
Snorra saga
Í Snorra sögu er leitast við að bregða upp 

mynd af ævi Snorra Sturlusonar. Með því

 að færa sögulegar heimildir og tilgátur 

í búning skáldsögunnar er nemendum 

á miðstigi grunnskólans opnuð sýn 

inn í uppvaxtarár og ævintýralegt 

líf þessa miðaldahöfðingja 

og samtímamanna hans.

Þórarinn Eldjárn er höfundur 

efnis og myndir eru eftir Sigrúnu Eldjárn. 

40326

Snorra saga

Þ ó r a r i n n  E l d j á r n

 
S

norra saga



TIL NEMANDA
Þessi bók er eign skólans þíns og þú hefur hana að láni. Bækur eru dýrar og því 
mikilvægt að farið sé vel með þær. Gættu þess vel að skrifa ekki í þessa bók.

1) Nafn nemanda skal greinilega skrifað í línurnar hér að ofan.
2) Ástandi bókar við útlán og skil skal lýst þannig:
 N: ný bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.

 Bók nr.

 Tekin í notkun
 Skóli

 Nemandi/bekkur Á
st

an
d

Á
st

an
d

Útlán:
(dags.)

Skil:
(dags.)



Snorra saga

Þ ó r a r i n n  E l d j á r n



Snorra saga

ISBN 978-9979-0-2587-0

© 2003 Þórarinn Eldjárn
© Teikningar 2003, Sigrún Eldjárn

Ritstjóri: Jórunn María Magnúsdóttir
1. útgáfa 2003
2. útgáfa 2005
önnur prentun 2008
þriðja prentun 2015
fjórða prentun 2018
fimmta prentun 2020

Öll réttindi áskilin
Menntamálastofnun, Kópavogi

Bestu þakkir til Þorsteins Helgasonar og kennaranema í KHÍ  
veturinn 2002–2003 fyrir góð ráð og athugasemdir. Einnig kærar  
þakkir til Helga Þorlákssonar fyrir ítarlegan yfirlestur efnisins.

Prentun: Litróf ehf. – umhverfisvottuð prentsmiðja

 I Fæddur Snorri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 II Sturla gengur of langt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
 III Fósturbarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
 IV Í Odda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
 V Snorri kvænist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
 VI Snorri fer til Noregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
 VII Heima í Reykholti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
 VIII Sturlungar deila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
 IX Út vil eg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
 X Eigi skal höggva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
 XI Eftirleikurinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Efnisyfirlit



Árið 1179 fædd ist barn í Hvammi í Döl um á vest an verðu 
Ís landi. Við vit um ekki á hvaða árs tíma þetta var, en 
skul um ímynda okk ur að það hafi ver ið snemma vors. 

Og fyrst við erum á ann að borð far in að ímynda okk ur eitt hvað 
get um við hald ið áfram og sagt að þetta hafi ver ið snemma 
morg uns.

Ljós móð ir in bank aði fast og lengi á lokrekkj una þar sem Sturla 
Þórð ar son í Hvammi, fað ir barns ins, svaf. Hann var reynd ar 
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ekki sof andi en heyrði illa til henn ar. Hann hafði troð ið ull í 
eyrun og vaf ið brek áni um höf uð ið til að reyna að fá svefn frið. 
Hon um hafði ekki orð ið svefn samt um nótt ina út af hljóð un um 
í Guð nýju konu sinni. Þess vegna hafði hann fært sig yfir í þessa 
lokrekkju sem var dá lít ið af síð is og eig in lega ætl uð gest um. En 
hann var orð inn gam all og slit inn og átti hvort sem er oft dá lít ið 
erfitt með svefn. Hann var goði, það er að segja einn af höfð ingj-
un um. Veldi og emb ætti goð anna nefnd ust goð orð. Sturla í 
Hvammi réð yfir Snorr unga goð orði sem var kennt við af kom-
end ur Snorra goða Þor gríms son ar. Sturla átti í sí felld um deil um 
við menn út af valda brölti og víga ferl um. Hann sá eft ir ýmsu 
sem hann hafði gert áður eða lát ið ógert og kveið fyr ir öðru sem 
framund an var. Út af þessu öllu var hann oft and vaka. 

Loks þeg ar hann heyrði bankið skaut hann lokunni frá rekkj-
unni, leysti brek án ið af höfð inu, vafði því utan um sig neð an-
verð an, gægð ist út og sagði geð vonsku lega:

– Hvað á þessi fyr ir gang ur eig in lega að þýða?
En þeg ar hann átt aði sig á að þetta var ljós móð ir in varð hann 
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strax spennt ur. Hann sá að hún var að segja eitt hvað og var 
glað leg á svip, allt hafði því von andi geng ið vel. En hann heyrði 
ekk ert í henni út af ull inni í eyr un um. Hann seild ist upp á hillu 
inni í rekkj unni og þreif aði fyr ir sér uns hann fann dá lít inn krók 
sem gerð ur var úr ýsu beini og tók að kroppa ull ina burt.

– Nú nú? sagði hann þeg ar hann hafði náð mest allri ull inni úr 
betra eyr anu.

– Nú verð urðu hissa, sagði ljós móð ir in. Það var ekki stúlka 
eins og þú hafð ir spáð, held ur dreng ur. Feit ur og patt ara leg ur.

– Hissa? sagði Sturla. Eins og ég hafi ekki vit að að það yrði 
ann að hvort dreng ur eða stúlka!

En hann var svo glað ur yfir að allt skyldi hafa geng ið vel að hann 
nennti ekki að vera ön ug ur áfram. Hann kláraði að toga ull ina út 
úr hinu eyr anu og lét kalla á grið konu sem kom strax hlaup andi 
með föt in hans og klæddi hann í sokka og skó. Hann steypti yfir 
sig kufl in um og flýtti sér inn í svefn hús þeirra hjóna þar sem 
Guðný kona hans lá með litla dreng inn á brjósti. Hann heyrði ekki 
bet ur en hún væri strax far in að raula eitt hvað fyr ir hann.
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Hún leit upp til hans og brosti.
– Ég held hann verði skáld þessi. Sérðu hvern ig hann sperr ir 

upp aug un við kveð skap inn.
Sturla beygði sig stirð lega yfir rúm ið. Hann lagði hramm inn á 

höf uð litla drengs ins og klapp aði hon um var lega.
– Hér er Snorri lif andi kom inn. Snorri skaltu heita. Vel kom inn 

í heim inn Snorri goði, sagði hann og hló.

Bræð ur Snorra litla voru líka komn ir að rúm inu til að skoða nýja 
mann inn. Þeir hétu Þórð ur og Sig hvat ur. Þórð ur var fjórt án ára 
en Sig hvat ur tíu. Þeim leist ekk ert sér stak lega vel á bróð ur sinn, 
fannst hann frek ar þrút inn og grett ur. En verra fannst þeim þó 
að hann skyldi eiga að heita Snorri og að pabbi þeirra skyldi 
kalla hann goða. 

– Hvað er karl inn eig in lega að meina? sagði Sig hvat ur þeg ar 
Sturla var far inn út. Að þetta litla gerpi eigi að verða að al-
maðurinn og taka við Snorr unga goð orði?

– Það er úti lok að, sagði Þórð ur. Ég er og verð alltaf eldri en þið.

6



– Það get ur ver ið, svar aði Sig hvat ur, en þú ert bara alltof 
róleg ur til að geta stjórn að. Ég er betri í það, enda þýð ir nafn ið 
mitt bar áttu fús. Þú ert ekki nógu sig hvat ur, Tóti minn.

– Það kemst eng inn áfram út á nafn ið eitt. Menn verða að 
skapa sér nafn, sagði Þórð ur.

– Hvern lang ar til að skapa sér asna legt nafn eins og Tóti? 
sagði Sig hvat ur.

– Nú skaltu bara fara að vara þig Hvati minn, sagði Þórð ur og 
hækk aði róm inn.

–Bara fara vara ... hermdi Sig hvat ur eft ir hon um. Þórð ur sló til 
hans og um leið hætti Snorri litli að drekka og fór að grenja.

– Að heyra til ykk ar, sagði Guð ný. Aldrei get ið þið ver ið eins 
og menn. Hún fór að tala í gælu tón við Snorra litla sem áfram 
org aði eins og ljón. 

– Hvað eru stóru ljótu strák arn ir að kalla þig goða. Þú sem ert 
svo mynd ar leg ur að þú átt áreið an lega eft ir að verða jarl yfir 
öllu Ís landi. Svona, hætt ið þið nú þessu karpi grey in mín og 
reyn ið frek ar að gera eitt hvert gagn.

Þeg ar bræð urn ir voru farn ir hélt hún áfram að raula. Hún 
kvað vísu eft ir fræg asta for föð ur sinn, sjálf an Egil Skalla-
gríms son:

Það mælti mín móð ir
að mér skyldi kaupa
fley og fagr ar árar
fara á brott með vík ing um ...

Snorri litli ró að ist fljótt og sneri sér aft ur að brjóst inu. Hann 
drakk í sig skáld skap inn með móð ur mjólk inni.
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Hvamms–Sturla var svo sem eng inn stór höfð ingi þótt 
hann lang aði mik ið til þess. Hann réð að eins yfir þessu 
eina goð orði. En Sturla og syn ir hans þrír, Þórð ur, 

Sighvat ur og Snorri og af kom end ur þeirra áttu eft ir að láta 
mikið til sín taka. Upp gang ur þeirra leiddi af sér deil ur og stríð. 
Við þá feðga er ætt in kennd og að lok um tíma bil ið allt.

Goð arn ir voru sam tals 39 á land inu en um þess ar mund ir, 
þegar alda mót in 1200 voru far in að nálg ast, var svo kom ið að 
sex vold ug ar höfð ingja ætt ir höfðu náð flest um goð orð un um 
und ir sig, hver á sínu svæði.

Ás birn ing ar voru kennd ir við ætt föð ur sinn Ás björn Böðv ars-
son, en nöfn in Kol beinn, Tumi og Arn ór voru mjög al geng 
meðal þeirra. Þeir náðu öll um völd um í Skaga firði og voru mjög 
her ská ir. 

Hauk dæl ir hétu eft ir ætt ar setr inu Hauka dal í Ár nes þingi. Þeir 
voru upp haf lega guðs menn og lær dóms menn og skóla menn 
sem náðu mikl um áhrif um vegna tengsla sinna við kirkju og 
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krist in dóm. Marg ir þeirra hétu Giss ur, Hall ur, Teit ur, Ís leif ur og 
Þor vald ur. Fyrstu bisk up arn ir voru af þess ari ætt og bisk ups-
setr ið í Skál holti var und ir yf ir ráð um Hauk dæla.

Odda verj ar voru af kom end ur Sæ mund ar fróða. Þeir voru lær-
dóms- og skóla menn eins og Hauk dæl ir ná grann ar þeirra og 
höfðu að set ur í Odda á Rang ár völl um. Þeir voru ekki mikl ir 
bar daga menn en töld ust fín ni en aðr ir af því þeir tengd ust nor-
sku kon ungs ætt inni. Jón Lofts son, helsti höfð ingi þeirra, virt asti 
og að margra áliti vitr asti mað ur lands ins um þess ar mund ir, 
var son ar son ur Sæ mund ar en móð ir Jóns var Þóra dótt ir Magn-
ús ar ber fætts Nor egs kon ungs. Mörg um fannst því Jón vera eins 
og hálf gerð ur kóng ur yfir Ís landi.

Og svo voru það Sturl ung arn ir. Þeir voru af kom end ur Snorra 
goða og þeirra helsta vígi var lengst af á Vest ur landi. Í fyrstu 
voru þeir ekki sér lega áber andi, en náðu um síð ir mikl um ítök-
um víða um land, til dæm is í Eyja firði og víð ar á Norð aust ur-
landi. Þeir ráku ekki skóla eins og Hauk dæl ir og Odda verj ar en 
voru mikl ir sagna- og kvæða menn.

Svín fell ing ar voru fimmta höfð ingja ætt in. Þeir sátu að Svína-
felli í Ör æf um og réðu mestu í Aust firð inga fjórð ungi en flækt-
ust einna minnst í hin miklu átök sem framund an voru. 

Loks voru svo Vatns firð ing ar. Þeir höfðu mik il ítök á Vest fjörð-
um og lutu Sturl ung um er fram liðu stund ir.

Sturla í Hvammi var mik ill ákafa mað ur og gaf aldrei neitt eft ir 
og átti því sí fellt í deil um og stríði, oft ast við ná granna sína. 
Hann var slæg ur og klók ur og beitti til skipt is hörku og tungu-
mýkt. Um það leyti sem Snorri var þriggja ára, stóð gamli mað-
ur inn í svoköll uðu Deild ar tungu máli ásamt Böðv ari móð urafa 
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Snorra. Þetta var erfða mál gegn prest in um í Reyk holti í Borg ar-
firði sem hét Páll Sölva son. Mál ið lenti brátt í mikl um hnút, ekki 
síst vegna óbil girni Sturlu. 

Kona séra Páls hét Þor björg og var ægi leg ur skap varg ur. Eitt 
sinn þeg ar reynt var að halda sátta fund heima í Reyk holti missti 
hún al veg stjórn á sér út af frekj unni í Sturlu. Hún rauk á hann 
með hníf og reyndi að stinga úr hon um aug að. Hún sagð ist vilja 
gera hann lík an þeim sem hann helst vildi líkj ast, það er að segja 
Óðni. 

Þetta var auð vit að fólsku verk, en um leið móðg un að líkja 
karlugl unni við heið inn guð. En það kom sér vel fyr ir Sturlu 
fyrst hann var svo hepp inn að kerl ing in hitti ekki al menni lega. 
Hann skarst bara dá lít ið á kinn inni og tókst að nýta sér vel þetta 
at vik.

Sturla greip strax um sár ið og smurði blóð inu út um allt and lit 
þannig að hann leit út fyr ir að vera stór særð ur. Séra Páll fór 
al veg á taug um og gaf strax eft ir í erfða mál inu og baðst af sök-
un ar á gerð um konu sinn ar.
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Þá sagði Sturla að þetta væri nú svo sem ekk ert. Svo gat hann 
ekki stillt sig um að segja brand ara: Hann sagði að Þor björg 
hefði lengi ver ið hrif in af sér og kven fólk hefði svo mis jafn ar 
að ferð ir til að láta í ljós ást sína. 

Prest ur inn vissi sem var að hann yrði að gjalda skaða bæt ur 
fyr ir hnífstung una. Þeg ar hann heyrði Sturlu gant ast svona með 
þetta taldi hann óhætt að gefa hon um sjálf dæmi um bæt urn ar. 
Sturla átti sem sagt bara að nefna upp hæð ina og prest ur inn var 
þá skuld bund inn að greiða hana um yrða laust.

Þá greip Sturla tæki fær ið og krafð ist svo mik illa bóta að öll 
auð æfi þessa ríka prests, jarð eign ir, bú smali og varn ing ur, hefðu 
varla nægt til að greiða slíkt gjald.

Þarna gekk Sturla of langt eins og stund um áður. Séra Páll var nú 
í vanda stadd ur, en hann greip til þess ráðs á næsta al þingi á Þing-
völl um að leita til höfð ingj ans í Odda, Jóns Lofts son ar, og biðja 
hann að reyna að fá Sturlu til að sýna sann girni. Sturla neydd ist 
til að sam þykkja að Jón gerði út um mál ið og varð að sætta sig við 
miklu lægri bæt ur. Sturla var auð vit að graut fúll yfir þessu, en 
varð að lúta úr skurði höfð ingj ans. Til að milda Sturlu ákvað Jón 
Lofts son að bjóða hon um heim til sín um haust ið og gefa hon um 
góð ar gjaf ir. Ekki var þó minna um vert að hann sýndi Sturlu líka 
þann ein staka heið ur að bjóð ast til að taka Snorra litla son hans í 
fóst ur, ala hann upp og mennta hann í Odda. 

Þeg ar Sturla reið heim vest ur í Dali að þingi loknu var hann 
því þrátt fyr ir allt í ágætu skapi. Hann eygði mikla mögu leika í 
stöð unni. Með því að tengj ast á þenn an hátt hin um tignu Odda-
verj um gætu Sturl ung ar með tím an um ef til vill enn auk ið áhrif 
sín og ítök.
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Bræð ur Snorra, Þórð ur og Sig hvat ur, urðu mjög ánægð ir við tíð-
ind in. Þeir voru að nálg ast þann ald ur að far ið yrði að huga að 
kvon fangi handa þeim. Helst vildu þeir að hægt yrði að út vega 
þeim stórætt að ar eig in kon ur sem ættu í vænd um að erfa nóg af 
land ar eign um og manna for ráð um. Það var ekki verra að þær væru 
líka sæt ar og klár ar, en það var ekk ert að al at riði. Þessi nýi heið ur, 
að bróð ir þeirra fengi að al ast upp hjá fína fólk inu í Odda, hlyti bara 
að gera þá sjálfa enn eft ir sókn ar verð ari. En auð vit að fannst þeim 
leið in legt að missa litla bróð ur burt úr Hvammi. Hann var bæði 
skýr og skemmti leg ur strák ur þó hann væri ekki nema þriggja ára.

Guð ný móð ir Snorra sagð ist líka vera ánægð. Kannski flaug 
henni í hug að dreng ur inn henn ar ætti þrátt fyr ir allt eft ir að verða 
jarl. En í hjarta sínu varð hún af skap lega sorg bit in. Henni þótti svo 
vænt um Snorra litla og hann var ákaf lega hænd ur að henni. Þau 
skemmtu sér kon ung lega þeg ar hún var að kenna hon um öll ljóð in 
og sög urn ar um gömlu heiðnu guð ina og um Egil langa langafa 
Skalla gríms son. Allt þetta hafði hún sjálf lært af gamla fólk inu 
þeg ar hún var lít il. 
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Um haust ið lagði Sturla af stað ásamt fylgd ar mönn um aust ur 
í Odda. Guð ný var bú inn að kveðja Snorra og faðma hann að sér 
í síð asta sinn. Nú veif aði hann til henn ar þar sem hann sat á 
hnakk nef inu fyr ir fram an pabba sinn. Þeg ar þeir voru komn ir 
úr aug sýn hljóp Guð ný inn í bæ og grét þar í ein rúmi.

13



III   Fósturbarn

Snorra fannst ferða lag ið aust ur í Odda á Rang ár völl um 
næst um enda laust. Hann sat á hest in um fyr ir fram an 
pabba sinn og horfði undr andi í kring um sig. Hann 

hefði aldrei grun að að heim ur inn væri svona stór og fjöl breytt-
ur. Heima fjöll in gjör breytt ust þeg ar þau tóku að fjar lægj ast og 
hurfu svo al veg. Við tóku ný og ný fjöll, nýir bæir og nýtt fólk. 
Stund um sofn aði hann á hest in um og vakn aði svo allt í einu og 
þá voru þeir kannski úti í miðri á eða uppi á fjalli.
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Pabbi hans tal aði heil mik ið við hann á leið inni, sagði hon um 
til dæm is hvað hann væri lán sam ur að fá að fara í Odda. Hann 
mætti ekki vera leið ur þótt hann sakn aði mömmu sinn ar fyrst í 
stað. Hann yrði að geta hark að af sér, það hefðu Snorr ung ar 
alltaf kunn að, mann fram af manni og Sturl ung ar yrðu að halda 
því áfram.

Þetta hafði mamma hans líka sagt við hann síð asta kvöld ið 
heima, en hún hafði að al lega tal að um Egil Skalla gríms son. 
Snorri yrði að vera eins og hann.

Fyrstu nótt ina gistu þeir á stór um bæ en bónd inn var gam all 
vin ur Sturlu. Þeim var fagn að með mik illi veislu þar sem all ir 
fengu vel að borða og drekka. Karl arn ir fengu sér öl og urðu 
brátt há vær ir. Snorri var spurð ur hvort hann vildi sýru, mjólk 
eða vatn að drekka. Snorri bað um öl. Hann sagð ist ætla að 
drekka sig full an eins og Eg ill Skalla gríms son hefði gert þeg ar 
hann var þriggja ára.

Karl arn ir hlógu trölls lega að þessu en samt fékk Snorri bara 
sýru. Svo kom göm ul góð leg kona og fór með hann og hátt aði 
hann ofan í rúm. Þeg ar Snorri var kom inn upp í fór hann að 
hugsa um mömmu sína og byrj aði að skæla. 
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– Gráttu bara vin ur, sagði gamla kon an og strauk hon um um 
enn ið, það ger ir þér gott og svo er það búið.

En Snorri gat ekki hætt, hann var enn skælandi þeg ar pabbi 
hans kom og lagð ist í rúm ið hjá hon um seinna um kvöld ið.

– Æ hættu nú þessu voli, skarn ið mitt, sagði Sturla og tróð ull 
í eyr un. Hann þjapp aði hana vand lega með flata end an um á 
eyrna krókn um sín um. Hann sofn aði strax og hraut hátt. Snorri 
ró að ist. Þessi hljóð voru svo kunn ug leg. Eft ir stutta stund var 
hann sjálf ur steinsofn að ur.

Það var tek ið vel á móti þeim þeg ar þeir komu loks í Odda nok-
krum dög um síð ar. Oddi var mik ill stað ur, þar var fjöldi húsa, 
stór kirkja, skóli og allt fullt af fólki. Í bæj ar dyr un um stóð höfð-
ing inn mikli Jón Lofts son. Hann gekk á móti þeim með út breidd-
an faðm þeg ar þeir riðu í hlað. Þeir Sturla heils uð ust með mikl-
um virkt um og lof gjörð um hvor um ann an. Síð an var komið að 
Snorra. 
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– Svo þarna er þá sjálf ur Snorri goði, sagði Jón og rétti fram 
hönd ina.

Snorri teygði sína hönd upp á móti eins hátt og hann náði. 
Hann horfði fast á þenn an mikla mann um leið og hann heils aði 
hon um og sagði eins virðu lega og hann gat:

– Sæll vertu, Jón goði.
Pabbi hans hafði sagt hon um að hann ætti að vera upp lits-

djarf ur og höfð ingja djarf ur.
– Þessi á nú ein hvern tíma eft ir að láta til sín taka, sagði höfð-

ing inn hlæj andi við Sturlu og bauð þeim að ganga í bæ inn.
Sturla brosti út und ir eyru.

Bros ið hvarf ekki af Sturlu þessa daga sem hann dvald ist í 
Odda. Dag arn ir liðu í dýr leg um fagn aði og allt var það hon um 
til heið urs. Loks á fimmta degi var kom inn tími til að kveðja og 
halda á ný vest ur í Dali. Sturla var leyst ur út með góð um gjöf-
um. Það voru vopn og lit klæði, bæk ur og rit föng og líka skart-
grip ir handa Guð nýju. Gjaf irn ar voru svo marg ar og veg leg ar 
að Jón varð að láta tvo hesta fylgja með til að Sturla kæmi öllu 
góss inu heim.

Að skiln aði sagði Sturla við Snorra:
– Hér hef ur okk ur ver ið mik ill sómi sýnd ur, mundu þess 

vegna son ur sæll að sýna öll um hér að Sturl ung ar séu verð ug ir 
þess sóma.

Snorri kvaddi pabba sinn og reyndi að vera eins upp lits djarf ur 
og hann gat, enda voru all ir að horfa á hann. Hann stóð lengi á 
hlað inu og horfði á eft ir Sturlu og fylgd ar liði hans þar til hann 
rétt gat grillt í þá í fjarska. Hér í Odda var svo mik ið flat lendi, 
svo langt sem aug að eygði í átt til sjáv ar og inn til lands ins þar 
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sem fjöll in risu í fjarska. Allt öðru vísi en heima í Döl um þar sem 
fjöll in voru svo nærri.

Snorri sá pabba sinn aldrei aft ur. Sturla í Hvammi dó að eins 
tveim ur árum síð ar, sex tíu og sjö ára að aldri. Þá var Snorri ekki 
nema fimm ára.
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IV   ÍOdda

Snorri var fljót ur að venj ast líf inu í Odda og leið oft ast 
vel þó auð vit að sakn aði hann stund um mömmu sinn-
ar og systk ina. Hann eign að ist strax fóstru þarna á 

staðn um, það var göm ul kona sem hét víst Et il ríð ur, en var alltaf 
köll uð Edda. Hún var góð við Snorra og sá til þess að hann 
borð aði vel og ætti alltaf hlý og góð föt. Hún kunni göm ul 
kvæði eins og mamma hans og auk þess fjöl marg ar sög ur sem 
hún sagði hon um á kvöld in. Með al ann ars stór skemmti leg ar 
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sög ur af ætt föð ur Odda verj anna, Sæ mundi fróða. Hann hafði 
ver ið rammgöldrótt ur og geng ið í Svarta skóla í Frakklandi hjá 
Kölska sjálf um. Þar hafði hann með al ann ars misst skugg ann 
sinn og svo gabb að Kölska til að fara í sels líki og synda með sig 
heim til Ís lands. Þeg ar þeir voru komn ir alla leið hafði hann svo 
rot að Kölska með bibl í unni í stað þess að af henda hon um sál ina 
í sér sem var um samið far gjald. 

Snorri hló hátt að þess um sög um þó hann vor kenndi reynd ar 
Kölska ræfl in um stund um. Edda gamla bað Snorra að sleppa 
því al veg að segja hon um Jóni Lofts syni þess ar sög ur. Það væri 
ekk ert víst að hann kynni að meta þær. Höfð ing inn í Odda hafði 
víst allt aðr ar hug mynd ir um Sæ mund afa sinn.

Ann ars var Jón besti karl. Hann lét sér annt um Snorra og 
fylgd ist alltaf með hvern ig hon um gekk í skól an um. Hann var 
mjög ánægð ur með hvað Snorri reynd ist námfús og dug leg ur.
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Snorri byrj aði strax að læra að lesa og skrifa. Prest ling ur sem hét 
Ket ill var fyrsti kenn ar inn hans. Hann lét Snorra stauta sig fram 
úr ýms um text um í skinn hand rit um og kenndi hon um að draga 
til stafs á vax bor in spjöld. Til þess var not að ur mjór pinni sem 
kall að ur var griff ill. 

Í skól an um voru að al lega ýms ir höfð ingja syn ir úr ná læg um 
sveit um, sem áttu að verða lærð ir menn, en líka marg ir fá tæk ir 
dreng ir sem til stóð að gera að prest um. Kirkj ur voru orðn ar 
marg ar og alltaf skort ur á prest um. Marg ir þess ara drengja voru 
fjörug ir og skemmti leg ir og þeir Snorri bröll uðu margt, en sum-
ir höfð ingja syn irn ir litu dá lít ið stórt á sig, sér stak lega þeir sem 
voru Odda verj ar eða Hauk dæl ir.

Snorri varð fljótt allæs og skrif andi. Náms grein um fjölg aði eft-
ir því sem árin liðu. Hann lærði lat ínu og guð fræði, ætt fræði og 
skáld skap ar mál. Hann lærði um sköpu lag heims ins, tíma tal og 
gang him in tungla. Það var al veg nauð syn legt fyr ir þá sem vildu 
geta siglt til ann arra landa.

Í bóka safni skól ans var fullt af bók um og hand rit um, margt af 
því kom ið frá Sæ mundi fróða, til dæm is rit um skáld skap og 
ævi sög ur Nor egs kon unga. Margt var þar líka eft ir Ara fróða um 
fyrstu ald ir Ís lands byggð ar.

Snorri lá í þessu les efni öll um stund um eins og þetta væru 
spenn andi reyfar ar. Jón var him in lif andi yfir þess um mikla 
áhuga. Sér stak lega fannst hon um mik il vægt að Snorri lærði vel 
sögu Nor egs kon unga. Hann sagði hon um líka fjöl margt frá 
Magn úsi ber fætt, afa sín um og fleiri skyld menn um. Jón tók líka 
snemma að sér að kenna hon um lög fræði. Snorri lærði marg ar 
laga grein ar utan að og Jón út skýrði fyr ir hon um með dæm um 
hvern ig beita skyldi lög un um og brýndi fyr ir hon um mik il vægi 
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þess að reyna til hlít ar að leysa deilu mál með samn ing um áður 
en vopn in væru lát in tala. 

Strax um tólf ára ald ur var Snorri því orð inn há mennt að ur 
lög spek ing ur og sér fræð ing ur í sögu Nor egs. En stund um fór 
þó dá lít ið í taug arn ar á hon um hvað Odda verjarn ir voru stolt ir 
af þess um kóng um sín um. Hann sá sjálf ur margt um þá í hand-
rit un um sem var svo sem ekk ert til að monta sig af. Hann vissi 
líka af sögu Eg ils Skalla gríms son ar að sum ir þeirra höfðu ver ið 
nauða ó merki leg ir og Eg ill hafði ekk ert ver ið að beygja sig fyr ir 
þeim.

En mest gam an hafði hann af skáld skapn um og var snemma 
far inn að yrkja sjálf ur eft ir kúnst ar inn ar regl um. Vet ur inn sem 
hann var ell efu ára orti hann langa lof drápu um Jón Lofts son og 
flutti hana fyr ir hann í jóla veislu við mik inn fögn uð.

En Snorri fann stund um fyr ir því að Sturl ung arn ir voru ekki 
tald ir eins fín ir og hin ir. Stund um heyrði hann tal að um að 

22



pabbi hans hefði ver ið hálf gerð ur ribb aldi, en þá hugs aði hann 
með sjálf um sér að menn skyldu nú bara bíða. Eft ir að hann 
varð sjö ára fékk hann að fara með Jóni til al þing is á hverju 
sumri. Jón taldi nauð syn legt að Snorri kynnt ist störf um þings-
ins, heyrði í lög sögu mann in um og væri við stadd ur þeg ar dóm-
ar voru kveðn ir upp.

Þarna hitti hann oft ast bræð ur sína, Þórð og Sig hvat, unga 
menn á upp leið. Stund um kom Guð ný mamma hans líka. Það 
var skrýt ið að hitta hana fyrst eft ir all an þenn an tíma, en það 
var auð séð að henni þótti mjög vænt um Snorra. Hún var far in 
að búa með nýj um karli, sem reynd ar var tengda fað ir Þórð ar. Sá 
var þekkt ur beljaki og hélt oft afl rauna sýn ing ar á Þing völl um 
þar sem hann lyfti grjóti, trjá drumb um og heilu fjöl skyld un um. 
Hann var af kom andi Ara fróða og kall að ur Ari sterki. Snorri 
velti því fyr ir sér hvort hann væri líka jafn sterk ur í fræð un um 
og for fað ir hans hafði ver ið. Þau Guð ný bjuggu í lukk unn ar 
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 velstandi heima í Hvammi þó Ari ætti konu og börn ann ars 
stað ar. Guð ný varð veitti þriðj ung Snorr unga goð orðs ins fyr ir 
Snorra en bræð ur hans réðu yfir hin um hlut un um. Þetta var 
arfur inn eft ir Hvamms-Sturlu föð ur þeirra.

Oddi var mik ill stað ur og margt fólk í heim ili. Jón Lofts son átti 
fjölda barna með mörg um kon um. Með al sona Jóns voru 
Sæmund ur, Orm ur og Páll. Sæ mund ur var í Odda en hin ir voru 
orðn ir sjálf stæð ir höfð ingj ar ann ars stað ar, þó þeir kæmu oft í 
heim sókn með fjöl skyld ur sín ar. Þeim fannst öll um mik ið til um 
lær dóm inn og skáld skap inn hjá Snorra og Snorri kynnt ist þeim 
vel og líka börn um þeirra sem sum voru á svip uð um aldri og 
hann. Eitt sum ar ið var mik ið um dýrð ir, þá var Páll ný vígð ur 
bisk up í Skál holti. Jón hafði lengi deilt við for vera hans Þor lák 
Þór halls son bisk up sem síð ar var gerð ur að dýr lingi og kall að ur 
Þor lák ur helgi. Þor lák ur vildi að kirkj an réði yfir kirkju jörð un-
um. Hann sagði að erki bisk up í Nor egi hefði skip að svo fyr ir en 
Jón sagð ist ekk ert fara eft ir svo leið is vit leysu. Hann vitn aði í 
Sæmund fróða máli sínu til stuðn ings og fékk því fram gengt að 
inn lend ir höfð ingj ar réðu áfram. Páll son ur hans varð bisk up þó 
hann ætti ekki að geta orð ið það af því hann var kvænt ur mað ur 
og fædd ur utan hjóna bands, en hvor ugt máttu bisk upar vera. 
En Páll var há mennt að ur og vænn mað ur og reynd ar syst ur-
sonur Þor láks og ágæt ur vin ur hans. Samt hafði það einmitt 
farið mjög í taugarnar á hinum sið prúða Þor láki á sín um tíma að 
syst ir hans, móð ir Páls, skyldi vera hjá kona höfð ingj ans í Odda.

Með al barna barna Jóns voru tvær bráð skemmti leg ar stelp ur 
sem Snorri kunni sér stak lega vel við þó þær væru miklu yngri 
en hann. Þetta voru þær Sól veig Sæ mund ar dótt ir og Hall veig 
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Orms dótt ir, kall að ar Veig urn ar tvær. Þeim fannst Snorri fynd-
inn og gam an að ærsl ast við hann. Stund um varð hann þó 
þreytt ur á þeim þeg ar þær vildu fá hann í ein hverja barna leiki 
en hann var að lesa. Þá sagði hann við þær:

– Ekki núna, en ég skal leika við ykk ur seinna.
 

Jón Lofts son dó 1197, 73 ára að aldri þeg ar Snorri var 18 ára. Þá 
tók Sæ mund ur Jóns son við manna for ráð um í Odda og var þar 
með orð inn bæði fóst ur fað ir og fóst ur bróð ir Snorra. Þeir Snorri 
voru sam mála um að tíma bært væri að leita að góðu kvon fangi 
handa hon um. En þá kom babb í bát inn. Snorri reynd ist vera 
eigna laus mað ur og sam kvæmt því frek ar verð lít ill á hjú skap ar-
mark aði höfð ingja ætt anna. Eins og áður sagði höfðu bræð ur 
hans skipt á milli sín gamla Snorr unga goð orð inu en Guð ný 
móð ir þeirra tek ið að sér að sjá um hlut Snorra. Hún hafði hins 
veg ar lif að nokk uð hátt og á end an um lent í ferða lög um og 
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ýms um erf ið leik um. Þess vegna hafði hún neyðst til að eyða 
öllu lausa fé Snorra. Ari sterki sam býl is mað ur henn ar var dá inn, 
hann hafði sprengt sig við afl raun ir í Nor egi.

Út lit ið var ekki gott en um sum ar ið fór Snorri til þings með 
Sæ mundi. Þang að komu líka bræð ur hans Þórð ur og Sig hvat ur. 
Sæ mund ur fór að hitta þá og vanda mál ið var tek ið fyr ir. Þórð ur 
og Sig hvat ur höfðu eng an áhuga á að Snorri færi að heimta eitt-
hvað af því sem þeir höfðu feng ið. Nið ur stað an varð sú að 
Sæmund ur og Þórð ur tóku að sér í sam ein ingu að reyna að 
leysa mál ið. Snorri beið spennt ur. Hann vissi vel að höfð ingi án 
eigna er eng inn höfð ingi.
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V   Snorrikvænist

Þ    órð ur og Sæ mund ur létu ekki sitja við orð in tóm, held ur 
  gengu strax í mál ið. Þeir fengu fljótt auga stað á góð um 
  kven kosti handa Snorra og hófu samn inga við föð ur  

henn ar. Þetta var prests dótt ir á Borg á Mýr um, Her dís Bersa dótt ir. 
Um hana sjálfa vissu þeir svo sem ekki margt en mest var um það 
vert að klerk ur inn fað ir henn ar var einn rík asti mað ur lands ins, 
enda kall að ur Bersi hinn auðgi. Hann fór með goð orð þeirra Mýra-
manna. Eitt hvað þurfti auð vit að að leggja á móti og Guð ný móð ir 
Snorra féllst á að fá hon um Hvammsland til eign ar. Með það í bak-
hönd inni gekk þeim Þórði og Sæ mundi greið lega að ná sam komu-
lagi við Bersa fyr ir hönd Snorra. Brúð kaup ið var síð an hald ið í 
Hvammi sum ar ið 1199.

Snorri var harla glað ur með þessa þró un mála. Hann hlakk aði til 
að setj ast að sem goði og höfð ingi á Borg, þessu höf uð bóli þar sem 
Skalla grím ur og Eg ill for feð ur hans höfðu búið. Vart var hægt að 
hugsa sér betri stökk pall til valda og áhrifa. En það gat því mið ur 
ekki orð ið strax þar sem Bersi fað ir Her dís ar var enn í fullu fjöri þó 
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hann væri tek inn að eld ast. Snorra lang aði ekki til að ger ast ein-
hvers kon ar hús karl hjá tengdapabba. 

Ekki leist hon um bet ur á að setj ast að í Hvammi. Her dís var ágæt 
stúlka, en frek ar þykkju þung og af skap lega ráð rík. Það var Guð ný 
líka. Þeim tengda mæðg um lenti því illi lega sam an strax eft ir brúð-
kaup ið. Her dís vildi eðli lega fá að vera að al hús freyj an á staðn um.

– Ég krefst þess að fá að ráða hér öllu fyr ir inn an stokk, sagði 
hún.

Guð ný hélt nú ekki. Hún hafði al ein stjórn að öllu í Hvammi í 
næst um tutt ugu ár jafnt fyr ir utan stokk sem inn an og ætl aði sér að 
halda því áfram.

– Þú mátt ráða fyr ir inn an rúm stokk inn hjá sjálfri þér, hreytti hún 
í Her dísi.

Þær rifust stans laust út af öllu og voru al veg að gera Snorra vit-
laus an. Þá datt hon um það snjall ræði í hug að flytja aust ur í Odda 
með Her dísi. Þar var hann sjálf ur á heima velli og auk þess var þar 
margt bóka og hand rita sem hann átti eft ir að rann saka bet ur. 
Kon unga sög ur, skáld skap ur og lög fræði voru nú einu sinni líf 

28



hans og yndi. Þarna voru líka all ir gömlu vin irn ir, jafnt Odda verj ar 
sem að komu menn. Edda fóstra hans var enn á lífi, orð in meira en 
hund rað ára. 

En Her dísi leidd ist því mið ur þarna á sunn lensku slétt un um. 
Hún kynnt ist fáum og var oft með heim þrá. Henni fannst Snorri 
ekki sýna sér nægi leg an áhuga. Hún sagði að hon um væri nær að 
tala ein hverntíma við kon una sína frek ar en að sitja öll um stund-
um yfir Eddu gömlu og skrifa upp eft ir henni ein hvern bölv að an 
þvætt ing og hind ur vitni.  

Bræð ur Snorra töldu dvöl ina í Odda ágæta ráð stöf un. Þeir báru 
auð vit að hag Snorra fyr ir brjósti, svona að sumu leyti, en voru 
kannski ekki til bún ir að fá hann sem höfð ingja í ná grenni við sig á 
Vest ur landi al veg strax. Það átti eft ir að ganga frá ýms um mál um 
í tengsl um við Snorr unga goð orð ið og fleiri eign ir og manna for ráð. 
Þeir töldu brýnt að koma því öllu á hreint áður en litli bróð ir yrði 
alltof met orða gjarn og frek ur. Umfram allt yrði að var ast deil ur og 
illindi milli bræðr anna þriggja ef Sturl ung ar ætl uðu sér að verða 
helsta valda ætt lands ins eins og þá dreymdi alla um.
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Þórð ur og Sig hvat ur höfðu báð ir eign ast góða stað festu og rík 
kvon föng. Elsti bróð ir inn Þórð ur hafði kvænst dótt ur Ara sterka 
á Staða stað á Snæ fells nesi og tek ið við goð orði hans. Hann sat 
þar nú að góðu búi og var orð inn helsti valda mað ur vest ur þar. 
Þau hjón in elsk uð ust ekki mik ið, en Þórð ur átti fram úr skar andi 
hjá kon ur og hafði eign ast með einni þeirra sér lega skýra og efni-
lega drengi sem hétu Sturla og Ólaf ur. Þórð ur var alltaf frek ar 
ró leg ur í tíð inni, gæt inn og stillt ur en ákveð inn og naut mik ill ar 
virð ing ar.

Sig hvat ur bjó fyrst í Hjarð ar holti en svo á Sauða felli í Döl um. 
Hann hafði kvænst Hall dóru Tuma dótt ur af ætt Ás birn inga. 
Eins og fram hefur komið réð sú ætt öllu í Skaga firði og Sig hvat-
ur von að ist því til að geta með tím an um styrkt áhrif og völd 
Sturl unga á aust an verðu Norð ur landi. Hann eign að ist mörg 
börn með Hall dóru sinni, þar á með al nokkra syni sem áttu eft-
ir að verða áber andi. Einn þeirra hét Sturla eft ir afa sín um og 
fædd ist einmitt sama ár og Snorri kvænt ist, 1199. Kol beinn og 
Tumi Sig hvats syn ir höfðu nöfn sín úr móð ur ætt inni, en Þórð ur 
sem kall að ur var kakali hét eft ir föð ur bróð ur sín um. Mörg um 
fannst Sig hvat ur við sjár verð ur eins og Hvamms-Sturla gamli 
hafði ver ið. Það var oft tals verð ur gassa gang ur í hon um. En 
hann var fynd inn og hress og naut því vin sælda.

 
Ungu hjón in, Her dís og Snorri, dvöld ust næstu tvö ár í Odda, en 
þá kom að því að Bersi fað ir Her dís ar féll frá og þau gátu loks 
flutt að Borg. Þau höfðu eign ast tvö börn, dótt ur sem hét Hall bera 
og son sem var skírð ur Jón, en þannig vildi Snorri heiðra 
minn ingu Odda höfð ingj ans gamla sem hafði alið hann upp.

Her dís hlakk aði mik ið til að kom ast aft ur heim og Snorri hugs-
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aði gott til glóð ar inn ar að geta nú tek ið upp merk ið frá Agli 
Skalla gríms syni og gert Borg að helsta höfð ingja setri lands ins. 
En það átti eft ir að fara öðru vísi. Snorri var þar ekki nema í fá ein 
ár. Þeim Her dísi kom æ ver sam an, þar til hjóna band ið var al veg 
í rúst. Snorra fannst Her dís of heima rík þarna á Borg og hún 
kvart aði yfir því að hann væri alltaf á ferða lög um til bræðra 
sinna og móð ur og líka með hjá kon ur út um allt. Þá sjald an 
hann væri heima á Borg eyddi hann svo tím an um í að yf ir heyra 
karla og kerl ing ar um ein hverja gamla þvælu. Þetta var að 
sumu leyti al veg rétt. Snorri var til dæm is sér stak lega upp tek-
inn af göml um frænda sín um sem hét Eg ill Hall dórs son og var 
heima mað ur á Borg. Sá kunni marg ar frá bær ar sög ur af Agli 
Skalla gríms syni sem Snorri hafði ekki heyrt áður. Snorri réð 
marga menn í vinnu við að skrifa þenn an fróð leik upp eft ir 
gamla mann in um.

Loks ákvað Snorri að hann yrði að skilja við Her dísi, það væri 
þeim báð um fyr ir bestu. Á ferð um sín um hafði hon um tek ist að 
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krækja sér í höf uð bólið Reyk holt í Reyk holts dal í Borg ar firði, 
þar sem kerl ing in hafði reynt að stinga aug að úr Sturlu föð ur 
hans forð um tíð. Þar sett ist hann nú að, en Her dís sat eft ir með 
börn in á Borg þó svo að Snorri héldi að sjálf sögðu völd un um 
sem fylgdu Mýra manna goð orði.

Snorri varð strax mjög ánægð ur þarna, enda hafði hann lengi 
haft auga stað á þess ari jörð. Reyk holt var frá bær lega vel í sveit 
sett og það an gat hann miklu bet ur fylgst með hvað bræð ur 
hans voru að bralla. Hann treysti þeim ekki al veg, sér stak lega 
ekki Sig hvati. Svo var þarna nokk uð gott land und ir bú, hægt að 
ala þar upp kálfa sem dygðu í ótal skinn bæk ur. Ekki síst fannst 
hon um mik ið til um all an jarð hit ann í Reyk holti. Hann lét gera 
sér heit an pott sem enn er til og kall ast Snorra laug.

Her dís var bara feg in að losna við Snorra úr því sem kom ið 
var. Börn in sökn uðu hans þó auð vit að mik ið. En svo virt ist sem 
fleir um þætti ekki gott að hann skyldi fara frá Borg. Eina nótt ina 
áður en Snorri fór vitj aði Eg ill Skalla gríms son Eg ils Hall dórs son ar 
í draumi. Hann var ófrýni leg ur á svip og spurði hvort það væri 
satt að Snorri frændi þeirra ætl aði burt. Eg ill Hall dórs son kvað 
já við því.

– Það ger ir hann illa, svar aði þá Eg ill Skalla gríms son í draumn-
um, hristi haus inn og fór með þessa vísu:

Segg ur spar ir sverði að höggva.
Snjó hvítt er blóð líta.
Skæru öld get um skýra.
Skarp ur brand ur fékk þar landa,
skarp ur brand ur fékk mér landa.
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– Ég held þú ætt ir að hugsa vel þinn gang Snorri minn, sagði 
Eg ill Hall dórs son. Eg ill Skalla gríms son sagði það beint út í 
vísunni að þú vilj ir ekki beita sverði og sért rag ur. Af því muni 
leiða óöld. Það þurfi bit urt sverð til að vinna lönd og halda 
þeim.

En Snorri fór ótrauð ur í Reyk holt þrátt fyr ir þess ar við var an ir.
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VI   SnorrifertilNoregs

Borg firð ing um leist strax vel á Snorra sem höfð ingja og 
vildu efla hann sem mest. Smá goð ar og stór bænd ur strey-
mdu til hans eft ir að hann kom að Borg.

– Við vilj um selja þér goð orð in okk ar og ger ast þín ir menn, sögðu 
þeir.

Sum ir gáfu hon um meira að segja eign ir sín ar og manna for ráð. Í 
stað inn var Snorri skuld bund inn til að veita þeim vernd og stuðn-
ing. Þetta fannst bænd um trygg ara en að hver væri að basla í sínu 
horni. Borg ar fjörð ur varð að sam felldu hér aðs ríki og Snorri gat 
sýnt veldi sitt með því að ríða til þings á hverju sumri með mörg 
hund ruð manns. 

Eft ir að Snorri náði Reyk holti og flutt ist þang að 1206 bætt ist svo 
enn meira við. Snorri hafði mik inn metn að. Hann var kænn og 
klók ur og fylg inn sér. Það leið því ekki á löngu þar til Snorri 
Sturlu son var orð inn einn af vold ug ustu höfð ingj um lands ins. Ríki 
hans var orð ið nokk uð sam fellt frá Hval firði til Húnaflóa. Snorri 
var kjör inn lög sögu mað ur árið 1215, að eins 35 ára að aldri.
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Það var eins og spá dóm ur Eg ils Skalla gríms son ar ætl aði ekki að 
ræt ast. Snorra gekk allt í hag inn þó hann hefði flutt frá Borg. Hann 
var orð inn mold rík ur og naut vax andi virð ing ar. Kven hyll in var í 
góðu lagi og hann eign að ist smám sam an fleiri börn með hjá konum 
og kærust um. Eldri börn in, Hall bera og Jón, voru oft hjá hon um í 
Reyk holti, en ann ars á Borg hjá Her dísi. Þau voru efni leg en kom 
illa sam an. Jón sagði að Hall bera væri stór skrít in, eig in lega hálf bil uð, 
en Hall bera stríddi hon um á móti út af því hvað hann var lít ill.

– Jón murt ur! sagði hún. Murt ur eða murta er pínu lít ill sil ung ur. 
Þetta er svona svip að og ef ein hver væri núna upp nefnd ur Nonni 
sard ína. Nafn ið fest ist við Jón og það fannst hon um leið in legt. En 
þeg ar hann var orð inn full orð inn var hann ekk ert minni en aðr ir 
og þá var hon um al veg sama um nafn ið, fannst það bara flott.

Með al yngri barn anna voru syst urn ar Ingi björg og Þór dís og loks 
son ur inn Órækja. Hann var táp mik ill dreng ur og góð ur son ur en 
oft dá lít ið erf ið ur. Snorri átti áreið an lega miklu fleiri börn en sum 
þeirra komust ekki á legg og önn ur eru gleymd.

Guð ný móð ir Snorra var nú tek in að eld ast og loks flutti hún úr 
Hvammi og kom í Reyk holt til Snorra. Henni fannst gott að fá að 
vera í ell inni hjá þess um fræga syni sín um, lög sögu mann in um, 
sem hún hafði þurft að senda frá sér svo snemma. Snorri þreytt ist 
aldrei á að heyra hana fara með sög ur og kvæði. Hann lét skrá það 
allt sam an nið ur og bar sam an við ann að sem hann hafði lært í 
Odda og á Borg og víð ar. Sagna rit un in, skáld skap ur inn og fræð in 
heill uðu hann alltaf mest, hvað svo sem öll um völd um og veg tyllum 
leið. Stund um fannst hon um hrein lega eins og ver ald ar vafstr ið og 
höfð ingja skyld urn ar trufl uðu hann full mik ið frá rit stör f un um. 
Menn voru alltaf eitt hvað að kvabba á hon um. En á vet urna gafst 
hon um samt oft góð ur tími til að sökkva sér ofan í skrif in.
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Aldrei leið hon um bet ur en þeg ar hann gat slak að á í heita pott-
in um á heið skír um vetr ar kvöld um að lokn um góð um vinnu degi. 
Hann hafði lát ið gera sér göng inn an úr bæn um til að kom ast beint 
í laug ina hvern ig sem viðr aði. Þarna var fínt að kjafta við skrif ar-
ana um verk efni morg un dags ins eða glettast við kærust urn ar. 
Stund um lá hann bara al einn og horfði á stjörn u rn ar og norð ur ljós-
in og velti fyr ir sér gát um al heims ins.

Ríki bræðr anna þriggja, Þórð ar, Sig hvats og Snorra náðu nú yfir 
eitt sam fellt land svæði um mest allt vest an vert land ið. Sturl ung ar 
máttu vel við una. En Odda verj ar voru ef til vill ekki al veg eins 
ánægð ir. Þeim var löngu orð ið ljóst að vin ur þeirra Snorri ætl aði 
sér ekk ert að ganga er inda þeirra. Hann átti meira að segja í deil-
um við Odda verja á Al þingi eft ir að hann var orð inn lög sögu-
mað ur. Snorri hafði bet ur í þeim deil um og gat eft ir það talist 
mesti virð ing ar mað ur lands ins, eins kon ar arf taki Jóns Lofts son ar.

Þar með fannst hon um löngu orð ið tíma bært að hann héldi utan 
til Nor egs og hefði þar tal af helstu tign ar mönn um. Ís lensk ir 
höfð ingj ar höfðu alltaf leit að þang að til að afla sér mann virð inga 
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og vin áttu kon unga. Þetta fannst Snorra skipta miklu máli, en 
hann var ekki síð ur að hugsa um að kom ast í betri heim ild ir um 
ým is legt sem hann hafði ver ið að skrifa um sögu Nor egs kon-
unga. Hann lang aði að kanna stað hætti og fá út skýr ing ar á ýmsu 
hjá heima mönn um.

Skáld skap ur var í há veg um hafð ur við norsku hirð ina og 
Ís lend ing ar höfðu löng um haft orð á sér fyr ir að eiga bestu skáld-
in. Snorri var auð vit að skáld og hóf nú und ir bún ing að fyrstu 
ut an ferð sinni með því að senda til Nor egs kvæði sem hann hafði 
ort til vold ugs jarls sem hét Há kon Fólkvið ar son og var kall að ur 
Há kon gal inn af því hann var dá lít ið skraut leg ur ná ungi. Snorri 
hafði frétt að þessi jarl væri al veg sér stak ur kvæðaunn andi.

Kvæð ið sló í gegn, jarl inn var al veg í skýj un um, sendi Snorra 
veg leg skálda laun og bauð hon um að koma til sín. Jafn framt 
pant aði hann nýtt kvæði um konu sína, Krist ínu. Snorri dreif 
strax í að yrkja um frúna og tók svo að ferð bú ast. Hann neydd ist 
hins veg ar til að fresta för sinni þeg ar hann frétti að Há kon jarl 
væri lát inn. Hann lét því nægja að senda kvæð ið um Krist ínu en 
beið átekta sjálf ur.

En tveim ur árum síð ar, haust ið 1218, dreif hann sig loks af stað 
og hélt nú á fund Skúla jarls Bárð ar son ar, bróð ur Há kon ar gal ins. 
Skúli hafði stillt til frið ar í Nor egi eft ir tals verð inn an lands á tök og 
feng ið höfð ingj ana til að kjósa son ar son hins fræga Sverr is 
konungs, Há kon Há kon ar son, sem kon ung. Há kon var hins 
vegar enn á ung lings aldri, svo Skúli jarl réði öllu í bili. 

Snorri hafði mik inn sóma af þess ari fyrstu ut an för sinni. Hann 
var hjá Skúla jarli um vet ur inn. Jarl inn hafði mik inn áhuga á sögu 
Nor egs kon unga og þeir Snorri urðu góð ir vin ir. Um sum ar ið fór 
Snorri svo alla leið aust ur á Gaut land í Sví þjóð og heim sótti þar 
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Krist ínu, ekkju Há kon ar gal ins, sem nú var gift Áskeli lög manni, 
ein um tign asta höfð ingja Svía. Hún var Snorra þakk lát fyr ir 
skáld skap inn og þau hjón in tóku mjög vel á móti hon um og ley-
stu hann út með góð um gjöf um. Snorri afl aði heim ilda um ýmsa 
sænska forn kon unga og ræddi lög fræði við Áskel. Lög mað ur 
Svía varð hissa þeg ar Snorri gat sagt hon um að Ís lend ing ar hefðu 
stuðst við skrif uð lög í heila öld, en lög fræð ing ar í Sví þjóð þurftu 
enn al gjör lega að reiða sig á minn ið.

– Þið eruð al deil is há þró að ir í tækn inni, sagði Áskell, við þurf-
um greini lega að taka okk ur tak.

Ári síð ar fengu Sví ar fyrstu skrif uðu lög sín.
Seinni vet ur inn var Snorri áfram hjá Skúla og skrif aði og orti af 

kappi. Hon um lík aði mjög vel við jarl inn og þeir skröf uðu margt 
á síð kvöld um yfir öl krús við eld inn í höll inni. Snorri nennti hins 
veg ar lít ið að sinna kóng in um, þótt hann væri stund um eitt hvað 
að reyna að gera sig merki leg an. Hon um fannst skrít ið að 
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fordekrað krakka kvik indi sem hafði eng an áhuga á skáld skap og 
sögu skyldi eiga að telj ast æðra en stór höfð ing inn Skúli.

En jarl inn kunni ágæt lega lag ið á strákn um og sagð ist halda að 
það ætti eft ir að ræt ast úr hon um. 

– Að al at rið ið er í bili, hvísl aði Skúli að Snorra, að láta grísling inn 
halda að hann ráði öllu, þó hann ráði auð vit að engu. Svo stefni ég 
á að gera hann að tengda syni mín um.

Um þess ar mund ir voru Norð menn af skap lega reið ir Ís lend ing-
um, eink um Odda verj um, af því þeir höfðu deilt við norska kaup-
menn sem sigldu með varn ing til Ís lands. Deil an stóð um verð á 
varn ingn um sem báð ir að il ar vildu ráða. Þetta gekk svo langt að 
marg ir helstu höfð ingj ar í Nor egi voru farn ir að und ir búa her för til 
Ís lands. Snorri sá að illt var í efni. En hann var snið ug ur og með 
for töl um og góð um rök um gat hann feng ið Norð menn ofan af 
þess um áætl un um.

Í stað inn lof aði hann að sjá til þess að norsk ir kaup menn fengju 
að versla í friði á Ís landi. Sum ir telja að hann hafi líka lof að því að 
reyna að koma Ís landi und ir Nor egs kon ung. Við vit um ekki hvort 
svo var, en til trygg ing ar því að hann stæði við orð sín um að stilla 
til frið ar hét Snorri því að senda son sinn, Jón murt, á fund norsku 
höfð ingj anna. 

Víst er þó að í kjöl far þess ara um ræðna hlotn að ist Snorra mik ill 
heið ur við norsku hirð ina áður en hann hélt heim 1220. Skúli jarl sá 
til þess að hann var gerð ur lend ur mað ur kon ungs. Það var miklu 
meiri sómi en að vera óbreytt ur hirð mað ur en það fól auð vit að líka 
í sér ákveðn ar skyld ur gagn vart norska kon ungs vald inu og kröf ur 
um hlýðni við kon ung. Snorra var að skiln aði gef ið gott haf skip og 
mik ill varn ing ur. Veg ur hans þótti hafa vax ið mjög þeg ar hann kom 
heim á ný haust ið 1220 og sett ist að búi sínu í Reyk holti.
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VII   HeimaíReykholti

Snorri hélt áfram að efla veldi sitt eft ir að hann kom heim. 
Að al lega með því að gifta dæt ur sín ar höfð ingj um og 
væn leg um höfð ingja efn um. Þetta fannst hon um mun 

betri leið til áhrifa en ei líf mann dráp þó stund um yrði ekki 
hjá þeim kom ist. Snorri hafði átt í deilu við Þor vald leið toga 
Vatns firð inga á Vest fjörð um, en þeir sætt ust og Þor vald ur fékk 
Þór dísi Snorra dótt ur sem konu.

Vatns firð ing ur inn var gam all karl, en Giss ur Þor valds son frá 
Hruna var hins veg ar ung ur og tal inn glæsi leg asta leið toga efni 
Hauk dæla. Snorra tókst að gifta hon um Ingi björgu dótt ur sína. 
Ás birn ing ar í Skaga firði áttu líka sinn fram tíð ar mann: Hann hét 
Kol beinn Arn órs son og var alltaf kall að ur Kol beinn ungi til 
aðgrein ing ar frá öðr um Kol bein um. Kol beinn ungi kvænt ist 
Hall beru Snorra dótt ur. 

Þannig náði Snorri æ meiri ítök um. Að ferð in hafði oft reynst 
nokk uð vel en var kannski ekki al veg nógu snjöll til lengd ar. 
Hjóna bönd sem þannig var til stofn að urðu stund um ekki góð. 
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Það átti Snorri nú reynd ar sjálf ur að vita. Þau vildu splundr ast 
og skiln að ur leiddi af sér óvild og deil ur. 

Smátt og smátt varð líka ein enda laus flækja úr öll um þess um 
tengsl um. Ætt irn ar voru all ar meira og minna tengd ar og skyld-
ar út og suð ur, á ská og í kross, svo það hætti al veg að skipta 
máli til að varð veita frið inn. All ir tengd ust öll um hvort sem var. 
Menn voru óvin ir og vin ir á víxl, óháð ætt um. Sund ur lynd ið 
magn að ist á end an um af þessu öllu. Loks ekki að eins milli ætta 
held ur líka inn an þeirra, ekki síst með al Sturl unga sjálfra.

Bræðr un um þrem ur, Þórði, Sig hvati og Snorra hafði að mestu 
tek ist að halda frið sín á milli þótt þeir deildu stund um hart og 
ættu það til að reið ast hver öðr um og hættu að tala sam an svona 
við og við.

En nú var ný kyn slóð Sturl unga kom in fram. Metn að ur margra 
þeirra var mik ill. Kapps fyllst ur allra var Sturla son ur Sig hvats. 
Hann var glæsi menni og ákafa mað ur og ætl aði sér stóra hluti. 
Hon um fannst ástæðu laust að Snorri réði mestu um mál efni 
Sturl unga. 

– Jú, jú, hann er kannski rík ari og klár ari en Þórð ur og pabbi, 
en hann er nú þrátt fyr ir allt yngst ur. Og reynd ar al veg hrika-
leg ur klaufi með spjót og sverð, sagði Sturla. Haf ið þið séð hann 
skylm ast? Það er bein lín is spreng hlægi leg sjón!

Sturlu fannst gam an að erta Snorra frænda sinn dá lít ið og ögra 
hon um þeg ar þeir hitt ust. En stund um voru þeir líka góð ir vin-
ir. Það gat ver ið gam an að heilsa upp á karl inn í Reyk holti ef 
hann var í góðu skapi, liggja í heita pott in um með öl krús og 
hlusta á eina góða sögu.

Syn ir Þórð ar voru aft ur á móti frið semd ar menn en létu samt 
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ekk ert traðka á sér. Sturla Þórð ar son var al nafni Hvamms–
Sturlu. Hann var ólík ur afa sín um en varð samt eft ir læti Guð-
nýj ar ömmu sinn ar. Hann var mik ið hjá henni eft ir að hún flutt-
ist í Reyk holt til Snorra. Hann vissi ekk ert betra en að hlusta á 
sög ur ömmu sinn ar. Ekki bara frá fornöld og land náms öld, 
held ur líka um það sem hún hafði upp lif að á sinni eig in ævi. 
Marg ar góð ar kunni hún til dæm is um Hvamms–Sturlu og allt 
hans vafst ur. Snorri var líka mjög hrif inn af þess um unga fræn-
da sín um sem sýndi snemma ótví ræða rit höf und ar hæfi leika. 
Snorri kenndi hon um margt í sam bandi við skrift ir og skáld-
skap.

Eitt sinn þeg ar þeir frænd ur sátu í pott in um og höfðu rabb að 
lengi um sögu Nor egs kon unga spurði Sturla: 

– Hvern ig er það Snorri, hef ur þér aldrei dott ið í hug að skrifa 
um sam tíma okk ar hér og nú?

– Fín hug mynd hjá þér, Sturla minn, svar aði Snorri, en ég held 
ég láti þér allt slíkt eft ir. Ég hef miklu meiri áhuga á for tíð inni. 

Snorri stóð upp, hysjaði upp um sig sund skýl una og gekk inn 
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í und ir göng in, en Sturla lá lengi áfram í heitu vatn inu og hugs-
aði um það sem frændi hans hafði sagt.
Bræð urn ir áttu marga fleiri syni, ekki síst Sig hvat ur. Sjálf ur 
hafði Snorri orð ið fyr ir þeirri miklu sorg að missa Jón son sinn 
ung an. Jón murt ur hafði á sín um tíma ver ið send ur til Nor egs 
sem gísl, en fékk að fara heim það an eft ir þrjú ár. Fljót lega hélt 
hann þó aft ur til Nor egs og lenti þar eitt sinn í slags mál um, slas-
að ist illa og dó. Vænt ing arn ar sem bundn ar höfðu ver ið við Jón 
hlutu nú að fær ast yfir á yngri bróð ur inn, Órækju. Hann var 
vask ur mað ur og all ur af vilja gerð ur til að verja hags muni föð-
ur síns, en Snorri treysti hon um samt ekki vel. Hann taldi son 
sinn ekki mik ið höfð ingja efni vegna þess hvað hann væri upp-
stökk ur og óþol in móð ur. Stund um deildu þeir og þá sagði 
Snorri að Órækja væri of stopa mað ur sem kall aði yfir þá vand-
ræði. Órækja svar aði full um hálsi og sagði að Snorri væri gunga. 

– Semja, semja, semja, sagði Snorri þeg ar deil ur komu upp.
– Lemja, lemja, lemja, svar aði Órækja.
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Snorri hélt góðu sam bandi við Odda verj ana þótt hann hefði 
stund um átt í deil um við þá. Þeg ar Sæ mund ur Jóns son dó var 
lög spek ing ur inn Snorri feng inn til að skipta búi hans milli 
af kom end anna. Snorri kom á forn ar slóð ir í Odda og þar urðu 
fagn að ar fund ir. Snorra leist vel á Sól veigu dótt ur Sæ mund ar, 
sem var orð in frá bær kven kost ur. Hann sá til þess að erfða hlut-
ur henn ar varð ríku leg ur. Slík an kost gat ver ið gott að hafa í 
bak hönd inni. 

En hon um brá illi lega í brún þeg ar Sig hvati bróð ur hans tókst 
skömmu síð ar að ná í Sól veigu handa Sturlu syni sín um, það var 
kannski ekki al veg það sem Snorri hafði ætl að sér. Þar þótti hon-
um satt að segja sem góð ur biti færi í hunds kjaft. En Sól veig var 
reynd ar mjög hrif in af Sturlu.

Enn meira gramd ist Snorra þó þeg ar hann frétti að Sturla 
hældi sér af þessu og bæri það út um allt að gaml ing inn Snorri 
hefði sjálf ur ver ið að hugsa um Sól veigu. Það var ekki al veg rétt. 
Snorra leist vel á Sól veigu, en samt var hann spennt ari fyr ir 
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hinni Veig unni, Hall veigu Orms dótt ur. Kannski var hún ekki 
al veg eins sæt og Sól veig, en hún var enn þá rík ari. Hall veig var 
nefni lega rík asta kona lands ins og ný lega orð in ekkja. Snorri 
gerði við hana helm inga fé lag, eins kon ar hjóna band, og hún 
flutti til hans í Reyk holt og með henni tveir syn ir henn ar, Ormur 
og Klæng ur. Björn heit inn fað ir þeirra var af ætt Hauk dæla, 
bróð ir Giss ur ar Þor valds son ar.

Þar með var Snorri óvé fengj an lega orð inn rík asti og vold ug asti 
höfð ingi lands ins. Hann sat nú í friði í Reyk holti og var dug leg ur 
að skrifa. Hann vann af kappi að sögu safni sínu um Nor egs -
konunga sem síð ar var kall að Heimskringla. Hann samdi líka 
kennslu bók í skáld skap sem hann kall aði Eddu.

Hall veig reynd ist hon um góð kona. Snorri var líka ánægð ur 
með hana. Þeim samdi vel og þau áttu mörg góð ár sam an áður 
en síga tók á ógæfu hlið ina.
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VIII   Sturlungardeila

Sig hvat ur hafði feng ið Sturlu syni sín um Snorr unga-
goð orð ið í Döl un um til yf ir ráða þeg ar hann sjálf ur 
flutt ist að Grund í Eyja firði. Sturla var þá enn á unglings-

aldri. Þetta mis lík aði bræðr um Sig hvats, eink um Snorra, hann 
taldi að Sig hvat ur gæti ekki ráðskast þannig með sam eig in leg ar 
eign ir þeirra bræðra. Eft ir að Sturla kvænt ist og fór að hafa sig 
æ meira í frammi fannst Snorra orð ið tíma bært að lækka að eins 
rostann í þess um unga manni sem var far inn að láta eins og 
hann væri yfir alla Sturl unga sett ur. Snorri fékk Þórð bróð ur 
sinn í lið með sér og þeim tókst að hafa sína hluta goð orðs ins af 
Sturlu.

Sturla og Sól veig bjuggu á Sauða felli í Döl um en stund um 
voru þau líka fyr ir norð an hjá Sig hvati og Hall dóru. Sturla 
hugs aði Snorra frænda sín um þegj andi þörf ina en hefndi sín 
strax á Þórði með því að taka hús á hon um í Hvammi með fjölda 
manns og lét ófrið lega. Ann ars hafði Sturla nóg á sinni könnu 
varð andi erj ur og ill deil ur. Hann átti í rimmu við Vatns firð inga 
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sem gerðu að för að Sauða felli um miðja nótt. Óðu þeir um allt í 
myrkri og stungu spjót um og sverð um í rúm og rekkj ur. Þannig 
drápu þeir sak laust fólk, brutu allt og bröml uðu. Sturla sjálf ur 
var ekki heima þessa nótt, en í einni rekkj unni var Sól veig kona 
hans með ný fætt barn þeirra.

Þeg ar Sturlu voru sögð tíð ind in dag inn eft ir, spurði hann 
hvort Sól veigu hefði ver ið gert mein. Hon um var sagt að hún 
væri heil á húfi og eft ir það spurði hann einskis meir. Hann 
elskaði Sól veigu mik ið. Sauða fells för óvina hans mælt ist illa fyr-
ir og Sturla hefndi sín grimmi lega. Sturla sagði hverj um sem 
heyra vildi að Snorri hefði vit að af ráða gerð ill virkj anna. Ekki 
batn aði sam komu lag þeirra frænda við slíkt um tal. Stund um 
voru þeir samt vin ir næstu árin.

Sig hvat ur og Sturla dróg ust einnig æ meir inn í deil ur sem 
Norð lend ing ar höfðu árum sam an átt við Guð mund Ara son, 
bisk up á Hól um, sem kall að ur var Gvend ur góði. Hann var 
upp haf lega fá tæk ur prest ur sem Ás birn ing ar höfðu gert að 
bisk upi. Þeir ætl uðu sér að hafa hann sem þæg an lepp, svo þeir 
gætu sjálf ir ráðskast að vild með eig ur Hóla stóls. En Guð mund ur 
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var ekki al deil is á sömu skoð un eft ir að hann var orð inn bisk up. 
Hann fór sínu fram og barð ist fyr ir rétti kirkj unn ar gegn höfð-
ingja veld inu, rétt eins og Þor lák ur helgi hafði áður reynt fyr ir 
sunn an. 

Höfð in gj arn ir flæmdu hann burt og beittu hann ýmsu harð-
ræði en Guð mund ur beitti bann fær ing ar vopn inu óspart á móti. 
Loks var hann hrak inn út í Gríms ey, síð an hand tek inn og 
send ur til Nor egs, en þar fór hann strax og gerði erki bisk upi 
grein fyr ir yf ir gangi höfð ingj anna.

Sig hvat ur og Sturla þóttu hafa kom ið svo illa fram við Guðmund 
bisk up að erki bisk up í Nor egi stefndi þeim feðg um utan. Sturla 
bjóst til far ar, kom fyrst við í Nor egi og Dan mörku og gekk fyrir 
kon unga, en lét svo ekki stað ar numið fyrr en í Róma borg þar 
sem hann var leidd ur ber fætt ur fyr ir dyr allra kirkna. Þannig 
tókst Sturlu að afla sér fyr ir gefn ing ar synda.
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Á heim leið inni dvald ist Sturla Sig hvats son síð an all lengi í Nor-
egi til að treysta sam bönd sín við norska tign ar menn. Nú var 
Há kon kon ung ur orð inn full orð inn og sjálfs sín ráð andi og 
hafði ræst vel úr drengn um. Sturla sneri sér því beint til kon-
ungs og hafði eng an áhuga á að vera neitt að nudda sér utan í 
vin Snorra, Skúla jarl, sem reynd ar var tengda fað ir Há kon ar 
kon ungs. Hann þótt ist sjá að áhrif Skúla færu þverr andi. Sturla 
beitti öll um sín um per sónu töfr um og tókst að kom ast í gott vin-
fengi við Há kon kon ung. 

Nor egs kon ung ar höfðu lengi haft mik inn áhuga á að koma 
Ís landi und ir sína stjórn. Há kon minnt ist þess þeg ar hann ræddi 
við Sturlu að Snorri föð ur bróð ir hans hefði þeg ið af þeim  miklar 
sæmd ir á sín um tíma.

– Ég skildi þetta alltaf þannig að Snorri hefði ætl að að vinna 
að því að koma Ís landi und ir mína stjórn, sagði kóng ur. Held-
urðu að hann hafi gert eitt hvað í mál un um?

Þarna sá Sturla gott tæki færi til að klekkja á Snorra:
– Í mál un um? Hann Snorri? svar aði Sturla. Ekki baun. Snorri 

vill ekk ert nema efla sín eig in völd. Hann held ur að hann sé 
kóng ur. Hans há tign Snorri fyrsti! Svo sit ur hann bara og skrif-
ar. Reynd ar um norska kon unga, en það er sko ekki allt jafn-
fallegt sem hann seg ir um for feð ur þína.

– Al veg vissi ég þetta, svar aði Há kon kon ung ur þung ur á 
brún. Og karlskarf ur inn hann Skúli tengdapabbi, sem ég er 
meira að segja bú inn að gera að her toga, hann hef ur lát ið hann 
kom ast upp með þetta. Ein tóm klíka. Hann sleppti bara Jóni 
heitn um Snorra syni úr gísl ing unni á sín um tíma eins og ekk ert 
væri, þó Snorri hefði ekki stað ið við neitt. En nú er það ég sem 
ræð!
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Þannig ræddu þeir mál in fram og aft ur en á end an um bundu 
þeir það fast mæl um að Sturla skyldi taka að sér það sem Snorri 
hefði ekki sinnt nógu vel: Að koma Ís landi und ir Nor eg. 

Með þenn an ásetn ing og góð ar gjaf ir í fartesk inu sneri Sturla 
Sighvats son heim til Ís lands árið 1235. Sér til mik ill ar ánægju 
komst hann að því að Sig hvat ur hafði ver ið ið inn við að hlaða 
und ir völd þeirra feðga með an hann var í burtu. Enn kát ari varð 
Sturla þeg ar hann átt aði sig líka á því að áfram hafði margt 
gengið illa hjá Snorra. Áður höfðu þeir Kol beinn ungi og Giss ur 
Þor valds son, tengda syn ir hans, skil að aft ur dætr um Snorra, þeim 
Hall beru og Ingi björgu. 

– Hall bera er klikk uð, hafði Kol beinn sagt.
– Ingi björg er sturluð úr frekju, ekta Sturl ung ur, sagði Giss ur.
Af þessu höfðu svo sprott ið langvar andi deil ur um jarð ir og 

manna for ráð sem leitt höfðu til mik ill ar óvin áttu Hauk dæla og 
Ás birn inga í garð Snorra. Órækja var auk þess með ribb alda gangi 
sín um bú inn að æsa fjöl marga upp gegn Snorra föð ur sín um.

Sturla og Sig hvat ur þótt ust því sjá að nú væri kom inn rétti 
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tím inn til að sölsa und ir sig veldi Snorra. Þannig gætu þeir feng-
ið yf ir ráð yfir mest öllu land inu og jafn framt náð sér niðri á 
Snorra fyr ir að hafa haft af þeim Snorr unga goð orð ið. Þeir not-
uðu sem tylli á stæðu að það þyrfti að stemma stigu við yf ir gangi 
Órækju.

– Og klekkja um leið á gamla frekju dall in um, sagði Sturla. Þá 
verð ur hann aldrei Snorri fyrsti held ur bara Snorri núll.

Þeir hófu nú að safna miklu her liði og bjugg ust til að gera 
at lögu að Reyk holti. Þeir náðu sam an tólf hund ruð manna liði 
og stefndu til Borg ar fjarð ar en Snorra barst njósn af her för inni. 
Hann fékk Þórð bróð ur sinn til að fara á fund Sig hvats og Sturlu 
og reyna að semja við þá. Þetta gerði Þórð ur og hitti þá feðga á 
pálma sunnu dag 1236. Hann átaldi Sig hvat harð lega fyr ir að 
ætla að fara með her á hend ur sín um eig in bróð ur.

– Og það meira að segja á helg um degi, bætti Þórð ur við og 
var ægi lega reið ur.

Sig hvat ur hló bara. Hon um fannst svo fynd ið að sjá ró lynd is-
mann inn Þórð svona æst an. Sig hvat ur og Sturla létu sér ekki 
segj ast. Þórð ur fór burt í fússi. Hann kom í Reyk holt og sagði 
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Snorra tíð ind in, en Snorri gerði enga til raun til að snú ast til 
varn ar held ur flúði.

– Því lík gunga, sagði Sturla og hló.
Þannig hrökkl að ist Snorri frá Reyk holti og úr Borg ar firði. 

Fannst þá mörg um sem spá dóm ur Eg ils Skalla gríms son ar í 
draumn um forð um hefði þar með ræst. Snorri dvald ist nú um 
tíma á Bessa stöð um á Álfta nesi, sem hann hafði eign ast um svip-
að leyti og hann tók sam an við Hall veigu. Fljót lega taldi hann þó 
að sér væri ekki vært á land inu við þess ar að stæð ur. Elsti bróð ir-
inn Þórð ur var ný lega lát inn, svo ekki var leng ur hægt að sækja 
styrk til hans. Árið 1237 hélt Snorri því til Nor egs öðru sinni. 
Frændi hans, Þórð ur kakali Sig hvats son, varð hon um sam ferða.

Órækja var far inn til Nor egs á und an þeim. Hann hafði áður 
reynt að ná samn ing um við Sturlu Sig hvats son, en Sturla sveik 
hann, lét flytja þenn an ná frænda sinn í Surts helli og mis þyrma 
hon um og meiða hann.

Snorri fór beint til síns gamla góða vin ar Skúla jarls sem tók vel 
á móti hon um og hafði margt að segja hon um.

Nú stóð að eins ein hindr un í vegi fyr ir því að Sturla og Sig hvat-
ur næðu yf ir ráð um yfir öllu land inu. Það voru Hauk dæl ir með 
höfð ingja sinn Giss ur Þor valds son í broddi fylk ing ar.

Sturla ákvað að taka á þessu vanda máli. Hann boð aði Giss ur á 
fund sinn við Apa vatn skammt frá Laug ar vatni vor ið 1238. 
Hann þótt ist vilja rabba við Giss ur um ýmis mál, en mætti til 
fund ar ins með of urefli liðs og lét strax hand taka Giss ur þeg ar 
þeir hitt ust. Þannig sveik hann Giss ur og nið ur lægði og þving aði 
hann til að vinna sér holl ustu eiða og lét hann lofa sér að hverfa 
úr landi á fund Há kon ar kon ungs.
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Eft ir það sleppti Sturla Giss uri. Það hefði hann ekki átt að 
gera, ef lit ið er á mál in út frá hags mun um þeirra feðga. Fyrst 
hann ætl aði sér á ann að borð að vera svona svik ull og grimm ur 
hefði hann senni lega átt að stíga skref ið til fulls og vera enn 
grimmari. En kannski var of stutt síð an Sturla hafði ráf að ber-
fætt ur milli kirkna í Róm og lof að öllu fögru.

Giss ur taldi sig auð vit að óbund inn af því sem hann hafði ver-
ið þving að ur til að lofa. Hann fór beint og gerði banda lag við 
Kol bein unga for sprakka Ás birn inga. Þeir ákváðu að standa 
sam an gegn yf ir gangi Sturl unga og byrj uðu að safna liði.

En Sig hvat ur og syn ir hans með Sturlu í far ar broddi létu sér 
ekki bregða við þetta. Síðla sum ars stefndu þeir ótrauð ir með 
mik ið lið til Skaga fjarð ar. Þar laust þeim sam an við fylk ing ar 
Giss ur ar og Kol beins unga í mikl um og fræg um bar daga nærri 
Ör lygs stöð um 21. ágúst 1238.
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IX   Útvileg

Snorri sat við skrift ir í höll Skúla jarls dag einn seint um 
haust ið 1238 þeg ar bar ið var að dyr um. Síð asta haust-
skip var ný kom ið frá Ís landi og sendi boði hafði hrað-

að sér beint af skips fjöl til að finna Snorra. Sá hafði vá leg tíð indi 
að færa um bar dag ann mikla á Ör lygs stöð um:

– Þar féll Sig hvat ur bróð ir þinn og fjór ir af son um hans með 
hon um, Sturla, Kol beinn, Þórð ur krók ur og Mark ús, en Tumi 
slapp ...

Snorri greip fram í fyr ir mann in um og bað hann að slaka 
að eins á og fá sér sæti, en segja sér síð an bet ur frá því hvern ig 
þetta hefði allt sam an vilj að til.

– Jú, sagði mað ur inn, þeir Sig hvat ur og Sturla voru komn ir til 
Skaga fjarð ar og bún ir að smala sam an heil miklu liði. Þeir gistu 
þarna á þrem bæj um að fara nótt tuttug asta og fyrsta ágúst, en 
vör uðu sig ekki á því hvað Kol beinn ungi og Giss ur voru snar ir 
í snún ing um með lið sitt að sunn an. Þannig að Sturl ung ar voru 
bein lín is gripn ir í bæl inu ...
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Mað ur inn rakti svo í löngu máli hvern ig þeir feðg ar hefðu 
ekki náð sam an öllu liði sínu þarna um morg un inn, hvað þá 
hest um og vopn um, fyrr en allt var löngu kom ið í bál og brand 
og að staða þeirra von lít il. Þeir höfðu hrak ist inn í lág an grjót-
garð rétt við Ör lygs staði og þurftu að reyna að verj ast það an, en 
voru smám sam an murk að ir nið ur. Sig hvat ur ör magn að ist og 
féll von bráð ar utan við garð inn þar sem unn ið var á hon um. 

– Þeim fannst ekki duga minna en sautján stung ur á sex tíu og 
átta ára gaml an mann inn, þess um hetj um, sagði tíð inda mað ur-
inn. Og flest ar þeirra veittu þeir hon um reynd ar eft ir að hann 
var stein dauð ur.

Marg ir menn höfðu síð an sótt að Sturlu og sært hann, en hann 
stríddi þeim og sagði:

– Og vinna nú smá djöfl ar á mér.
Við það höfðu hin ir al veg tryllst og tek ist að lok um að yf ir-

buga Sturlu. Giss ur veitti hon um bana högg ið sjálf ur, með exi í 
höf uð ið og stökk svo hátt upp þeg ar hann hjó að það sást und ir 
ilj arn ar á hon um.
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Fylk ing arn ar sem börð ust þarna í Skaga firði töldu hátt í tvö þús-
und manns. Bar dag inn hafði ver ið stutt ur en snarp ur. Fjör tíu og 
níu féllu af liði Sturl unga en að eins sjö af liði Giss ur ar og Kol beins.
Snorra brá auð vit að mjög við þess ar fregn ir. Þeim Sig hvati hafði 
svo sem ekki alltaf kom ið vel sam an en nú hugs aði Snorri mest 
um það hvað hann Hvati hafði oft ver ið hon um góð ur bróð ir. 
Hann minnt ist þess einnig hvað Sig hvat ur gat ver ið fynd inn og 
skemmti leg ur þrátt fyr ir slægð ina. Hann hugs aði líka um syni 
hans, frænd ur sína fjóra sem þarna höfðu fall ið á besta aldri. 
Þrátt fyr ir allt höfðu þeir ver ið Sturl ung ar og hann hafði þekkt 
þá frá því þeir voru börn. Jafn vel Sturla, sem Snorri átti svo grátt 
að gjalda, hann gat ekki átt það skil ið að hljóta svo ill ör lög. Nú 
voru að eins tveir syn ir Sig hvats eft ir á lífi, Tumi sem sagt var að 
hírð ist með Hall dóru móð ur sinni á Grund í Svarf að ar dal og svo 
Þórð ur kakali sem var í Nor egi við hirð Há kon ar og virt ist að 
því er sagt var hafa mest an áhuga á að skemmta sér. Þessi tveir 
væru varla til stór ræð anna.

Á hinn bóg inn gat Snorri held ur ekki ann að en hugs að fagn-
andi til þess að nú væri lag fyr ir hann að end ur heimta veldi sitt. 
Kol beinn ungi var bú inn að sölsa und ir sig ítök Sig hvats á Norð-
ur landi og léti varla stað ar numið við það. Snorri sá að hann 
yrði að koma sér út til Ís lands sem allra fyrst ef ekki átti að fara 
illa. Af því gat þó ekki orð ið fyrr en hægt yrði að sigla á ný með 
vor inu. Órækja kom til Snorra og þeir feðg ar ræddu margt um 
hvern ig far ið skyldi að því að ná aft ur fyrri völd um.

Snorri var áfram hjá Skúla um vet ur inn. Skúli trúði hon um 
fyr ir því að hann hygð ist gera upp reisn gegn Há koni kon ungi.

– Hann er orð inn ómögu leg ur, strák fj and inn, og þyk ist geta 
gert hvað sem er án þess að tala við mig. Ég skal mala hann. Og 
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þá, þeg ar ég verð kom inn með öll völd í Nor egi, geri ég þig að 
jarli mín um yfir öllu Ís landi. En í guð anna bæn um, hafðu það 
ekki eft ir mér í bili.

Snorri og Órækja héldu áfram að und ir búa heim för. En um 
vor ið þeg ar þeir voru að leggja af stað kom babb í bát inn: Hákon 
kon ung ur gaf út til skip un um að hann bannaði öllum lendum 
mönnum sínum að sigla út til Ís lands.

Þeg ar Snorri heyrði af bann inu, yppti hann bara öxl um og 
sagði:

– Út vil eg.
Síð an undu þeir upp segl og sigldu af stað til Ís lands. Snorri 

vissi að Há kon kon ung ur yrði al veg trít i lóð ur yfir að hann skyldi 
óhlýðn ast fyr ir skip un um hans, en hon um stóð á sama. Eft ir það 
sem Skúli her togi hafði sagt hon um var hann hand viss um að 
kon ung ur inn yrði ekki lengi áfram við völd.
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X   Eigiskalhöggva

Snorri tók land í Vest manna eyj um snemm sum ars 1239. 
Það an dreif hann sig rak leitt að Breiða bóls stað í Fljóts-
hlíð þar sem Hall veig dvald ist. Þau hröð uðu sér síð an 

vest ur í Borg ar fjörð og tóku á ný við bú inu í Reyk holti, en þar 
var fyr ir Klæng ur son ur Hall veig ar, bróð ur son ur Giss ur ar 
Þorvalds son ar. Klæng ur hafði séð um allt á staðn um í fjar veru 
Snorra og Hall veig ar. Snorri sett ist nú aft ur að lönd um sín um í 
Borg ar firði og fór strax að huga að ríki sínu í Döl um og víð ar á 
Vest ur landi. Hann treysti vin áttu bönd við þá sem höfðu reynst 
hon um trú ir en reyndi að klekkja á þeim sem höfðu brugð ist 
hon um.

Órækja fór vest ur á firði og lagði þar und ir sig allt sem hann 
hafði áður ráð ið yfir. En það fór eins og áður að skipti mjög í tvö 
horn með vin sæld ir hans. Snorri var oft ekki ánægð ur með 
fram ferði hans. Órækja deildi með al ann ars við frænda sinn 
Sturlu Þórð ar son. Órækja var fúll út í Sturlu og fannst Snorri 
hafa tek ið hann fram yfir sig. Auð vit að þótti Snorra vænt um 
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son sinn en gat bara ekki að því gert að hvað hon um þótti gam-
an að ræða um skáld skap við Sturlu frænda sinn. 

Sum ar ið 1240 bár ust vá leg tíð indi frá Nor egi. Þar hafði kom ið til 
ófrið ar milli Há kon ar kon ungs og Skúla her toga sem hafði lok ið 
þannig að Skúli vin ur Snorra féll. Greini legt var því að upp reisn 
hans gegn kon ungi hafði mis tek ist. Snorri sá að hann sjálf ur 
hafði lík lega veðj að á rang an hest í valda bar átt unni í Nor egi. 
Ljóst var að nú yrði hann ekki Ís lands jarl í bili. Best væri að hafa 
sem allra hljóð ast um það sem þeim Skúla hafði far ið í milli. 
Snorri reyndi því að hafa frek ar hægt um sig. 

Enn rann upp nýtt sum ar 1241. Þá reið Snorri til þings og reyndi 
nú að ná sátt um og semja við Giss ur og Kol bein unga, með al 
ann ars fyr ir hönd Tuma Sig hvats son ar sem hon um fannst rétt-
látt að fengi bæt ur fyr ir víg föð ur síns og bræðra. Snorri náði að 
hefja við ræð ur við Giss ur en þá kom Kol beinn ungi til þings 
með mik ið lið og spillti öllu. Kol beinn og Giss ur rædd ust við og 
eft ir það gat ekk ert orð ið af sátt um við Sturl unga.

Snorri hafði líka meiri áhyggj ur af öðru: Um þing tím ann í júní 
hafði Hall veig orð ið al var lega veik. Smátt og smátt versn aði 
henni þar til hún lést seint í júlí. Snorri syrgði hana mik ið. 
Ormur og Klæng ur syn ir henn ar vitj uðu strax um arf eft ir 
móður sína. Greið lega gekk að skipta lausa mun um en þeg ar 
kom að jarð eign um var Snorri ósveigj an leg ur. Varð úr þessu 
deila við syni Hall veig ar sem með al ann ars vildu fá Bessa staði 
en Snorri sagð ist hafa útvegað þá jörð sjálf ur í búið.

Snorri gaf sig ekki með þetta og bræð urn ir þótt ust órétti  beittir 
af hon um og leit uðu ásjár hjá Giss uri Þor valds syni föð ur bróð ur 
sín um. 
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Þar með var Giss ur bú inn að fá ástæðu til að skipta sér af 
Snorra. En hann hafði reynd ar ann að miklu hættu legra í bak-
hönd inni. Menn sem kom ið höfðu frá Nor egi sum ar ið áður með 
frétt irn ar um fall Skúla her toga höfðu með ferð is bréf til Giss ur ar 
frá Há koni kon ungi. Í bréf inu lýsti kon ung ur Snorra land ráða-
mann og svik ara við sig, vegna stuðn ings við upp reisn Skúla. 
Hann fyr ir skip aði Giss uri að ráð ast að Snorra og koma hon um 
ann að hvort úr landi eða drepa hann.

Seint um sum ar ið boð aði Giss ur Kol bein unga til fund ar við 
sig og fleiri menn á Kili. Þar réðu þeir ráð um sín um um Snorra-
mál in. Giss ur hélt svo heim leið is og kall aði menn til sín. Hann 
sýndi þeim bréf kon ungs og sagð ist alls ekki vilja brjóta gegn 
því. Marg ir sem við stadd ir voru vildu ekki gera Snorra mein en 
töldu samt nauð syn legt að losna við hann.

– Við send um Snorra þá bara úr landi, sagði Giss ur. Þannig 
fékk hann marga menn til að fylgja sér gegn Snorra.

En sjálf ur hugs aði Giss ur ein hvern veg inn svona: Hann fór 
ansi flatt á því hann Sturla heit inn Sig hvats son þeg ar hann þyrmdi 
lífi mínu við Apa vatn hér um árið. Varla fer ég að gera sömu 
mis tök in með bragð ar ef inn Snorra. Ef ég sleppi hon um úr landi 
er hann vís með að æsa alla upp gegn mér í Nor egi. Eins gott að 
ljúka þessu af.

Um haust ið hélt Giss ur svo vest ur í Reyk holt með sjö tíu manna 
lið. Þang að komu þeir að fara nótt tuttug asta og þriðja sept em ber 
1241 en höfðu sent njó sn ara á und an sér.

Þeir brutu upp svefn skemmu Snorra en hann vakn aði við læt-
in og forð aði sér í nátt föt un um yfir í næsta hús. Þar hitti hann 
prest inn Arn björn.
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– Hvar á ég að fela mig? spurði Snorri.
– Farðu ofan í kjall ara, svar aði Arn björn, ég skal tefja fyr ir 

þeim og segja að ég viti ekki neitt, þá halda þeir að þú sért flú inn.
Giss ur og menn hans óðu um allt en fundu Snorra hvergi. 

Giss ur gekk að Arn birni presti og spurði:
– Hvar er Snorri?
– Ég veit það ekki, svar aði Arn björn.
Giss ur sá að hann var að skrökva og ákvað að beita slægð:
– Það var leitt, ég sem ætl aði að sætt ast við hann, en það er 

nátt úr lega ekki hægt ef hann er ekki hérna!
– Það má hugs an lega finna hann ef hon um er lof að grið um, 

sagði Arn björn prest ur.
Þar með vissi Giss ur að Snorri væri enn inn an dyra, þeir leit uðu 

bet ur og ekki leið á löngu þar til Snorri fannst í kjall ar an um.
Þang að nið ur sendi Giss ur verstu glæpa menn ina í liði sínu. 

Þeir áttu ekki að hand taka Snorra, held ur vinna böð ulsverk. 
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Tveir ógæfu menn fóru fremst ir, Sím on sem kall að ur var knút ur 
af því hann var all ur í hnút og Árni sem hafði alltaf ver ið svo 
óánægð ur með allt og alla að hann var kall að ur Árni beisk ur.

Árni var með öxi. Sím on knút ur skip aði hon um að höggva Snorra.
– Eigi skal höggva, sagði Snorri og reyndi að bera fyr ir sig 

hend urn ar.
Sím on knút ur hrinti Snorra þá fram á gólf ið, en Árni hik aði 

við. Hann var ill menni en það lá við að hon um féllust hend ur 
þeg ar hann sá höfð ingj ann Snorra liggja þarna fyr ir fót um þeirra. 
Snorri var bara gam all og þreytt ur mað ur, varn ar laus og ótta-
sleg inn. En Sím on knút ur æpti að Árna beisk:

– Höggðu mað ur.
– Eigi skal höggva, sagði Snorri.
Þá reiddi Árni beisk ur upp öx ina og hjó henni af al efli í höf uð 

Snorra og veitti hon um bana sár.
Þannig féll Snorri Sturlu son fyr ir morð ingja hendi í Reyk holti 

um dimma haustnótt, tuttug asta og þriðja sept em ber 1241.
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XI   Eftirleikurinn

Þ      að gekk á ýmsu næstu árin eft ir að Snorri var fall inn.  
Há kon Nor egs kon ung ur gerði ým ist að senda ís lenska 
hirð menn sína til Ís lands til að ná land inu und ir sig, eða 

kvaddi þá til sín aft ur ef hon um fannst þeir ekki nógu dug leg ir að 
ganga er inda hans.

Órækja Snorra son safn aði liði og hófst handa við að hefna 
föð ur síns. En Giss ur Þor valds son beitti hann svik um, náði 
hon um á sitt vald við Hvít ár brú og sendi hann úr landi. 
Órækja lést í Nor egi nokkrum árum síð ar.

Þórð ur kakali Sig hvats son, bróð ur son ur Snorra kom til Ís lands 
1242 og hugð ist hefna Sturl unga. Hann var lið fár í fyrstu, en 
reynd ist þraut seig ur og klók ur og herj aði árum sam an á bana-
menn föð ur síns og bræðra. Til úr slita dró milli hans og Kol beins 
unga í Flóa bar daga, mik illi sjóorr ustu á Húnaflóa sum ar ið 1244. 
Kol beini tókst þar með naum ind um að hrekja Þórð á flótta, en galt 
svo mik ið af hroð sjálf ur að sig ur inn var ekki mik ils virði. Auk 
þess var Kol beinn orð inn heilsu laus og lést skömmu síð ar.
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Þórð ur kakali barð ist næst við Brand Kol beins son, frænda 
Kol beins, sem tek ið hafði við ríki hans í Skaga firði. Þeir átt ust 
við í Haug s nesi í Skaga firði í apr íl 1246. Það var mann skæð asti 
bar dagi Ís lands sög unn ar, meira en hund rað manns féllu, en 
Þórð ur fór með sig ur af hólmi.

Þá var Giss ur Þor valds son eft ir, enn einu sinni. Ekki kom þó 
til bar daga milli hans og Þórð ar kakala. En þar sem þeir voru 
báð ir hirð menn Há kon ar kon ungs sömdu þeir um að halda utan 
á hans fund og láta kon ung velja milli þeirra. Kon ung ur taldi 
rétt ast að halda Giss uri eft ir í Nor egi en senda Þórð til Ís lands.

Árin 1247–50 var Þórð ur kakali nær ein ráð ur á Ís landi. Hins 
veg ar gerði hann ekk ert í því að koma land inu und ir kon ung. 
Há kon kon ung ur kall aði hann því aft ur til Nor egs.

Þar með var kom ið að Giss uri. Hann kom út til Ís lands 1252 og 
lenti strax í bar dög um við menn Þórð ar kakala. Giss ur hafði sest 
að á Flugu mýri í Skaga firði. Þar var hald ið mik ið brúð kaup 
haust ið 1253. Son ur Giss ur ar var að kvæn ast dótt ur Sturlu 
Þórðar son ar. Þá gripu óvin ir Giss ur ar tæki fær ið og reyndu að 
brenna hann inni. Í Flugu mýr ar brennu missti Giss ur konu sína 
Gró og þrjá syni. Sjálf um tókst hon um að bjarga lífi sínu með því 
að skríða ofan í sýru ker í mat ar búri.
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Þá kom aft ur að Þórði kakala. Kon ung ur veitti hon um leyfi til 
að halda heim 1256. Að kvöldi sama dags var Þórð ur að fagna 
þessu. Hann sagði að ef hann kæm ist til Ís lands ætl aði hann 
aldrei að fara það an aft ur. Varla hafði hann lok ið setn ing unni 
þeg ar hann datt dauð ur nið ur. 

Giss ur var enn stadd ur í Nor egi 1258 og þar gerð ist það loks 
sem hann hafði lengi þráð að kon ung ur gaf hon um jarls nafn 
yfir Ís landi. Hann fékk merki og lúð ur því til stað fest ing ar og 
átti nú að reyna enn einu sinni að sigr ast á þver móðsku Ís lend-
inga. Hann sett ist að í Kald að ar nesi í Flóa og hafði þar um sig 
hirð og hélt mik il feng leg ar drykkju veisl ur.

En það var al veg sama hvern ig Giss ur lét fret a í lúð ur inn eða 
veifa merk inu, hon um gekk ekk ert að fá Ís lend inga til að ját ast 
und ir vald Nor egs kon ungs. Að lok um sendi kon ung ur hirð-
mann sinn, Hall varð gull skó, til Ís lands. Hann var gam al reynd ur 
klækja ref ur og tókst að hjálpa Giss uri til að fá lands menn til að 
ját ast und ir vald kon ungs með hin um svo kall aða Gamla sátt-
mála á Al þingi 1262.

Þar með var þjóð veld ið lið ið und ir lok, en Ís lend ing ar komn ir 
und ir Nor egs kon ung. Við tóku sjö ald ir er lendra yf ir ráða. 
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Ásamt Nor egi bár ust Ís lend ing ar und ir Dan mörku á seinni 
hluta fjórt ándu ald ar, 1383. Þeim yf ir ráð um létti ekki fyrr en     
Ís land varð frjálst og full valda ríki á ný fyrsta des em ber 1918. 
Dana kon ung ur var þó þjóð höfð ingi Ís lands áfram, allt þar til 
lýð veldi var stofn að á Þing völl um og forseti kjörinn þann 
sautj ánda júní 1944. 

Það er ekki víst að neitt af þessu hefði far ið öðru vísi þó Snorri 
Sturlu son hefði náð mark mið um sín um í lif anda lífi. Og jafn vel 
þó svo hefði ver ið er ekk ert víst að við mynd um mik ið eft ir hon-
um eða þætti hann sér lega merki leg ur. Kannski hefði hann bara 
ver ið álit inn venju leg ur rík ur karl sem hugs aði fyrst og fremst 
um að skara eld að eig in köku. Sem stjórn mála mað ur var hann 
veru lega glopp ótt ur og heppn að ist ekki margt af því sem hann 
ætl aði sér.

En hann var líka skáld og rit höf und ur, sá mesti og fræg asti 
sem Ís land hef ur eign ast. Bæk urn ar hans, Heimskringla, Edda 
og Eg ils saga eru lif andi enn þann dag í dag og verða alltaf. 
Þannig sigr aði Snorri á end an um alla kon unga og alla keppi-
nauta sína og fjand menn.
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TIL NEMANDA
Þessi bók er eign skólans þíns og þú hefur hana að láni. Bækur eru dýrar og því 
mikilvægt að farið sé vel með þær. Gættu þess vel að skrifa ekki í þessa bók.

1) Nafn nemanda skal greinilega skrifað í línurnar hér að ofan.
2) Ástandi bókar við útlán og skil skal lýst þannig:
 N: ný bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.

 Bók nr.

 Tekin í notkun
 Skóli

 Nemandi/bekkur Á
st

an
d

Á
st

an
d

Útlán:
(dags.)

Skil:
(dags.)



Snorra saga
Í Snorra sögu er leitast við að bregða upp 

mynd af ævi Snorra Sturlusonar. Með því

 að færa sögulegar heimildir og tilgátur 

í búning skáldsögunnar er nemendum 

á miðstigi grunnskólans opnuð sýn 

inn í uppvaxtarár og ævintýralegt 

líf þessa miðaldahöfðingja 

og samtímamanna hans.

Þórarinn Eldjárn er höfundur 

efnis og myndir eru eftir Sigrúnu Eldjárn. 

40326

Snorra saga

Þ ó r a r i n n  E l d j á r n

 
S

norra saga


