— ræðismaðr, 545.
— Jjorsteinss., rauðr, 828, 831, 

888, 893.
Eyvindr, 621-

— biskup í Osló, 775, 782.
— Jbórarinss. Jjorkclss., 654, 667- 

669.
Eyvör Jbórhallsd., 92, 267.

Finnbjörn Sigurðarson (í Hvammi), 
696, 841, 898.

Finnbogi, 384, 385.
Finnr, sýsluinaðr i Orkncyjum, 635.

— Iljarnas. Finss. (llamra-), 679.
— Hallss., lögsögumaðr, 23, 80.
— llamra-Finnr, 679.

Flosi Jónss. Erlendss., 381.
— Jbórðars. (Freysgoða), 4, 19, 20. 

Franciseus, sanctus, 713.
Friðgcrðr, Höfða-Jiórðard., 6, 42, 43. 
Friðrekr, biskup , 3-8, 38—50, 61.

— kcisari, 548.

Gagítanus, sjá Nikólás III., páíi. 
Galdra-Héðinn, sjá Hcðinn.
Galti, 650, 651.
Gamli, kanúki, 571.

— prcstr á Höskuldstöðum, 822. 
Garðr, í Austrjörðum, 715.
Gauli, biskup í Færeyjum, 791. 
Gautr, I Tólgu, 729, 776.
— (Jónsson), á Mel, 633, 634.
— Helgas. Svcinss., 676. 

Geirarðr, patríarki, 507.
Geirlaug Árnad., 284.
— Jónsd. (á Stokkscyri), 723.
— Steinmóðard. Gunnarss., 5. 

Geirr, í Eönguhlíð, 774.
— Jjorsteinss., 667.

Gcirþjófr Valþjófss. (gamla), 639. 
Gcilir Lýtíngss. Ásbjarnars., 4. 
Gelasius, páfi, 74.
Gellir (Glæðir ?), 458.

— llölvcrkss., lögmaðr, 62, 66.
— llöskuldss., prcstr, 429.
— Ormss. Hallas. (hvíta), 656.
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Gellir Stcinss., 6í9, 650.
— jporstcinss., 667.

Gcstr Oddleilss., spaki, 4, 16, 21.
—• Snorras. (Assabana), 1-11-444.

Gils Hafrss. Svcrtíngss., 75.
— lllugas. , 156, 221, 222, 224, 

225, 227.
Gisl, sjá Gils.
Gísli l’innas., gauzki, prcstr, 163, 

168, 235, 236, 239.
— Markúss. Gíslas., á Rauðasandi, 

554, 645, 648, 657-659, 661.
— frðrðars. Úlfss., 645.

Gissr, sjá Gizur.
Gizur, 500.
— liinarss., í Austfjörðum, 31.
— galli, í Víðidalstúngu, 828, 855, 

888.
— Ilafrbjarnars. Styrkárss., 716.
— Ilallss. (I Haukadal) Tcitssi, lög- 

sögumaðr, 59, 74, 81, 82, 99,
110-112, 114, 128, 131 , 133, 
135-137, 147, 148, 273, 295- 
300, 302 , 318 , 338 , 339 , 374, 
425, 456, 466, 474, 498, 619, 
610.

— Isleifss. (biskups) Gizurars., bisk- 
up , 27-31 , 54 , 55, 61, 66-74, 
77, 81, 86, 145, 156, 158-160, 
162, 173, 219, 230-232, 231, 
216.

— Tcitss Kctilbjarnars., hvfti, 4, 
9, 12, 15, 18-24, 26, 27, 53, 
55, 60, 61, 151, 216.

— jjorvaldss. Gizurars., jarl, 488, 
497, 515, 518, 551, 553, 6S2, 
683, 791.

Gjafvaldr, hirðmaðr, 156, 221, 222, 
221, 227.

Glúmr, 495.
— bóndi, 382.
— Eyjrtlfss., Víga-Glúmr, 4, 63.
— Helgas., 671.
— jjorgilss., 42.

Gnúpr, búndi í Grlmseyju, 521, 531.
— Hallas., prestr, 781, 785.

Goðiskálkr, biskup, 63.
Grafar-Leifr, sjá Leifr.
Grani, 174.
Grcgorius, djákni, 859, 904.

— I, páfi, 797, 830.
_ VI, páli, 792.
_ VII, páfi, 27,28, 67, 71, 74, 158, 

230, 713.
— X, páfi, 690, 691, 697, 698, 700.

Gríma jiorgeirsd. Hallas., 409.
Grlmr, 179, 253.

— 439.
— ábdli að Jónskirkju, 776.
— bóndi 1 Holli, 315, 333.
— prcstr, 586.
— prestsson, 783.
— gáli, 472.
— Hjailas., múnkr, 472, 181, 483, 
485, 563, 561.

— Hólmsteinss., prestr, 680, 697, 
731, 783.

— íngjaldss. Grímss. (glammaðar), 
643.

— Jónss., 510.
— Ófeigss., prestr, 833, 892.
— Rafnss. Sveinbjarnars., 553, 676.
— Skútus., Skurí-Grímr, biskup í 

Skálholti, 837, 895.
— Snorras., á Hofi, 409, 430, 448.
— Vikarss jjorkelss., 676.
— jjorgilsson (crrubeinsstjúps), 

glammaðr, 643.
— jrorsteinss., herra, 833, 835, 892, 

894.
Gróa, húsfreyja, 612.

— liinarsd. (klerks) Ásbjarnarsonar, 
590.

— Gizurard. (biskups) íslcifss., 70, 
71.

Grundar-Kctill, sjá Kelill.
Guðbrandr Gcstss., 617, 662, 663. 
Guðfinna, 381.

— Magnúsd. jrorlákss. 681.
— jjórarinsd. jþorkelss., 654. 

Guðini, hinn góði, 152, 217.
Guðlaug, 187, 208.

— á llollastöðum, 385.
— Eyjdlfsd., 620, 621.

Guðlaugr, 329, 359.
— á Höskuldslöðum, 557.
— Lcifss., sjá Gunnlaugr Leifss.
— Oddss. Álas., 676.
— Tannas., 696, 697.
— Valentinuss., 616-650.
— jjorslcinss., 514.

Guðleifr Aras., á Rcykhólum, 13, 14. 
Guðmundr, 208.

— I Eskiholti, 509.
— ábóti á jjingeyrum, 823, 827, 

831, 832, 835, 838, 841, 844, 
845, 851, 858, 876, 885, 888, 
891, 892, 894, 896, 898, 901.

— lögmaðr, 827, 859, 888, 904.
— Ámundas., grís, 116, 147, 148,
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:{04 , ;V)a, 458, 47«, 486, 502, 
079, 710.

GuSmundr Aras., 000.
— Aras. porgeirss , gdði, biskup á 

Húlum, 123, 133, 136, 140-143, 
179, ,185, 193, 197, 200, 201, 
210, 253, 258, 310, 313, 332, 
309, 407, 409, 412, 414-420, 
422-432, 435-452, 454-457, 
459 -486, 488 - 504 , 50«-518, 
520-522, 524-52«, 528, 529, 
533-535, 540, 541, 545-554, 
556, 557, 559-617, 619, 020, 
«23, 630, 631, 638, 656, 662, 
674, 829, 889.

— lljíilfas , ábóli i Veri, 10«, 147.
— Brandss. (í Hjarðarbolli), prestr, 

29, 79.
— Eyjóifss., ríki, ú Möðruvóllum, 

18, 19, 35.
— Gallas., skáld, 665, 667.
— Gilss., 512.
— Guömundars. Hjallasonar, prcstr, 

709.
— Ilalldórss., prestr, 816, 880.
— Hallss., 601.
— Hallss., piestr, 756-758, 768,
— 769, 782, 783, 794, 795.
_ Hjaltas., 709.
_ Húsvíkíngr, 549.
_ karlhöfði, 410, 420, 486.
— Kctilss., 85.
— klasi, 513.
— Knattars., 426.
_ Koðranss., 79.
_ Oddss., skáld, 523, 502, 564.
_ Ólafss., 538.
— Svertíngss., skáld, 641,642, 656, 

673.
— Sölmundars. Eilífss. (arnar), 35, 

41.
— Tcitss., prestr, 616.
— fiormóðars., prestr, 481.
— fjorvaldss., dýri, 113, 371, 436, 

447, 448, 450, 474, 488, 492, 
503, 522.

_ fjorvaldss. Gizurars., 488.
Guðný, húsfrcyja, 375.

— Egilsd. Sölmundars., 696.
— Hclgadólt., abbadis á Ileynistað, 

872, 913.
— Ilelgad. Loptss., 680, 699.
— Mánad. (frá Gnúpufelli), 715, 

747.
— stjarna, 686.
— fjorgeirsd. Hallas., 409, 420.

Guðný fjorvarðsd. fjorgeirss., 408 
Guðríðr Stcingrímsd., 045.
Guðrún, 183.
— kirkjukcrlíng, 20«, 207, 25«, 

257.
— Arad. fjorgeirss., 310.
— Bárðard., 597.
— Daðad., 204.
— Finnsd. (Hamra-), 679.
— Garðsd., 715, 735.
— Hreinsd. Ilermundars , 284, 487.
— Tllugad., 852, 853.
— Ormsdóttir (brciðbælíngs) Jónss., 

«97.
— Skeggjad. , ráðskona á Hólum, 

839, 876.
— Svcinbjarnard, Bárðars. (svarta), 

510, 640, 605.
— Sæmundard., 429.
— fjórarinsd. fjorkelss., 654.
— fjnrgilsd. Oddas., 424.
— fjórláksd. Guðmundars., (gríss),

679, 680, 716.
— fjóroddsd., 138, 139.
— fjorstcinsd., frú, 838, 841, 852. 

853, 896, 898.
— jjorvarðsd., jjorgeirss., 308. 

Guðröðr, 545.
— bóndi, 725-

Gunnarr Aras. fjorgeirss., 410.
— BárJars. (svarta), 663.
— Helgas. jjórðars., Sleggju-Gunn- 

arr, 409.
— Hruna-Gunnarr, 441
— kuinbi, 522, 523.
— naulatík, 284.
— Snorras. ltálfss., 418.
— spaki, Uigsögumaðr, 66.
— tjörströnd, 414.
— Úlfljótss. (lögsögumanns), 5. 

Gunnhildr, 385.
— Helgad. Sveinss., 676.
— Ormsd. Koðranss., 24. 

Gunnlaugr LeiTss., múnkr á fiíng-
eyrum , 42, 46, 55, 62, 69-71. 
80, 86, 193, 207, 215, 216,230, 
235, 240, 254, 257, 258, 332, 
369, 465, 502, 510.

Gunnstcinn Ögmundars. (prcsts), 523. 
Guttormr, austmaðr, 446.
— erkibiskup, 507, 545.
— Finnólfss., prcstr, 63, 66.
— Gyðuson, 780.
— Hclgason Sveinss., körtr , «76,

680.
— Jónss., 505.
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Gutlormr Kálfss. Guttormss., .503.
— Sigurðnrson, konúngr í Noregi, 

147.
— sindrc, 425.

Gyða, droltning, 50.
— Égilsd. Sölmundars., 690.

Gyríðr jjorvarösd. jiorgeirss., liús-
freyja, 211, 408, 457, 470, 473, 
569, 570

Hafliði Márss., 29, 31, 69, 71, 75, 
651.

— Snorras (í Vatnsfirði) ypúrðars., 
051.

— Slcinss., prestr, 790, 795, 815, 
824, 827, 831, 833, 839, 878, 
879, 885, 888, 890, 892.

— fjorvaldss., ábóti i Flatey, 147, 
471.

llafr, hinn auðgi, í Goðdölum, 45.
— ráðamaðr, 522, 523
— Hrandss., 474, 479.
— Svertíugss. Hafr-Bjarnars., 75. 

Hafrbjörn Styrkárss., 716, 717, 732,
735, 740, 744.

Hafr-lljgrn, sjá Björn Gnúpss. 
llafþórir Ásgautss. Bárðars., tsvarta), 

620.
— Snorras., 542, 543, 627, 628, 
630.

llákon, erkibiskup í Niðarósi, 683, 
692, 789 791.

— Bárðars., galinn, jarl, 143, 507.
— Ilákonars., gamli, konúngr, 507, 

545, 585, 631-633, 636-638, 
681, 729, 731, 759.

— Magnúss. (lagabælis), konúngr, 
692, 717, 755, 773, 783, 785, 
802, 803, 805, 808, 824, 827, 
829, 838, 888, 889, 892.

— Magnússon Haraldss., konúngr, 
71, 72.

— Sigurðars., herðibreiðr, konúngr 
85. 86, 41 I, 415.

— Sverriss., harmdauði, konúngr, 
136, 147, 481, 485, 489, 564.

— Úlfss., (vulpcs), notarius, 869.
— "þórðars. (í Laufási), 455. 

Hálfdan Sæmundarson (í Odda)Jónss.,
487, 551-553.

Halla, 382.
— móðir Jiorláks biskups, 89, 96, 

264.
— Pálsd. ( biskups) Jónss., 128, 138, 

139.
I. B.

Halla Sveinbjarnard. Bárðars. (svarta), 
640.

Hallbera Ámundad. Ulfss., 654.
— Egilsd. Sölmundars., 696.
— Einarsd. Aras., 407, 408, 420.
— Markúsd. Gíslas., 645, 657,661.
— Snorrad, Slurlus., 548, 551, 552.
— Jiórólfsd. (hatta), hctta, 566.
— "þorstcinsd., abbadís, 799, 852, 

872, 913.
— jþorvarðsd. fiorgeirss., 408. 

Hallbjörn Jóuss. Loptss., prcstr, 282. 
Halldór, 208.

— húskarl, 456.
— Árnas., á Bcrscrkseyri, 544.
— Brandss. (örva), 620.
— Egilss., 31.
— Grímss., prcstr, 795.
— Guðmundars. (ríka; Eyjólfss., 18, 

19.
— Hallvarðss., prestr, 472.
— Jónss., sjá Hallbjörn Jónss.

— Klasas., 520.
— lángr, 703.

- Snorras. KálTss., prcstr, 412.
— jjórarinss., jborkelss., 654, 66.
— jáóroddsson, slakki (skakkifótr), , 

424.
— Örnólfss., 4.

Ilalldóra (llallbcra?) í Saurbæ, 460.
— húsfreyja, 321, 351, 352.
• Brandsd., 282, 436.

Eyjólfsd., abbadís í Kirkjubæ, 
448, 502.

— Gultormsd. (karta) Helgas., 680.
— Hclgad. Loptss., 680.
— Hrólfsd. (auðga) Ulfss., 60.
— Ormsd. (í Hollum), 679.
— Tumad., 504, 522, 523.
— jiorvaldsd. Gizurars., 488 

Hallfreðr Ottarsson, vandræðaskáld,
18, 19;

Hallfríðr Ofeigsd., á Marbæli, 435.
— Snorrad. Karlscfniss., 72. 

Hallgerðr Uafnsdóttir Sveinbjarnars.,
676.

— Runólfsd., 419.
Halli, hinn hviti, 656.

— Ormss. Gclliss., 656.
Halikatla, húsfrcyja, 784.

— Einarsd. Grimss., 643, 671, 676. 
Hallkell, ábóti, 546.

— bóndi, 842, 899.
— bróðir Kctilbjarnar gamla, 31.
— krækidanz, 765, 795.
— Ögmundars., 744, 782.

60



924 TiEGISTR YFIR MANNANÖFN.

Ilallótta, 7fiS.
Ilallr, 880.
— á SUúmstöfhini, 709.
— or Skriðu, 7ö6.
— Aras., 600.
— GÍ7.urars , llallss., ábóli á lli'lga- 

rclli n» lögmaðr, 123, 128, 135, 
310, 347, 480, 486, 516, 542, 
548, 010, 613, 666.

— Hrafnss., ábóti á fjverá, 300, 
436.

— Kleppjárnss. (preslr), 488, 490, 
493, 495, 499, 502-507, 522, 551, 
571.

— Klcppjárnss., faðir lierra jþðrðar, 
593.

— Órækjus., 487.
— prestr, 379.
— prestr, 700.
— Rafnss., á Grenjaðarslað, 418.
— Siguröars. (seltjarnar), í Dal, 821, 

886.
— smalamaðr, 390.
— Tcitss. Gizurars., i Ilaukadal, 

12, 29-31, 74, 79, 153.
— fjorsleinss., Síðu-Ilallr, 4, II, 

12, 14, 22, 23, 29, 75, 151, 
216.

Ilallstcinn, kúluhak, 420, 421.
Hallvnrðr af Hörðu, berra, 776.

— Álas., 595.
— Hallkelss., 31.
— mardráp, 427.
— svnili. hirðmnðr, 631, 636.

Hallveig Ormsd Jónss., 487.
Hamra-Finnr, sjá Finnr.
Hámundr, 734.

— Bjarnars., prestr, 167, 203, 239.
— fjorvnrðss., 512.'

Handar-Leifr, sjá l.eifr.
Haraldr gainli, jarl í Orkncyjum, 127, 

147, 498
— gilli, konúngr, 75, 79, 80, 89, 

264, 413
— Gormss., I)ana-konúngr, 8, 30.
— Guðinas., konúngr, 65, 67.
— Sigurðars., baiðráði, konúrigr, 30, 

64-66, 70, 71 , 151, 156, 216, 
221.

— Sæinundarson (I Odda) Jónss., 
487, 514, 516, 544, 546, 553, 
630

— úngi, jarl í Orkncj'jum, 455.
Harðvig, crkibiskup, 67, 158, 230.
Haukr, bcrserkr, 5, 41.

Haukr Erlendss. (lögmanns) Ólafss., 
lögmaðr, 3, 9.

— Orinsson Fornas., Víga-IIaukr, 
657-659, 661.

— fjorgilss., 669.
Hávnrðr, biskup I lljörgyn, 507, 545.
— lögsögutnaðr á Hjalllandi, 362.
— slýrimaðr, 420, 421.

Iléðinn, Galdra-Héðinn, 12.
— Ólafss., á Ilúlum, 409.
— fjorbjarnars. Skagas., 7, 8, 44. 

47, 48.
Helga, í Gröf, 441.

— Hclgad. I.oplss., 680.
— Júnsd. (frá Svínafelli), 640.
— Sveinbjarnard. Hárdars. (svarla), 

640.
— Sæmundard. (tOdda) Jónss., 487, 

552.
— fjorvarðsd fjorgeirss., 409, 476. 

Helgi Ásbjarnars. Hrafnkelss. (Frcys-
goðaf, 4.

— bóndi á Lokinhömrum, 626.
— bóndi á Skciði, 441-443.
— Egilss. Sölmundars., 696.
— Eyríkss , úr Lángahlið, 409.
— Eyvindars (auslinanns), magri, 5.
— Gilss., 620.
— Illugas., í Kálfanesi, 605, 606.
— Kctilss. iflatncfs), bjólan, 10.
— Lambkárss. Gunnstcinss., 611, 

701.
— Loptss. Svartss., 679, 680, 699.
— Magnúss., 671.
— míms, 754.
— Skaptas., prestr, 85, 86, 418, 

419.
— Skcljúngss., prestr, 424, 425.
— Sveinss., 676.
— Vnlentinuss., 650.
— fjúrðars. fjóriss., 409.
— fjorgilsson fjorsteinssonar (hvíla), 

Brodd-Helgi, 24.
— Ögmundars., (rafakolls), biskup 

á Grænlandi, 429, 436, 503. 
Ilelias, spámaðr, 763, 765.
Herdis Arnórsd. Tumas., 489.
— Ilessad., iauðga), 487.
— Jónsd. Örnólfss., 697.
— Ketilsd., frú, 127-129,131, 133, 

137-139, 141, 309, 498.
— Klængsd., 409.
— Oddsd Álas , 676.
— Rafnsd. Sveinbjarnars., 620, 676-
— Sighvatsd., 408.
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llerdís Steinólfsd. ísleifss., 676.
— Sveinbjarnard. Bfudars. (svarta), 

640.
— (Ilöl'ða-) jjórðard. Bjarnars., 35, 

41.
Hermannus, pncnilentiarius páfans, 

690.
Hcnnundr, austmaðr, 446.

— Illugas. (starta), 5, 24, P5.
— Koðranss , áGilsbakka, 140, 147, 

284.
Ilerodes, konúngr, 765.
Hesthöfði Gunnarss., 429.
Ililarius, sjá lllugi lljarnars. 
Hildibjörg. 187, 188, 208, 259. 
Hildibrandr Grunss., prcstr, 812-814, 

878.
— jiórðars. (í Laufási), 455 

Hildigunnr Starkaðard. j)órðars.(Freys-
goðal, 4.

llildr, nunna, 167, 194, 208-207, 
239, 254-257.

Hinrili, biskup, 65.
— biskup á Hóliun, 630, 638, 682, 

707, 710.
— biskup i Stafángri, 545.
— 1., Englakonúngr, 80.
— II., Englakonúngr, 300, 432, 792.
— Konráðss., keisari, 61. 

Hjálmgerðr, 178, 251.
Hjalinr Áshjarnars., 409, 474.
Hjalti Magnúss. .(bískups) Gizurars.,

545, 551.
— prestr, 167, 203, 239.
— Skegg.as., á Núpi, 4, 9, 12, 

16, 17, 19-25, 60.
— jjórðars., á Holi, 163.

Hjörleifr Gilss., 544, 619, 620, 630,
631.

Hlcnni Ormss. (töskubaks), hinngamli, 
5, 24, 43

Hlöðvcr, l'rakkakonúngr, 420, 791. 
Hólmgaungu-Starri, sjá Starri Eyrikss. 
Hólmsteinn, 649.
— bróðir fiorgcirs 1 Holti, 697. 

Honorius IV, páfl, 752, 758, 764,
772.

Hral'nkcll Skcggias., 442.
Hramn (Hrani?), prestr, 613.
Hrani Koðranss., prestr, 634.
Hrcinn Hcrmundars. lllugas. (svarta), 

85.
— Ilermundars. Koðranss., 284,

487.
— Styrmiss. Hreinss., ábóti, 85, 86, 

168, 341, 416.

Hróaldr Eyríkss. Hróaldss., 4.
Hrtíi, biskup í Fœreyjum, 415.
Hrólfr. Landa-Hrólfr, 795.

,— Ulfss. Grimss., auðgi, í!o.
— Uppsala-llrolfr, 866, 867, 870, 

871, 870, 908, 909, 911.
Hrómundr Vikarss. Jorkclss., læknir, 

676.
Hruna-Gunnarr, sjá Gunnar.
llugbeitus, biskup af Kantaraborg, 8.
Húkúngar, 595.
Húubngi, 632.
Húnröðr, 428.
Húnþjófr (Gcir þjófr?), 640.
Hvamm-Sturla, sjá Sturla þórðars. 

Gilss
Höfða-|»óiðr, sjá jpórðr Bjarnars. Hró- 

aldss.
Högni Geirþjófsson Valþjófss., hinn 

heppni, 639.
— jjormóðars., hinn auðgi, prcstr í 

llæ, 284-287, 427.
Ilöskuldr, ábóti á iþíngeyruin, 822, 

823, 884.
— ábóti á Jjvcrá, 82.
— ,Hrollaugr?i Aras., 482.
— Atlas. Högnas. (hins hcppna), 

639.
— Gunnarss., 511, 512.
— Gunnarss., 523.
— Héras , 417.
— jiorbjarnars., 670.

lacinlhus, sanctus, 713.
Icronymus, sanctus, 486. 
lllugi, 383.

— Bjarnars., (Hilarius), prestr, 159, 
232, 790.

— llallkclss . svarti, 85.
— Ingiinundarson (prests) Illugas., 

32.
— Lcifss., 82.
— prestr, 711.
— rauði, 4.
— Jjorvaldss. (í Vatnsfirði) Snorras.

, 557.
Imi, 622

— Jjorkelss., 671, 676. 
índriði, sjá Eindriði.
Ingi Bárðars., konúilgr, 85, 86, 143, 

362, 498, 507.
— llaraldss., knnúngr, 407, 408, 

410, 414, 433
— Magnúss. á llvalskcri, 646-650,
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Ingibjörg, drotlníng, 731, 755, 765, 
795.

— Egilsd. Sölinundars., 696.
— Guðniundard. (dýra), 503, 522.
— Híikonardúttir (konúngs) Magnús- 

sonar., 833.
— Jdnsd. (fró Stokkseyri), 735.
— Lambkársd., 611.
— Oddsd. (af Söndum), 645.
— Snorrad. Sturlus., 487, 553.
— frórðard. (Laufæslngs), 589.
— Jjorgeirsd. Hallas., 409, 424.
— fmrvarðsd. fiorgeirss., 408.

Ingibjörn frorsteinss., 514.
íngigerðr Philippusdóltir Stemundars.,

688.
Ingileif, 23, 24.
íngimundr Einarss., prestr ít Rcykja- 

hólum, 29, 30, 418, 486.
— Grímss., 480.
— Hafrss. (auðga), 45, 46.
— Illugas. (Bjarnars.?), prestr, 32.
— Jónss., 540.
— Jónss., 554.
— Jónss., bróðir Karls óbóta, 419.
— Skútus., bróðir, 844, 856, 858, 

900, 903.
— fiorgeirss. Hallas., prestr, 408, 

409, 412, 413, 416-418, 420- 
426, 429, 430, 432-435, 829,

, 889.
íngirlðr Snorrad. (í Vatnsfirði) fiórð- 

ars., 653.
Ingjaldr, biskuo af Hamri, 831, 891.
— bóndi i Gröf, 441-443.
— Grímss. (glammaðar) fjorgilss., 

643.
— prcstr, 463.
— Snorras , mógr Hvamm-Sturlu, 

418.
Ingólfr Rórðars. (svarta) Atlas., 648.
Ingunn, í Gröf, 320. 

júngfrú, 241.
Ingveldr Eindriðad., 487.

— Halldórsd. Ilrandss. (örva), 619.
— Ormsd. Koðranss., 5.
—. fjorgilsd. Oddas., 408.

Innocentius III., páfi, 507, 711 
V., pófi, 700, 792.

Isak Gautas. (af Tólgu), 776.
Islcifr Gizurars. (hvfta) Teitss., bisk- 

up, 20, 53-56, 60-66, 68, 72, 
151-154, 157, 158, 162, 216, 
219-221, 230, 454.

— Grímss., prcstr, 241.

Islcifr Ilallss., á þverá, 613.
— Hallss., prcslr, 240. 

lvarr, í Múla, 511, 512.
— Ilcnteinss., bóndi, 618.
— galli, 413, 414.
— Guðlaugss., 713.
— Hólmr, herra, 680, 825, 886.
— Jónss., 481.
— fjórðars. Hafiiðas., 31.

Jakob, crkibiskup í Uanmörk , 698, 
792.

— greifi, 780.
— jórsalafari, 791.

Jórngerðr, móðir fjorvalds viðförla, 
35, 41.

Jálmundr helgi, konúngr, 401.
Jótvarðr, konúngr á Englandi, 698, 

792.
Jódis, 375.

— Ilcssad., 441-444.
Jófreyr, biskup í Orkneyjum, 545.
Jóhamar, bóndi, 622.
Jóhannes, sjó Jón Ögmundars. hclgi.
— baptista, 48, 293, 465, 470, 

575, 59i, 684, 783, 844.
— XXI., pófi, 701, 786, 792, 794.
— XXII., póíi, 831, 891.

Jólinn Valenlinusd., 646.
Jón, ó llvítstöðum, 457.

— ó Stokkseyri, 722, 735.
— Álason, 472.
— Arnþórss., 545.
— Ásgrimss. fjorsteinss., 715.
— Auðunnars., í Vaðli, 542.
— liirnus., 522, 523, 549, 551.
— bóndi ó Hóli, 611, 612.
— Brandss., ó Breiðabólstað, 424- 

426, 463, 649.
— Brandss., prestr, 503.
— bróðir fjorgeirs í Holti, 697.
— Brynjólfss., í Niðarósi, 742, 776, 

782.
— Egilss. (bónda) Einarss., prestr 

í llrcpphólum, 26.
— Egilss. Sölinundars., 696.
— Einarss., lögmaðr, 702, 707,715, 

717, 718, 722, 735, 736, 753, 
754, 770, 771, 794.

— crkibiskup í Niðarósi, 85, 86.
— crkibiskup í Niðarósi, 683-685, 

688, 689, 691-695, 697, 698,701,
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702,713-715, 719-721, 724, 
726, 728, 729, 734, 742, 743, 
745, 758, 759, 772, 773, 776, 
778, 783, 784, 791 , 792, 794, 
795.

J6n Erlcndss., á FerjubokUa, 381.
— Erlendss., preslr i VillíngahoUi, 

3, 4, 29, 89, 639.
— Eyjólfss., 504, 505.
— flæmíngi, prestr, 799-803.
— Gizurars. (biskups) Isleifss., 71.
— Gizurars. ]>orlákss., á Núpi, 76, 

107, 127.
— Hallddrss., biskup í Skálholti, 

837, 838, 843, 850, 851, 864, 
856-868, 870, 871, 876, 896, 
900, 903-909, 911, 912.

— Helgas. Lambkárss., 765-767.
— Iiinn fyrri, knútr, biskup á Græn- 

landi, 430, 432.
— hinn siðari, biskup á Grænlandi, 

135, 147, 486, 502.
— liirðmaár, 408.
— Holt, prestr, 734, 736, 738, 

740, 742, 749, 776, 779, 782.
_ Hunröðars., 426-428.
— írski, biskup, 64.
— Ketilsson, brúðir frú Hcrdísar, 

138.
— Ketilss., prcstr , kallaðr Fljöta- 

biskup, 439.
_ Koðranss. (prests) Hranas., prestr, 

831, 835, 840, 841, 865, 891, 
898.

— korpr, 754, 758.
_ kuflúngr, konúngr, 432, 433, 

447.
— Ljótss., ábdti i Veri, 116, 304, 

313, 365, 545.
_ Loðmundars., 487.
— Loptss. Samundars. (fróða), í 

Odda, 82, 83, 99, 127, 128, 131, 
132, 145, 147,-273, 282-284, 
289-293,320, 450, 458,619, 
647, 650, 686.

_ lairdjúpr, prestr, 586, 587.
— Ofeigss., 510, 513, 514.
— Ólafss. Jónss., 680.
— Ormss., prestr, 772, 774, 775, 

777, 779.
— Ormsson (brciðbælíngs) Jónss., 

487.
— Pétrss , 548.
— Pétrss., prestr, 784.

Jón prestr, 180.
— Sigmundars., cldri, 85, 86, 416.
— Sigmundars., ýngri, 468, 471, 

476, 497, 503,t 671.
— Sigurðars., í Ási, 715.
— Skeggjas. Snorras., 533,
— Skúinss., ráðamaðr i Skálbolli,

686.
— Snorras. Sturlus., murti, 548, 

551, 553, 696.
— Slcinólíss., 616.
— Sleinólfss. Isleifss., 676.
— svarti, prcstr, 241.
— Sörkviss., konúngrí Svífjóð, 507.
— Jjórðars. (Jiórarinss. ?), 520.
— jjorgrímss.(J}orgeirss.?),áJ)verá, 

602-604.
— jiorsteinss., á liúlu, 663, 671, 

67o.
— jjorvarðss., prestr, 29, 30.
— Ögmundarson iþorkelss., helgi, 

biskup, 27, 29, 31, 55, 56, 63, 
68, 69, 73, 75, 84, 85, 151- 
212, 215-260, 407, 454, 459, 
466, 468, 469, 615, 616, 790, 
794, 814, 815, 831, 834, 877, 
890, 891.

— Örnólfss., 534, 697.
Jóngeirr, prestr, 841, 899.
Jóra Klængsd. (biskups) jiorstcinss., 

449.
— jjorgeirsd. Hallas., 409.

Jóreiðr Oddleifsd., 651, 652, 654.
— jjórólfsd., 649.

Jórunn, 328, 358.
— Kálfsd. Gultormss., 503.
— Snorrad. (í Vatnsflrði) jjórðars., 

652, 653.
Jóscppr, í Súðavík, 661, 671.
Jörundr, 388.

— crkibiskup í Niðarósi, 756, 758, 
772, 775-779, 783-785, 795, 
799-806, 808, 809, 815, 822, 
837, 879, 884, 895.

— Hrafnss. (lieimska), goði, 17.
— Sigmundars., 679
— jjorstcinsson, biskup á Hólum,

609, 681, 683, 684, 697, 698, 
702, 708-711, 714, 715, 729- 
731, 733, 737, 750, 764, 772, 
775, 778, 779, 783, 789, 792- 
797, 801, 806, 807, 809,
812-817, 819, 820, 822, 823, 
825-830, 839-841, 845, 847, 
856, 857, 862, 864, 869, 870,
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878 -880, 882-888, 897, 899, 
903, 906, 907, 911.

Káll'r, l)úndi, 445.
í ECra-Ási, 790, 791, 793.

— Ásgeirss. (æðikolls), 18, 61.
— Gultorinss., á Grund, 503-507, 

522.
— Kúlfss., 852.
— Ljótss. íprests) Ilcfss., 610, 611.
— piltr, 190, 191.
— Snorras. (á Mel), 147, 148.

Iíali llalldórss., 653, 654.
Karelar, 712.
Kári, 458.

— Uunólfsson, ábóti á jjíngeyrum, 
300, 432.

— Ögmundars. (akraspillis) Jióriss., 
Vikinga-Kári, 19.

Karl, ábóti á Jdngeyrum, 114, 352, 
417, 419, 429, 436 (1), 465, 
503.

— bóndi í Garðshorni, 388, 389.
— Iiinn auðgi, 831.
— Koðranss., 417.
— konúngr á Púli, 732, 791. 

Karlamagnús, 822, 824, 884, 886. 
Kárr, 327.
— Geirmundnrs., múnkr, 674, 675. 

Katla lljaruard , 616.
Katrín, obbndís á Rcynistað , 375, 

376.
Ketilbjörg, mmna, 466 
Kctilbjörn Ketilss., gainli, 26, 27, 31, 

60.
— klerkr, 748.
— Tcilss. Ketilbjarnars., 27.

Ketill, 647, 648, 650.
— ábdti, 548.
— Digr-Kelill, 24.
— fíflski, 12.
— Gizurars. fhvíta) Teitss., 60.
— Grundnr-Ketill, 418.
— Guðmundars. 29, 30,
— Hnllss., 848.
— Hermundars. Koðranss , ábóti á 

H.elgafelli, 140, 515.
— íngjaldss., 510, 516, 550.
— Kálfss., 408.
— Kctilss. (prests) X>orlákss., 705, 

725, 730, 736, 738.
— Loptss., í Iliiurdnl, 685, 687, 

688, 690, 695.
— Oddss , prestr, 550. •

Ketill Pálss. (biskupsl Jónss., 128,
138, 439, 487, 488, 507,

— prestr, 533.
— Skíðas. igamla), rcfr, 3, 35, 41.
— jþorláksson , hcrra, 833, 835, 

839, 860, 864, 892, 894, 897, 
907.

— fiorlákss., preslr, 553, 695, 705.
— Jjorleifss. (í Hilardal) Jorlakss., 

133.
— fjorsteinss., biskup á llólutn, 

29, 31, 70, 72, 73, 77, 78, 80, 82, 
168, 206, 207, 241, 256, 299.

Iiirjalax, konúngr, 30, 70, 173, 246.
Kjnrtan, á Iíúlu, 663.

— Ásgeirss., Knattars., 651.
— Glafss. (pá), 18, 19.

Iílauli jjorvaldss. Refss., 6, 7, 43, 
44.

Klcmct, á Gnúpi, 734, 759.
— Atlas., bóndi, 841, 842, 899.
— bóndi, 828, 888.

Kleppjárn Hallss. Klcppjárnss., 503, 
551.

— prcstr, 445.
Klængr Aras. Jjorgcirss., 409.

— Eyjólfss., 437.
— H.nltns., prestr, 871.
— Klcppjárnss., (prests), 408, 505, 

506.
— steypir, 801.
— Tcitss., í Haukadal, 680, 711, 

744, 747-749, 762.
— ^jorstcinss., biskup í Skálholti, 

62, 71, 80-86, 96, 98-100, 165, 
168, 238, 240, 270, 272-274, 
299, 355, 396-398, 403, 407, 
414, 419

— |jorstcinss. Runólfss., 441.
— X)°rva'<*ss- Gizurars., 144, 488, 

495.
Knútr, í Flatcy, 366.
— hclgi, konúngr, 71, 72.
— konúngr I Svíaríki, 147, 446.
— lávarðr, 425.
— prestr, 529, 540, 550.
— Valdimarss., konúngr, 130, 181.
— sjá Jón hinn fyrri, biskup á 

Grænlandi.
Knöttr Jjjóðrekss. Rjarnars., 4.
Koðran Eilífss. (arnar) Bárðars., 3, 

5, 35-41.
—. Hranas., prestr, 826-828, 830, 

831, 833, 887-890, 892.
Kolbeinn Arnórss. Tuinas., úngi, 455,
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456, 545, 548-552, 554, 556- 
558, 584.

Kolbeinn Ilergss., 671, 674, 675.
— Bjarnars., jarl, 696, 822, 884.
— Eindriðas., 742.
— Flosas., lögsögumaðr, 66.
— hrúua, í Orkncyjum, 641.
— húskarl, 666.
— Hngnas., 680.
— Jónss., 542.
— kaldaljrts, 487, 585.
— ketmhryggr, 780.
— Sighvalss. Sturlus., 552, 557.
— Turnas., 141, 142, 211, 408,

419, 448, 450, 457-460, 465,
467, 470-479, 488-496, 49«,
500, 501, 560, 561, 566-569,
586, 662.

— jjtírðnrs. íFreysgnða), 4, 18-20. 
Kolfinna liinarsd. fvorgilss., 655.

— fjorvaldsd. Gizurars , 488.
Kolli Helgas., smiðr, 829, 889.

— Jjorlákss., 409.
— fjormtíðars. Kollas., 409.
— fiorsleinss., 547.

Kollr, sjá Kolr.
Kollsveinn Itjarnars., 482.
Kolr, á Lœkjarbug, 15.

— biskup, 68, 64.
— Isakss., 425.
— Kelillijarnars. Tcitss., 27.
— norramn, IH2.
— Jjorkclss. Kolss., Víkverja biskup, 

27, 63,# 16H, 219.
Kolskcggr Asbjarnars., frtíði, 23, 24
— Eyríkss., hinn auðgi, 487, 545. 

Koltorfa Skcggjad., 21.
Kolþerna, 365.
Konáll Sokkas., 493,493,500,569,581. 
Konráðr (Konradin) kcisari, 791. 
Kórmakr Asbjarnars., 671. 
lirákr Hrtímundars. (læknis) Vikarss., 

læknir, 676.
—• Itafnss. Sveinbjarnars., 557, 676.
— Sigmundars. Gunnarss., 676.
— frtírarinss. frorkclss., 649, 650, 

654.
Kristin, drottning, 420.
— drottníng, kona Pbilippus, 506. 

Kristoforus, 795, 825, 885.
— hertogi, 800.

Kygri-lljörn, sjá lljörri Hjaltas.

Lafranz, sjá Laurentius.
Lainþcrlus, biskup, 75.

Lambkárr Gunnslcinss., 599.
— jvorgilss. Gunnsteinss., 460, 464, 

472, 475.
Langlíf Ilaraldsd. (jarls), 487.
Lang-Ormr, sjá Ormr.
Laufæsingar, 448.
Laurcnlius Kálfss., biskup á lltílum, 

787, 789**28, 832, 834, 836- 
889, 891-914.

— píslarvottr, 774, 780, 786, 791, 
858, 872, 874.

Lcggr, prcslr, 140.
Lcifr Eyríkss., (rauða), liinn lieppni,

20.
— Grafar-Leifr, 548.
— Ilandar-Lcifr, 500.
— sveinn, 187, 208, 259.
— fvoibcrgss. (frorgeirss.?), 500.

Lemmarus, sjá I.iemarus.
Lco IX., páfi, 27, 61, 151.
Leofredus, sanctus, 683.
Leonardus, sanctus, 445.
Liemarus, erkibiskup, 67, 158, 230.
Ljtíðarkeptr, 14.
Ljtílr, (Sela-) Eyríkss., 653, 654.

— Hallss., áhtíti á jrverá, 376, 801.
— Itefss., prcstr, 610, 611.

Loðinn lögmaðr, 806.
— leppr, hcrra, 715, 717, 719- 

723, 725, 727, 729, 738, 741, 
744, 776, 794.

Loptr Ilálfdanars. Sæmundars., 688, 
690, 692, 734, 751.

— Uclgas. Loptss., 679, 716, 717, 
721 , 722, 725-730, 738, 741, 
744, 763, 765, 769.

— Ketilss. (prcsts) jrorlákss., 734.
— Markúss. Gíslas., 645, 648-650, 

657-661.
— Pálsson (biskups) Jtínss., 128, 

138, 143, 486 -488, 514, 516, 
545.

— Svartss., 679.
— Sæmundars. (í Odda) Haraldss., 

herra, 783, 825, 886.
— Sæmundars. (frcíða),Sigfúss., 127, 

647.
Lucns, guðspjallamaðr, 95, 269.

Maga-ltjörn, sjá Björn.
Mognús I Ási, 734.

— Ámundas., 423, 428.
— Itirgiss-, Svlakonúngr, 698, 701, 

792.
— Einarsson Magnúss., biskup i
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Sk/ilholii, 75-79, 91, 265, 266, 
299.

Mngmis Ejríkss., stnck, konúngr, 833- 
835.

— Erltngss. (skakka) konúngr, 100, 
230, 274, 300, 391 ,411, 415, 
420, 428, 429, 433.

— Gizurars. Hallss., biskup I Skál- 
bolti, 117, 123, 133, 135, 144, 
306, 310, 474, 480, 481, 486, 
506, 507, 545, 548, 550, 551, 
619, 679.

— Guftmumlars. (gríss), gtíði, 497.
— Hákonars., konúngr, 609, 681, 

684, 688-692, 698, 701 , 702, 
705-710, 712-714, 7l7, 719- 
721 , 724, 726, 731, 742, 745, 
789, 791, 792, 794.

— Haraldss. Sigurðars., konúngr, 65.
— Hclgas. l.mnbkárss., 765.
— Helgas. Loptss., 680.
— Iielgi, Eyjnjarl, 72.
— Ingas. Magnúss., 647.
— jarl í Orkneyjum, 701, 792, 877.
— Magnúss. (jarls), jarl, 701,732, 

792.
— Markúss. Gíslas., 645, 648, 661.
— tnúnkr, tolusvcinn, 584.
— Olafss., berfætti, konúngr, 72,127.
— Olafss., góði, konúngr, 65, 66, 

156 , 157, 221-223, 226, 227, 
639, 640, 773.

— 1‘étrss., 721, 736, 742, 754, 756.
— Sigurðars., blindi, konúngr, 76,

79, 80, 89, 264.
— Steinólfss. íslcifss., 676.
— 'fjórðars., prestr I Keykjaholli, 

29, 76, 286, 287, 487.
— Jjórðars. Aras., 675.
—• Jjórðars. (Tolla-) ^þóriss., prcstr, 

652, 653.
— fiorlákss. Guðmundars. (gríss), 

679-681, 716.
— Jjorsteinss (Síðu-)IIallss., 75.

ðlakan, stýriinaðr, 276, 393.
Málfríðr, frú, 838, 896.
Máni, í Gnúpufelli, 715.

— Ásgrfniss. jþorstcinss., 715, 754.
— hinn kristni, 46.

Már, 531.
— Atlas. (rauða) Úlfss., 4.
— Eyjólfss., 422.
— Finnss., 436.
— Grimss. Vikarss,, 676.
— preslr, 498.

Margrét Alcxandcrsd. drottníng, 724, 
743.

— Ámundad. Úlfss., 654.
— Ilarkard. Ormss., 716.
— drottníng, 638, 791.
— droltníng, kona Sverris, 502.
— Eyríksd. (konúngs), 806.
— hin liaga, 143, 144.
— Hclgad. Svcinss., 676.
— Sæmundard. (I Odda) Jónss. 487. 

ðlaría (Maríumcssa, Maríuvers o. s.
frv.), 160, 209, 419, 421, 438, 
440, 453, 454, 477, 478, 569, 
570, 583, 588, 590, 591, 593-
595, 597-601 , 630, 645, 781, 
873.

María Magdalena, 791.
Marín jjorkelsd., 676.
Markús, biskup i Suðrcyjurn, 714.

— Gíslas. þórðars., á Rauðasandi, 
449, 645-650, 657.

— Skeggjas. Iljarnas. (spaka), log- 
stígumaðr, 28, 29, 68, 72, 158, 
231.

— Svcinbjarnars. Ilárðars. (siarta), 
640.

— fjórðars. (I Hæ), Böðvarss., 548. 
Marteinn, biskup i Iljörgyn, 507.

— Hrandss., 644.
— hinn hclgi, 109, 169, 197, 199, 

242, 294, 468, 594, 782.
— Jónss., 533.
— Márss., 696, 697.

Marlinus, páfi, 715, 732, 794.
— sjá Marteinn liinn hclgi. 

Maximinus, sanclus, 791.
Myrkjartan, konúngr, 227.
ðlögr ðlögss., á ðlýrum, 462, 652, 

658.
iMörðr óradija, 4.

Naboth, 765.
Naddr (Naðr) Jjórarinss., 494, 495, 

568, 569.
Narfl, 17.

— 191, 211.
— 734.
— frá llrckku, 482.
— biskup í Iljörgyu, 708, 713, 714, 

743, 758, 776.
Snorras. (frá Skarði,) prcstr, 481,

596, 597.
Nikulás af Thracia, 691.

— hiskup I Bár, 72.
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Nikulás, bfskup í OsW, 143, 607, 
545, 573.

— IU'rgþórss. (ckki Bergss.), ábóti 
á fjvcrá, 87, 407, 415, 571.

— kúlungr, 507.
—• Orldss., 700, 709.
— III., páfi, 70(i, 7 15.
— IV., páfi, 772, 794.
— prestr, 380, 381.
— Sigurðars., 85, 86, 419.

Njáll, 767.
— biskup i Stafángri, 147, 498.

Oblauflr Hallvarðss., mcistari, 785, 
793.

— 'Jjorstcinss., djákni, 849. 
Oclinbonus, kardínáli, sjá Adrianus

IV. páfi.
Oddi, d.akni, 682, 683.

— Ögmundars. (prcsts), 511. 
Oddkatla, 611.
Oddlcifr Jónss., á Skálmarncsi, 670. 
Oddný, 195, 257.

— 377.
— barnamóSir Snorra Sturlus., 487.
— Knútsd., 207.
— Magnúsd. (prcsts) Jjóröars., 75.
— Stcinólfsd. iprests) Ljótss., 669.
— Jrorgeirsd. Ilallas., 409.

Oddr, 383.
— á Söndutn í Dýrafirði, 645.
— Álas., 554, 676.
— Gizurars., prestr, 425, 476.
— Guölaugss., af llöskuldstöðuin, 

557.
— skeiðkollr, 511.
— Snorras., tnúnkr á fjíngcyrum, 

9, 22, 26.
— Svartss. Loptss., prófastr, 746, 

748, 761, 762. •
— Toll-Oddr (Koll-Oddr), 426-428.
— Jýórarinsson Jónss., 611, 707, 

708, 710-712, 715, 794.
— Jjorvarðss. Jtórarinss., 715. 

(ifcigr, bóndi, 451.
— Hjörleifss. Gilss., 619.

Ólafr, 321, 3o0.
— á Eyri, 612.
— á Ilaukagili, 5, 41.
— á Kirkjubóli, 605, 606.
— af Sleini, 558.
— austmaðr, 437.
— biskup á Grænlnndi, 715.
— Arnórss., 734, 783, 786.
— Guðbrandss., ógœl'a, 413.

Olafr Guðröðars., 545.
— Ilalldórss. (lángs), 703, 704.
— Ilaraldsson, belgi, konúngr, 53, 

65, 66, 151, 152, 156, 158, 216, 
218, 221 , 453, 470, 639, 743, 
780, 785.

— Haraldss., kyrri, konúngr, 65, 70- 
72.

— Helgas., 671.
— Hjaltas., skólamcistari á Hólum,

827, 840, 843, 846, 850, 888, 
898, 900, 902.

— Iljörleifss. Gilss., ábóli á Helga- 
felli, 6i9, 685, 696.

— Höskuldss., pá, 4, 18.
— Jónss., á Ilofi, 680.
— júnkæri, 791.
— Klukkus., 418.
— konúngr í Suðreyjum, 485, 563.
— Magnúss., konúngr, 72, 176.
— Magnúss., prcstr, 734, 752.
— Oddss. Álas. 676, 708.
— Ragneiðars., herra, 768-776.
—■ skirvill, 506.
— Tryggvas., konúngr, 5, 8-11, 

16 , 18-22, 25-27 , 32, 49, 50, 
158, 173, 230, 246.

— ftórðars., bvltaskáld, 543, 544, 
629, 6.31.

— Jjorstcinss., 671.
— ftorsleinss., í Saurbæ, 420. 

Olleifr, prcstr, 510.
Ólöf Auðunnard. (biskups, rauða),

828, 888.
— Ilroddad. 682.
— Röðvarsdóttir (hersis), Víkínga- 

Káras., 19.
— Eyjólfsd. (stafhyltíngs), 286. 

Ortnr, 360.
— í Holtuin, 679.
— frá Rcyni, 721.
— ábóti, 503.
— biskup í Osló, 546.
— bóndi á Hjalla, 388.
— Dagss., prcstr, 775, 777, 779.
— Eyjólfss , kapalín, 111, 114, 115, 

292, 297, 302, 303, 425, 451, 
489.

-- Fornas., 657.
— gamli A Rauðalæk, 281.
— Gelliss. Ormss., 656.
— Grímss., 754.
— Hallas. (Itvita), 656.
— Jónss., brcidbælingr, 117, 123, 

131, 133, 135, 282, 305, 310, 
486-488, 507, 697.
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Ormr Jiínss., ýngri, Svínfellíngr, 137, 
-177, 535 538, (179.

— Kla-ngss. lcitss., 711-719, 761, 
762, 761.

— Iioðranss. Kilífss. (arnarj, 5,21, 
35, 41.

— Lang-Ormr, prdfaslr, 811, 898.
— Skeggjas., 671, 675.
— Steinss., biskupséfni, 837, 895.
— steypir, 821.
— fidriss. (sncpils) , töskubak, 5.
— ýjorlkksson Guðmundars. (gríss), 

679.
— ýjorstcinss., biskupscfni í SkM- 

bolti, 835, 837, 893-895.
— Ögmundars., í KirkjUbæ, 715.

Orný (rángl) , sjá Arna
Orækja Snorras. Stnrlus., -187, 552, 

551, 556-558, 581, 592, 602.
Osk fiorvarAsd. (hins auflga;, 503.
Ospakr, konúngr i Suftrcjjutn , 551.
Osvífr Helgas. Ottarss., spaki, II.
Óttarr. 649.
Otti, keisari, 507.
Ottd hinn úngi, keisari, 9, 49, 50.
Oxi lljaltas. ijjdrðars.j, 163, 235.

Páll, á Hvalsnesi, 715.
— austinaðr, Itrcnnu-I’áll, 419.
— biskup i Itjörgyn, 101, 275, 392, 

415, 555.
— erkibiskup i Niftardsi, 813.
— Ingjaldss. (prests), 463.

- Jdnss. Loptss. , biskup f Skál-
holli., 81, 92, 110 , 112, I I l-
117, 1 19, 120, 123, 121, I 27-
148 ., 267., 282 , 295, 296, 299,
303-305 , 307, 309, 310, 3I3,
316, 319, 321 , 325, 331, 336,
337 , 3.39-341 , 316, 352, 360,
401 , 415, 416,i 418, 4I9, 455,
456, 458, 459 , 462, 463,i 466,
479, 480,, 481 , 187 -489,, 503,
573, 619, 691, 695.

— Ketilss. (|ircsts) Jjorlákss., 731.
— Márss., 696.
— posluli, 97, 100, 102, 105, 108, 

115, 230, 271, 271-276, 278, 
291, 392, 421, 470, 615, 683, 
753, 769, 780, 837.

— prestr, á Eyri, 554.
— Surtss., 650.
— Sæmundars. (i Odda) Jdnss,, 487, 

507.

Páll Sölvas., prestr, í Rcykjaholti, 
79, 98, 109, 112, 272. 291, 129.

— Jjdrftars. (i Vatnsfirði; Jjorvaldss., 
32, 85, 416, 419.

— Jjorsteinss., prcstr, 831, 813, 
819, 859, 891, 900, 904.

Paschalis II, páli, 30, 69, 71, 161, 
162, 173, 233, 234, 216.

Pntickr hinn hclgi, 86.
Paulus, sjá Pall postuli.
Pélr, af Aragon, 752.
— af Eiði, hcrra, 796-798.
— Itárftars. Snorras., 482, 516,

518, 671, 671-676.
— biskup í itjörgyn, 792
— biskup í Orkneyjnm, 732.
— biskup í Rdiskcldu, 130, 507.
— Bjarnars., 616.
— crkibiskup f Niðardsi, 545, 516.
— glufsa, 431.
— pnstuli, 67, (01 , 151, 230,

453, 151, 470, 571, 572, 769, 
780, 837.

Pctrus, sjá Pétr postuli.
— biskup, 63.
— Hispanus, sjá Jolianncs XXI., 

páfi.
Phibppns Árnas., 611.
— titaldvini Hcinrekss.?) af Flæm- 

fngjalandi, 363-
— llaglakonúngr, 506, 507.
— Ilirgiss., jarl, I 17, 456.
— Frakkakonúngr, 698, 752, 792.
— Símnnars., 498.
— Sviakonúngr , 30, 70, 71, 173, 

216
— Sæmundars. (f Odda) .lönss., 487, 

553, 630.
Pílatus, 765.
l'rotus, sanctus, 713.

Rafn Ámnndas., 507.
— Jdnss., bdndi f Glaumbæ, 834, 

855, 858,_ 893.
— Oddss. Álas., herra, 609, 676, 

689, 690, 695, 702, 706-708, 
710, 712, 716, 721, 722, 726, 
730-732, 735, 736, 738-710, 
742, 741, 715, 717-772, 774- 
786. 792, 791.

— Svcinbjarnars. Itárðars. (svarta), 
á Eyri. 477, 478, 481, 481-486, 
506, 538, 557, 562, 561, 565, 
021, 639-615, 647, 619, 650, 
652, 654-676.
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Ral’n Uirhéftinss., löfjsöpurnaflr, 80.
Rapnheiðarson = Jjörarinss. J»or- 

kelss. (s. fjiírarinii).
HagnheiAr Aronsd. Bárðars. (svarta), 

051, 655, 057, 003, 669.
— Itjarnaid., 015.
— húsfiii, 7, 41.
— frórhallsd., 92, 127, 267, 282, 

289, 292, 293.
Ragnhjldr, kona Arons Hjörlcifss., 

632, 636.
Randalin Pliilippusd., 710.
Rannveig, 179, 254.

— í Austfjörðum, 451, 451, 471.
— Teilsd. (í Haukadal) Isleifss., 

31.
— Úlfhcðinsd. Rollas., 409.

Remigius, sanctus, 713.
Rikarðr Ijónshjaita, konúngr, 147, 455, 

150.
Rikinni, prestr, 108, 173, 174, 239, 

210, 210, 217.
Uita- lljörn, sjá Itjörn.
Rúðólfr, biskup, 65.
Runólfr amma, prestr, 821.

— Kclilsson (biskups) Jrorsteinss., 
82,, 430.

— Ólafss., Abóti í Viðey, 702, 710.
— Sighvatss., ábóti (á iMúnkaþvcrá?;, 

507.
— Sigmundars., ábóti i Veri, 081, 

085 , 088 , 708, 709, 711-713, 
727, 730, 733, 737, 760, 769- 
772, 777, 778, 783, 785, 780.

— Ulfss. (örgoða,) Jörundars., í Dal, 
4, 17-20, 25.

— Jrorleikss. Jrórarinss., 30, 72.
Rögnvaldr Hallkelss., jarl, 507.

— kali, jarl i Orkneyjum, 32, 139.
— Kárss., 540, 511, 622, 021-

020.

Solbjörg (iuttormsd., 504.
— Kcliisd., 055.

Salómon. konúngr, 89, 109.
— prestr, 807, 819, 882.

Sámr Itrandss., 052.
— Símonars., prestr, 610.

Saul, konúngr, 363.
Sela-Eyríkr, sjá ICyrikr.
Scldadir, 613, 005.
Sclkolla, (lagð, 507, 601, 005, 607, 

008.
Síðu-Hallr, sjá Hallr Jjorstcinss.

Sigl'ús Grlmss., 138, 139.
— stobbi, 721,

Sighvalr, 116, 304.
— auðgi, 702.
— Halfdanars. Sæimmdars., 012,

088, 090 , 092- 095, 097, 705,
731, í ö I . 708, 770, 778.

— landi, kórsbróði r í Niðarósi, 090,
091 ,, 708, 758, 705,, 772, 785,
802, 803, 819, 892.

— fllvamm- ) Sturlus., 458, 480,
488,, 490, 197, 500, 501, 505,
507, 511-•515, 521 - 521, 529,
531- 533, í115-518, 552-558,, 581,
589 , 592 , 619, 020, (335, 058-
602, 070.

— Jyórðais , 449.
—• Jiorkelss., 671.

Sigmundr Gunnarss., 670.
— Ormss. fgatnla), prestr, 147, 

148, 437, 155, 015.
— snagi, 528, 529, 544, 590, 

591, 030, 038.
— svalr, 500.
— *Jvorgilss., 31.
— ögmundars. (Digr-) Helgas., 690. 

Sigríðr, 189, 208, 211, 212.
— Arnórsd. Tumas., 489,
— Eldjárnsd , af lispihóli, 109.
— ilafliðad. Márss., 31, 651.
— Haíþórisd Ásgautss., 539, 619- 

021, 029, 630.
— Tiimad , 409, 418.
— Úlfhéðinsd. Kollas., 410
— Jjórðaid , á Gnúpi, 052.
— Jiorvarðsd. Jjnrgeirss., 408. 

Sigurðr, í lllíð, 750, 795, 790.
— i Hvainmi, 090.
— álióti i ilalsnu, 765.
— Ákason, 53
— eikibiskup i Niðarósi, 515, 518, 

551, 551, 585, 729, 731, 759.
— Eyvindars., 510-512, 623-020.
— formaðr, 611.
— Haialdss.. 619.
— hrafnasveltir, 515, 510.
— jarl, 411.
— .lónss. Lo)itss., 282.
— Magnúss., Jórsalafari, konúngr, 

75, 162, 170, 234, 250.
— munnr, konúngr, 85, 80.
— Ormss. (gamlai, á Svínarelli, 

280, 281. 137, 450, 458, 459, 
407-470, 170, 478-481, 487- 
490, 492, 493, 495, 496, 499, 
501, 504, 507, 571, 685.
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Sigurðr Siglnntss. (auilga), scltjörn, 
7()i, 821, 88G.

— slembidjákn, 70, 80, 108.
— snirtill (sindill?), skrifari, 861, 

005.
— steikari á lliilum, 876.
— Svcrriss., lávarör, 166.
— ullstrcngr, 157, 222,'225, 226.
— Vigfúss., 61 1.
— jjdrðars., húskarl, 618.

Sigvnldi, 812, 800.
— (Strút-) Ilaraldss., jarl, 26. 

Sigvarðr, biskup i Skálholli, 081-683,
605, 716, 710.

Símon lljarnas., 663.
— Jörundars., í llici, 20.
— Káras., <136.
— liinn mikli, prcstr, 178.
— postuli, 782.
— preslr, 178.

Skagi Skoptas., 44.
Skáld-Refr, 15.
Skapti, prestr, 368.
Skeggbjörn, í Hltarncsi, 12-15. - 
Skeggi, á [rvottá, 734.

— Ásgnutss. (Jtíðurss. ?), 21.
— húskarl, 137.
— Klængss., 611.
— Markúss., 420.
— Njálss., í Skúgum, 476, 751.
— Snorras., 533.
— jitírarinss. ifýlsennis) fitírðars., 

6, 43.
Skíði llárðars , hinn gamli, 3, 35, 

41.
Sktígúngar, 118.
Skúli Egilss. Skúlas., 31

— hcrtogi, 507,515,510,555,630, 
031.

— ítigas., ráðsmaðr á Htílnm, 828, 
830, 855, 873-875, 880, 807, 
013.

— jjorstcinss. Egilss., 5 
Skúinr, 731.

— hinn litli, 508, 500. 
Skurð-Grlmr, sjá Giíinr Skútus. 
Skæringr, prestr, 402, 500.
Snjtílfr Sumarliðas., prcslr, 813,811, 

827, 828, 835, 812, 851, 855, 
888, 880, 803, 800.

Snorri, á Völlunr. 437.
— í Ásum, 721.
— í III.ð, 738.
— í Skálavik, 461.

Snorri Arngcirss., 424.
— Assabani, 411.
— Hárðars. (svarta), 651.
— Bárðars. (prests; Snorras., prcstr, 

463, 472, 482.
— Egilss. Sölmundars., 606.
— Grímss. Snorrns., 430, 495, 198.
— Ingimundars. digri, hcrra, 731, 

738, 710, 770.
— Kálfss., á iMcl, 112, 118, 410.
— Ivnrlscfniss., 72.
— Magnúss., 614.
— Narfas. (Skarðs-) Snorras., 725, 

727, 730.
— prestr, 529.
— Snorras., 437, 455.
— Sturlus., í Ueykjaholti, 286, 457, 

158, 486, 487, 107, 499-501, 
507, 508, 513, 531, 516, 518, 
551-551, 556, 571, 592, 610, 
662

— Svertíngss., 70.
— jjtírðars. jjorvaldss., í Vntnsfirði, 

32, 416, 411, 651, 652.
— jiorgrímss. jjorstcinss. (jiorskn- 

bíts), goði, 1, 22, 25, 66.
— jjorvaldss. (í Vntnslirði) Snorras., 

451.
Snæbjörn, btín'di á Bústöðum, 390.
Snælaug Högnarl. (í Bæ), 281-287, 

427.
Sna-rir ninrikss., 671.
Soklti Eyjtílfss., 418, 503.
Solveig Jónsd. Loptss. , III, 158, 

176.
— Jónsd. Sigmundars., 176.
— Loptsd., í Lönguhllð, 812-811, 

878.
— Sæmundard. (i Odda) Jtínss., 187, 

551.
Stílvör Ásgrímsd. jjtírhallas , 31.
Spak-Böðvarr, sjá llöSvarr Öndtíttss.
Starkaðr Bjarnars , kjapti, 511.
— jjórðars. (Freysgoða), 4.

Starri Eyríkss. li Goðdölum), Htílm-
gnungu-Starri, 4

— Sveinss., 495.
SleHán Haukss., prestr, 812-811, 

899, 900,
Stefnir jjorgilss. Eilifss., 0-11, 21- 

26, 49.
Slcinbjörn Hiðabrtíðir, 502.
Stcindtírr Bjarnas. (úr llolti), piegtr, 

462.
— ferjumaðr, 330-332, 351-356.
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Steimlrtrr Sokkas., príor, 868, 910.
— Jjorlákss., á Eyri, 109. 

Steinfirimr, 500.
— Ásgeirss., 671, 675.
— Ólafss., 671.
— Teitss., á Kambi, 608.

Stcini fiorvarflars., prcstr, 285. 
Stcinmoðr Bjarnars. Jjórsteinss., 716.

— Gunnarss. Oirijólss., úr Djúpa- 
<Jal, 5.

Sleinn, proslr, 197, 168, J69.
— fjórðars. (Frcysgoða), 1. 

Stcinolfr, bdndi, 'i09, 2I0.
— bróðir hcrra Jjorvarðar, 616.
— Isleifss., 676.
— Ljótss., prcstr, 619, 667-669. 

Steinunn Egilsd. Solmundars., 696.
— lngjaldsd., 652.
— Jónsd., í Haukndal, 719, 761- 

763.
— Jónsd. I.optss., 176
— móðir Skáld-Refs, 15.
— Rafnsd. Svcinbjarnars., 076.
— Sivinundard. Guunarss., 676.
— Sturlud. Jjórðars., 421, 118,

619.
— Jjórðord. Oddlcifss., 639, 610, 

651.
— Jjorgrímsd., húsfreyja í Skálholti, 

66, 68, 69.
— Jjorstcinsd , á Grjótá, 110. 

Stcinvör Sighvatsd. (í Odda), 552, 
688, G89, 693.

Stephán, sjá StclTán.
Stcphanus, biskup, 63.
Sturln, bóndi, 701, 705.

— Bárðaró. Snorras. , djákni, 172, 
660, 66G, 667, 671, 671, 675.

— Hálfdanars. Sæmundars., 688, 
690, 692.

— Jónss. (prcsts) Pðtrss., 781.
— Rafnss. Oddss., 775, 781.

■ Sighvatss. Sluirlus. , 512, 515,
521, 523, 521 , 526- 531, 510-
511, 516-518, 551 , 552, 551,
555 , 589, 620 , 622, 624 --630,
632--635, 676, 689.

Sæmundars. (i Odda) , 753,,763,
778.

— JjórSars. Gilss , Hvainm-Sturla, 
288, 109, III, 418, 121, 126, 
127.

— Jjórðars. Sturlus., lögmaðr, 551, 
589, 591, 688, 690, 707, 708, 
710, 712.

Slyrbjörn, 4.95.
Styrkárr Oildas., lögsögumnðr, 118, 

125.
— Ólnfss. Jónss., 680.
— Slgmundars., 408.

Styrmir í Bjarnaslaðahlið, 556.
— flreinss Hermundars., 31, 85.
— Káras., fróði, lógstígumaðr, 502, 

551
Slyrr fiorgrímss. (goða) Kjallakss., 

Víga-Styrr, 4.
Sumarliði Ásmundars., 138, 439.
Sunnifa^ hin hclga, 118.
Surtr Asbjarnors., sjá Surlr Jjor- 

stcinss.
— Jjorsleinss. Asbjarnars., 12.

Svalr, 209, 210.
Svanhildr, 181.
Svarthöfði Ilufguss. , 557, 676, 708.
Svartr Loptss., 7 18.

— Jjormdðars., 679.
Svcinbjörn Bárðars. (svarla) Atlas., 

á Kyri, 639, 610.
— Rafnss. Sveinbjarnars., 557, 621, 

622, 626, 676.
— Sigmundars. Gunnarss., 676.
— súðvíkíngr, 731, 763, 765.

Svcinn, 180, 303.
— 365.
— biskup i Færeyjum, 503.
— bóndi, 114.
— Jónss., svcitarbót, 491, 500, 569, 

581.
— tjúgnskcgg, konúngr, 36, 37.
— (II vamm-) Stuilus., óhcppni, 288. 

419.
— Úlfss., konúngr, 65,66, 152, 151, 

155, 217, 220, 221.
— Jjórólfss. 651, 652.
— jjorstcinss., 170, 213, 244.

Svcrrir, konúngr, 100, 129, 130, 135,
136, 145, 117, 274, 119,420, 427, 
129, 132, 4 45, 449, 181, 185, 
502, 561, 619, 611, 653.

Svcrtíngr, 360. 361.
— (Hafr -) Bjarnarson (Molda-) 

Gnúpss., 75.
— Högnas., 371.
— Runólfss. (í Dal) Llfss., 18, 19.

Svithun, biskup, 715.
Sæmundr Bjarnars. Jjorsteinss., 716.

— Ilaraldss. Sæmundars., 688, 693.
— Jónss. Loptss. i Odda, 123, 

131, 133, 135, 137, 282, 293, 
310, 313, 311, 458, 459, 467,
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468, 470, 480, 486, 487, 489, 
511, 531, 619, 691, 695. 

Sæmundr Orinss. (Svínfellinns), 679.
— Sigfúss., fróði, prestr í Odda, 28, 

29, 31 , 67, 75, 127, 156-158, 
227-229, 231, 283, 320, 692.

— suðreyski, 35.
Sölmundr Iiilifsson (arnar) Bárðars., 

35, 41.
Sölvi, liryli á Húlum, 839, 876.

— Gilss., prestr, 620, 621.
— Jörundars , prcstr, 539.
— fjöroddss , 671.

Söng-ltjnrni, sjá Itjarni Jónss. 
Sörkvir, bisknp í Faireyjum, 507.

— konúngr í Svíaiíki, 117.

leitr, á llvaleyri, 386.
— á Kanibi, 608.
— Arnas. (rauðskeggs), 658.
— Itessas., biskupsefni, 503, 506, 

607, 573.
— djákni, 314.
— Gizurars. (biskups) Isleifss., 71, 

156.
— IsIpiTss. (Iiiskups) Gizurars., í 

llaukiid.il, 20, 27, 31, 54, 61, 
72, 153, 219, 221, 222, 224.

— Ketilbjarnars. (gamla), á Mosfelli, 
26, 27, 60.

— Oddss. Gizurars., á Hofi i Aust- 
fjörðum, 409, 472, 476, 545.

— príor á Möðruvöllum, 801.
— Jjorvaldss. Gizurars., 487.

Theobaldus, konúngr afNavare, 791.
— Vilhjálinss., 716.

Thorlacus, sjá Jjorlákr helgi.
Tiburlius, sanctus, 822.
Timotheus, lærisveinn, 102, 276.
Titus, lauisvcinn, 101, 275, 392.
Tjörfi, 115, 304.

— Iiöðvarss., prestr, 74, 79, 306.
— prestr, 734.
— bcrserkr, 16 (rángt fyrir: norrænn 

bcrserkr).
Tófa í Höfða, 629.

— Ámundad. Ulfss., 654.
Toll-Oddr, sjá Oddr.
Tolla-jþórir, sjá Jáórir.
Tómas, 621.

— Itcckcl, crkibiskup i Kantara- 
borg, 85, 86, 275, 417,454, 641, 
642.

— prestr, 348.

Tómas Ragnhciðars,, sjá Tómas Jrórar- 
insson.

— Snartars., 734, 760, 779.
— Jáórarinss. Jáorkelss., prestr, 481, 

654, 656, 660, 668, 672
Torfi Guðmundars., prestr, 547.

— Helgas. Loptss., jirestr, 680.
— prestr, 117, 321.
— prestr, 745.

Torráðr Ósvifrss. (spaka) llclgas., II. 
Tryggvi, konúngr, 24.
Tumi Kolbeinss., 428, 505.
— Sighvatss. Sturlus., 418, 477, 

488, 489, 504, 513-521,525, 
534, 620.

Tyrvi Starras., 671.

Ulfhéðinn Gunnarss., lögsögumaðr, 
28, 29, 68, 72, 80 

_ — Kollas. Jvormóðars., 409.
Ulfhciðr (Sleggju-) Gunnarsd. Uelgas.,
, 409-412, 460, 656.

Ulfljólr, lögsögumaðr, 5.
Ulfr Jörundars. (goða) Hrafnss., ör- 

goði, 17.
— Uggas., skáld, 12, 13.

Ulfrún nunna, 367, 478.
Ullr fjorbjarnars , 671.
Una Herleifsd., 442, 443.
Unas , 116, 304.
Uni, 123.
Uppsala-llrólfr, sjá Hrólfr.
Urbanus IV., páfi, 789, 792.

Valdi, prcstr, 673, 674.
Valdimurr Birgiss., Svíakonúngr, 691, 

698. 701, 792, 833, 892.
— Knútss. I., konúngr, 300, 425.
— sigrsæli, konúngr, 545, 555. 

Valcrianus, sanct'us, 822.
Valgarðr Guðmundars., 553.
— Jörundars., grái, gnði, 4. 

Valgerðr, 188, 260, 369, 370.
— Itöðvarsd., mær, 203.
— Kgilsd. Sölmundars., 696.
— Gunnarsd., 777.
— Hailiðad. Márss., 32.
— Hall-d., 702.
— Jónsd. Loðinundars., 487, 502. 

Valla-ltrandr, sjá Brandr.
Valþjófr gainli, *639.

— prestr, 846, 850, 860, 861, 
902, 901, 905.

Vandráðr Ósvífrss. (spaka) Helgas.,
111.
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Vcrmundr, ábriti á Jríngcyrum, 712, 
713, 794, 815.

— Jrórflars. Halldórss.,
— jtorgríinss. (af lírattai elli) 441- 

444.
— Jiorgrímsson (goða) líjallakss., 

mjrii, 53.
Vclrliði Sumarliðas., skáld, 14.
Victor II., páfi, fil.
Viðkunnr Erlendss., 425.
Viðnæmr, 734.
Víga-Harði, sjá Barði Guðmundars. 
Víga-Iljarni, sjá lljarni Itroddhelgas. 
Viga-Glúinr, sjá Glúmr Eyjólfss. 
Vlga-Haukr, sjá Haukr Ormss. 
Víga-Slyrr, sjá Styrr Jjorgrímss. 
Vigdis Olafsd. (á llaukagilh, 41.

— (Hvamm-) Sturlud., <>49.
Vigfús, á Valsliomii, 542-544, 548,

627, <528.
— brindi, 208.
— (Bjarnars. ?), úr Dal, 716.
— Gunnsteinss. Ilallss , 608.
— jvarss., 542.
— Önnndars., kennimaðr, 493, 494, 

500, 569, 581.
Vígleikr Klcmetss., 828, 888.
Vikarr Grímss. Vikarss., 676.

— Hrrimundarson (læknis) Vikarss., 
<576.

— Jjorkclss., 676.
Víkinga-Kári, sjá Kári Ögmundars. 
Vilbaldus, greifi af Brimum, 8. 
Vilbnrg Gizuraid. (h>íta; Teitss., <50.
— Magnúsd. Jiorlákss , 71(5.
— Jáorgeirsd (f Holli), 702, 71(5. 

Vilhjálmr, biskup í Orkneyjum, 841,
900

— bastarðr, konúngr á Englandi, 71, 
72.

— enskr klerkr, 77fi.
— Helgas. Sveinss., 67(5.
— legáti, 638.
— Skotakonúngr, 507.
— Sæinundars. (í Odda) Jrinss., 487, 

553, 6,30, 695
Vilmundr, áhóti á Jjíngcyrum, 168, 

241
— Snorras. Kálfss., (á Mcl), 418. 

Vitalis, sanctus, 773.
Vitus, píslarvottr, 82, 116, 304.

Ysidorus, biskup, 91, 2(5(5.

þángbrandr Vilbalduss., prcstr, 8, 9, 
II, 12, 14-16, 19, 702. 

Jjjriðrekr, múnkr, 21.
Jjóra liárðard Snorras., (551, 6£2.

— Bjarnad. (Hamra-) Finnss., 679 
— Kiriksd., 487.
— Guðmundard. (gríss), cldri, 476, 

486.
— Guðmundard. (gríss), ýngri, 458, 

488, 196.
— Hclgacl. (magra) Eyvindars., 5. 
— Hjnrrandad., 71(5.
— Magnúsd. (berfætla), 127.
— Pálsd. (biskups) Jrinss., 128, 138, 

139.
Jrórálfr Snorrns., prcstr, 429,

— jvorkelss., 382. 
jprirarinn, 365.
— á Geirþjdfsfjarðareyri, 540.
— Aras., 600.
— Ásbjarnarsr (loðinhiifða), 23.
— Auðunnars. Jiorsteinss., (554.
— bryti á Hrilum, 477.
— Egilss. Sölmundars., kaggi, prcstr, 

(59(5, 7 90- 793.
— Ilöskuldsson jiorbjarnars , (570, 

671.
— lllugason (prests), bnusli, 711, 

711.
— Ivarss. (liyjrilfss. ?), 75.
— .Irinss. Sigmundars., á Valþjrif- 

stöðuin, 476, 511, 524, 535-539, 
557.

— Ncfjúlfss., 18.
— rosti, 422, 423.
— skinnfnxi, 420.
— jjrirðars. (gcllis), fýlscnni, 6, 42, 

43.
— jvorkelss. (skolakolls), 72.
— jiorkelss jxirarinss., (554. 

jirirarna Arad., af Reykjancsi, 409. 
jjorbergr af llauðsvclli, 709.

— jiorsteinss., rauðr, 828, 888. 
jýorbjörg, 3(5(5.

— á Eyri, (512. 
jjorbjörn, 182, 379.

— bratti, 615.
— brriðir á Möðruvöllum, 840.
— humla, 421.
— klukknnef, 505.
— læknir, 652.
— Magnúss., í Valþjófsdal, 670.

; — Skagas. Skoptas., 7, 44
— skæni, 712.
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f)orbjörn fjorkelss. Eyríkss. i Goðdðl- 
um)j 17.

Jbórdis, 195.
- blomnkinn, 842, 899.

— Hallsd., 184.
— Snorrnd. Sturlus., 487.
— spfikona, 35, 3fi, 41.
— (Hiamm-) Siuilud., fi60.
— fidroddsd. (goða) Eyvindars., 60. 

frdrðr, 210.
— 731.
— i I.ángaholti, 703.
— í I.aufási, 447, 455, 589.
— Aias., 514.
— Aras , i Kcldudul, 461, 640.
— Ásniundars., kuggr, 703.
— biskup á Gra'iilandi, 775.
— Bjaruars (byrðusmjörs) Hróaldss., 

Höfða-fiórðr, 4, 6, 35, 41-43.
— brúðir á Mööruvöllum, 840, 856, 

897.
— (Spak-) Böövarss., 43, 44.
— Böðvarss. fvórðars , prestr i Görð- 

um, 284-287, 427, 486, 499.
— Egilss., sjá fjórðr Gilss., faðir 

Ilvamm-Sturlu, 31 (smbr. Laud- 
náinab. í Viðbæti. 1843 bls. 329;.

— Egilss., bóndi, 378.
— Egilsson Sölmundars., lögmaðr, 

696.
— Einarss prcstr, 495.
— Eyjólfss. (ofsa) frorstcinss., 715.
— Gilss , 620.
— Giznrars. (biskups) Islcifss., 71.
— Guðmundars., fi33.
— Guðmuiidars. (lögmanns), djákni, 

827, 859, 860, 888, 890, 895.
— Gunnarss., 671, 675.
— Hailiðas. Márss., 31.
— Halldórss., 665.
— Hallss. Kleppjárnss., herra, á 

Möðruvöllum, 097, 699, 702, 729, 
730, 770, 771, 774, 807, 812, 
825, 886.

— Ilróinundarson (læknis) Vikarss., 
67fi.

— húskarl í Selárdal, 662.
— Högnas. (Haukss.V), 671.
— Ivarss., frá jjorkelshvoli, 427, 

428, 435.
— Jónss., í Túngu, 749, 761.
— Jórsalafari, 414.
— Kalas., 653.
— kraka, 421.
— Loplss., 852.
— Narfas (Skarð-) Snorras. , 725.

Jiórðr Oddlcifss., fi39, 654.
— Olafsson (fcilans; jjorstcinss., 

gcllir, 6, 42.
— prestr, 116, 305, 367.
— rauðr, 4 18.
— sauðamaðr, 242.
— Sighvatss. Sturlus., kakali, 557, 

620, 634-637.
— Snorras. (I Valnsfirði) fjórðars., 

147, 148, 651, 652, 655.
— Sleinss., 671, 675.
— Sturlus. fiórðars., 31, 486, 487, 

497, 514, 515, 542, 546-548, 
552, 554, 566, 584, 596, 619, 
662, 664, 666, 668, 669, 675, 
676.

— ttfsi, skólameislari á Hóliim, 508.
— Úll'ss , 645.
— Vcrmundafs:, 477, 482, 656
— Vililss., 674, 675.
— jjorbjarnars., 671.
— jjórðars., 32, rángt, sjá Snorri 

jiórðars.
— (Tolla-l jvóriss., 652.
— jáóriss. Arngeirss., 409.
— jionaldss. Kjartanss., 651,693.
— fiorvaldss. (í Vatusfirði) Snorras., 

31, 32, 551.
— |)umli, 634.
— önundars., 408.
— Özurars., Freysgoði, 4, 18, 19.

jvórcy Gríinsd., á Jörva, 600, 601.
Mársd., 643.

jvorfinna á Hofi, 198-200, 212.
jþorfinnr, 182.

— 365.
— biskup í Hainri, 708, 714, 728, 

752.
— jáorgeirsson, ábóti á Hclgafelli, 

425, 428, 507.
fiorgeirr, 514.

— á Brunná, 542.
— í llolli, 681, 697, 702, 716.
— llrandss. (biskups) Saunundars., 

408, 420, 428-431.
— Eyríkss. (í Goðdölum), 4.
— Hallas. Ormss., 31 , 407-409. 

412, 415-418, 656.
— prestr, 191, 192.
— príor á Möðruvöllum, 856, 858, 

863, 866-868, 897, 909, 910.
— Steingrlmss., 505, 520.
— Tjörfas., Ljósvetníiigagoði, 22- 

25
— fjórðars. (Frcysgoða), 4.

(Þorgerðr, 617.
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f>orgerör Egilsd. , indOir Egils bisk- 
nps, 827.

— Egilsd. (Síðu—) Hallss., 29, 151- 
153, 181, 21(5-218.

— Grímsd., á Stað, 378.
— Halldórsdóltir (slakka) jjóroddss., 

424.
— f>orláksd. Guðmundars. (gríss), 

676, 680, 681, 762, 763.
fcorgils, 644.

— Aras. ðlárss., 408.
— austmaðr, 671, 675.
— llöðvarss. fjórðars., skarði, 566, 

638.
— Dálltss., dani, sntiðr, 605, 608.
— Eilífss. Hclgas. (bjólu), 10.
— crrubeinsstjúpr, 643.
— Grcnjaðars., úr Rcykjadal, 5, 

43.
— Gunnstcinss., 457, 460, 461, 

464.
— Haukss., 735.
— Hólasvcinn, 556.
— Ljótss. (prcsts) Rofss., 610.
— Oddas., 31, 75, 408, 424. 

Jjorgrima Einarsd., 790, 791, 793. 
Jjorgrímr af Hrattavclli, 441.

— á Staðarbakka, 595.
— alikarl, 427, 487.
— Einarss., 734 , 759 , 760 , 779, 

785.
— Knútss., 428.
— ðlagnúss,, prcstr, 685, 688.
— J>ortnóðars., 671.

Jjórballr, 313.
— Jjorlákss., 89, 264.

Jiórir, ábóti á Múnkaþverá, 812, 814, 
825, 827, 835, 840, 878, 886. 
887, 891, 893.

— Arngeirsson (Spak-) llöðvarss., 
409.

— Broddas., 66.
— erkibiskup í Niðarósi, fyrri, 129, 

143, 498, 5o3, 507, 571, 573- 
575, 578, 582, 583, 585, 588.

— erkibiskup í Niðarósj, síðari, 548.
— Hákonars. (erkibiskups), 692.
— ísleifss., gcslamaðr á Hólum, 876.
— prcslr, 143.
— sauðamaðr á Hólum, 169, 170. 
— Stcinnróðars., 79, 80.
— Tolla-Jjórir, 652.
— Jjorgcirss. Hallas., múnkr, 409. 
— J>orvarðars., 409.

Jjorkatla, 211, 219.
— Skaplad., 60.

J>orkatla Jjorgeirsd. (á Brunná), 542.
Jjorkcll, 212.

— á Víðimýri, 167, 239.
— í Slángarholti, 382.
— á Svínancsi, 597, 598.
— Ásgcirss. (kncifar), 151, 216.
— Bcrgþórss., nörtr (naðr), prcstr, 

499, 500.
— Eyjólfss. (grá), á Helgafelli, 66.
— Eyríkss., 429.
— Eyríkss. (í Goðdölum), 4, 17.
— Flosas., 416.
— Geiras., í jjykkvabæ, 95, 99, 106, 

269, 273, 432.
— Gclliss. jjorkclss., 32.
— Grímss., ráðsmaðr áMöðruvóllum, 

S58.
— llallss., prestr, 129, 140.
— Kelilss. Ingjaldss., 550 , 584, 

585.
— Kolss. Kctilbjarnars., 27.
— Ljótss. (prcsts) Refss., 610.
— Ormss., 388.
— skotakollr, 72.
— Skúmss., ábóti í Sattrbæ, 147, 

486.
— trandill, prestr, 172, 173, 245, 

246.
— trcfill, 167.
— J>órarinss. Auðunnars., 654.
— jjorgrímss. (kornsárgoða), kralla, 

4-6.
— J>orsteinss. íngolfss., máni, 4, 

44.
Jjorlákr, ábóti í Veri, 824, 856-860, 

863-865, 885, 905, 907, 908.
— Bjarnars. jjorstcinss., 716.
— formaðr, 617.
— Guðmundars. (gríss), 679, 680.
— Kctilss. íHítardal, 133, 139,309, 

396, 448, 547, 620, 621, 629, 
630.

jjorlákr Narfas., lierra, 596, 725, 
753.

— Runólfss., biskup i Skálholti, 30, 
69, 72-76, 78, 89, 153, 173, 
176, 219, 246, 250, 299.

— (jjorlcikr) jjórarinss. Jjorkelss., 
72.

— Jjorhallss. helgi, biskup í Skál- 
holti, 84-86, 89-124, 127-129, 
131 - 134, 137, 144 , 182, 188,
191, 255, 260, 263-404, 418-
420, 425-427, 439, 451, 454,
455, 458, 468, 548, 574, 672,
685, 712, 759, 764, 810, 811.

61
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Jiorlákr jjorslcinss., djálcni, 472. 
J)órlaug Atlad. irainma) Eilífss., 35.

— Sæinundard. (suðreyskai, 35.
— jjorr aldsd. (i Ási), 151, 153, 

2l(i, 218.
jjorleifr Ásbjarnars. (loðinliöfða), liinn 

kristni, 23, 24.
— biskupscfni, (583.
— gjafleifi ((iiiðlcifss ), 671.
— prcstr á Ueykjum, 866, 909.
— Jinrlákss., bciskaldi, í llílardal, 

123, 133, 147, 148, 286, 287, 
466.

jjorljótr, btíndi á llelgaslöðum, 512. 
jjormúðr, á Gufuucsi, 679.

— á jþingeyrum, 365.
— húskarl, 646, 647.
— Kollas. jáorlákss., 409.
— Ólafss, prestr, skáld, 527,532, 

538, 541, 543.
— prcslr, 21,
— jjorkelss , prcstr, 831, 891. 

jjtírný, f Fltía, 323, 351. 
jjtíroddr Eyvindars., goði, á Hjalla,

4, 22, 60, 151, 216.
— Gamlas. smiðr, 163, 235.
— Vigfúss., 534. 

jjtírtílfr hatti, 566.
— Ósvifrss. (spaka) Hclgas. 11.
— piltr, 207. 

jjorsteinn, 123, 310.
— 361.
— 822, 824.
— í Firði, 598.
— í Hlýskógum, 615.
— Asgríinss. jjorsteinss., 715, 747. 
— Auðunnars. Asgeirss , 654.
— biskup af Hamri, 775.
— Brandss. (biskups) Jónss. 680.
— djákni úr Sknrði, 138, 139.
— Egilss. Skallagrunss., 4.
— Eyvcndilss. (Örvcndilss.), 754.
— gullsmiðr, 124, 131, 144, 325. 
— Gyðuson, 436.
— Hafrbjarnarson Styrkárss., 681, 

716.
— II alldórss., á Hvoli, 688, 690, 

695.
— Ilallss., prcstr, 831, 891.
— (Siðu-) Ilallss. jjorstcinss., 75. 
— HallvarJss. Hallkclss., 31, 75. 
— Hjálmss. 831.
— hryggr, 514.
— lllugason, skarðsteinn, prestr, 

826-828,835, 839-841, 858, 861, 
875-877, 887, 888, 894, 897, 898.

jjorsleinn Jtínss. (Jtín jjorstcinss.), 
548.

— Jónss., úr Hvammi, 557, 558.
— Jtínss. I.optss., 282, 289, 290, 

293.
— Jtínss., súðnrsteinn, 439.
— liainbas., prestr, 481.
— Kolbeinss. á Hoitaslöðum, 852, 

853.
— kúgaðr, 546.
— Kuggas., 66.
— prcstr, 197.
— prestr, 379.
— prcstr, kallaír faraprcstr, 609.
— Runólfss., 141.
— Skcggjas. Njálss., 751.
— Snorras., 437, 455.
— Steinólfss. íslcifss., 676.
— Tumas., ábóti í Saurbæ, 366, 

367, 425.
— jjörðnrs. í Reykjahlíð, 593, 594.
— jjorleifss., gestamaðr á Hólum, 

850.
— Jraslaugars., 449, 450.

jjórunn (Garða-) Einarsd. 695, 690.
— Valgarðsd., 696.

jjorvaldr Ásgeirss. (æðikolls), 54, 61.
— hinn auögi, 415.
— Bjnrnars., 658.
— Geirss. í Lönguhlíð, 812, 813.
— Gizurars. Ilallss., 110, 123, 133, 

135, 137, 144, 145, 295, 296, 
310, 458, 459, 480, 487, 488, 
491, 495-497, 503, 506, 507, 
653, 571, 573, 619, 662, 666, 
668, 669.

— Guðmundars. (dýra) 488.
— llelgason Lambkárss., prófastr, 

749, 752, 753, 760, 764-768, 
774, 775, 777, 786.

— ísleifss. (biskups) Gizurars., 27, 
54, 61, 153, 219.

— Jónss., á Htíli, 611, 612.
— Kjartanss. Asgcirss., 651.
— Klængss. Teitss., 748, 762.
— Koðranss. Eilifss. (arnar), víð- 

förli, 3-8, 24, 25, 35-49, 50.
— lundi, prestr, 114, 133, 302, 

803, 451.
— Pálss., prcslr, 377.
— Refss., fiá llarði, 6, 43.
— Skeggjas., I Ási, 151, 216.
— Skcggjas. Ásgautss., 21.
— Snorras. jjtírðars., í Vatnsfirði, 

497, 498, 506, 538, 540, 542, 
548, 549, 551, 565, 623, 623,
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626, 651-655, 657-669, 671- 
676.

J>orvaldr Svcinss., 540, 541, 622, 
624-626.

— liinn vcili, 12-14.
— Jíorkelss., 147. 

jjorvarðr, 556.
— hinn ouðgi, 430, 503.
— kallaðr biskup, 838. ,
— (Spak-) llöðvarss., í Asi, 4-6, 

24, 43, 50.
— knappi, prcstr, 175, 248.
— Jádrarinss., Iierra, 615, 688, 690, 

694, 695, 703-705, 707, 708, 
712, 722, 724-726, 744, 772, 
778, 792, 795.

— Jáorgcirss. Hallas., 408-41 1, 414, 
416-419, 425, 483, 447, 457, 
473-475. 498, 569, 590.

— Ögmundars., 590.
Jjdrvör Özurard. Eyvindars., 5. 
jbrúndr íisilcr, 798, 799.
Jjuríðr, 193, 208, 212.

— 476, 478, 479, 481, 488.
— Árnad. af Ilorgund, 807,820,883.
— frú, 841, 898.
— Gilsd. Ilafrss., 75.
— Ilallsd. Órœkjus., 487.
— Helgad. Loptss., 680.
—i Orinsd., 716.
— Rafnsd. Sveinbjarnars., 626, 676.
— Sturlud., 715.
— Slurlud. Sighvatss., 689.
— Jidrðard. Sturlus., 31.

fiýðrckr af Rern, 765.
— prcstr, 766.

ögmundr (Digr-J Helgas., 476, 679, 
696.

— Kálfss., ábtíti á Helgafelli, 98, 
272, 300, 425, 432.

— prestr, 511.
— ralakoltr, 429.
— Sveinss.. 671.
— úngidanz, 822, 884.
— jporkelss. Ásgcirss. (kneifar), 29, 

151, 181, 216.
— jjorvarðarson jjorgcirss., sneis, 

409, 417, 429, 433-435, 446- 
448, 472, 473, 488, 493-496, 
498, 501, 557, 568, 569, 590.

Önundr, í Tróllaskdgi, 4.
— jiorgils Grenjaðars., hinn kristni, 

5, 43.
— jjorkelss., í Lönguhlíð, 113,147, 

148, 437, 447, 448, 450.
Örn, 288.

— bdndi á Ldmngnúpi, 466.
— jjorkclss., 167, 239.

Örndlfr (Rundlfr?), 380.
— í Sktíguin, 4.
— biskup, 63.
— húskarl, 649.

Özurr, frá Horni, 721.
— erkibiskup í Lundi, 69, 73, 76, 

79, 80, l'-O, 161, 232, 233.
— Eyvindars. jiorgrímss., 5.
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A (— j»vottíi), 11.
Aðalvik, G11.
Akranes, 284, 383, 386, 486, 608. 
Al, íi Jjelamörk, 3, 35.
Álptafjörðr í Austljörðum, II, 326. 
Alptanes á Suðrncsjum, 763.
Aragon, 752.
Arams, 791.
Arnarbæli, 339, 778.

— = Miðbæli, 323, 348, 349. 
Arnarbælisdalr, 542.
Arnarfjarðarbotn, 663.
Arnarfjörðr, 506, 540, 554, 621, 626,

639, 640, 643, 661, 663, 668, 
669, 671, 674, 676. 

Arnarstakksheiði, 20 
Árnes, 77.

á Ströndum, 610.
Arös á Jótlandi, 8.
Árskógr, 552, 853.
Ás, 715.

— í Austfjörðum, 734.
— í Skagafirði, 5, 6, 43, 50, 151, 

216, 508, 545, 791.
Asgarðr, 761.
Ásgeirsá, 54, 61, 429, 654. 
Auðsholtsmýri, 747.
Auðunnarstaðir, 654.
Austfirðir, 11, 12, 135, 136, 210, 

280-282, 364, 409, 432, 466, 471, 
485, 486, 497, 535, 561, 562, 
565, 645, 675, 685, 702, 703, 
715, 735,768,769, 835, 871,912. 

Austrvegr, 48-50.
Axarfjarðarhciði, 804.
Axarfjörðr, 12, 427, 549, 616, 710. 
Axarheiði, 476.

Babilonia, 715. 
Baðsgarðr, 291. 
liakki i Miðfirði, 428.
— í Norvegi, 794.
— í Öxnadal, 447. 

llarð í Fljótum, 6, 43. 
ltárðardalr, 514.

llarðaströnd, 16, 379, 542,621,643, 
649, 650, 663, 667, 669. 

llaugstaðir, 716, 726, 727, 735. 
Uelgsholt, 16.
Benevcnt, 791.
Berserkseyri, 544.
Berufjörðr, 384.
Bjarnorhöfn, 554, 619.
Björg, 621.
Björgvin í Norvegi, 65,101,130,275, 

408, 418, 427, 433, 435, 445, 
507, 545, 546, 555, 632, 638, 
691, 692, 694, 698, 701, 707, 
708, 713, 714, 720, 728, 772, 
773, 776, 785, 792, 797, 802, 
806, 844, 845, 868, 870, 893, 
900, 902, 911.

Blanda, 838, 896.
Blöndubakkar, 465.
Blöndudalr, 385.
Blönduós, 76.
Bollastaðir, 385.
Bolúngarvik, 655.
Uóndastaðir, 618.
Bononia, 758, 838.
Borðcyri, 589-591.
Borg í Árnarfirði, 663.
— á Mýrum, 486, 552.

Borgarfjörðr, 5, 14, 65, 73, 284,295, 
382, 457, 458, 460, 514, 539, 
546, 552, 586, 669, 695, 725, 
763, 768.

Borgund, 555, 807.
Brallabrekka, 608.
Iírattavellir, 441.
Brautarholt, 321,730,732, 735,737, 

740, 755, 770.
Itrciðabólslaðr i Fljótshlíð, 151, 153, 

157, 216, 229, 282, 314, 331, 
487, 502, 516, 734.

— á Rcykjancsi, 767.
— í Steingrímslirði, 424-426, 428,

429, 604, 608, 749.
— í Vcstrhópi, 37, 790, 824, 827, 

831, 832, 875, 885, 892, 898. 
Breiðholt, 390.
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Breiðifjörðr, 211, 460, 508, 542, 596, 
620, 621,627, 643, 670, 675, 725. 

Brekka í Skagafirði, 211, 457, 482. 
Itremcn, 61.
Brctland, 9, 37.
Brimar, 8, 151, 216, 230.
Brimncs, 839, 897.
Brjánslækr, 379.
Broddanes, 463.
Ilrunná, 542.
Brunney, 842, 899.
Bræðragerði, 728.
Bústaðir, 390.
Bægisá, 812-814.

Bær í Borgarfirði, 65, 284-287, 586, 
696.

Dalir, 426, 487, 510, 511 , 515, 
523, 546, 552, 554, 601.

Dalr undir Eyjafjöllutn, 716, 824,
886.

Danmörk, 9, 24, 26, 28, 36, 49, 50, 
65, 73, 76, 124, 129, 136, 152, 
154, 158, 159, 216, 220, 221, 
230-233, 313, 425, 555, 698, 
776, 780, 792, 801.

Deildarlúnga, 419, 425.
Dofrafjall, 776.
Draflastaðir, 447, 448.
Drángar, 424.
Drepstokkr, 388.
Dröfn, 49, 50.
Dufansdalr, 669.
Dufansdalsá, 669.
Dunhagi, 808.
Dýrafjörðr, 641, 645, 652, 658-660, 

667, 669, 675.
Dyrhólmads, 20.
Dögurðarnes, 211, 655.
Dönuslaðir, 552.

Efstidalr, 705, 725.
Egg, 369.
Eiði í Norvcgi, 485, 564, 796.
Eilífsfcll, 45, 46.
Einarstaðlr, 511, 512, 590.
Ekrcyjar, 779.
Elfi í Norvegi, 708, 794.
Elgisctr, 844.
England, 21, 65, 85, 92, 124, 147, 

267, 275, 357, 418, 432, 433, 
449, 454, 455, 498, 557, 810.

Englandshaf, 120, 321.

Enni, 368.
Espilióll, 409, 505.
Eyðihús, 590, 630.
Eyjafjöll, 30, 71,315,323, 333,348, 

466, 483, 886.
Eyjafjörðr, 7, 12, 43, 44, 77, 130, 

147, 198, 377, 407-409, 412, 
420, 429, 448, 450, 459, 466, 
493, 502, 503, 506, 507, 511, 
515, 522, 524, 534, 545, 549,
552, 556, 558, 656, 684, 699, 
778, 785, 812, 813, 824, 855, 
866, 867, 908, 909.

Kyjan lielga, í Norvegi, 555.
Eyjar í Steingrímsfirði, 604.
Eyrar ( = Eyrarbakki), 430, 507, 509,

553, 554, 653, 702, 710, 713, 
715, 725, 809, 845, 870.

— 1 Norvegi, 802.
Eyrarlireppr, 544.
Eyrarsund, 780.
Eyrasandr, 722.
Eyri, (= Seleyrií), 828.

— í Arnarfirði (= Rafnseyri), 621, 
622, 625, 626,639-641,643, 
645, 657, 662-664, 666-672, 
674, 676, 759, 760.

— í Eyrarsveit, (= Hallbjarnareyri) 
409 , 477, 478, 506, 510, 540, 
542, 546, 554, 565, 584.

— í Hvalvatnsfirði, 612. 
Eyvindarmúli, 553.

Fagranes, 707.
Fagridalr, 457, 669.
Falstr, 780.
Fáskrúðnrbakki, 544.
Feitzdalr, 640.
Fell, 707.
Fellsmúli, 290.
Fcrjubakki, 381, 509, 785.
Fjoll, 511, 512.
Fjdn, 71, 781.
Fjörðr á Skálmarncsi, 598.
Flandr, 752.
Flatatúnga, 557, 558, 584, 592. 
Flatey á Breiðafirði , 147, 428, 461 

508-510, 620.
_ á Flateyjardal, 366, 437, 466,

503, 614, 615.
Flatcyjardalr, 638.
Fljótin, 550, 853.
Fljótsdalr, 11, 409, 450, 471, 476, 

535, 557, 618, 871.
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Fljátshllð, 14, 79, 89, 151, 216, 314, 
487.

Fldi, 323, 334, 351, 725.
Flóruvogar I Norvegi, 445, 777. 
Flugumýri, 79, 556, 707, 855. 
Flæmingjaland, 363.
Fliitr, 629.
Fnjóskadalr, 409,450, 602, 795,871, 

911.
Forsfjörðr, 669.
Forsæludalr, 831.
Fossá, 459.
Fossárskógar, 4.
Frakkland, 582.
Frankaríki, 838. 
l'ranz, 792.
Fýrileif í Norvcgi, 76.
Færeyjar, 124, 254, 320, 415, 507. 

683, 708, 714, 786, 791.

Gallia, 886.
Galtardalstúnga, 599.
Garðar á Akroncsi, 284, 285, 486, 

734, 752, 753, 755.
— á Alptanesi, 763.

Garðaríki, 46.
Garftshorn, 388.
Gásar í Kyjafirði, 412, 420, 439, 

448, 492, 550, 550, 554. 
Gáscyri, 211, 797, 816, 817, 822, 

834, 838, 842, 844, 845, 864, 
865, 872, 878, 880, 884, 888, 
896, 899, 901, 902, 907, 908. 

Gaularás I Norvegi, 4l9.
Gautavik, 645.
Gautelfr, 701.
Gaulland, 67, 124, 158, 231, 235, 

481, 743.
Geirþjófsfjarðareyri, 540, 622, 626. 
Geirþjófsfjörðr, 626, 639.
Gcitdolr, 429.
Geitland, 60.
Geldíngaholt, 707, 715.
Giles St., 642.
Gilhagi, 384.
Giljá í Vatnsdal, 3, 5, 35, 38, 41, 

44, 65.
Gilsbakki, 24, 140, 147, 284. 
Gilsfjörðr, 426.
Gjábakki, 21.
Glámuhciði, 671.
Glaumbær í Skagalirði, 760, 761, 

763, 766, 834, 858, 893.
— I jþingeyjar sýslu, 514. 

Glerárskógor, 547.

Glysstaðir, 591.
Gnúpar, 377.
Gnúpr í Dýrafirði, 652, 653.
Gnúpufcll, 505, 715.
Goðdalir, 4, 17, 45.
Gotland, 124, 313, 833, 892.
Grábaksgarðr í Norvcgi, 385.
Gráhnakkasker, 599.
Grandi, 660.
Grecia, sjá Grikkland.
Greníngjasund, 780, 781.
Grenjoðarslaðr, 242, 418, 420, 472, 

511, 556, 826, 828, 835, 840, 
845, 864, 875, 889, 893, 898, 
901, 907.

Grcnmar, 35.
Grikklond, 48, 691.
Grimsá, 286, 287.
Grímscy, 483, 521-525, 528, 531- 

534, 540, 545, 553, 589, 630, 
676, 707.

Grimsnes, 12, 14, 27, 416.
Griinslúngur, 841, 898.
Grjótá, 409, 4l9.
Grund í Eyjafirði, 448, 503-505, 507, 

522, 523, 545, 554, 556.
Grundavlk (= Grindavik), 379.
Gramland, 20, 61, 124, 135, 154, 

313, 408, 429, 430, 432, 435, 
661, 775, 831, 891.

Gröf i Eyjafirði, 441.
— i Hrunainannahrcpp, 320, 348, 

746.
Gufarós, 10.
Gufudalr, 811.
Gufunes, 679.
Gunnarsholt, 289, 553, 778.
Gýgjarhvoll, 762.

Háeyri, 388.
llafnarhólinr i Steingrímstirði, 605, 

606.
Hafnir, 837, 896.
Háfr, 21, 93, 268.
Hagi á Rarðaströnd, 669. 
Hallormsstaðir, 282, 685. 
Hallvarðsgarðr, 634.
Hálogaland, 18, 565, 652, 744, 828, 

842, 844, 899, 900.
Háls í Fnjóskadal, 417, 418, 420, 

425,426, 448, 472, 795, 854. 
Ilalsna ( Norvegi, 765.
Ilamar í Norvegi, 708, 714, 728, 

756, 758, 772, 775, 831, 891. 
— 1 SteingrímsQrði, 607.
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Hainarkaupíingr í Norvegi, 129, 411. 
Hamborg, 230.
Ilatnrar, 4.
Hankaberg, 649, 663.
Haukadalr, 12, 27, 29, 31, 61 , 72, 

74, 153, 219, 419, 450, 462, 
744, 747, 74H, 750, 754, 761-764. 

— Haukadalsskarð, 554.
Haukagil i Vatnsdal, 5, 6, 41, 42, 44. 
Héðinsskarð, 796.
Hegranesþíng, H, 47,807.
Hekla , 72, H5, 86, 136, 148, 498, 

534, 803.
Hcklufell, sjá Hckla.
Ilclgafell, 4, 98, 300,419,425, 428, 

542, 554, 696, 785.
Hek’asiaðir, 436, 512, 514, 515. 
Heljardalsheiði, 200, 441, 867. 
Helsingjaeyri, 780.
Herfurða, 27, 151, 153, 216, 219. 
Ilerjólfsncs, 408.
Hestlækr, 14.
Hirtir, 483.
llirtubrú í Norvegi, 419.
Hilará, 15.
Hítardalr, 78, 79, 86, 123, 133, 144, 

286, 497, 620, 685, 687, 732, 
734, 749, 752.

Hítarncs, 15, 380.
Iljalli í Ölfusi, 60, 388.
Hjálmholt, 725, 730.
Hjaltabakki, 841, 899.
Hjaltadalr, 5, 29, 43, 69, 232, 407, 

445, 561, 638, 662, 791. 
Hjaltadaisá, 255.
Hjaltland, 124, 313, 362, 507, 769. 
Ujarðarholt, 29, 488, 547, 552, 734, 

779.
Hjðrleifshöfði, 281.
Hléskógar, 615.
lllíð, 725, 727, 730, 738, 750, 

795.
— í Fljólsdal, 471.

Hlíðarcndi, 89, 264.
Hlýrskógsheiði, 639.
Hlýskógar, sjá Hléskógar.
Hnjóskadalr, sjá Fnjóskadalr.
Hof á Höfðaströnd, 409, 430, 438, 

807.
— á Kjalnrnesi, 680.
— á Rángárvöllum, 4, 316, 334.
— í Svarfaðardal, 198.
— í Vatnsdal, 464.
— í VopnaQrði, 66,472.

Hofsá, 440.
Hofshöfði, 638.

Hofstaðir, 376.
Hofteigr, 501, 590.
Hólar í EyjaQrði, 409.

— i Hjalladal, 7, 29, 31, 55, 63, 
69, 73, 75, 78, 80, 85, 123, 
133, 136, 159, 162, 163, 168. 
171, 177, 178, 181, 183-185, 
188, 189, 191 , 192, 200, 203, 
206, 207, 209, 215, 232, 234, 
235, 239-245, 250-253, 258- 
260, 296, 371, 407, 412, 414, 
415 , 430, 441 , 445, 448, 451, 
460, 466, 468, 470, 475-479, 
48| , 485, 486, 488, 490, 492- 
494, 499, 501-503, 508, 510, 
515-517, 520, 521, 524, 546, 
547 , 549-552 , 561 , 565 , 581, 
583-085, 591, 595, 609, 610, 
612, 616, 619, 620, 630, 638, 
655, 662, 681-683, 7 10 — 712 
714, 715, 725, 731, 732, 745, 
750, 789-791, 793-797, 799, 
801, 802, 806, 812, 814-817, 
819, 820, 822-846, 848-863, 
868, 870-875, 877-880, 884, 
885, 887-898, 900-902, 904- 
906, 910-913.

Hólargnúpr (= Hælargnúpr, nú Ilælar- 
víkrbjarg?; á Hornslrönduin, 616.

Hóll á Rángárvöllurn, 611.
Ilólmgarðr, 9.
Húlmr( = Niðarhólmr), cyjan,8l 7,881.
— t= Niðarhólmr), klaústrið, 502, 

803.
Holt, undir Eyjafjöllum, 333, 679, 

681, 702, 716.
— í Fljótum, 197.
— á Kólgumýrum, 46.
— í Önundarlirði, 664, 734, 737, 

749, 752, 759, 764, 766, 767, 
775, 841, 898.

Iloltastaðir í Lángndal, 838, 852, 853, 
896.

Hnltavatn, 119, 315, 331, 333.
Holtavatnsós, 308.
Holtavörðuheiði, 591.
Horu í Hornafirði, 616, 721.
Hornafjörðr. 534, 616, 778.
Hornslrandir, 420, 422, 616.
Hrafnagil, 456, 503, 522, 855.
Hrafoanes í Norvogi, 411.
llraungerði, 61, 734.
Ilrepphúlar, 767.
Hrlsey, 482, 549.
Hrunainannahreppr, 746.
Hruni, 488, 716.
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HrútaljtírSr, 501, 546, 548, 552, 
589, 590, 779.

Ilúkr, 595.
Húnaskagi, 3.
Uúnavatnsþíng, 35.
Húsgarðr, 703.
Ilúsavík, 549, 834.
Hvaieyri, 386.
Hvalfjardarstrtínd, 284.
Hvalfjtírðr, 386.
Hvallátrar, 676.
Hvalseyjar, 775.
Hvalskcr, 646.
Hvalsncs, 715.
Hvalvalnsfjtírðr, 612. 
llvammr, 707.
— í Hala sýslu, 6, 42, 44, 409, 

426, 457, 546-548, 552, 557, 
596, 779.

— í Valnsdal, 696, 841, 851, 852, 
898.

Uvammsnaust, 608.
Hvammssveit, 546.
Hvanncyri, 5.
Hvarf á Skotlandi, 483.
HvassafeJI, 407, 412, 416, 417.
Hvítá i Árncss sýlu, 307, 330, 354.

— í Borgarflrði, 426, 508, 509, 545, 
581, 597, 774.

Ilvítárvcllir, 508, 509.
Hvitstaðir, 457.
Hvoll i Hvolhrcpp, 553.

— í Saurbte, 760.
Hœlgnrjall, sjá Hclgafell.
Höfðá, 2K4.
Htífðabrckka, 282.
Iltífðabólar, 834, 893.
Htífðaslrönd, 388, 409.
Htífði í Arncss s., 26.

— í Höföabverfi, 511 , 552, 556, 
584, 629.

— á Höfðaströnd, 35, 41, 43.
Htífn í Borgarfirði, 16.
Htírgá, 812.
Iltírgaeyri, 20.
Htírgárdalr, 409, 504, 507,775, 795, 

812, 814, 866, 867. 
llörsabcrg, 701.
Iltískuldstaðir, 557, 822.

|lansborg, 642.
Iluvellir I Norvcgi, 300, 420, 427. 
lngjaldssandr, 462. 
írlnnd, 9, 50, 72, 86, 227, 483, 

656.

Isafjtírðr, 462, 651 , 652, 661, 665,
, 666, 671.
Island, 3-5, 7-12, 18-20, 25, 27, 

28, 30, 31, 38, 41, 42, 44, 47- 
50, 54, 55, 59-65, 68-71 , 73, 
74, 76-82, 84, 86, 89, 92, 95, 
97, 99-101, 113, 114, 130, 132- 
136, 143, 145, 151-153, 157, 
158, 162, 163, 186, 187, 210, 
211 , 216-218, 221, 223, 227- 
232, 234, 235, 264, 267, 269, 
276, 282, 285, 302, 308, 320, 
325, 326, 357, 365, 407, 411- 
414, 4*2, 435, 439, 447, 453, 
485-487, 515, 524, 538, 573, 
574, 580, 582, 583, 589, 590, 
619, 631-633, 635, 637, 638, 
643, 645, 652, 663, 683, 684, 
688-692, 695, 701, 703, 706- 
708, 713, 725, 726, 728, 729, 
741,744,752, 756-758, 760, 
768, 770-773, 775-777, 779, 
781, 783-785, 789, 794, 795, 
801-803, 806-809, 811, 815, 
819, 820, 822, 824, 827-829, 
831, 833, 835-837, 839, 843, 
844, 848, 850, 851, 866, 868, 
869, 872, 879, 880, 882-889, 
891, 892, 894-897, 901-903, 
908, 909, 911.

Jamlaland, 419.
Járnmcishtífði, 16.
Jerúsalem, 30.
Jönsvcllir i Norvegi, 728.
Jórdun, 575-578.
Jdrsalaborg, 70, 432.
Jórsalahcimr, 25.
Jórsalaland, 691, 699.
Jórsalir, 48, 173, 246, 544, 631, 

791.
Jútland, 8.
Jókulsá, 549.
Jörvi í Uaukadal, 600, 601.

Kaldakinn, 420, 511.
Kalfafell, 679, 680.
Kálfalækr, 15.
Kállancs, 605, 606.
Kálfstaðir, 201, 477.
Kallaðarnes, 604, 610, 643.
Kambr á Strtínduin, 608. 
Kanlaraborg, 8, 86, 641.
Katancs, 124, 455.
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Kaupángssvcit, 556.
Kaupinannahöfn, 3, 780.
Keldudalr, 431.
Keldnnes, 549.
Kcldur á RángárvÖllum, 293, 487, 

552, 558, 612, 703, 705, 751. 
Kcrlíngarfjörflr, 510, 598.
Kinn, sjá Kaldakinn.
Kirkjuböl, 605, 606.
Kirkjubær á Síðu, 12, 86, 94-96,268- 

270, 436, 448, 680,696,715, 727. 
Kjalarncs, 10, 418, 680, 730. 
Kjartansgjá, 46.
Kjös (Jiérað), 679.
Kjölr, 384, 459, 460, 495, 560, 684. 
Ktafastaðir, 383.
Kleifar í Gilslirði, 426.
Kloli, 291.
Knappadalr, 165.
Knappslaðir, 165, 248.
Kolbeinsdalr, 204, 255.
Kolbeinslaðir, 621, 725.
Kollafjörðr, 605, 760.
Konúngahclla, 698.
Krákuvaðir i Norvegi, 775.
Krökdalr, 514.
Krókr í Norvegi, 806, 807. 
Krossadalr, 650.
Krossavík i ReyðarUrði, 23, 471. 
Krossholt, 15.
Kúla, 663, 872.
Kunnaktir á írlandi, 227. 
Kvennabrekka, 784.
Kvíabekkr, 853.
Kynn á Englandi, 357.
Kænugarðr, 25.

Lambadalr, 596.
Land i Axarlirði, 616.
Landraugsholt, 15.
Landsendi, 744.
Lángahlíð, 409, 447, 450, 774, 812. 
Lánganes, 211, 483, 485, 842, 899. 
Lángavatnsdalr, 509.
Lúngholt, 703.
Lángidalr, 383, 465, 760.
Laufás, 417, 447, 455, 552, 566, 905. 
Laugaland, 437.
Laugarás, 78.
Laugardalr, 21, 25, 63.
Laugavatn, 344.
Laxárdalr, 3, 45, 46, 513, 557. 
Laxárdalshciði, 552.
Leirdalsheiði, 612.
Leirubakki, 290, 291. »

Lciruvogr, 11.
I.cons, 792.
Lcontium, 690, 698.
I.incoln, 92, 267.
Ljáskðgar, 546.
Ljdsavatn, 417, 707.
Lokinhamrar, 626, 657.
Lömagiiúpr, 466.
Ldmagnúpsá, 466.
Ldinagnúpssondr, 280.
Ldmaljörn, 615.
Lundr í Skáncy, 69, 130, 230, 232, 

233, 792, 801.
Lækjarbugr, 15.
Lækjamdt í Víftidal, 5, 8, 41, 44, 47. 
Lögmannshlið, 840, 897.
Lönguhlið, 79, 113.

Magaðaborg, 67, 158, 230.
Málmcy, 422, 516-518, 520. 
Mánafoss, 46.
Mánagcrði, 46.
Mánatdptir, 46.
Marbæli, 435.
Maríukirkjugarðr, 729.
Melasveit, 697.
Melr, 419.

— í Norvcgi, 507, 633. 
Mclrakkancs, II.
Alelrakkaslétta, 420.
Miðbæli, sjá Arnarbæli.
Miðfcll, 716.
Miðfjarflará, 376.
Miðfjörðr, 428,457,463,477,478,656. 
Miklaholt, 619, 620.
Miklibær, 432, 435, 436, 507. 
Mikligarðr, 25, 48, 50, 363. 
Miklisteinn, 604.
Mjdifjörðr, 485, 486, 565, 608.
Mjörs í Norvegi, 555.
Mdbcrg, 494, 568.
Mosdalr, 625, 626.
Mosfcll i Grímsncsi, 27, 60, 309. 
Mostr í Norvcgi, 9.
Múlafcll, 286.
Alúli á Skálmarnesi, 510.
— í fiíngeyjar sýslu, 511, 512. 

Múnkaþverá, 86, 117, 300,375,376,
407, 400, 415, 117, 425, 474, 
488, 501, 571, 702, 801, 812- 
814, 825-827, 831, 832, 810, 
853, 854, 867, 875, 878, 886, 
887, 891, 909.

Mýrar við Rorgarfjörð, 382, 462, 
509, 511, 785.

(61 -)
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Mýrar í Dýrafirði, 596, 652, 658, 659.
Myrká, h76.
Mý»atn, 12, 593.
Mœlifellsdalr, 711, 712, 758.
Móðrutlalsheiði, 472.
Mtiðrufell, 504, 505.
Möðruvellir í Eyjafirði, 29, 31, 35, 

415, 428, 593, 697, 699, 702, 
730, 770, 775, 807, 812, 813. 

— í Hörgárdal, 493, 504, 507, 
750 , 795, 796, 80l, 806, 808, 
814, 825, 830, 831, 840, 842, 
844 , 854 , 856-870 , 875 , 878, 
890, 897-900, 903, 905-911.

Mön, 780.
Mörk, 725.

Naumudalr í Norvcgi, 817, 880.
Nauleyrar, 388.
Navare ( = Navarra), 791.
Nepr, 25.
Niðarhdlmr, 220, 831; shr. Hðlmr.
Niðarós, 18, 65, 80, 129,230, 275,

416, 485, 561,, 690, 708, 728,
731 , 732, 738- 740, 712, 743,
752, 753, 755 , 758, 761, 771,
775, 776, 781-■783, 785, 789,
791 , 793, 795, 798, 801 , 8''2,
808, 810, 820 , 837, 872, 883,
895, 896, 9()t), 912.

Norðmandí, 65. 
Norðrúrdalr, 557, 591.
Noivegr, 8-10,, 21, 24, 25, 27, 47,

50, 53, 62-66, 70-72, 75-77,
81, 84, 85 , 89, 100, 124, 129,
130, 135, 136, 143, 144, 147,
151 , 152, 154 , 156, 162, 176,
216, 218 , 221, 223, 230, 234,
216, 250 , 254 , 264 , 274, 281,
284. 285 , 320, 862, .363, 407,
408, 410- 412. 429 , 430, 432,
433, 447, 454, 485, 534, 548,
553, 555, 564 , 573, 574, 583,
585, 588 , 589, 619, 630, 631,
634 , 638, 641 , 643, 645, 653,
661 , 681 , 690, 692, 698, 703,
706- 708 , 713, 720, 721, 726,
728, 729, 731, 743 , 714, 747,
751 -• 753, 755, 756, 758, 760,
761, 765 , 768--770, 773, 771,
777, 778, 780, 781 , 785, 786,
789, 792 , 791 , 795, 797, 799,
802, 806, 807, 811, 815, 820,
828, 830, 833--835, 838, 810-
842, 856, 864-■866, 868, 872,

87.3, 877-879, 883, 886, 888, 
891-891, 896, 898, 899, 907, 
908, 910,' 913.

Núpr í Dýrafirði, 731.
Nýjahús, 780.
Nýjaland, 795.
Næfrholl, 803, 804.

O.ldeyrarþing, 807.
Oddi íi Rángárvöllum, 67, 90, 127, 

128, 157, 228, 229, 265, 282, 
289, 320, 316, 450, 480, 186- 
189, 511, 515, 553, 684, 685, 
689, 692-691, 703, 731, 738, 

, 751, 782, 783, 865.
Olafsfjörðr, 196, 550, 853.
Orkneyjar, 120, 121, 127, 143, 147, 

210, 254, 313, 320, 108, 437, 
439, 151 , 487, 515, 635, 611, 
701, 732, 756, 792, 811, 900.

Orliens, 799.
Qseyri, 389.
Ósland, 519.
Osló í Norvegi. I 13, 219, 466, 516, 

71 I , 728, 758, 761, 781, 782, 
781.

Pallteskja, 25, 19.
Papisfjörðr, 361.
Paris, 92, 267, 799, 802, 838. 
Palreksfjörðr, 616, 650.
Polotz, sjú Pnlltcskja.
Púll, 732, 791.

Rafnseyri, sjú liyri í Arnarfirði. 
Rúngú, 20.

— cyslri, 289.
— vestri, 17.

Rúngúrós, 66.
Rúngúrvcllir, 289, 611.
Raptnhlíð, 830, 890.
Rauöilækr, 281, 679, 680.
Rauðitnclr, 539, 51.3, 511, 629. 
Rauðisandr, 449, 551, 615-617,650,

657.
Rauðsvöllr, 709.
Ramnsdalr, III.
Re I Norvegi, 411, 419. 
Rcfshaladjúp, 780.
Reyðarfjörðr, 23, 450.
Reyðarvatn, 382.
Reykhólnr, 14, 121, 547, 596. 
Rcykholty»29, 73, 76, 79, 120, 286,
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342, 487, 501 , 502, 518, 553, 
662, 669, 695, 731, 779.

Keykii' i Skagafirði, 866, 909.
— í Ölfusi, 339.

Ueykjaheiði, 514.
Heykjahlíð, 593.
Ueykjalaug, 25.
Reykjancs, 107, 409, 424, 457, 461, 

516, 554, 785.
Reykjardalr, 5, 376, 450, 514, 590.
Reykjarfell, 423
Ueykjarfjorðr í Arnarfirði, 661.

— nyrðri, 288.
Reykjaströnd, 36, 45.
Reykjavöllr, 708.
Reynir, 721.
Reynistaðr, 375, 376.
Reynivellir, 310, 679, 690.
Ríngisakr í Norvegi, 782.
Uóiskelda, 130.
Róm, 27, 65, 66, 135, 156, 158, 

161, 220, 230, 232, 483, 545, 
555, 642, 645, 676, 743, 752, 
758, 772, 775, 789, 797, 806, 
843, 888, 900.

Rosmhvalancs, 386, 430. 
llúða á Frakklandi, 65.
Rúzia, 25.
Rúzland, 48, 49.

Sámscy, 781.
Sandar í Dýrafirði, 645.
Sandárlúnga, 77.
Sandey, 484, 563.
Sandr, 828, 888.
Sarpsborg í Norvegi, 76, 691. 
Sauðafcll , 486, 488, 505, 507, 515, 

534, 546, 548, 552, 608,626, 627. 
Seuðanes, 514.
Sauölauksdalr, 461.
Saurbær í Eyjafirði, 43 , 147 , 418, 

420, 459.
— við Gilsfjörð í Dölum, 426, 457, 

546, 552.
— á Hvalfjarðarströnd, 2S4, 287.
— á Kjalarnesi, 418.
— á Uauöasandi, 645, 647. 

Savland, 3, 8, 27, 41, 48, 53, 61,
66, 67, 151, 153, 158, 216. 

Scilly—cyjar, sjá Syllingar.
Seila, 710-712.
Sekkr i Rauinsdal, 411, 415. 
Sclárdalr, 620, 622, 650, 654, 655, 

6o7 , 662, 663, 667, 669, 670, 
731, 734, 752, 759.

Seleyri, 828, 833, 888.
Selja í Norvegi, 65.
Sclkollukleifar, 605.
Seltjarnarncs, 716, 717.
Seltjörn, 702.
Sclvogar, II.
Sclvogr, 679.
Setberg, 734.
Seyðarfjörðr, 23.
Siða, 94, 151, 458, 466, 726. 
Sikiley, 804.
Silfresiaðir, 557.
Sjóland, 507.
Skagafjörðr, 31 , 35, 69, 409, 417, 

418, s26, 456, 457, 471 , 483, 
497, 507, 510, 514 -516, 523, 
524, 545, 556 , 557, 662, 834, 
893, 909.

Skagaströnd, 35, 388.
Skál á Síðu, 679, 680.
Skáiavik, 464.

64, 66-68 , 71, 73, ■'4, 76:, 77,
79, 81-84 , 91, 96, 99- 02, 106,
109, 110, 113., 114,, 116, 117,
123,, 124, 124,, 128, 129, 131,
132 , 135., 138 , 143, 144, 152,
157 :, 158, 163 , 168 , 172, 173,
176., 216, 217, 230, 231, 238,
240., 245,, 246., 250, 263, 264,
266, 273, 275-■277, 294, 295,
300--306, 308, 310,, 312-■314,
319-•321, 325, 327, 328,, 330,
331, 334, 337, 338 , 344, 346-
348 , 354 , 3.38--363 , 370, 376-
380 , 382--390, 407, 415, 441,
445 , 447 , 448 , 454 - 456, 458,
466 , 479--481 , 503 , 506, 619,
682--686, 691-695, 697 , 699,
700 , 706 , 710 , 712 , 714 -716,
722 , 725, 726., 732 , 735--737,
739 , 740 , 745.-747, 751, 753-
757 , 759.,761;, 762 , 764, 765,
767 , 769-772, 774, 775, 778,
779 , 783,, 785,, 786,, 791 , 794,
797 , 801 , 809 , 811,, 815, 822-
824, 833, 835,, 837, 838, 843,
850 , 851 , 854 , 856 , 858--860,
866 , 876;, 884 , 885 , 892, 893,
895, 896, 900, 904, 909, í) 12.

Skálmahnlt, 1 95.
Skáltnarncs, 510, 598, 670. 
Skáncy í Borgarlírði, 554.

— í Svíaríki, 69. 
Skaptafells þing, 4. 
Skaptaholt, 730. .
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Skarð, 725.
— = (cystra Skarð?; 127, 129, 

158.
— cystra, 21, 22.
— vestarn, '291, 487, 804. 

Skarðstrond, 669.
Skarir á Gautlandi, 743.

— í Norvcgi, 794.
Skeið, 441, 443, 444.
Skinnastaðir, 549, 710.
Skipahylr, 15.
Skjaldabjarnarvik, 422.
Skjálfandafljdt, 12.
Skjálgdalshciði, 556.
Skógahvcrfi, 12.
Skdgar, = Fossárskdgar, 4, 459.

— undir Eyjafjöllum, 476. 
Skdgarströnd, 621, 627.
Skolland, 124, 313, 483, 776. 
Skriða, 7?6.
Skriksvík í Norvcgi, 419.
Skúmstaðir, 466.
Sléttancs, 657.
Snorrastaðir, 135.
Snæfellsncs, 483, 546, 731.
Sogn f Norvcgi, 420.
Sdlhcimajökull, 685.
Spákonufell, 35, 36.
Staðarbakki, 478, 595.
Staðnrholl, 426, 546, 547, 779.
Staðr í Norvegi, 430.
Staðr, sjá Ilrciðabólstaðr í Stcin- 

grímsfirði, 734, 760.
— undir Ilrauni, 734.
— í Köldukinn, 420, 511.
— í Norvcgi, 555.
— á Rcykjanesi, 457.
— í Rcynincsi, 455, 456 , 682, 

683, 801, 825, 912.
— á Snæfellsncsi, 731, 734. 

Stafafcll, 171, 562.
Stafángr í Norvegi, 101, 117, 275, 

515, 516, 714, 729.
Stafholt, 285, 287, 523, 689, 731, 

753, 785.
Stakkar á Rauðasandi, 616, 617, 660. 
Slángarholt, 382.
Staur á Skotlandi, 183. 
Steingrímsfjörðr, 381, 124, 455, 457, 

463, 501, 502, 516, 552, 573, 
604-606, 760.

Stcinn í Norvegi, 558.
Stcinsholt, 15.
Slcinstaðir, 65.
Stcinsvað, 287.
Stigar í ísafirði, 675.

Stokkahlaðir, 523.
Slokkhdlmr í Svíariki, 26, 89.
Stokkscyri, 722, 735.
Strandir, 423, 425, 431, 597, 608, 

610.
Strindseár í Norvcgi, 466.
Súðavík, 462, 661, 661, 671.
Suðreyjar, 313, 362, 483, 481, 548, 

551, 563, 7)4.
Súgandafjörðr, 675.
Svalbarð í Eyjalirði, 7, 44, 47.
Svalbarði, 445.
Svarfaðardalr, 198, 436, 437, 439, 

417, 449, 450, 471, 510, 550, 
790, 833,

Svartárdalr, 383.
Svíaríki, 124, 117, 313, 698, 833, 

892.
Svínafell, 280, 281, 450, 455, 467, 

469, 471, 476, 479, 535, 538, 
539, 640, 679-681, 685.

Svínancs, 597, 598.
Svínnvatn, 419.
Svíþjdð, sjá Svíaríki.
Svoldr, 25.
Syllingar á lrlandi, 9.
Sýrland, 48.
Sadíngsdalsheiði, 418.
Sæmundarhlíð, 35.
Sölólfsfell, 653.

Tálknafjörðr, 610, 650, 668. 
Tjaldanes, 668.
Tjörn í Svarfaðardal, 439.
Tdlga í Norvegi, 729, 776. 
Torfastaðir, 730.
Tracia, 691.
Traðarholt, 735.
Trckt, 80.
Tréky llisvík, 610.
Trölladalr, 613.
Tröllaskdgr, 4.
Túnga, 744-747, 749 (= Rræðra- 

túnga).
— í Steingrímsfirði, 381. 

Túngumúli, 512.
Tunis, 791.
Túnsberg i Norvcgi, 411, 171, 555, 

698, 701, 714, 765, 781, 783, 
781, 792.

lllastir á írlandi, 72.
Upplönd, 129, 411, 413.
Upsar í Svarfaðardal, 450, 833, 892.
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Utrecht, sjá Trekt. 
Útskálar, 389.

Vaftall, 542.
Vaglir, 417.
Valahrls, 511.
Valbjarnarvcllir, 509.
Valdarás, 61.
Valshamar, 542, 543, 027.
Valshamarseyjar, 548.
Valþjófsdalr, 070.
Valþjófstaftir, 471 , 470, 535, 045, 

871, 911.
Vápnafjörðr, 00, 450, 471, 535.
Varðgjá, 855.
Varir, 307.
Vatnsdalr, 3-5,35,41,05, 113,301, 

401, 090, 833.
Vatnsdalsá, 832, 852, 891.
Vatnscndi I Vestrhópi, 427.
Vatnsfjörðr, 31, 53, 419, 441, 103, 

510, 542, 548, 022, 623, 026, 
051, 052, 055, 057, 075, 676, 
690, 092-694, 734, 738, 700, 
767.

Vatnshlíð, 290.
Vatnsskaið, 384, 804, 823.
Vcllanknlla, 21.
Vcllir á Rángárvöllum, 289, 290.

— í Svarfaðardal, 437,, 438., 440,
441, 443, 444, 448 -450, 470,
474, 508, 585,, 790 -792, 850,
853.

Ver (Alptaver) , 96 , 106,, H6,, 129,
147, 202, 270, 301, 450,, 681,
708, 711- 713, 727, 733,, 737,
771, 772, 783, 824, 856.

Vestfirðir, 78, 122 , 378,, 425, 163,
483, 502, 516, 510,, 554, 557,
596, 622, 626, 645, 650, 656,
661, 662, 752, 753, 758, 761,
766, 775, 777.

Vestmannaeyjar, 20,, 119, 139, 307,
308, 321, 507, 518, 703, 715.

Vestrhóp , 427,, 790
Viðey, 2193, l350, 546 , 702, 716,

717, 762.
Víðidalr, 5, 41 , 55, 61.
Víðidalstúnga, 855.
Víðimýri, 107, 211, 239, 457, 459, 

460, 165, 106, 470, 473, 474, 
514, 560, 560.

Viðines, 419, 495-497, 589, 662. 
Viðivellir, 409, 810, 898.
Viðvik, 43, 436, 550.

Vigr, 651, 652.
Vik í Grímsnesi, 12.
Víkin í Norvegi, 129, 410, 413, 436, 

437, 507, 573, 631, 756, 777, 
782, 783, 797.

Yilborgarstaðir, 703.
Villingaholt, 3.
Vindland, 9, 20, 61.
Vinland, 20.
Vínvcrjadalr, 162, 234.
Vogr i Norvcgi, 713.

Ytrihólmr, 386.

þángbrandslækr, 12. 
þángbrandspollr, 12.
Jrángbrandsróf, II, 15. 
Dnralátrsfjörðr, 422. 
þclamörk, 35.
Jiíngeyrar, 86, 168, 171, 300, 365, 

367, 369, 371, 417, 425, 427, 
454, 465, 474, 478, 713, 794, 797, 
823, 827, 828, 831-836, 838- 
841, 844, 845, 851, 852, 859, 
873, 875, 876, 884, 885, 888, 
891-894, 896, 897, 899, 901, 904. 

Jjingeyri í Dýrafirði, 675. 
jilngskálar, 458.
Jjingvellir, 20, 30, 71, 643. 
Jríngvöllr, 752.
Jrjóðólfsholt, 509. 
frjóðverjaland, 230, 555.
Jrjófahólar, 514.
t»jórsá, 138, 308, 362, 715, 716. 
fvjórsárdalr, 17. 
frjólaridi, 195, 725. 
fvnrbergstaðir, 552. 
fjorkclshvoll, 427. 
fiorkötluslaöir, 379. 
fiornbcrg í Norvegi, 555. 
fróroddstaðir, 650. 
fjórsmörk, 291.
fjrándarnes á Hálogalandi, 828, 888. 
firándheimr, 16, 18, 65, 85, 101, 

136, 157, 220, 230, 385, 429, 
474, 484, 498, 545, 564 , 630, 
631, 698, 709, 713, 716, 729, 
744, 758, 772, 775, 778, 782, 
783, 799, 801, 805, 817, 822, 
834, 835, 837, 842, 844, 865, 
866, 868-880, 884, 888, 893, 
894, 899, 908, 912. 

firándheimsmynni, 775.
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jjúfuboðar, 423.
Xiverá, sjá Múnkaþvcrá.

— í Fnjóskadal, fiOá.
— í Laxáidal, 513, 514. 

jávoltá, (á), 12.
— (bær), 262, 685, 734. 

jjykkvibær, 84, 95, 96, 269, 270,
571, 680, 681, 769, 885, 886.

Ölfus, 22, 60, 344, 388. 
Ölfusferja, 709.
Ölfusvaln, 21.
Önundarfjörðr, 462, 664, 670. 
Örljgstaðir, 596, 676.
Öxará, 17.
Öxnadalr, 447.
Öxnadalsheiði, 488, 867, 909.



LEIÐRETTÍNGAR OG PRENTVILLUR.

Bls. 12,s: Surts Asbjarnarsonav l. Surts Y>orsteinssonar Asbjarnarsonar 
(sbr. Landn.). — 1C7: Tjörfi /. noren = norrœnn berserkr. — 21 athgr. 1: 
„Jokurssunar” kynni aí> vera ritvilla fyrir „Jóþurssunar”. — 31°: jiórbr 
Egilsson, l. frórbr Gilsson (sbr. Landn. Vibb. 1843, bls. 329). — 32': 
Uórbr ok Páll, l. Snorri ok Páll (sbr. Sturlúngu og Rafnssögul. — 
323: Ornýjar l. Örnu íArna var enn konunafn á 18. öld, sbr. Jpórarna),
— 5921 : en ek hefi, kynni vera réttara aþ lesa: er ek liefi. — 003. þar 
l. þat. — 77*’: skarbendingr l skarmendíngr (sbr. Laur. s. kap. 32). — 
79 athgr. 1: 1196 I. 1197. — 98 athgr. 1: „þannig B" l. „þannig leibr.”.
— 101 athgr. 1 . 1. Juli l. 2. Juli. — 10532: hann græddi andarsár, l. 
hann harmabi ógrædd andarsár (svohefir C ). — 108°: brast l. brást (sbr. 
bls. 3945). — 10811: „úvandlátr”, betra er „uvandblætr” l sbr. bls. 394).
— 1234: fjorvarbr l. fiorvaldr. — 135,s: „hvergi”, en kynni ab vera rétt- 
ara „hvárgi" (== alstabar); 1. 18 „nokkut vin” þar hefirNr. 384: 1(mikit 
vín”. — 143 athgr. 3: torogætir svá l. torogætir ’ro. - 167,B: Hámunda 
l. Hamundi. — 169 athgr. 1 : fyr l. sibar. — 2413: prédkiandi l. prédik- 
andi. — 28216: Halldórr l. Hallbjörn isbr. athgr. 2 og Sturl.). — 365*': 
bisknp l. biskup. — 427*°: ré[njíngjasvcit l. réíngjasveit (sbr.bls.51733).
— 452’: „vife vóru staddir af sjálfrar hennar orbum”; réttara mun: 
„vib v. st. ok af sjálfrar liennar orbum”. — 546 athgr. 5: „bls. 501 
athgr. 1” l. „bls. 515 athgr. 2”. — 570 athgr. í 3. visu: særar sund- 
hyrs, l. særir sundhyrs. — 58410: fiorkell Ingjaldsson l. J)01'hen Kotils- 
son Ingjaldssonar (sbr. bls. 550 og Sturlúngu). — 59310 ölbærb l. ölvœrí) 
(sbr. Jómsvík.s. í Fornm.ss. XI. bls. 27 og 52). — 6903*: primarius, l. 
poeniteníiarius. — 702*3: Sigurbr [á] Seltjörn, l. Sigurbr seltjörn. — 
833'8: Katli jþorkelssyni l. Katli jrorlákssyni. — 8783: jjórb ábóta l. 
fjórb (!) ábóta (á ab vera: „fjnj-i ábóta”).
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