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1. -3. Kafli - Ketill flatnefur 
Ketill flatnefur Bjarnarson bunu var hersir í Noregi. Hann hraktist úr landi vegna ofríkis 
Haralds hárfagra. Afkomendur hans flýðu einnig land og stefndu flestir til Íslands. Björn 
austræni Ketilsson nam land við Breiðafjörð milli Stafár og Hraunfjarðar og bjó í 
Bjarnarhöfn. Helgi bjólan Ketilsson nam Kjalarnes og bjó að Esjubergi. Þórunn hyrna 
Ketilsdóttir og Helgi magri maður hennar námu Eyjafjörð og buggu í Kristnesi. Jórunn 
manvitsbrekka hét enn dóttir Ketils. Hún var móðir Ketils hins fiskna er settist að í 
Kirkjubæ á Síðu. Unnur djúpúðga Ketilsdóttir fór vestur til Skotlands ásamt föður 
sínum sem staðfestist þar og vildi ekki til Íslands. "Í þá veiðistöð kem eg aldregi á gamals 
aldri," er haft eftir Katli. 
 
4. -5. kafli – Unnur djúpúðga 
Þorsteinn rauður, sonur Unnar djúpúðgu og Ólafs hvíta Ingjaldssonar, varð konungur 
Skota en svikinn af þegnum sínum og féll norður á Katanesi í Skotlandi.  Ketill faðir 
Unnar var þá andaður. Hún heldur til Íslands, kemur við í Orkneyjum og giftir þar Gró 
dóttur Þorsteins rauðs, af henni er  komið kyn Orkneyjajarla. Unnur siglir síðan til 
Færeyja og giftir þar Ólöfu systur Gróar, af henni eru komnir Götuskeggjar. 
 
Skip Unnar ferst á Vikrarskeiði vestan Ölfusáróss en menn bjargast.  Unnur hefur 
vetursetu hjá Birni bróður sínum í Bjarnarhöfn en nemur síðan land í Dölum og sest að í 
Hvammi.  Þorgerður Þorsteinsdóttir rauðs giftist Dala-Kolli, ættstórum fylgdarmanni 
Unnar sem gaf þeim Laxárdal.  Sonur þeirra var Höskuldur. Öðrum förunautum sínum 
gefur hún einnig jarðnæði. Frelsi veitti hún Erpi (skylt jarpur), syni Melduns jarls og gaf 
honum Sauðafellslönd millum Tunguár og Miðár. Hann bjó á Erpsstöðum. 
 
6. – 7. kafli - Enn af Unni 
Ólafur feilan (ylfingur) Þorsteinsson sonarsonur Unnar kvænist Álfdísi hinni barreysku 
en Barreyjar nefndust syðstu eyjar Suðureyja. Unnur djúpúðga var þá orðin ellimóð og 
andaðist nóttina eftir fyrsta veisludag brúðkaupins. Var þá drukkið allt saman, brullaup 
Ólafs og erfi Unnar. Síðasta dag boðsins var Unnur lögð í skip og heygð. Ólafur tekur við 
búi Unnar. Skömmu síðar andast Dala-Kollur mágur hans. Höskuldur, son Kolls, var þá á 
ungum aldri, vænn maður og gervilegur. Hann tók við föðurleifð sinni og búi og nefndi 
bæ sinn Höskuldsstaði. Þorgerður Þorsteinsdóttir móðir Höskulds var þá enn ung kona og 
væn. Hún vill fara utan með fjárhlut þann sem hún  hlaut. Höskuldur kaupir til handa 
móður sinni skip hálft er uppi stóð í Dögurðarnesi,  yst á Fellsströnd. Þorgerður siglir til 
Noregs. Hún var eigi lengi ekkja áður Herjólfur, lendur maður að virðingu og auðugur, 
biður hennar, giftist Þorgerður Herjólfi og fer til bús með honum. 
  
8. kafli - Hrútur Herjólfsson 
Þau Herjólfur og Þorgerður eignuðust soninn Hrút. Hann varð snemma mikill og sterkur, 
hár og herðibreiður, miðmjór og limaður vel; atgervimaður. Herjólfur tók sótt og 
andaðist. Eftir það fýstist Þorgerður til Íslands að vitja Höskuldar sonar síns en Hrútur 
varð eftir með föðurfrændum sínum. Höskuldur tók vel við móður sinni. Átti hún auð fjár 



og var síðan með Höskuldi. Nokkrum vetrum síðar andaðist Þorgerður. Höskuldur tók fé 
hennar allt en Hrútur bróðir hans átti hálft. 
 
9. kafli - Kvonfang Höskulds 
Höskuldur varð hirðmaður Hákonar Aðalsteinsfóstra í Noregi og dvaldist sinn vetur 
hvorn með Hákoni konungi eða að búi sínu. Björn hét maður stórættaður og auðugur. 
Hann bjó í Bjarnarfirði á Ströndum. Hans dóttir var Jórunn, væn kona og vitur en ofláti 
mikill. Jórunn var föstnuð Höskuldi og brullaup þeirra haldið á Höskuldsstöðum. Jórunn 
Bjarnardóttir tekur þar við búsumsýslu með Höskuldi. Hún þótti heldur skapstór. Eigi var 
margt með þeim Höskuldi hversdaglega. Höskuldur gerist höfðingi mikill. Þau Jórunn 
eignuðust soninn Þorleik. Annar hét Bárður. Dóttir þeirra hét Hallgerður, kölluð 
langbrók (hin háfætta?). Önnur dóttir þeirra var Þuríður. Þorleikur var mikill maður og 
sterkur og engi jafnaðarmaður, líktist í ætt Strandamanna. Bárður var skörulegur og vel 
sterkur, þótti líkari föðurfrændum sínum. Höskuldur unni honum mest barna sinna. 
Höskuldur gifti Gró systur sína Véleifi gamla. Þeirra son var Hólmgöngu-Bersi.   
 
10. kafli - Af Hrappi 
Víga-Hrappur bjó á Hrappsstöðum í Laxárdal fyrir norðan á, gegnt Höskuldsstöðum. 
Hann var skoskur að föðurætt en móðurkyn hans var í Suðureyjum. Hann var 
ójafnaðarmaður mikill. Kona hans hét Vigdís Hallsteinsdóttir, son þeirra Sumarliði, hann 
var í fóstri hjá móðurbróður sínum, Þorsteini surti sem bjó á Þórsnesi,  þess er reiknaði 
út sumarauka, sem var aukavika í íslenska misseristalinu, skotið inn á fimm eða sex ára 
fresti á miðju sumri til að samræma það árstíðunum. Kona Þorsteins var þá önduð. Dætur 
átti hann tvær. Hét önnur Guðríður er átti  Þorkell trefill í Svignaskarði. Ósk dóttir 
Þorsteins var gefin Þórarni, breiðfirskum manni. Hann var með Þorsteini mági sínum því 
að Þorsteinn var þá aldurhniginn. Hrappur var ágangssamur við nábúa sína. Bændur báru 
upp vandræði sín við Höskuld. Höskuldur bað sér segja ef Hrappur gerði þeim nokkuð 
mein "því að hvorki skal hann ræna mig mönnum né fé." 
 
11. kafli - Af Þórði godda 
Þórður goddi (e.t.v litli goði) hinn auðgi bjó á Goddastöðum í Laxárdal fyrir norðan á. 
Hann var barnlaus. Hann var nábúi Hrapps og fékk oft þungt af honum. Höskuldur sá um 
með honum svo að hann hélt bústað sínum. Vigdís hét kona Þórðar Ingjaldsdóttir, 
Ólafssonar feilans. Hún var því bróðurdóttir Þórðar gellis (gellir merkir hvellróma, 
hávaðamaður, einnig  naut) en systurdóttir Þórólfs rauðnefs á Sauðafelli. Vigdís var meir 
gefin til fjár en brautargengis. Á Goddastöðum var þrællinn Ásgautur, mikill maður og 
vel metinn þótt þræll væri. Þorbjörn hét maður, kallaður skrjúpur sem merkir gleypur, 
óheill. Hann bjó á næsta bæ við Þórð, auðugur að fé. Mest var það í gulli og silfri. Mikill 
maður vexti, rammur að afli og engi veifiskati, (vesalmenni, ístöðulítill maður). 
Höskuldur Dala-Kollsson vildi húsa upp bæ sinn, kaupir skip að manni frá Hjaltlandi. 
Skipið stóð uppi í Blönduósi. Höskuldur fór utan en Jórunn varðveitti bú og börn þeirra. 
Hann tók Noreg við Hörðaland þar sem kaupstaðurinn í Björgvin er síðan. Þá sat Hákon 
konungur í Víkinni. Höskuldur fór ekki á fund Hákonar heldur var með frændum sínum 
allan þann vetur. 
 
 



12. kafli – Leiðangur til Brenneyja 
Um sumarið sækir Höskuldur kaupstefnu í Brenneyjum úti fyrir mynni Gautelfar. 
Þangað komu menn nær af öllum löndum þeim er kunn voru. Þar var skemmtan mikil, 
drykkjur, leikar og alls kyns gleði. Einn dag er Höskuldur gekk að skemmta sér sá hann 
tjald skrautlegt skammt frá búðunum. Höskuldur gekk í tjaldið og hitti fyrir mann í 
guðvefjarklæðum og hafði gerskan hatt á höfði. Maðurinn kvaðst heita Gilli hinn gerski 
(rússneski). Hann var kunnur kaupmaður. Höskuldur spyr hvort hann gæti selt sér ambátt. 
Gilli kvað svo vera og lyfti fortjaldi búðarinnar. Tólf konur sátu fyrir innan tjaldið. 
Höskuldur sá að kona sat úti við tjaldskörina, illa klædd en fríð sýnum. Hann spurði 
hversu dýr hún myndi vera. Gilli svarar að hún kosti þrjár merkur silfurs. Höskuldur segir 
hana heldur dýrlagða því að þetta væri þriggja verð. Gilli segir honum þá að velja 
einhverja aðra en lætur um leið þess getið að sjá ljóður sé á ráði stúlkunnar að hún sé 
mállaus. Höskuldur reiðir þó fram féð og takast þessi kaup. Síðan gekk Höskuldur til 
búðar sinnar. Það sama kveld rekkti Höskuldur hjá ambáttinni. Morguninn eftir lauk 
Höskuldur upp kistu eina og tók upp góð kvenmannsklæði og seldi stúlkunni. Að 
kaupstefnunni lokinni fór Höskuldur á fund Hákonar konungs og kvaddi hann virðulega.  
 
13. kafli - Útkoma Höskuldar 
Konungur tók vel við Höskuldi og lét ferma skip hans húsavið. Konungur gaf Höskuldi 
einnig sverð og gullhring er vó mörk. Höskuldur siglir til hafs og lendir í Laxárósi, lætur 
þar bera farm af skipinu en setja það upp fyrir innan Laxá. Þar tjaldaði hann búðir og er 
það kallaður Búðardalur. Síðan lét Höskuldur flytja heim viðinn. Höskuldur svaf hjá 
húsfreyju sinni hverja nótt síðan hann kom heim en var fár við frilluna. Á ofanverðum 
vetri fæddi frillan Höskuldi sveinbarn. Hann bað sveininn kalla Ólaf eftir Ólafi feilan 
móðurbróður sínum. Höskuldur lagði ást mikla við sveininn en þeim samdi illa Jórunni 
og ambáttinni. Einn morgun er Höskuldur kom út á hlað heyrði hann mannamál þar sem 
lækur féll fyrir túnbrekkunni. Sá hann þar Ólaf son sinn og móður hans. Kom þá í ljós 
að hún var eigi mállaus því að hún talaði margt við sveininn. Höskuldur spyr hana að 
nafni, hún kvaðst heita Melkorka og vera dóttir Mýrkjartans Írakonungs. Höskuldur segir 
heimafólki tíðindin. Ekki batnaði sambúð Melkorku og Jórunnar og flyst Melkorka með 
Ólaf á Melkorkustaði í Laxárdal fyrir sunnan Laxá.  
 
14. kafli - Þórólfur vegur Hall 
Ingjaldur Sauðeyjargoði hét auðugur maður í Sauðeyjum á Breiðafirði. Hallur var bróðir 
hans, mikill maður og efnilegur en félítill. Heldur fátt var með þeim bræðrum. Í 
Bjarneyjar á Breiðafirði sóttu menn mjög til veiðifangs. Þar tók Hallur sér skipsrúm með 
Þórólfi nokkrum. Þeir verða ósáttir út af skiptingu afla. Lýkur viðskiptum þeirra með því 
að Þórólfur höggur til Halls með öxi, kemur höggið á hálsinn við herðarnar og fýkur af 
höfuðið. Þórólfur leitar brott úr eyjunum því að hann veit að menn Sauðeyjargoðans muni 
sitja um líf hans. Þórólfur kemur að kvöldlagi á Goddastaði. Vigdís kona Þórðar godda 
var nokkuð skyld Þórólfi. Gengur hann til fundar við Vigdísi og segir henni vandræði sín. 
Vigdís heitir að liðsinna honum og felur hann í útibúri. Hún greinir bónda sínum frá 
komu Þórólfs og að hann hafi vegið Hall. Þórður verður styggur við, segir að Ingjaldur 
muni mikið fé taka af honum fyrir þessa björg. Ingjaldur kemur ásamt tólf mönnum á 
Goddastaði, ber fé á Þórð og vill að hann framselji manninn - þá sé málið úr sögunni. 
Þórður gengur að þessum kaupum.   



 
15. kafli – Þórólfi komið undan 
Vigdís spurði Þórð hvað þeir Ingjaldur hefðu rætt. Hann kvað þá margt hafa talað. Vigdís 
grunar Þórð um græsku og lætur Ásgaut þræl fylgja Þórólfi sakamanni til Sauðafells á 
fund Þórólfs rauðnefs . Efni hann það muni hún gefa honum frelsi. Ásgautur gerir sem 
fyrir hann er lagt. Morguninn eftir sér Ingjaldur þá Ásgaut og Þórólf stefna brott frá 
bænum. Hann eltir þá en snýr aftur við Laxá sem var í vexti og rann milli höfuðísa. 
Þórólfur og Ásgautur höfðu synt yfir ána og sleppa nauðuglega undan Ingjaldi. Þórólfur 
og Ásgautur koma að kveldi að Sauðafelli. Þórólfur sakamaður verður eftir hjá nafna 
sínum og gerist hans fylgdarmaður en Ásgautur heldur heimleiðis. Ingjaldur snýr heim á 
Goddastaði frá ánni. Voru þar þá komnir menn af næstu bæjum að orðsending Vigdísar. 
Krefur Ingjaldur Þórð um féð, hann hafi manninum undan skotið. Vigdís sækir sjóðinn og 
rekur á nasar Ingjaldi sem fer heim og unir illa við sína ferð.   
 
16. kafli – Ólafur í fóstri á Goddastöðum 
Vigdís gefur Ásgauti frelsi og það fé er Þórður tók til höfuðs Þórólfi frænda hennar.  
Ásgautur tekur sér fari í Dögurðarnesi, siglir til Danmerkur og staðfestist þar. Vigdís 
sagði skilið við Þórð godda og “hafði eigi meira fé á brott af Goddastöðum en gripi sína.” 
Þórður gellir frændi hennar tók því þunglega.  Hvammverjar ætluðu sér helming fjár 
Þórðar godda. Goddi ríður þegar á fund Höskulds og býður að hann taki handsölum á öllu 
fé sínu. Ennfremur býðst hann til að fóstra Ólaf Höskuldsson og gefa honum allt fé eftir 
sinn dag. Höskuldur lætur binda þetta fastmælum. Melkorku fannst fóstrið of lágt. 
Mönnum er mál áttu við Þórð godda þótti nú fjárheimtan komin fastlegar en áður. 
Höskuldur sendi Þórði gelli góðar gjafir til að blíðka hann vegna málsins. Ólafur vex upp 
með Þórði godda og gerist vænn maður og sterkur. Hann var skartmaður mikill. 
Höskuldur gaf honum kenningarnafnið pá (páfugl).   
 
17. kafli - Dauði Hrapps 
Hrappur veitti nábúum sínum mikinn ágang sem áður en mátti sín lítils gagnvart Þórði á 
Goddastöðum síðan Ólafur tók við málum hans. Hrappur gerist nú ellihrumur, leggst í 
rekkju og andast. Hann var grafinn standandi í eldhúsdyrum og ”mátti þá vendilega sjá 
yfir híbýli sín.” Hrappur gekk aftur og Hrappsstaðir lögðust í eyði. Vigdís kona Hrapps 
réðst vestur til Þorsteins surts bróður síns. Menn biðja Höskuld sjá fyrir Hrappi. Hann 
lætur grafa upp lík hans og færa á fáfarinn stað. Eftir það sljákkar í afturgöngu Hrapps. 
Sumarliði Hrappsson gerði bú á Hrappsstöðum um vorið eftir en tók ærsl og dó. Vigdís 
móðir hans á að taka ein fé eftir þá feðga. Hún vill eigi búa á Hrappsstöðum. Tekur nú 
Þorsteinn surtur fé þetta undir sig til varðveislu.  
 
18. kafli – Drukknun Þorsteins surts  
Frændur Þorsteins, Börkur digri og Þorgrímur bróðir hans, hófust til mannvirðingar í 
Þórsnesi. Rígur varð á milli þeirra og Þorsteins. Hann hyggst því flytjast á Hrappsstaði í 
Laxárdal. Þorsteinn surtur hleður búslóð sinni á ferju og gekk þar á með tólfta mann. Var 
þar Þórarinn á mágur hans og Ósk Þorsteinsdóttir og Hildur hennar dóttir þrevetur. Hvass 
útsynningur var á (vindur af suðvestri). Sigla þeir inn í þann straum er hét 
Kolkistustraumur, milli Ólafseyjar og lands. Gekk skipið lítið því að straumurinn 
gerðist óður að móti. Skipverjar sáu stóran sel í strauminum. Hann fór í hring um skipið 



um daginn og var ekki fitjaskammur. Svo sýndist þeim sem hann hefði mannsaugu 
(Sumir ætla að þar hafi Hrappur verið á ferð). Skipinu hvelfir og drukkna allir er á því 
voru nema einn maður. Sá hét Guðmundur. Hann rak með viðum þar sem síðan heita 
Guðmundareyjar (Gvendareyjar). Guðríður, er átti Þorkell trefill, átti að taka arf eftir 
Þorstein surt föður sinn. Þorkell sendir þegar orð Guðmundi, er bjargaðist og fær hann til 
að hagræða frásögn um líflát manna sér í hag. Því játti Guðmundur og kvað Þorstein hafa 
fyrst drukknað þá Þórarin mág hans. Þá átti Hildur að taka féið því að hún var dóttir 
Þórarins. Þá kvað hann meyna drukkna því að þar næst var Ósk hennar arfi, móðir 
hennar, og lést hún þeirra síðast. Bar þá féð allt undir Þorkel trefil því að Guðríður kona 
hans átti fé að taka eftir systur sína. Guðmundur hafði áður nokkuð öðruvísi frá sagt. Til 
að skera úr um ágreininginn skyldi maður ganga undir jarðarmen – sem var löng torfa 
hafin upp í miðju en með báða enda fasta í jörðu. Með brellum felldu menn Þorkels 
torfuna ofan á þann er undir gekk. “Þorkell leitaði orðróms um skírsluna; mæltu nú allir 
hans menn, að vel myndi hlýtt hafa, ef engir hefði spillt. Síðan tók Þorkell lausafé allt en 
löndin leggjast upp á Hrappsstöðum.” 
 
19. kafli - Útkoma Hrúts 
Höskuldur varðveitti fé er Hrútur Herjólfsson bróðir hans átti. Hrútur var hirðmaður 
Haralds konungs Gunnhildarsonar. Gunnhildur drottning lagði á hann miklar mætur. Að 
skilnaði gaf konungur Hrúti skip. Gunnhildur leiddi Hrút til skips, bar mikið lof á atgervi 
hans; gaf honum gullhring og bað hann vel fara, “brá síðan skikkjunni að höfði sér og 
gekk snúðigt til bæjar.” Hrútur kemur í Breiðafjörð og lendir við Kambsnes. Ekki fagnar 
Höskuldur bróður sínum við heimkomuna. Hrútur ríður á fund Höskulds og heimtir 
móðurarf sinn. Höskuldur kvaðst ekki fé eiga að gjalda, sagði móður sína eigi hafa farið  
félausa af Íslandi er hún giftist Herjólfi. Hrúti mislíkar. Hrútur bjó þrjá vetur á Kambsnesi 
og heimtir jafnan fé að Höskuldi á þingum en hafði eigi sitt fram. Höskuldur fór um  
haustið að heimboði til Þórðar godda. Þetta spyr Hrútur, reið á Höskuldsstaði við tólfta 
mann,  rak á brott naut tuttugu og bað segja Höskuldi hvert eftir fé væri að leita. 
Húskarlar  Höskulds hlupu til vopna og varð hinn snarpasti bardagi þar sem nú heitir 
Orrustudalur. Hrútur barðist sem óður væri og lágu fjórir húskarlar í valnum. Höskuldur 
ætlar þá gegn Hrúti en Jórunn húsfreyja kemur vitinu fyrir hann. Segir ferlegt ef hann ætli 
að drepa bróður sinn. Ennfremur að orðsendingar hafi farið milli Þórðar gellis og Hrúts. 
Þórður muni enn mál þeirra Þórðar godda og Vigdísar. Væri ráðlegra að Höskuldur byði 
Hrúti sæmilega kosti því að “fangs er von af frekum úlfi.” Sættir takast milli Höskulds og 
Hrúts. Hrútur bjó allt til elli þar sem nú heitir á  Hrútsstöðum. Hof átti hann í túni, þar er 
nú kallað Tröllaskeið. Hrútur kvongaðist Unni Marðardóttur gígju á Velli á 
Rangárvöllum. Hún gekk frá honum. Tvær aðrar konur átti hann og með þeim sextán 
sonu og tíu dætur. 
  
20. kafli – Ólafur býr utanför 
Höskuldur gerist aldurhniginn. Ólafur Höskuldsson er nú átján vetra, hann var 
glæsimenni, bjó sig vel að vopnum og klæðum. Melkorka móðir hans vill að hann fari 
utan að vitja frænda sinna á Írlandi. Ólafur segir föður sinn lítt hafa tekið undir bón hans 
um farareyri og Þórður fóstri hans eigi lítið lausafé. Melkorka vinnur það þá til að giftast 
Þorbirni skrjúpi sem leggur Ólafi fé til fararinnar, segir að Höskuldi muni þá tveir hlutir 
illa líka; að sonur hans sé af landi farinn en frilla hans manni gift. Áður en þau mæðgin 



skildust seldi Melkorka í hendur Ólafi fingurgull sem faðir hennar hafði gefið henni í 
tannfé. Enn fékk hún honum hníf og belti og bað hann sýna fóstru sinni á Írlandi. 
  
21. kafli – Mýrkjartan konungur 
Þeim Ólafi byrjaði vel, tóku fyrst Noreg og fóru til hirðar Haralds konungs. Gunnhildur 
lagði mikil mæti á Ólaf er hún vissi að hann var bróðurson Hrúts. Ólafur segir henni að 
sig fýsi að heimsækja Mýrkjartan konung móðurföður sinn. Gunnhildur styrkir hann til 
fararinnar og setur undir hann skip. Þeir Ólafur lenda í hafvillum en taka loks Írland. 
Mannfjölda drífur ofan til strandar. Heimamenn gera súg að komumönnum en þeir Ólafur 
grípa til vopna. Ólafur gekk fram í skipsstafninn, búinn brynju og hafði hjálm á höfði 
gullroðinn. Hann var gyrður sverði og voru gullrekin hjöltin (handhlífar). Hann hafði og 
krókaspjót í hendi. Rauðan skjöld hafði hann fyrir sér og var dregið á leó með gulli. Írar 
verða skelkaðir en þá ríður foringi þeirra með riddaraliði að skipinu. Ólafur heyrði að þeir 
heilsuðu Mýrkjartani konungi sínum. Konungur spyr hver skipi stýrði. Ólafur segir nafn 
sitt og spurði hvern hann ætti tal við. Sá sagðist heita Mýrkjartan. Ólafur segir honum þá 
sögu sína, Melkorka heiti móðir sín og sé “dóttir þín, konungur.” Ólafur tekur ofan 
hjálminn og lýtur konungi sem heilsar honum með allri blíðu. Ólafur sýnir honum gull 
það er konungur hafði gefið Melkorku að tannfé. Konungur býður Ólafi til Dyflinnar en 
þaðan var Melkorka hertekin fimmtán vetra gömul. Mest brá fóstru Melkorku við komu 
Ólafs er hann seldi henni hnífinn og beltið, kerling kenndi þegar gripina. Konungur átti 
jafnan herskátt um Vesturlöndin. Var Ólafur með sveit sína á konungsskipi og reyndist 
bæði  vitur og framgjarn í öllum mannraunum. Konungur býður Ólafi konungdóm eftir 
sinn dag, taldi hann betur til yfirmanns fallinn en syni sína. Ólafur þakkar en sagðist til 
Noregs fara vilja og þaðan út til Íslands, kvað móður sína mundu hafa lítið yndi ef hann 
kæmi eigi aftur. Sigla þeir Ólafur á haf og tóku Noreg, Ólafur fer á fund Haralds 
konungs. 
 
22. kafli - Útkoma Ólafs 
Ólafur Höskuldsson er við hirð Haralds konungs um veturinn. Um vorið vill Ólafur heim 
til Íslands en konungur og Gunnhildur reyna að telja hann á að setjast að í Noregi. Þau 
skiljast þó sátt og konungur gefur Ólafi fullbúinn knörr. Hann kom skipi sínu í 
Hrútafjörð á Borðeyri. Höskuldur spyr útkomu sonar síns og ríður þegar norður og 
býður honum til sín á Höskuldsstaði. Melkorka spurði Ólaf að föður sínum og frændum 
svo og fóstru sinni á Írlandi. Melkorka og Þorbjörn áttu son er nefndur var Lambi. Hann 
var líkur föður sínum yfirlits og að skaplyndi. Höskuldur vildi að Ólafi væri ráðs leitað og 
hafði í huga Þorgerði, dóttur Egils Skalla-Grímssonar á Borg. Síðan tæki hann við búi 
fóstra síns á Goddastöðum. Höskuldur og Ólafur ríða til þings. 
 
23. kafli - Kvonfang Ólafs Höskuldssonar 
Þeir feðgar Höskuldur og Ólafur gengu til búðar Egils Skalla-Grímssonar. Höskuldur 
vekur bónorðið fyrir hönd Ólafs og biður Þorgerðar. Hún var og þar á þinginu. Egill tók 
málinu vel og ræðir við Þorgerði. Hún spyr hvort hann ætli að gifta sig ambáttarsyni. 
Egill minnir á að Ólafur sé dótturson Mýrkjartans Írakonungs. Ekki lét Þorgerður 
sannfærast og skilja þau talið. Ólafur gengur þá til fundar við Þorgerði og sest niður hjá 
henni. Þorgerður spyr hver maðurinn sé. Ólafur segir nafn sitt: "Mun þér þykja djarfur 
gerast ambáttarsonurinn er hann þorir að sitja hjá þér og ætlar að tala við þig." Síðan taka 



þau tal milli sín og tala þann dag allan. Skemmst er frá því að segja að ákveðin var 
brullaupsstefna á Höskuldsstöðum. Veislan var allsköruleg. Voru menn með gjöfum brott 
leiddir. Ólafur gaf Agli sverðið Mýrkjartansnaut og varð Egill allléttbrýnn við gjöfina. 
  
24. kafli - Byggt Hjarðarholt 
Þau Ólafur og Þorgerður voru á Höskuldsstöðum um veturinn. Hún var skörungur mikill. 
Vorið eftir tók Ólafur við búi á Goddastöðum. Um sumarið andaðist Þórður goddi. Ólafur 
lét verpa haug eftir hann í Drafnarnesi er gengur fram í Laxá. Þar er garður hjá og heitir 
Haugsgarður. Ólafur gerist höfðingi mikill. Þorgerður og Ólafur áttu dóttur er Þuríður 
hét. Ólafur kaupir að Þorkatli trefli löndin á Hrappsstöðum. Miklar laxveiðar og 
selveiðar fylgdu þar. Skóglendi var og mikið ofar en Höskuldsstaðir eru fyrir norðan 
Laxá. Þar var höggvið rjóður og þar safnaðist saman fé Ólafs hvort sem veður voru betri 
eða verri. Í því holti lét Ólafur gera risulegan bæ og fór þangað byggðum vorið eftir. Var 
þá engi maður auðgari að kvikfé í Breiðafirði en Ólafur. Hann sendi orð föður sínum að 
hann stæði úti og sæi ferð hans þá er hann fór á þenna nýja bæ. Ólafur lætur reka undan 
sauðfé það er skjarrast (styggast) var. Þá fór búsmali. Síðan geldneyti. Klyfjahross fóru 
síðar. Svo var skipað mönnum með fé þessu að það skyldi engan krók rísta. Var þá 
ferðarbroddurinn kominn á þenna bæ hinn nýja er Ólafur reið úr garði af Goddastöðum 
og var hvergi hlið í milli. Hann lét bæinn heita í Hjarðarholti. Óxu nú metorð Ólafs og 
vinsældir, honum var mikil efling að tengdum við Mýramenn. Fjós (bæjarheiti nú) frá 
Hjarðarholti var spölkorn frá bænum. Þar gjörðist nú reimt. Ólafur tekur í hönd sér 
spjótið gullrekna, konungsnaut, býst að heiman og húskarl með honum. Húskarl gengur 
að fjósdurunum en hrekkur skjótt í fang Ólafi. Hrappur stendur í durunum heldur 
illilegur. Ólafur leggur spjótinu til hans. Hrappur tekur höndum báðum um fal (hólkinn 
sem skaftið gengur niður í) spjótsins og brýtur af skaftinu og fór þar niður sem hann var 
kominn. Ólafur lætur grafa upp Hrapp, brenna á báli og flytja ösku hans á sjá út. Síðan 
hefur engum manni orðið mein að afturgöngu Hrapps. 
 
25. kafli - Af sonum Höskulds 
Synir Höskulds og Jórunnar voru Þorleikur sem verið hafði farmaður og í víkingu og þótt 
karlmenni. Hann átti fyrir konu Gjaflaugu Arnbjarnardóttur Sleitu-Bjarnarsonar frá Höfða 
í Skagafirði. Grunnt var á því góða með þeim frændum og nágrönnum, Hrúti og Þorleiki. 
Annar var Bárður, hann  hafði og verið farmaður, vel metinn, hinn besti drengur og 
hófsmaður. Son Bárðar hét Þórarinn en dóttir hans Guðný er átti Hallur son Víga-Styrs 
sem var tengdafaðir Snorra goða. Yngstur sonur Höskulds var Ólafur pá.  
Hrútur veitir þræli sínum frelsi og gefur honum fyrir mistök land sem í raun tilheyrði 
Höskuldsstöðum.  Höskuldur kvartar við þrælinn en Hrútur segir að hann skuli sitja sem 
fastast á jörð sinni.  Þorleikur Höskuldsson drepur þrælinn. Síðan gerir Þorleikur sér bæ 
við landamerki þeirra Höskulds og Hrúts, sem hann kallar Kambsnes.  Þorleikur eignast 
soninn Bolla. 
 
26. kafli - Andlát Höskulds 
Höskuldur Dala-Kollsson tekur nú sótt og býst við dauða sínum. Hann biður þá bræður 
Bárð og Þorleik að Ólafur sé leiddur til arfs og taki fé að þriðjungi við þá þótt hann sé 
ekki skilgetinn. Bárður tekur því vel en Þorleikur vildi ekki láta eftir rétt sinn. Höskuldur 
gaf þá Ólafi gullhringinn Hákonarnaut og sverðið konungsnaut. Þorleikur þóttist með 



þessu hlunnfarinn. Ólafur vill að boðið sé til erfidrykkju næsta sumar og býðst til að 
greiða kostnað að þriðjungi til veislunnar. Bárður fær föðurleifð þeirra en Þorleikur hlaut 
meir lausafé. Vel var með Ólafi og Bárði en heldur styggt með Ólafi og Þorleiki. Um 
vorið búast Höskuldssynir til þings. 
 
27. kafli – Ólafur býður til veislu 
Af Lögbergi býður Ólafur til hálfsmánaðar veislu á Höskuldsstöðum þá er tíu vikur væru 
til vetrar. Bræðrum hans þótti ærið mikið við haft. Ólafur leggur ríflega þriðjung 
kostnaðar til veislunnar. Hana sóttu á annað þúsund gestir. Í veislulok býðst Ólafur til 
að fóstra  Bolla, son Þorleiks.  Bolli er þá þriggja vetra. Þorgerður tekur vel við honum. 
 
28. kafli - Af börnum Ólafs og Þorgerðar 
Ólafur og Þorgerður eiga soninn Kjartan, jafnaldra Bolla; einnig Þuríði, Steinþór, 
Halldór, Helga o.fl. börn.  Halldór Ólafsson fer í fóstur til Hólmgöngu-Bersa að 
Bessatungu í Saurbæ. Þeir Ólafur og Bersi voru systkinasynir. Kjartan Ólafsson vex 
upp heima í Hjarðarholti. Hann var allra manna vænstur, mikilleitur og vel farinn í 
andliti, manna best eygður og ljóslitaður. Mikið hár hafði hann, fagurt sem silki og féll 
með lokkum, mikill maður og sterkur. Kjartan var hverjum manni betur á sig kominn og 
betur vígur en flestir menn. Vel var hann hagur og syndur manna best. Allar íþróttir hafði 
hann umfram aðra menn. Hverjum manni var hann lítillátari og vinsæll. Hann var 
léttúðigur og mildur af fé. Ólafur unni mest Kjartani allra barna sinna. Bolli fóstbróðir 
hans var mikill maður. Hann gekk næst Kjartani um allar íþróttir og atgervi. Sterkur var 
hann og fríður sýnum, kurteis og hinn hermannlegsti, mikill skartmaður. Þeir unnust 
mikið fóstbræður. 
 
29. kafli - Af utanferð Ólafs 
Ólafur fer til Noregs til að kaupa húsavið.  Hann hefur þar aðsetur hjá Geirmundi 
nokkrum gný, ríkum manni og auðigum. Geirmundur þröngvar sér með Ólafi til Íslands í 
óþökk hans.  Þeir tóku Breiðafjörð í Laxárósi. Lætur Ólafur bera á land viðu og setur upp 
skipið í hróf. Ólafur bauð Geirmundi til sín. Það sumar lét Ólafur gera eldhús í 
Hjarðarholti, meira og betra en menn höfðu fyrr séð. Voru þar markaðar ágætar sögur á 
þilviðinum og svo á ræfrinu. Var það svo vel smíðað að þá þótti miklu skrautlegra er 
eigi voru tjöldin uppi. Geirmundur gnýr kvænist Þuríði Ólafsdóttur mót vilja Ólafs en 
Þorgerður var þess fýsandi. Geirmundur á sverðið Fótbít.  
 
30. kafli - Af Geirmundi og Þuríði 
Fátt varð með þeim Geirmundi og Þuríði. Eftir þrjá vetur vill Geirmundur í brott og 
hyggst skilja Þuríði og Gróu, veturgamla dóttir þeirra, eftir án meðlags. Þetta mislíkar 
Þuríði og Þorgerði. Geirmundur býr engu að síður skip sitt, sem Ólafur hafði reyndar 
gefið honum, og liggur úti við Öxney í byrleysi. Þuríður fer með Gró um borð í skipið er 
allir menn voru þar í svefni, skilur meyna eftir í húðfati Geirmundar en hefur á brott með 
sér Fótbít. Þá tekur mærin að gráta, Geirmundur vaknar, sprettur upp, menn Þuríðar hafa 
laskað knarrarbátinn svo Geirmundur kemst ekki eftir þeim en kallar að hún snúi aftur, 
fái honum Fótbít en taki meyna. Hún þvertekur fyrir það en hann lætur þá svo um mælt 
"að þetta sverð verði þeim manni að bana í yðvarri ætt er mestur er að skaði ..." Þuríður 
fer heim í Hjarðarholt. Skip Geirmundar ferst með allri áhöfn við Noregsstrendur.  



Þuríður gaf Bolla frænda sínum sverðið Fótbít “því að hún unni honum eigi minna en 
bræðrum sínum.” 
 
31. kafli - Af Víðdælingum, Vatnsfirðingum og uxanum Harra 
Guðmundur hét auðugur maður Sölmundarson. Hann bjó í Ásbjarnarnesi norður í 
Víðidal. Hann bað Þuríðar Ólafsdóttur og gat hana með miklu fé. Þuríður var vitur kona 
og skapstór mjög. Hallur var son þeirra og Barði, Steinn og Steingrímur. Guðrún og Ólöf 
hétu dætur þeirra. Þorbjörg dóttir Ólafs var kvenna vænst og þrekleg. Hún var kölluð “hin 
digra” og gift vestur í Vatnsfjörð. Síðan átti Þorbjörgu Vermundur “hinn mjóvi” 
Þorgrímsson bróðir Víga-Styrs. Þeirra dóttir var Þorfinna er átti Þorsteinn Kuggason í 
Ljárskógum.  
Ólafur pái átti apalgráan (steingráan) uxa er Harri hét, meiri en önnur naut. Hann hafði 
fjögur horn. Voru tvö mikil og stóðu fagurt en þriðja stóð í loft upp. Hið fjórða stóð úr 
enni og niður fyrir augu honum. Það var brunnvaka hans en svo nefndist tæki til að 
höggva með vök á ís. Hann krafsaði sem hross. Fellivetur einn gekk hann með sextán 
nautum þar sem nú heita Harrastaðir og kom þeim öllum á gras. Um vorið gekk hann 
heim í haga þar sem heitir Harraból í Hjarðarholtslandi. Þá er Harri var átján vetra 
gamall þá féll brunnvaka hans af höfði honum og það sama haust lét Ólafur höggva hann. 
Næstu nótt dreymir Ólaf konu mikla og reiðulega sem ámælir honum fyrir að hafa drepið 
son hennar og segir að sonur hans muni einnig deyja. 
 
32. kafli - Af Laugamönnum 
Ósvífur Helgason af ætt Björns austræna í Bjarnarhöfn bjó að Laugum í Sælingsdal 
sunnan Sælingsdalsár gegnt Tungu. Kona hans hét Þórdís Þjóðólfsdóttir lága. Óspakur 
hét son þeirra, annar Helgi, þriðji Vandráður, fjórði Torráður, fimmti Þórólfur. Allir voru 
þeir vígalegir menn. Guðrún hét dóttir þeirra. Hún var kvenna vænst er upp óxu á Íslandi, 
bæði að ásjónu og vitsmunum. Guðrún var örlynd en kurteis kona og skartgjörn. Allra 
kvenna var hún kænst og best orði farin. Vestur í Saurbæ heitir bær á Hóli (Saurhóli í 
Staðarhólsdal). Þar bjó ásamt mágum sínum Þórður Ingunnarson. Ingunn móðir hans bjó 
í Króksfirði. Þórður var hinn vaskasti maður, vel að sér og sakamaður mikill. Kona hans 
hét Auður. Hvorki var hún væn kona né gervileg. Þórður unni henni lítið. 
 
33. kafli - Draumar Guðrúnar 
Gestur Oddleifsson bjó í Haga á Barðaströnd. Hann var höfðingi mikill og spakur að 
viti. Þau Guðrún Ósvífursdóttir hittast við Sælingsdalslaug. Hún biður Gest ráða drauma 
sína og segir honum sinn fyrsta draum: "Úti þóttist eg vera við læk nokkurn og hafði 
krókfald á höfði er mér þótti illa sama, greip eg af höfði mér faldinn og kastaði út á 
lækinn." Enn mælti Guðrún: "Eg þóttist vera stödd hjá vatni einu. Silfurhringur var á 
hönd mér og þóttist eg eiga og sama einkar vel. En þá renndi hringurinn af hendi mér og 
á vatnið. Þótti mér skaði mikill að vera.." Enn mælti Guðrún: "Sá er hinn þriðji draumur 
minn að eg þóttist hafa gullhring á hendi og þóttist eg eiga hringinn og þótti mér bættur 
skaðinn. Eigi þótti mér þessi gripur því betur sama sem gull er dýrra en silfur. Síðan 
þóttist eg falla, gullhringurinn mætti steini og stökk í tvo hluti og þótti mér dreyra úr 
hlutunum. Kom mér þá í hug að brestur hafði verið á hringnum og þá er eg hugði að 
brotunum þóttist eg sjá fleiri brestina á og þótti mér þó sem heill mundi ef eg hefði betur 
til gætt." Og enn mælti Guðrún: "Sá var hinn fjórði draumur minn að eg þóttist hafa 



hjálm á höfði af gulli, mjög gimsteinum settan. Þótti mér helst að hann var nokkurs til 
þungur því að eg fékk varla valdið og bar eg hallt höfuðið, ætlaði þó ekki að lóga honum. 
En hann steyptist af höfði mér og út á Hvammsfjörð."  
Gestur svarar: "Bændur muntu eiga fjóra og væntir mig þá er þú ert hinum fyrsta gift að 
það sé þér ekki girndaráð, muntu lítið unna honum og ganga frá honum." Og enn mælti 
Gestur: "Sá var draumur þinn annar að þú þóttist hafa silfurhring á hendi. Þar muntu vera 
gift öðrum manni ágætum. Þeim muntu unna mikið en njóta skamma stund. Kemur mér  
ekki það að óvörum þótt þú missir hans með drukknun. Sá var hinn þriðji draumur þinn 
að þú þóttist hafa gullhring á hendi. Þar muntu eiga hinn þriðja bónda. Ekki mun sá því 
meira verður sem þér þótti sá málmurinn dýrri. En þar er þér þótti hringurinn í sundur 
stökkva, nokkuð af þinni vangeymslu og sást blóð koma úr hlutunum þá mun sá þinn 
bóndi vera veginn. Muntu þá þykjast sjá þá þverbresti er á þeim ráðahag hafa verið." Og 
enn mælti Gestur: "Sjá er hinn fjórði draumur þinn að þú þóttist hafa hjálm á höfði af 
gulli og settan gimsteinum og varð þér þungbær. Þar munt þú eiga hinn fjórða bónda. Sá 
mun vera mestur höfðingi og mun bera ægishjálm yfir þér (vera þér ofjarl). Og þar er 
þér þótti hann steypast út á Hvammsfjörð þá mun hann þann sama fjörð hitta á efstum 
stundum síns lífs." Guðrúnu setti dreyrrauða meðan draumarnir voru ráðnir en engi hafði 
hún orð um. Gestur heimsækir síðan Ólaf pá í Hjarðarholt og horfir á syni hans, Bolla og 
aðra unga menn að sundleik í Laxá. Er hann ríður þaðan brott trúir hann Þórði lága syni 
sínum fyrir þeirri spá sinni að Bolli verði banamaður Kjartans. 
 
34. kafli - Af Þorvaldi í Garpsdal 
Guðrún Ósvífursdóttir er fimmtán vetra gift Þorvaldi í Garpsdal í Gilsfirði, auðugum 
manni og engri hetju.  Voru engar gersemar svo miklar á Vestfjörðum að Guðrúnu þætti 
eigi skaplegt að hún ætti en galt fjandskap Þorvaldi ef hann keypti eigi hversu dýrar sem 
metnar voru. Það var eitt sinn að Guðrún beiddi Þorvald gripakaups. Þorvaldur kveður 
hana ekki hóf að kunna og slær hana kinnhest. Guðrún reiðist. Í samráði við Þórð 
Ingunnarson segir hún skilið við Þorvald sakir þess að hann klæðist kvenfatnaði. Þau 
höfðu tvo vetur ásamt verið. 
 
35. kafli - Af Kotkatli og Grímu 
Ingunn móðir Þórðar seldi land sitt í Króksfirði og fór vestur á Skálmarnes. Í þenna tíma 
bjó Hallsteinn goði á Hallsteinsnesi fyrir vestan Þorskafjörð. Hann var ríkur maður og 
meðallagi vinsæll. Kotkell hét maður er þar hafði út komið fyrir litlu. Gríma hét kona 
hans, þau voru suðureysk. Þeirra synir voru Hallbjörn slíkisteinsauga og Stígandi 
(slíkisteinn merkir slípisteinn, brýni). Öll voru þau fjölkunnig. Hallsteinn goði setti þau 
niður að Urðum í Skálmarfirði. Guðrún Ósvífursdóttir fær Þórð Ingunnarson til að skilja 
við Auði, konu sína vegna þess að hún klæðist karlmannsbrókum.  Þórður kvænist 
Guðrúnu. Sumarið eftir fer Auður til Lauga þar sem Þórður liggur í rekkju og veitir 
honum áverka. Um vorið kom Ingunn móðir Þórðar vestan af Skálmarnesi og beiðist 
liðsinnis  sonar síns. Kvað hún þau Kotkel gera sér óvært í fjárránum og fjölkynngi en 
hafa traust af Hallsteini goða. Þórður snarast þegar til ferðar við tíunda mann og stefndi 
þeim Kotkatli og Grímu og sonum þeirra til alþingis um þjófnað og fjölkynngi og fór til 
skips eftir það. Hallbjörn og Stígandi urðu við þetta óðir og hótuðu öllu illu. Kotkell lét 
gera seiðhjall mikinn. Þar kváðu þau sín galdrafræði. Laust þá á hríð mikilli. Í því 
gjörningaveðri drukknaði Þórður og allt föruneyti hans. 



 
36. kafli - Af Kotkatli og Þorleiki 
Guðrún eignast son með Þórði Ingunnarsyni.  Sá nefndist Þórður, hlaut síðar viðurnefnið 
köttur. Snorri goði á Helgafelli fóstrar Þórð. Gestur Oddleifsson fer á fund Hallsteins 
goða og gerir honum tvo kosti, að hann reki brott þessa fjölkunnugu menn ella muni hann 
drepa þá. Hallsteinn kaus skjótt og bað þau hjú í brott fara og nema hvergi staðar fyrir 
vestan Dalaheiði (heiðarnar norðan Dala; Sælingsdals-, Hólkna- og Gaflfellsheiði). Þau 
Kotkell fóru í brott og höfðu með sér stóðhross fjögur. Var hesturinn svartur, bæði mikill 
og vænn og reyndur að vígi. Þau koma á Kambsnes til Þorleiks Höskuldssonar. Hann 
falar að þeim hrossin. "Gera skal þér kost á því. Tak við hrossunum,” svarar Kotkell “en 
fá mér bústað nokkurn hér í nánd þér." Þorleikur þiggur hrossin að gjöf og fær þeim 
hjúum bústað á Leiðólfsstöðum í Laxárdal.. 
 
37. kafli – Deilur Hrúts og Þorleiks 
Það var eitt sumar á þingi er Þorleikur sat í búð sinni að maður einn mikill gekk í búðina. 
Sá kvaðst Eldgrímur heita og búa á Eldgrímsstöðum í Borgarfirði. Eldgrímur falar 
stóðhross Þorleiks en Þorleikur neitar.  Eldgrímur  reynir síðar að stela hrossunum en 
Hrútur Herjólfsson kemur í veg fyrir það og drepur Eldgrím. Hrútur stendur þá á áttræðu. 
Þorleiki gremst þessi verknaður og þykir Hrútur hafa tekið fram fyrir hendur sér. Fór 
hann því á fund Kotkels og Grímu og bað þau gera nokkurn hlut þann er Hrúti væri 
svívirðing að. Þau efla seið og Kári sonur Hrúts, tólf ára að aldri, deyr af hans völdum.  
Hrútur fær Ólaf pá í lið með sér og þeir depa Kotkel, Grímu og Hallbjörn slíkisteinsauga 
en Stígandi sleppur. Hallbjörn formælir Þorleiki. Hrútur vill að þeir Ólafur fari að 
Þorleiki en Ólafur neitar og segir “þá er eigi ólíklegt að mæti dalur hóli." Stígandi leggst 
út en næst og er drepinn.  
 
38. kafli – Þorleikur flyst af landi brott 
Þorbjörn skrjúpur er nú andaður svo og Melkorka. Þau liggja bæði í kumli í Laxárdal en 
Lambi son þeirra bjó eftir á arfleifð sinni. Hann var garpur hinn mesti og hafði mikið fé. 
Grunnt var á því  góða með þeim Hrúti og Þorleiki. Ólafur pá telur Þorleik á að flytjast af 
landi brott. Þorleikur mælti: "Ekki kvíði eg því að eg geti eigi haldið mér réttum fyrir 
Hrúti og sonum hans og mun eg eigi fyrir því af landi fara. En ef þér þykir miklu máli 
skipta frændi þá vil eg gera fyrir þín orð því að þá undi eg best mínu ráði er eg var 
utanlendis. Veit eg og að þú munt ekki að verr gera til Bolla sonar míns þó að eg sé 
hvergi í nánd." Hann kaupir skip er uppi stóð í Dögurðarnesi og siglir til Noregs, þaðan 
fer hann suður til Danmerkur og enn til Gautlands. 
 
39. kafli - Af Kjartani og Bolla 
Kjartan var mjög fyrir sonum Ólafs pá. Þeir Kjartan og Bolli unnust mest. Kjartan fór oft 
til Sælingsdalslaugar. Þar var Guðrún jafnan. Þótti Kjartani gott að tala við Guðrúnu því 
hún var bæði vitur og málsnjöll. Með þeim Kjartani og Guðrúnu þótti jafnræði. Vinátta 
var og mikil með þeim Ólafi og Ósvífri og jafnan heimboð. Eitt sinn ræddi Ólafur við 
Kjartan: "Eigi veit eg," segir hann, "hví mér er jafnan svo hugþungt er þú ferð til Lauga 
og talar við Guðrúnu. Hún er þó  fyrir öllum konum öðrum og þér fullkosta. Mig uggir, 
þótt ég viti ekki, að vér frændur og Laugamenn berum eigi gæfu til um vor skipti." 
Kjartan taldi að betur mundi til takast en hann gat til og hélt teknum hætti um ferðir sínar. 



 
40. kafli – Utanför Kjartans 
Ásgeir æðikollur bjó að Ásgeirsá í Víðidal. Hann var föðurbróðir Ásmundar á Bjargi í 
Miðfirði, föður Grettis.  Son Ásgeirs æðikolls hét Þorvaldur. Hans dóttir var Dalla er átti 
Ísleifur biskup. Þeirra son var Gissur biskup. Annar son Ásgeirs var Kálfur. Hann var 
farmaður. Dóttir Ásgeirs hét Þuríður. Hún var gift Þorkeli kugga syni Þórðar gellis. 
Hrefna var önnur dóttir Ásgeirs. Hún var vænst kvenna norður þar í sveitum og vinsæl.  
Kjartan Ólafsson kaupir hálft skip í Gufárósi á móti Kálfi Ásgeirssyni.  Kjartan hyggst 
fara utan. Guðrúnu líkar það illa og vill fara með honum.  Hann biður hana bíða sín þrjá 
vetur. Kjartan og Bolli fara til Noregs. Ólafur konungur Tryggvason og Kjartan keppa í 
sundfimi, kaffæringum. Tekst með þeim nokkur vinátta, konungur gefur honum skikkju.  
Ólafur konungur  sækir fast að Íslendingar sem staddir eru í Noregi taki kristni og hyggst 
beita þá þvingunum.  Kjartan leggur á það ráð að brenna kóng inni.  Konungur  kemst að 
því en þyrmir honum.  Kjartan ákveður að taka kristna trú svo og förunautar hans.  
 
41. kafli – Gíslar konungs 
Ólafur konungur vill að Kjartan fari til Íslands og boði trú en Kjartan ákveður að dveljast 
um kyrrt í Noregi.  Ólafur konungur sendi til Íslands Þangbrand, hirðprest sinn. Hann 
kom í Álftafjörð og var með Síðu-Halli um veturinn að Þvottá og boðaði mönnum trú, 
með blíðum orðum og hörðum refsingum. Þangbrandur vó tvo menn þá er mest voru 
honum andsnúnir. Hallur tók trú, Gissur hvíti lét skírast, Hjalti Skeggjason og margir 
aðrir höfðingjar. Þó voru þeir fleiri er í móti mæltu og var agasamt með heiðnum 
mönnum og kristnum. Höfðingjar ráðgerðu að drepa Þangbrand og fylgismenn hans. 
Þangbrandur stökk þá til Noregs á fund Ólafs konungs og sagði farir sínar ekki sléttar. 
Konungur reiddist mjög. Sama sumar varð Hjalti Skeggjason á þingi sekur um goðgá 
(guðlast). Runólfur Úlfsson í Dal undir Eyjafjöllum sótti hann til saka. Það sumar fóru 
þeir  á fund Ólafs konungs fyrrnefndir Gissur og Hjalti. Konungur bauð þeim með sér að 
vera. Svertingur son Runólfs úr Dal hafði verið í Noregi um veturinn og ætlaði til Íslands 
um sumarið. Konungur bannaði honum brottferð, kvað engi skip skyldu ganga til Íslands 
það sumar. Sumarið eftir sendi konungur Gissur hvíta og Hjalta Skeggjason til Íslands að  
boða trú en tók fjóra menn að gíslum eftir: Kjartan Ólafsson, Halldór son Guðmundar 
ríka, Kolbein son Þórðar Freysgoða frá Svínafelli og Sverting son Runólfs úr Dal. Bolli 
ræðst til farar með þeim Gissuri og Hjalta. Bolli dylgjar um vináttu Kjartans og 
Ingibjargar konungssystur.  
 
42. kafli – Heimkoma Bolla 
Heimkominn reið Bolli til Lauga. Guðrún spurði vandlega um ferðir hans en því næst að 
Kjartani. Bolli kvað allt tíðindalaust um sínar ferðir en Kjartan væri vel metinn í hirð 
Ólafs konungs. Sér þætti ólíklegt að hann kæmi til Íslands “hina næstu vetur." Segir  
orðasveim um vinskap Kjartans og Ingibjargar konungssystur og kvaðst hyggja að 
konungur vilji gifta honum Ingibjörgu. Guðrún þóttist fagna því að Kjartani byðist góður 
kvenkostur en felldi niður talið, gekk á brott og var allrauð. Bolli er heima í Hjarðarholti 
um sumarið en kom oft til Lauga og var á tali við Guðrúnu. Eitt sinn spurði hann hversu 
hún mundi svara ef hann bæði hennar. Þá segir Guðrún skjótt: "Ekki þarftu slíkt að ræða, 
Bolli. Engum manni mun eg giftast meðan eg spyr Kjartan á lífi." Bolli kvaðst ætla að sú 
bið yrði alllöng. 



 
43. kafli – Bolli kvænist Guðrúnu 
Bolli biður Ólaf frænda sinn styðja sig í að biðja Guðrúnar Ósvífursdóttur. Ólafur vill 
engan hlut að því eiga, segir kærleika hafa verið með þeim Kjartani og Guðrúnu. Hann 
leggst þó ekki gegn bónorðinu. Skömmu síðar ríður Bolli til Lauga og með honum synir 
Ólafs, Halldór og Steinþór. Bolli hittir Ósvíf og biður Guðrúnar dóttur hans. Ósvífur segir  
að Guðrún sé ekkja og eigi sjálf svör fyrir sér en bætir við “fýsa mun eg þessa." Guðrún 
segir að Bolli viti sinn hug. Ósvífur segir góðan kost að taka Bolla. Þvertók Guðrún þá 
eigi fyrir sína hönd en var þó hin tregasta. Það réðst af að Guðrún var föstnuð Bolla. 
Brúðkaupsveisla var haldin að Laugum. Bolli var þar eftir um veturinn. Um sumar 
spurðist til Noregs að Ísland var alkristið. Ólafur konungur gaf þá leyfi öllum til Íslands 
þeim mönnum er hann hafði í gíslingum haft. Kjartan þakkar konungi fyrir hönd félaga 
sinna. Konungur sagði þá að hans vilji væri að Kjartan staðfestist þar í landi og gaf 
honum kost á kvonfangi í Noregi “er engi mun slíkur á Íslandi." Kjartan segist engu að 
síður ætla heim. Konungur kvað þá svo vera skyldu. Kjartan og Kálfur Ásgeirsson búast 
til brottferðar. Er skipið var albúið gengur Kjartan á fund Ingibjargar konungssystur að 
kveðja hana. Hún varð fá við en tekur motur (höfuðbúnað) hvítan, gullofinn og segir 
Kjartani að gefa Guðrúnu Ósvífursdóttur að bekkjargjöf. Segist vilja að Íslendinga konur 
sjái “að sú kona er eigi þrælaættar er þú hefir tal átt við í Noregi." Þau kveðjast, að því að 
sagt var, með trega. Ólafur konungur fylgdi Kjartani á skipsfjöl og gaf honum að skilnaði 
sverð gott og mælti: “Ég vænti þess að þú verðir eigi vopnbitinn maður ef þú berð 
þetta sverð." Þeir konungur og Kjartan skiljast með miklum kærleik. 
 
44. kafli - Af Kjartani og Kálfi Ásgeirssyni 
Kjartan og Kálfur tóku Hvítá í Borgarfirði. Ólafur pá ríður þegar til skips og býður 
Kjartani til sín í Hjarðarholt en Kjartan er að skipi um sumarið. Hann spyr gjaforð 
Guðrúnar og sést ekki að hann láti sér bregða. Guðmundur Sölmundarson mágur Kjartans 
og Þuríður systir hans komu til skips svo og Ásgeir æðikollur að finna Kálf son sinn. Í 
ferð með honum var Hrefna dóttir hans. Kjartan bauð Þuríði systur sinni að hafa slíkt af 
varningi sem hún vildi. Slíkt hið sama mælti Kálfur við Hrefnu. Kálfur lýkur nú upp einni 
mikilli kistu og bað þær þar til ganga. Þuríður og Hrefna skoða í varningskisturnar, 
Hrefna sér moturinn, rekur hann sundur og faldar sér. Kálfur biður hana taka hann ofan 
moturinn því að hann eigi Kjartan einn. Kjartan heyrði tal þeirra og kvað ekki saka og 
segir: "Vel þykir mér þér sama moturinn, Hrefna og ætla eg að best falli að eg eigi allt 
saman, motur og mey." Hrefna tekur ofan moturinn og selur Kjartani og hann  varðveitir.  
Guðmundur og Þuríður bjóða Kjartani norður í Ásbjarnarnes um veturinn. Kjartan ríður 
heim í Hjarðarholt. Ólafur og Ósvífur skiptust á heimboðum. Nú skyldi vera boð að 
Laugum. Guðrúnu þótti Bolli ekki hafa sér allt satt til sagt um útkomu Kjartans. Hann  
kvaðst ekki hafa vitað betur. Guðrún talaði fátt til þessa efnis en líkaði illa því henni var 
enn mikil eftirsjá að Kjartani. Kjartan var ófús að sækja haustboðið að Laugum. Ólafur 
eggjaði Kjartan til fararinnar, minnti á að Bolli væri fóstbróðir hans. Brátt myndi semjast 
með þeim frændum ef þeir fyndust sjálfir. Kjartan hlýðir, býst skarlatsklæðum, hafði á 
höfði hjálm gullroðinn og skjöld á hlið rauðan og dreginn á með gulli krossinn helgi og 
gyrti sig sverðinu konungsnaut. 
 
 



45. kafli – Kjartan fær Hrefnu 
Hjarðhyltingar koma til Lauga. Bolli heilsar Kjartani sem tekur kveðjunni heldur dræmt. 
Bolli vill gefa honum stóðhross en Kjartan kveðst engi vera hrossamaður og hafnar 
boðinu. Kvöddust þeir með engri blíðu. Kjartan var heldur fár um veturinn. Eftir jól býst 
hann norður í Ásbjarnarnes. Hallur Guðmundarson þótti mjög í kyn þeirra Laxdæla; hinn 
vaskasti maður. Þeir Kjartan verða miklir mátar. Leikar voru í Ásbjarnarnesi og sótti þá 
fjölmenni úr Húnaþingi. Í leikjunum hafði engi maður við Kjartan, hvorki afl né fimleik. 
Þátttakendum var boðin gisting í Ásbjarnarnesi. Þar voru Kálfur Ásgeirsson og Hrefna 
systir hans. Daginn eftir sat Kjartan hjá leik og sá á. Þuríður systir Kjartans hvatti hann til 
að unna Bolla góðs ráðs þar sem Guðrún var, biðja sér konu og vísaði honum til Hrefnu á 
Ásgeirsá og sagði: “ Það er minn vilji að þú takir tal við Hrefnu og væntir mig að þér 
þyki þar fara vit eftir vænleik." Kjartan ræðir málið við Ásgeir föður Hrefnu, hann tekur 
því líklega. Kálfur er þess einnig mjög fýsandi. Hrefna sjálf biður föður sinn ráða. Málið 
er til lykta leitt og ákveðin brullaupsstefna í Hjarðarholti þá er fimm vikur eru af sumri. 
Kjartan fastaði þurrt (neytti aðeins vökva) langaföstu fyrir páska fyrstur manna hér á 
landi. Svo þótti mönnum það undarlegt að Kjartan lifði svo lengi matlaus að menn fóru 
langar leiðir að sjá hann. Eftir páska efna þeir Kjartan og Ólafur til veislu mikillar. Ásgeir 
og Kálfur koma að norðan svo og Guðmundur og Hallur ásamt fylgdarliði. Viku var að 
boðinu setið. Kjartan gaf Hrefnu að línfé moturinn góða. Gestir voru leystir út með 
gjöfum. Eigi er þess getið að Bolli og Guðrún hafi setið boðið. Góðar ástir tókust með 
Kjartani og Hrefnu. 
 
46. kafli - Sverðsstuldur 
Vinátta hélst áfram með þeim Ólafi og Ósvífi. Haustboð var í Hjarðarholti. Það sóttu  
Laugamenn; Ósvífur, Bolli og Guðrún og bræður hennar. Er rætt var hvar Guðrún skyldi 
sitja í veislunni tók Kjartan af skarið og sagði: "Hrefna skal sitja í öndvegi og vera mest 
metin að gervöllu á meðan eg er á lífi." En Guðrún hafði þó áður ávallt skipað öndvegi í 
Hjarðarholti og annars staðar. Guðrún leit þegjandi til Kjartans og brá lit. Umræður urðu 
um moturinn og bað Guðrún Hrefnu að sýna sér hann. Það varð úr og sagði Guðrún  
hvorki löst né lof um gripinn. Þann dag er boðsmenn höfðu í brott riðið saknaði Kjartan 
sverðs síns er Ólafur konungur hafði gefið honum. Kjartan sagði föður sínum en hann 
mælti: "Hér skulum vér fara með sem hljóðast og mun eg fá menn til njósnar í hvern 
flokk þeirra er á brott ríða." Án hinn hvíti, heimamaður Ólafs, sem reið með liði Ósvífurs 
sá að Þórólfur son Ósvífurs fór af bænum Skógum í hrískjörr nokkur á meðan þeir 
dvöldust hjá skóginum. Án fylgdi þeim til Laxár er fellur úr Sælingsdal og sneri þar við. 
Nóttina áður hafði fallið snjóföl svo að sporrækt var. Án reið aftur til skógar og rakti spor 
Þórólfs til keldu einnar. Hann þreifar þar í niður og greip á sverðshjöltum. Án tók til 
vitnis Þórarin í Sælingsdalstungu og færði Kjartani sverðið. Þar heitir Sverðskelda síðan. 
Slíðrið fannst aldrei.  Kjartani sveið atburður þessi mjög. Ólafur pá kvað þetta ætti ekki 
að komast í hámæli, halda skyldi góða frændsemi. Þá var komið að Hjarðhyltingum að 
sækja boð að Laugum. Kjartan var tregur til að fara en hét þó ferðinni að bæn föður síns. 
Hrefna skyldi og fara, hún vildi heima láta moturinn. Þorgerður húsfreyja ögrar Hrefnu til 
að skrýðast motrinum. Gestum er vel fagnað að Laugum. Þorgerður og Hrefna selja klæði 
sín til varðveislu. Um morguninn finnur Hrefna eigi moturinn. Guðrún kvað það líkast að 
heima mundi eftir hafa orðið eða hún týnt honum á leiðinni. Að vilja Ólafs er látið kyrrt 
liggja því að hann vildi allt  til vinna að Kjartan og Bolla skildi eigi á. Daginn er menn 



skyldu á brott ríða frá boðinu vænir Kjartan Bolla um að vita til hinna horfnu gripa, 
sverðsins og motursins og segir: “Vil eg nú hafa hvorn tveggja." Bolli ber af sér alla 
vitneskju og segist við öðru hafa búist en að hann þjófkenni sig. Kjartan segir að hann 
hafi lengi orðið að þola af honum fjandskap en “eigi mun svo búið hlýða." Guðrún mælti 
sem svo að litlu skipti þótt moturinn væri horfinn, Hrefna hafi ekki átt skilið að bera 
hann. Þungt er í Hjarðhyltingum er þeir ríða heim. Takast af heimboðin. Þó var kyrrt að 
kalla. Margir höfðu fyrir satt að Þórólfur hefði brenndan moturinn í eldi að ráði Guðrúnar 
systur sinnar.  
 
47. kafli - Kjartan dreitir inni Laugamenn   
Eftir jól um veturinn safnar Kjartan að sér sex tigum manna, ríður til Lauga, lætur loka 
öllum dyrum á húsum, bannar mönnum útgöngu og dreitir inni (hleypir ekki til kamars) 
þrjár nætur. Eftir það ríða þeir heim. Hrefna segir að sér hafi verið sagt að þau Kjartan og 
Guðrún hefðu talast við og að hún hefði “faldið sig við motrinum og semdi einkar vel." 
Kjartan reiðist, neitar því en segir að Guðrún þyrfti ekki að falda sér motri til að bera af 
öðrum konum. Laugamenn verða æfir, synir Ósvífurs óðastir á þetta mál en Bolli svafði 
heldur. Guðrún talaði hér fæst um. Gerist nú fullkominn fjandskapur milli Laugamanna 
og Hjarðhyltinga. Þennan vetur fæddi Hrefna sveinbarn er nefnt var Ásgeir. Þórarinn 
bóndi í Tungu vill selja bújörð sína. Hann skortir lausafé og þykir agasamt í héraði. Bolli 
og Guðrún semja um kaup á jörðinni. En kaupin voru eigi vottum bundin. Kjartan 
Ólafsson ríður þegar við tólfta mann í Tungu og segir Þórarni að sér sé í móti skapi að 
hann selji land sitt þeim Bolla og Guðrúnu. Þórarinn kvað sér vanda á höndum, Bolli hafi 
boðið sér gott verð fyrir landið og skjótum greiðslum. Kjartan segist skulu  kaupa jörðina 
á því verði sem Bolli bauð og honum muni ekki duga í móti að mæla “því eg vil hér 
mestu ráða í héraði og ekki kalla ég það landkaup er eigi er vottum bundið." Annað hvort 
selji hann sér  landið eða búi sjálfur á jörðinni. Þórarinn kaus fyrri kostinn. Vottar voru að 
þessu kaupi. Þetta spurðist skjótt til Lauga. Guðrún segir við Bolla að með þessu skáki 
Kjartan honum til hliðar í höfðingjaröð héraðsins og lítillækki hann. Bolli svarar engu. 
Var nú kyrrt það er eftir var langaföstu. Hinn þriðja dag páska reið Kjartan í Tungu og 
með honum Án svarti. Kjartan vill að Þórarinn ríði með honum vestur til Saurbæjar að 
játa þar skuldarstöðum (samþykkja skuldunauta; Kjartan fær Þórarni fjárkröfur upp í 
jarðarverðið). Þórarinn var eigi heima. Kjartan beið hans þar um hríð. Þann sama dag 
kom í Tungu Þórhalla málga. Hún spyr Kjartan hvert ferð hans sé heitið. Hann kveðst 
ætla vestur til Saurbæjar. Hún spyr gerr um ferðir hans. Hann segist munu ríða vestur 
Sælingsdal en vestan Svínadal heim fimmtadaginn. Þórhalla biður hann reka erindi sitt 
við frænda sinn í Hvítadal, hann hafi heitið sér hálfri mörk vaðmáls. Kjartan bregst vel 
við bón hennar. Er Þórarinn kom heim ríða þeir vestur um Sælingsdalsheiði og koma um 
kveldið á Hól (Saurhól). Þórhalla málga fer heim til Lauga hið sama kveld. Aðspurð 
segist hún hafa hitt Kjartan Ólafsson. Ósvífurssynir spyrja um ferðir hans. Hún sagði slíkt 
af sem hún vissi. 
 
48. kafli - Draumur Áns hrísmaga 
Kjartan situr fjórða dag páska á Hóli. Nóttina eftir dreymir Án óþekkilega konu sem setur 
skálm fyrir brjóst honum og ristir niður kviðinn allan, tekur brott innyflin og lætur koma í 
staðinn hrís. Þeir Kjartan hlógu og kváðu hann heita skyldu Án hrísmaga. Auður 
húsfreyja kvað þetta illa spá og vill að Kjartan annað hvort dveljist þar lengur en ef hann 



vill ríða þá sé honum fenginn liðsauki. Kjartan kvaðst mundu fara sem hann hafði áður 
ætlað þrátt fyrir þennan draum, býst til ferðar snemma fimmtadag í páskaviku og ríða þeir 
tólf saman. Hann heimtir vaðmál Þórhöllu málgu í Hvítadal og stefnir suður Svínadal. Á 
Laugum var Guðrún snemma á fótum. Hún gekk þangað til er bræður hennar sváfu. Hún 
tók á Óspaki. Hann vaknaði skjótt við og svo þeir fleiri bræður. Óspakur spurði systur 
sína hvað hún vildi. Guðrún spyr hvað þeir ætluðust fyrir um daginn. Óspakur kvað “fátt 
til verknaðar." Guðrún eggjar bræður sína til að sitja fyrir Kjartani fáliðuðum á heimleið. 
Segir þá hafa mikið svínsminni hafi þeir gleymt hverja svívirðing hann hafi gjört þeim. 
Óspakur og bræður hans tóku brýningunni og bjuggust til að gera Kjartani fyrirsát. 
Guðrún bað Bolla til ferðar með þeim. Hann kvað sér eigi sama fyrir frændsemis sakir 
við Kjartan. Guðrún segir að þá muni lokið þeirra samförum víkist hann undan. Við 
fortölur Guðrúnar miklaði Bolli fyrir sér fjandskap allan á hendur Kjartani, vopnaðist og 
urðu þeir níu saman. Fimm synir Ósvífurs: Óspakur og Helgi, Vandráður og  Torráður, 
Þórólfur, Bolli hinn sétti, Guðlaugur hinn sjöundi, systurson Ósvífurs, ennfremur Oddur 
og Steinn, synir Þórhöllu málgu. Þeir riðu til Svínadals og námu staðar við Hafragil, 
bundu þar hestana og settust niður. Bolli var hljóður um daginn og lá uppi hjá 
gilsþreminum. Er þeir Kjartan voru komnir suður um Mjósyndi og rýmast tekur 
dalurinn mælti Kjartan að þeir Saurbæingar mundu snúa aftur. Þeir kváðust ríða mundu 
þar til er þrýtur dalinn. Er þeir komu suður um sel þau er Norðursel heita mælti Kjartan 
að þeir skyldu eigi ríða lengra: "Skal eigi Þórólfur þjófurinn að því hlæja að eg þori eigi 
að ríða leið mína fámennur." Þeir gera sem Kjartan býður en með hálfum hug.  
 
49. kafli – Víg Kjartans 
Kjartan, Án svarti og Þórarinn ríða suður eftir dalnum. Þorkell bóndi að Hafratindum í 
Svínadal hafði farið með smalasveini sínum til hrossa þá um daginn. Þeir sáu Laugamenn 
í fyrirsátinni og þá Kjartan ríða eftir dalnum. Sveinninn vildi vara þá Kjartan við og 
afstýra vandræðum. Þorkell brást kuldalega við, segist aldreigi um hirða hvorir færu með 
sigur af hólmi en nú myndi reyna á vígfimi Kjartans sem mikið væri af látið. Þeir skyldu 
koma sér vel fyrir og horfa á viðureignina. Þeir Kjartan ríða fram að Hafragili. 
Ósvífurssynir tortryggja Bolla. Hann hafði komið sér fyrir þar sem mátti vel sjá menn 
ríða vestan. Þeir ganga að honum, bregða á leik og draga hann ofan fyrir brekkuna. Er 
þeir Kjartan komu suður yfir gilið sáu þeir fyrirsátina og kenndu mennina. Kjartan sneri 
þegar í móti Ósvífurssonum. Þar stóð steinn einn mikill. Þar bað Kjartan þá við taka. 
Kjartan skaut spjóti að Þórólfi og varð hann óvígur. Síðan brá Kjartan sverðinu en hafði 
eigi konungsnaut. Þórhöllusynir börðust við Þórarin. Ósvífurssynir sóttu að Kjartani og 
Guðlaugur. Án varðist vel og vildi æ ganga fram fyrir Kjartan. Bolli stóð hjá með Fótbít. 
Sverð Kjartans dugði illa. Brá hann því jafnan undir fót sér (sbr. Sturlu Sighvatsson 
með Grásíðu á Örlygsstöðum). Ósvífurssynir hopuðu undan Kjartani og sneru að þar sem 
Án var. Án féll og hafði hann þó barist um hríð svo að úti lágu iðrin. Kjartan hjó fót af 
Guðlaugi fyrir ofan kné og var það banasár. Ósvífurssynir sækja fjórir Kjartan, hann 
varðist svo hraustlega að hvergi fór hann á hæl fyrir þeim. Þá spyr Kjartan Bolla hví hann 
standi hjá. Honum væri nú vænst að veita öðrum hvorum og reyna nú hversu Fótbítur 
dygði. Bolli lét sem hann heyrði eigi. Óspakur eggjar Bolla sem ákafast og segir að “ef 
Kjartan skal nú undan rekast verði honum sjálfum skammt til afarkosta." Bolli bregður 
Fótbít og snýr að Kjartani sem mælir þá til Bolla: "Víst ætlar þú nú frændi níðingsverk að 
vinna en miklu þykir mér betra að þiggja banaorð af þér en veita þér það." Kjartan kastaði 



frá sér vopnum og vildi eigi verja sig. Hann var lítt sár en ákaflega vígmóður. Bolli veitti 
honum banasár, settist síðan undir herðar honum og andaðist Kjartan í knjám hans 33ja 
ára. Iðraðist Bolli þegar verksins og lýsti vígi á hendur sér. Er Ósvífurssynir komu til 
Lauga sögðu þeir tíðindin. Guðrún lét vel yfir. Lík Kjartans var fært í Tungu. Bolli reið 
heim til Lauga. Guðrún gekk í móti honum og spurði hversu framorðið væri. Bolli kvað 
þá vera nær nóni (klukkan þrjú síðdegis). Þá mælti Guðrún: "Misjöfn verða 
morgunverkin. Eg hefi spunnið tólf alna garn en þú hefir vegið Kjartan." Bolli segir 
óþarfa að núa því sér um nasir en Guðrún biður hann minnast þess að hann hefði haft 
meiri metorð þann vetur er Kjartan var í Noregi en eftir að hann kom heim. En segir sér 
þykja mest vert að Hrefna muni “eigi ganga hlæjandi að sænginni í kveld." Bolli reiðist 
og segist gruna að Guðrúnu hefði minna brugðið við hefði hann legið eftir á vígvellinum 
en Kjartan segði frá tíðindum. Þórhöllusynir voru sendir út til Helgafells að bera Snorra 
goða tíðindin. Í Sælingsdalstungu urðu þau undur nóttina eftir vígin að Án, er allir hugðu 
að dauður væri,  settist upp, sagði að á sig hefði runnið ómeginshöfgi og hann dreymt 
hina sömu kona og fyrr, hún hefði tekið hrísið úr maga sér en látið koma innyflin í 
staðinn. Án varð alheill. Er Ólafur Höskuldsson spurði þessi tíðindi varð honum mjög um 
víg Kjartans. Synir hans vildu þegar fara að Bolla og drepa hann. Ólafur sagði að sér væri 
ekki sonur sinn að bættri þótt Bolli væri drepinn. Þeir skyldu heldur fara til móts við 
Þórhöllusonu er sendir voru að Helgafelli til liðssafnaðar og “skapið þeim slíkt víti sem 
yður líkar." Róa þeir sjö saman út eftir Hvammsfirði. Undir Skorrey hitta Ólafssynir fyrir 
skip Þórhöllusona á leið norðan af Fellsströnd til Þórsness, handtaka þá og höggva fyrir 
borð. 
 
50. kafli - Kjartan færður til kirkju 
Ólafur fór í móti líki Kjartans. Hann sendi menn suður til Borgar að segja Þorsteini 
Egilssyni þessi tíðindi. Sendi og orð til Guðmundar mágs síns í Ásbjarnarnesi og þeirra 
Ásgeirssona. Ólafur lét flytja heim lík Kjartans og tjalda yfir því að þá var engi kirkja í 
Dölum. Þorsteinn og Víðdælir brugðu við skjótt og höfðu Hjarðhyltingar mikið 
fjölmenni. Liðinu var stefnt til Lauga. En með því að Ólafur var ófús að berjast voru 
borin á milli sáttmál. Það var auðsótt við Bolla. Hann bað Ólaf einn ráða fyrir sína hönd 
en Ósvífur sá engi sín efni að mæla í móti, því að honum kom ekki lið frá Snorra goða. 
Sættarfundur var í lagður Ljárskógum. Ólafur skyldi gera um öll mál. Gerðum skyldi 
upp lúka á Þórsnessþingi. Þorsteinn Kuggason í Ljárskógum bauð Ásgeiri syni Kjartans 
til fósturs til huggunar við Hrefnu. Hún fór norður með bræðrum sínum og var mjög 
harmþrungin. Hrefna lifði litla hríð síðan er hún kom norður og er það sögn manna að 
hún hafi sprungið af stríði. 
 
51. kafli - Kjartan grafinn að Borg 
Lík Kjartans stóð uppi viku í Hjarðarholti. Þorsteinn Egilsson flutti það heim með sér og 
var Kjartan grafinn að Borg. Mál voru til búin á hendur Ósvífurssonum, þeir urðu allir 
sekir. Ólafur hlífði Bolla fyrir frændsemis sakir og bað hann láta koma fé fyrir sig. Þetta 
líkaði stórilla öllum sonum Ólafs. Ósvífurssynir fóru utan það sumar og kom engi þeirra 
út síðan. Bolli hafði landkaup í Tungu að ráði Ólafs. Ólafur lifði þrjá vetur síðan Kjartan 
var veginn. Tók Halldór bústað í Hjarðarholti. Þorgerður var mjög heiftarfengin til Bolla 
og þótti sár fósturlaunin.   
 



52. kafli – Þorkell á Hafratindum drepinn 
Bolli og Guðrún settu bú saman um vorið í Sælingsdalstungu. Þau gátu svein er var 
nefndur Þorleikur. Halldór Ólafsson í Hjarðarholti var mjög fyrir Ólafssonum. Sumarið 
eftir að Kjartan var veginn gætti frændi Þorgerðar Egilsdóttur fjár hjá Þorkatli að 
Hafratindum. Þorkell hæddist að dauða Kjartans, kvað hann verið hafa huglausan. 
Sveinninn fer í Hjarðarholt til Halldórs og Þorgerðar og bað þau viðtöku. Þótt Halldór 
geri lítið úr orðum sveinsins, lætur hann undan brýningu móður sinnar, fer í Hafratinda 
og drepur Þorkel. Fátt var með þeim Bolla og Ólafssonum. Bolli hafði fjölmennt og hélt 
sig ríkmannlega. Steinþór Ólafsson bjó á Dönustöðum í Laxárdal. Hann átti Þuríði 
Ásgeirsdóttur er átt hafði Þorkell kuggi. 
 
53. kafli - Af Þorgerði Egilsdóttur 
Veturinn eftir andlát Ólafs Höskuldssonar biður Þorgerður Egilsdóttir syni sína Steinþór 
og Halldór að fylgja sér vestur til Saurbæjar að hitta Auði vinkonu sína. Þau fara fimm 
saman. Á móts við Sælingsdalstungu snýr Þorgerður hestinum upp að bænum og spyr 
hvað sá bær heiti og hver búi þar. Halldór svarar að víst viti hún það. Þá blés Þorgerður 
við og sagðist vita að hér byggi Bolli bróðurbani þeirra og kvað þá dáðlausa og ólíka Agli 
móðurföður þeirra að hefna ekki slíks mannns sem Kjartan var. Beinir hún orðum sínum 
helst til Halldórs. Hún segir erindið ekki hafa verið annað en að minna þá á þetta ef þeir 
hefðu gleymt því. Halldór svarar fáu en þrútnaði mjög móður til Bolla. Næsta sumar ríða 
Halldór og bræður hans til þings. Víðdælir, synir Guðmundar Sölmundarsonar og Þuríðar 
Ólafsdóttur, voru á þingi. Ólafssynir bjóða Barða frænda sínum, þá átján vetra, heim með 
sér. Hallur Guðmundarson var þá eigi hér á landi. Barði er í Hjarðarholti um sumarið. 
 
54. kafli - Af Halldóri og Barða 
Halldór segir Barða í hljóði að þeir bræður ætli að Bolla og dylur hann ekki að 
tilgangurinn með heimboðinu hefði verið að hafa hans liðsinni. Barði svarar að illt sé að 
ganga á sættir við frændur sína og sér sýnist Bolli torsóttlegur. Halldór telur hann þó á sitt 
band, kvaðst hafa spurt að Bolli hefði fátt manna heima og væri að seli í Sælingsdal með 
húskörlum sínum. Því gæfist nú færi á Bolla. Þeir bræður fala til liðs við sig Þorstein 
svarta í Hundadal,  fornan vin Ólafs pá og Helga Harðbeinsson,  mág Þorsteins, 
mikinn mann og sterkan. Er Halldór segir þeim ráðagerð sína lætur Þorsteinn illa yfir að 
frændur skulu berjast. Halldór heldur fast fram sínu máli og sendir orð Lamba 
föðurbróður sínum. Hann var fús til farar. Þorgerður húsfreyja kvað aldrei hefnt þykja 
Kjartans nema Bolli kæmi fyrir. Ólafssynir fjórir, Halldór og Steinþór, Helgi og 
Höskuldur, búast til ferðar, hinn fimmti var Barði, sétti Lambi, sjöundi Þorsteinn, áttundi 
Helgi Harðbeinsson, níundi Án hrísmagi. Þorgerður réðst og til ferðar með þeim, taldi að 
liðinu veitti ekki af brýningu. 
 
55. kafli – Bolli veginn 
Þau ríða tíu saman um nótt úr Hjarðarholti inn fjörur til Ljárskóga og koma í 
Sælingsdal þá er nokkuð var morgnað. Bolli var í seli við ána þar sem nú heita 
Bollatóftir. Holt gengur fyrir ofan selið niður að Stakkagili. Milli hlíðarinnar og holtsins 
er engið í Barmi. Þar unnu húskarlar Bolla. Þau Halldór riðu yfir Ránarvöllu og fyrir 
ofan Hamarengi (nú Bótarmýri), gegnt selinu. Smalamaður Bolla sér til mannaferða, 
grunar að muni eigi vera friðmenn, stefnir heim til selsins að segja Bolla komu þeirra. 



Halldór veit að þar muni fara smalamaður Bolla og reyni að koma njósn til selsins. Án 
hrísmagi hleypur sveininn uppi og keyrir hann niður svo hart að hann hryggbrotnar. Bolli 
og Guðrún voru tvö í selinu. Þau vöknuðu við dyninn er komumenn hlupu af baki. Bolli 
bað Guðrúnu ganga brott og vera ekki viðstödd fund þeirra. Guðrún mælti í móti en gekk 
ofan fyrir selsbrekkuna til lækjar er þar rann og hóf að þvo léreft sín. Bolli tók hjálm 
og skjöld en hafði sverðið Fótbít í hendi. Engi komumanna var fús inn að ganga. Án 
hrísmagi bauðst til að fara fyrstur móti Bolla. Hann hafði skjöld yfir höfði sér. Bolli hjó 
til Áns og klauf hann í herðar niður. Þá gekk Lambi inn. Hann rak sverð í lær Bolla og 
varð það mikið sár. Bolli hjó á öxl Lamba sem varð þegar óvígur. Helgi Harðbeinsson 
gekk þá inn og lagði fjaðurlöngu spjóti gegnum skjöldinn og sjálfan Bolla sem nú eggjar 
frændur sína að ganga hreint til verks. Þorgerður bað þá ganga milli bols og höfuðs á 
Bolla. Steinþór Ólafsson hjó til Bolla með öxi á hálsinn við herðarnar svo gekk af 
höfuðið. Þeir ganga út úr selinu og mæta Guðrúnu sem kemur neðan frá læknum og spyr 
tíðinda. Þeir segja slíkt sem var. Guðrún hafði hnýtt um sig blæju. Helgi Harðbeinsson 
tók blæjuendann og þerrði blóð af spjóti sínu. Guðrún leit til hans og brosti við. Halldór 
kvað þetta illmannlega gert. Helgi bað hann eigi harma, segist hyggja að undir þessu 
blæjuhorni búi sinn höfuðsbani. Þau tóku hesta sína og bjuggust til ferðar. Guðrún gekk á 
veg með þeim og ræddi við þau um hríð. Síðan riðu Hjarðhyltingar brott en hún hvarf 
aftur til selsins. 
 
56. kafli – Fæddur Bolli Bollason 
Förunautum Halldórs fannst sem Guðrúnu þætti dráp Bolla léttvægt er hún gekk á leið 
með banamönnum hans og átti tal við þá. Halldór taldi að Guðrúnu þætti eigi lítið lát 
Bolla. Hún hefði slegist í för með þeim til að vita sem gerst hverjir menn hefðu verið í 
þessi ferð. Hann bar lof á Bolla þótt þeir frændur hafi ekki haft giftu til samþykkis. 
Guðrún sendi menn á fund Snorra goða sem kom í Tungu við sex tigi manna og bauðst að 
leita um sættir. Guðrún vildi ekki taka fé fyrir víg Bolla en bað hann skipta bústöðum við 
sig svo hún þyrfti eigi að sitja samtýnis við Hjarðhyltinga. Snorri átti þá í deilum við 
Eyrbyggja og kvaðst þetta mundu gera en þó eigi fyrr en að ári. Næsta vetur eftir víg 
Bolla fæddi Guðrún sveinbarn er nefnt var Bolli. Um vorið flyst Snorri í Tungu en 
Guðrún fer til Helgafells og þau Ósvífur. Vaxa þar upp synir Guðrúnar, Þorleikur og 
Bolli. 
 
57. kafli - Þorgils Hölluson 
Þorgils Hölluson bjó í Tungu í Hörðadal. Halla móðir hans var dóttir Gests 
Oddleifssonar. Þorgils var mikill maður og vænn og hinn mesti ofláti. Fátt var með þeim 
Snorra goða. Þorgils bauð sig til umsýslu með Guðrúnu á Helgafelli. Hún tók því dræmt 
en eigi óvinsamlega. Þorgils, sem var lögkænn maður, bauð Þorleiki syni hennar í Tungu 
að nema lög. Þorkell Eyjólfsson gráa í Otradal Þórðarsonar gellis, var farmaður og 
mikill vin Snorra goða. Hann var með Þorsteini Kuggasyni frænda sínum jafnan þá er 
hann var út hér. Er Þorkell átti skip uppi standanda í Vaðli á Barðaströnd var son Eiðs 
úr Ási í Borgarfirði veginn af Grími syni Helgu frá Kroppi. Sá varð sekur skógarmaður. 
Eiður var þá mjög gamlaður. Menn álösuðu Þorkatli er hann rak eigi þessa réttar. Vorið 
eftir leitar Þorkell uppi bæli Gríms og fær hjá Eiði léð sverðið Sköfnung. Eiður tekur 
Þorlatli vara við að láta sól skína á hjöltin og segir að sverðinu skuli eigi bregða séu 
konur nærri. Fái maður sár af sverðinu megi það sár eigi græða nema lyfsteinn sá sé 



riðinn við er sverðinu fylgir. Þorkell finnur Grím í skála hjá vatni einu miklu norður á 
Tvídægru.   
 
58. kafli - Af Þorkatli og Grími skógarmanni 
Skemmst er frá því að segja að Þorkell verður undir í viðureign þeirra Gríms sem þó 
verður sár af Sköfnungi. Grímur gefur Þorkatli líf og Þorkell ríður Sköfnungssteini við 
sár Gríms. Halda þeir síðan saman í Sælingsdalstungu. Snorri goði leggur til að Þorkell 
leysi Grím vel af hendi. Ráðleggur honum síðan að láta af ferðum og fá sér staðfestu og 
gerast höfðingi. Hann skuli biðja Guðrúnar Ósvífursdóttur. Þorkell kvað sér þykja mikið  
ofstæki hennar; hún muni vilja hefna láta Bolla og svo sé Þorgils Hölluson í ráðum með 
henni - en sér sé Guðrún að skapi. Snorri segir honum muni ekki mein verða að Þorgilsi 
og von til að úr rætist um hefndina Bolla. Snorri segir að Þorkell skuli enn fara utan það 
sumar, sjá svo hvað við ber. Þorkell og Grímur fara saman til Noregs, skiljast þar með 
virktum. Þorkell var í Noregi um veturinn. 
 
59. kafli - Fundur Guðrúnar og Snorra goða 
Guðrún Ósvífursdóttir stefndi Snorra goða til fundar við sig hjá hamri nokkrum 
(Gálg(a)hamri) sem stendur norðan Haukadalsár í Lækjarskógslandi. Með henni var 
sonur hennar Bolli Bollason tólf vetra gamall. Hann bar sverðið Fótbít. (Þorleikur 
bróðir hans var þá sextán vetra.) Snorri og Guðrún tóku tal saman en Bolli og förunautur 
Snorra sátu á hamrinum og hugðu að mannaferðum. Guðrún minnir á að nú séu tólf vetur 
liðnir síðan Bolli var veginn og enn hafi ekki hefnd komið fyrir. Hún biður Snorra 
liðsinnis. Snorri spyr hvar hún hefði helst ætlað að hefnd sú skyldi niður koma. Guðrún 
mælti: "Það er minn vilji að þeir haldi eigi allir heilu Ólafssynir." Snorri er mótfallinn 
ættarvígum. Guðrún segir að þó skuli fara að Lamba og drepa hann. Snorra þykir eigi 
Bolla hefnt  þótt Lambi væri drepinn. Guðrún leggur þá til að farið sé að Þorsteini svarta. 
Snorri segir Þorstein ekki hafa unnið á Bolla en Helgi Harðbeinsson hafi veitt honum 
banvænt sár. Snorri leggur til að neyða skuli Lamba og Þorstein til að vera í för að Helga 
með sonum Guðrúnar og fá Þorgils Hölluson til að stýra aðförinni. Guðrún segist hafa 
nefnt það við Þorgils en hann setji það skilyrði að ná  ráðahag við hana. Snorri segir að 
Þorgilsi skuli heita ráðahagsins - með þeim undirmálum að Guðrún skuli engum manni 
samlendum gift öðrum en Þorgilsi. Nú sé Þorkell Eyjólfsson eigi hér á landi en honum 
ætlar Snorri þenna ráðahag. Eftir þetta skilja þau Guðrún talið og reið Snorri heim en 
Guðrún í Þykkvaskóg sem var sunnan Haukadalsár, skammt frá Kvennabrekku þar sem 
nú eru Skógabæirnar svonefndu. Morguninn eftir ríður Guðrún úr Þykkvaskógi og synir 
hennar með henni út eftir Skógarströnd. Þorgils Hölluson slæst í för með þeim, ríða þau 
öll saman út til Helgafells. 
 
60. kafli – Guðrún eggjar syni sína 
Fám nóttum síðar heimtir Guðrún sonu sína til máls við sig í laukagarð (sennilega 
matjurtagarð) sinn. Þar hefur hún breidd niður blóðug línklæði. Hún mælti: "Þessi klæði 
frýja ykkur föðurhefnda." Þeim bræðrum brá mjög við þetta en kváðust hafa verið ungir 
og forystulausir. Guðrún sagði þá meir hafa hugsað um hestavíg eða leika. Um nóttina 
varð þeim bræðrum ekki svefnsamt. Þorgils varð þess var og spurði hvað þeim væri. Þeir 
segja honum tal þeirra mæðgina og að þeir megi eigi lengur bera frýju móður sinnar til 
föðurhefnda. Þorgils og Guðrún taka tal með sér, Guðrún segir syni sína vilja leita hefnda 



eftir föður sinn en þeir hafi til þessa verið of ungir til að standa í mannráðum. En nú væri 
stundin upp runnin. Þorgils svarar því til að ekki hefðu tekist samningar um ráðahag 
þeirra í millum svo ekki tjói um að tala að hann gangi í þetta mál. Hann sé þó til viðtals 
snúist henni hugur. Guðrún segir að synir sínir vilji hann fari fyrir þeim að Helga 
Harðbeinssyni. Þorgils segist á því ljá máls heiti hún með vottum að giftast honum komi 
hann fram hefndum. Guðrún gengur að þessu og bað kalla til Halldór fóstbróður Þorgils 
og sonu sína. Guðrún segir þeim að Þorgils hafi heitið að gerast fyrirmaður í för að Helga 
Harðbeinssyni að hefna Bolla svo fremi hann næði ráðahag við sig. “Nú skírskota eg því 
við vitni yðru að eg heiti Þorgilsi að giftast engum manni öðrum samlendum en honum 
en eg ætla ekki að giftast í önnur lönd." Þorgils lætur vel yfir og grunar ekki fláræði. 
Hann býst til ferðar og með honum synir Guðrúnar. Ríða þeir fyrst heim í Tungu í 
Hörðadal, bústað Þorgils. 
 
61. kafli – Harðir kostir 
Næsta drottinsdag reið Þorgils með flokki sínum á leiðarþing. Þar var eigi Snorri goði. 
Þorgils tekur Þorstein svarta tali og segir honum að nú sé komið að skuldadögum, hann 
geti keypt sér frið og sætt af þeim Bollasonum fari hann með þeim að Helga 
Harðbeinssyni. Þorsteinn minnir á að Helgi sé mágur sinn og hann vilji heldur gefa fé til 
friðar sér. Þorgils segir honum það ekki duga, hann verði látinn sæta afarkostum hlýði 
hann ekki kallinu. Eftir það stefnir Þorgils Lamba til móts við sig í áheyrn Þorsteins og 
greinir honum frá ætlan sinni og setur honum sömu kosti og Þorsteini; að ráðast í ferð 
með þeim bræðrum ella mæti hann hörðu. Lambi segist ófús þessarar farar. Þorsteinn 
telur að þeir eigi ekki annars úrkosti, hefnd Bollasona muni ávallt vofa yfir þeim. Lambi 
segir einsætt að hann verði að ganga að þessum skilmálum en mælist til þess “að þeir 
frændur mínir, Ólafssynir, sitji kyrrir og í friði ef hefnd gengur fram við Helga." Þorgils 
játar þessu fyrir hönd þeirra bræðra. Þorsteinn og Lambi koma hinn þriðja myrgininn 
fyrir sól í Tungu til Þorgils. Hann fagnar þeim vel. 
 
62. kafli – Farið að Helga Harðbeinssyni 
Þorgils býst nú heiman og fara þeir upp eftir Hörðadal tíu saman, bræðurnir Bolli, 
Þorleikur og  Þórður köttur, Þorsteinn svarti, Lambi, Halldór og Örnólfur Ármóðssynir, 
Sveinn og Húnbogi  Álfssynir. Þeir ríða Sópandaskarð, eftir Langavatnsdal og yfir 
Borgarfjörð þveran. Fara á Eyjarvaði (nú nefnt Hólmavað, neðan við bæinn Borgir 
(Hauga)) yfir Norðurá en Bakkavaði (í landi Stafholtseyjar) yfir Hvítá skammt frá Bæ. 
Þeir riðu Reykjardal hinn syðri (Lundarreykjadal), yfir hálsinn (Hestháls) til 
Skorradals og svo upp eftir skóginum í nánd við bæinn að Vatnshorni, stíga þar af 
hestum sínum að kvöldi. Þorgils kvaðst myndi fara til bæjarins að forvitnast hvort Helgi 
væri heima. Hann tekur yfir sig voskufl gráan og fer heim til bæjar. Nálægt garði gengur 
maður til móts við hann. Þorgils læst vera ókunnugur og spyr “hvað heitir bær sjá eða 
hver býr hér?" Maðurinn furðar sig á heimsku hans að hafa eigi heyrt getið Helga 
Harðbeinssonar. Þorgils biður manninn að fylgja sér til Helga, hann vilji skora á hann til 
viðtöku, segist hafa orðið sekur í sumar á þingi. Maðurinn kvað Helga með syni sínum 
Harðbeini í seli þar er heitir í Sarpi. Tveir sakamenn séu þar með þeim. Hann vísar 
Þorgilsi leiðina til selsins. Þorgils segir förunautum sínum að þeir fari ekki til selsins fyrr 
en næsta morgun. Árla riðu þeir Þorgils upp eftir skóginum og námu staðar skammt frá 
selinu. 



 
63. kafli - Glöggskyggn smalamaður 
Heima í selinu biður Helgi smalamann sinn fara og hyggja að mannaferðum í nágrenninu. 
Sveinninn fer en kemur aftur og kvaðst hafa séð utanhéraðsmenn skammt frá selinu, þeir 
sætu í hvirfingi í söðlum og ætu dagverð. Helgi bað hann lýsa mönnunum. Sveinninn 
segir þar vera mann í blárri kápu, mikinn og drengilegan, vikóttan og nokkuð tannberan. 
Helgi segir þar hafa verið Þorgils Hölluson. Smalamaður segir að næst hafi setið maður í 
skarlatskyrtli rauðum, með gullhring á hendi og var hnýtt gullhlaði (gullofnu ennisbandi) 
um höfuð honum. Hárið gult og liðað. Hann væri ljóslitaður, með lið á nefi og nokkuð 
hafið upp framan nefið, eygður allvel, bláeygur og snareygur, nokkuð skoteygur (með 
hvarflandi augu), ennibreiður og fullur að vöngum. Hann hafi brúnaskurð á hári (hárið 
féll niður á enni og var skorið um augabrúnir), sé vel vaxinn um herðar og þykkur undir 
hönd, hafi allfagra hönd og sterklegan handlegg og látbragð kurteislegt. Hann sé unglegur 
og eigi grön vaxin. Sýndist þrútinn af trega. Helgi svarar að þar hafi verið Bolli Bollason. 
Þá mælti sveinninn: "Maður var í gulgrænum kyrtli, hafði fingurgull. Hinn fríðasti 
sýnum, enn á ungum aldri, jarpur á hárslit, hinn kurteisasti maður." Helgi kvað þar vera 
Þorleik Bollason. Sveinninn segir: "Næst sat ungur maður í blám kyrtli og svörtum, 
réttleitur og hvítur á hárlit, vel farinn í andliti, grannlegur og kurteislegur." Helgi svarar: " 
Þar mun vera Þórður Þórðarson fóstri Snorra." Enn mælti sveinninn: "Þá sat maður hár í 
skeggi og skolbrúnn mjög, svartur á hár og skrúfhár (hrokkinhærður) og heldur 
ósýnilegur (ófríður) en þó garplegur." Helgi segir: "Þar er Lambi Þorbjarnarson og veit 
eg eigi hví hann er í för þeirra bræðra." Sveinninn mælti: "Þá hafði maður ysta heklu blá 
(ermalausa, hringskorna yfirhöfn) og silfurhring á hendi. Sá var búandlegur og heldur af 
æsku aldri, dökkjarpur á hár og hrökk mjög. Hafði ör í andliti." Helgi segir að þar muni 
hann séð hafa Þorstein svarta mág sinn og undarlegt að hann skuli í ferð þessi. Þá segist 
smalinn hafa séð tvo menn líka sýnum, miðaldra, hina knálegustu, rauða á hárlit og 
freknótta í andliti. Helgi mælti: "Þetta eru Ármóðssynir fóstbræður Þorgils, Halldór og 
Örnólfur, sást þú fleiri?" Hann svarar: "Ég sá mann í spangabrynju. Hann hafði stálhúfu á 
höfði og öxi alnar fyrir munn. Maðurinn var dökklitaður og svarteygur, hinn 
víkinglegsti." Þar segir Helgi hafa verið Húnboga hinn sterka, son Álfs úr Dölum. Enn 
taldi sveinninn mann svartjarpan á hár, þykkleitan og rauðleitan, mikinn í brúnum, háan 
meðalmann. Helgi mælti: " Þar hefir verið Sveinn, bróðir Húnboga, og betra að vera eigi 
ráðlausum fyrir þessum mönnum. Konur þær sem hér eru að selinu skulu snarast í karlföt, 
taka hesta, ríða brott og freista þess að blekkja komumenn.” Konurnar ríða í brott fjórar 
saman. Þorgils grunar að selverjum hafi borist njósn og bað menn taka hesta sína og ríða 
skjótt til selsins. Áður þeir stigu á bak reið maður að þeim lítill vexti margeygur 
(skimandi, athugull) og kviklátur. Hann kveðst nefndur Víga-Hrappur, hafa orðið 
missáttur við húsbónda sinn og biður Þorgils viðtöku. Hrappur verður þess brátt var að 
þeir ætluðu að Helga og lét hann vel yfir því.   
 
64. kafli - Dráp Helga 
Þeir Þorgils snúa nú að selinu. Helgi lýkur aftur hurðina og tekur vopn sín. Hrappur 
hleypur upp á þekjuna og spyr hvort skolli væri inni. Helgi lagði spjóti út um 
selsglugginn og í gegnum Hrapp. Féll hann dauður til jarðar. Þorgils bað þá fara varlega, 
þeir hefðu ærinn liðsmun. Fimm voru þeir Helgi inni í selinu. Harðbeinn son hans var 
þar, tólf vetra gamall, smalamaður og tveir menn aðrir sekir, Þorgils og Eyjólfur. Ræfrið 



var rifið af selinu og í þessi svipan lagði Harðbeinn út atgeiri (höggspjóti) og kom lagið í 
stálhúfu Þorsteins svarta svo að í enninu nam staðar. Því næst hljóp Helgi út um dyrnar. 
Þorgils var þá nær staddur og hjó sverði á öxl hans og varð það mikill áverki. Helgi hafði 
í hendi viðaröxi og fleygði henni að Þorgilsi og kom öxin á fót honum og varð það mikið 
sár. Bolli hafði í hendi Fótbít og lagði í gegnum Helga. Var það banasár. Fylgdarmenn 
Helga hlaupa úr selinu og svo Harðbeinn. Þorleikur Bollason og Húnbogi hinn sterki fella 
Eyjólf og Þorgils. Þórður köttur vildi þegar ráða til Harðbeins. Bolli bað eigi veita 
Harðbeini skaða: "Skal hér engi maður vinna klækisverk og skal Harðbeini grið gefa." 
Helgi átti annan son er Skorri hét. Sá var að fóstri á Englandi í Reykjardal hinum syðra. 
 
65. kafli – Guðrún niðurlægir Þorgils 
Þeir Þorgils ríða nú vestur í Hörðadal. Lambi fer til Laxárdals, kemur fyrst í Hjarðarholt 
og segir frændum sínum tíðindin en þeir láta illa yfir hans ferð. Lambi reiðist og biður þá 
muna að hann hafi dregið þá undan dauða. Þorgils Hölluson ríður til Helgafells og með 
honum synir Guðrúnar. Hún spurði þá vendilega að tíðindum og kvað ferðina hina 
snöfurlegstu. Þeim var beini veittur og.sofa þeir af nóttina. Næsta dag gengur Þorgils eftir 
efndum við Guðrúnu. Hún kveðst vilja efna við hann allt sem samið hafði verið um. Hún 
sagðist hafa heitið honum að giftast engum manni samlendum öðrum en honum. Hún 
vilji ekki lengur draga þetta fyrir honum; hún ætli að giftist Þorkatli Eyjólfssyni, hann sé 
nú eigi hér á landi. Þorgils kvað þetta ráð Snorra goða, sprettur upp og vill í brott ríða. 
Þorleiki líkar illa þessi málalok en Bolli samþykkist um vilja móður sinnar. Þorgils 
ríður við þetta heim í Tungu og unir stórilla sínum hlut. 
 
66. kafli - Andlát Ósvífurs 
Þann vetur tók Ósvífur Helgason sótt og andaðist. Hann var grafinn að Helgafelli því að 
Guðrún hafði þar látið gera kirkju. Á þeim sama vetri lést einnig Gestur Oddleifsson, lét 
hann og færa sig til Helgafells “því sá staður mun verða mestur hér í sveitum. Þangað 
hefi eg oft ljós séð." Gestur og Ósvífur hvíldu í einni gröf. Kom nú fram spásaga Gests 
að skemmra yrði í milli þeirra en þá er annar var á Barðaströnd en annar í Sælingsdal.   
 
67. kafli - Dráp Þorgils Höllusonar 
Þórarinn hét goðorðsmaður í Langadal (Langavatnsdal). Son hans var Auðgísl. Þorgils 
Hölluson tók af þeim feðgum goðorðið og þótti þeim það hin mesta svívirðing. Auðgísl 
fór á fund Snorra goða og bað hann ásjá. Snorri svarar vel, gaf Auðgísli öxi rekna 
(skreytta með góðmálmi) er hann fór í brott. Um vorið fóru Þorgils Hölluson og Þorsteinn 
svarti suður til Borgarfjarðar og sættust við syni Helga Harðbeinssonar og frændur hans. 
Galt Þorsteinn tvo hluti bóta vígsins en Þorgils skyldi gjalda þriðjung á þingi. Þetta sumar 
reið Þorgils til þings. Válegir fyrirburðir eiga sér stað á Þingvöllum. Að morgni dags 
gekk Þorgils vestur yfir ána að gjalda fé sonum Helga og með honum Halldór fóstbróðir 
hans. Synir Helga komu til mótsins. Þorgils tekur að telja silfrið. Auðgísl Þórarinsson 
gengur þar hjá og er Þorgils nefnir tíu heggur Auðgísl til hans og allir þóttust heyra að 
höfuðið nefndi ellefu er af fauk hálsinum. Auðgísl hljóp til Vatnsfirðingabúðar en 
Halldór elti hann og hjó í búðardurunum til bana. Sæst var á víg þessi sem segir í sögu 
Þorgils Höllusonar (sem nú er glötuð með öllu).   
 
 



68. kafli – Þorkell fær Guðrúnar 
Það sama sumar er Þorgils Hölluson var veginn kom skip Þorkels Eyjólfssonar í 
Bjarnarhöfn. Hann átti tvo knörru í förum. Annar kom í Hrútafjörð á Borðeyri og var 
hvortveggi viði hlaðinn. Snorri goði ríður þegar til skips Þorkels. Varð þeim margt talað 
öls við krús. "Sýndist mér nú það ráð," segir Snorri, "að þú tækir þig úr förum og aflaðir 
þér kvonfangs þess hins sama sem um var talað." Þorkell segir sér nú slíkt hið sama í hug 
sem þeir hafi rætt. Snorri kvað Bolla hefnt og Þorgils frá ráðinn. Þeir taka teinæring er 
flaut við kaupskipið og búast til ferðar hálfur þriðji tugur manna til Helgafells. Guðrún 
veitti þeim góðan beina. Snorri segir Guðrúnu að Þorkell Eyjólfsson sé nú hér kominn að 
hefja bónorð við hana og kvað einsætt að hnekkja Þorkatli eigi frá. Bolli samþykkir vilja 
móður sinnar. Réðst það af að ráðahagur skyldi takast með þeim Guðrúnu og Þorkatli. 
Guðrún efnir til boðs á Helgafelli og horfir ekki í kostnað. Snorri goði og Þorkell sótti 
þessa veislu með nær sex tigu manna. 
 
69. kafli – Af  Gunnari Þiðrandabana 
Þetta haust var Gunnar Þiðrandabani sendur Guðrúnu til trausts og halds. Gunnar hafði 
sekur orðið um víg Þiðranda Geitissonar úr Krossavík í Vopnafirði. Fór hann huldu höfði. 
Hið fyrsta kveld veislunnar ber fundum þeirra Þorkels saman og þekkir Þorkell hann og 
lætur handtaka. Guðrún heitir á sína menn að veita Gunnari. Hún hafði lið miklu meira. 
Snorri goði gekk í milli og bað lægja storm þenna. Við umtölur Snorra sefaðist Þorkell en 
Gunnari var í brott fylgt um kveldið. Veislan fór vel fram og skörulega. Þorkell settist nú 
að Helgafelli og tók þar við búsumsýslu. Ástir takast miklar með þeim Þorkatli og 
Guðrúnu. Um vorið fær Guðrún Þorkel til að gefa Gunnari Þiðrandabana skip með öllum 
búnaði. Gunnar fer utan til búa sinna í Noregi. 
 
70. kafli - Utanferð Þorkels 
Þorkell Eyjólfsson gerðist héraðhöfðingi og málafylgjumaður mikill. Hann lét gera öll 
hús að Helgafelli stór og rammleg, markaði grundvöll til kirkju og lýsti því að hann 
ætlaði utan að sækja kirkjuviðinn. Þorkell og Guðrún áttu soninn Gelli. Bolli Bollason 
var ýmist í Tungu eða að Helgafelli. Þorleikur bróðir hans var að Helgafelli. Guðrún 
unni Bolla mest allra barna sinna. Bolli var nú sextán vetra en Þorleikur tuttugu. 
Þorleikur vildi að sér væru fengin efni til utanfarar. Þorkell kaupir handa honum í skipi er 
uppi stóð í Dögurðarnesi. Fór Þorleikur til Noregs og gerðist hirðmaður Ólafs konungs. 
Er Bolli Bollason var átján vetra gamall ræddi hann við Þorkel mág sinn og móður sína, 
óskar þess að þau leysi föðurarf hans, kvaðst vilja biðja Þórdísar dóttur Snorra goða og 
bað Þorkel vera þar um flutningsmann. Þorkell tekur málinu vel og Guðrún er 
ráðahagnum mjög fýsandi. Litlu síðar fara Þorkell og Bolli í Tungu, hitta Snorra og 
Þorkell biður Þórdísar fyrir hönd Bolla. Snorri lýsir samþykki sínu en segir Þórdísi ráða. 
Hún kvaðst fúsari að giftast Bolla en ókunnum manni úr fjarlægri sveit. Festar fóru þá 
fram. Snorri hafði fjölmennt brúðkaupsboð inni í Tungu að miðju sumri. Er veisluna 
þrýtur leysir Snorri gesti út með gjöfum. Ríður síðan hver til síns heimilis. Bolli var í 
Tungu næstu misseri. Sumarið eftir spyr Bolli útkomu Þorleiks bróður síns í Hvítá og 
ríður þegar til skips í Borgarfirði. Síðan fara báðir bræður vestur til Helgafells. Þar var 
Þorleikur um veturinn en Bolli í Tungu.   
 
 



71. kafli – Af tali þeirra bræðra 
Annan vetur eftir útkomu Þorleiks höfðu þeir bræður tal með sér jafnan og sinntu ekki 
leikum eða annarri skemmtan. Eitt sinn er Þorleikur var í Tungu töluðu þeir bræður svo 
að dægrum skipti. Snorri spurði hvað þeir hefðu í ráðagerðum er þeir gættu hvorki svefns 
né matar. Bolli lét lítið yfir. Snorri bað þá trúa sér fyrir áformum sínum. Þorleikur sagði 
honum að þeir ætluðu að þeim Ólafssonum, nú ættu þeir alls kosta við þá, báru fyrir sig 
stuðning hans sjálfs og Ólafs konungs. Snorri kvað ærið hafa komið fyrir víg Bolla er 
Helgi Harðbeinsson var veginn. Bolli segir að fé hafi komið fyrir víg Helga en faðir sinn 
sé óbættur. Snorri býðst til að leita um sættir til að afstýra manndrápum og því játa þeir 
bræður. Snorri reið í Hjarðarholt og sagði Halldóri að Bolli og Þorleikur undu eigi lengur 
að faðir þeirra væri bótlaus af þeim Ólafssonum. Vildi hann nú leita um sættir og vita ef 
endir yrði á ógiftu þeirra frænda. Halldór segist vita að Snorri hafi komið í veg fyrir að 
Þorgils Hölluson og Bollasynir veittu honum og bræðrum hans árás en snúið hefndinni að 
Helga Harðbeinssyni. Halldór býður fébætur en undanskilur sektir, goðorð og staðfestu. 
Snorri segist muni vinna að því að þeir bræður taki þenna kost. Snorri ríður heim og segir 
þeim bræðrum hvert orðið hafði hans erindi og að hann mundi við skiljast þeirra mál með 
öllu ef þeir vildu eigi þessu játa. Bolli bað hann fyrir ráða og dæma fyrir þeirra hönd. 
Snorri sendir orð Halldóri að ráðin væri sættin. Sættarfundur skyldi vera að Dröngum á 
Skógarströnd fjórar vikur af sumri. Snorri goði og Steinþór Þorláksson á Eyri urðu 
ásáttir um mál þessi fyrir hvorra hönd. Goldnar voru fésektir og voru sættir vel haldnar. 
Halldór gaf Bolla sverð gott en Steinþór Þorleiki skjöld.  
 
72. kafli - Utanför Bolla 
Um vorið að þessum sáttum loknum segist Bolli ætla utan. Snorri latti þess og bauð að fá 
honum í hendur staðfestu, bú og mannaforræði. Bolli svarar að menn þyki fávísir kanni 
þeir ekki önnur lönd. Snorri sér að ekki muni tjá að letja Bolla og veitir honum fé svo 
mikið sem hann vill til ferðarinnar. Bolli ríður suður til Hvítár og kaupir skipið Þorleiks 
hálft er áttu félagar hans. Bolli og Þórdís eignuðust eina dóttur, Herdísi. Henni bauð 
Guðrún til fósturs að Helgafelli. Þórdís var og löngum þar. 
 
73. kafli – Bolli gerist væringi 
Þeir bræður tóku um haustið Noreg við Þrándheim. Ólafur konungur var þá í Víkinni. 
Bolli fékk brátt mikla virðing í Noregi, var örlátur og þótti framgjarn. Um veturinn sat 
Ólafur konungur austur í Sarpsborg. Snemma um vorið bjuggu þeir bræður för sína á 
hans fund. Konungur bauð þeim að vera með sér. Konungi þótti Bolli mikið afbragð 
annarra manna. Um vorið hyggur Bolli til ferðar þrátt fyrir að konungur bjóði honum 
nafnbætur og vegtyllur. Bolli gefur Þorleiki sinn hlut í skipi þeirra og fer til Danmerkur. 
Ólafur konungur veitir Bolla góðar gjafar að skilnaði. Þorleikur verður eftir með konungi. 
Eftir vetrardvöl  í Danmörku byrjar Bolli ferð sína út í Miklagarð og gerist væringi, 
hermaður Miklagarðskeisara, fyrstur norrænna manna. Var hann austur þar marga vetur 
og þótti hinn hraustasti maður. 
 
74. kafli – Þorkell sækir kirkjuvið 
Þorkell Eyjólfsson situr með miklum höfðingsskap í búi sínu á Helgafelli. Gellir son 
þeirra Guðrúnar varð snemma efnilegur og vinsæll. Eitt sinn segir Þorkell Guðrúnu 
draum sinn: Hann þóttist eiga skegg svo mikið að tæki um allan Breiðafjörð. Kvaðst ætla 



að þar mundi standa ríki sitt. Guðrún ræður drauminn á annan veg: Að hann muni í þann 
sama Breiðafjörð drepa skeggi niður - drukkna. Um sumarið býr Þorkell skip sitt til 
Noregs. Gellir, þá tólf vetra, fer utan með honum. Þorkell ætlar að sækja sér kirkjuvið. Þá 
sat Ólafur konungur í Þrándheimi. Þeir Þorkell og Gellir sóttu þegar á fund hans og fengu 
góðar viðtökur. Þann vetur lét Ólafur konungur gera viðarkirkju í bænum, musteri 
allmikið og vandað. Um vorið gaf konungur Þorkatli viðarfarm til kirkjusmíðinnar á 
Helgafelli.  
Það var einn morgun að konungur gekk út snemma. Hann sá þá mann uppi á kirkju þeirri 
er í smíð var þar í bænum. Var þar Þorkell Eyjólfsson og lagði mál við öll hin stærstu tré. 
Konungur spurði Þorkel hvort hann ætlaði hér eftir að semja kirkjuvið þann er hann flytti 
til Íslands. Þorkell kvað svo vera. Ólafur konungur sagði þá Þorkatli að höggva af tvær 
alnar hverju stórtré og muni sú kirkja þó ger mest á Íslandi. Þorkell sagði konungi að taka 
aftur sinn við ef hann þættist ofgefið hafa, sjálfur muni hann ekki alnarkefli af honum 
sníða. Hann útvegi sér þá við annars staðar. Konungur segir stillilega að Þorkell skuli fara 
með viðinn en sig gruni að hann hafi af honum litla nytsemd. Snýr konungur í brott og 
þótti verr er Þorkell vildi að engu hafa það er hann lagði til. Þó skildust þeir með miklum 
kærleik. Þorkell kom skipi sínu í Hrútafjörð. Hann lét draga það á land og um búa.  
Kirkjuviðinn skildi hann eftir við skipshlið. Þorkell ríður heim til Helgafells og situr með 
rausn heima um veturinn í búi sínu. Þau Guðrún efndu til jóladrykkju mikillar að 
Helgafelli og var þar fjölmenni. 
 
75. kafli – Þorsteinn Kuggason vill kaupa Hjarðarholt 
Eftir jól býst Þorkell heiman norður til Hrútafjarðar að sækja kirkjuviðinn, kemur við í 
Ljárskógum hjá Þorsteini frænda sínum Kuggasyni og aflar sér manna og hrossa. Fer 
síðan norður og er þar fram að lönguföstu. Dró þá viðinn á tuttugu hestum á Ljáeyri; 
ætlaði að flytja hann á ferju Þorsteins þaðan út til Helgafells. Þorkell var í Ljárskógum 
um föstuna. Þorsteinn ræddi við Þorkel um að þeir færu í Hjarðarholt og föluðu land að 
Halldóri, hann hefði lítið lausafé síðan hann galt Bollasonum föðurbætur. Fara þeir í 
Hjarðarholt með tuttugu menn. Tók Halldór vel við þeim. Fátt manna var á bænum, þó 
var Beinir hinn sterki heima, gamall fylgismaður Ólafs pá. Halldór hafði mælt til Beinis 
er hann sá reið þeirra Þorsteins: "Þeir munu heimta land mitt að mér. Ógni þeir mér, vertu 
þá eigi seinni að ráða til Þorsteins en eg til Þorkels. Eg hefi sent á næstu bæi eftir 
mönnum." Er á leið daginn bað Þorsteinn Halldór að ræða við sig. Þeir gengu brott í 
túnið. Beinir gekk með þeim. Halldór sest niður á völlinn en á sína hönd honum hvor 
þeirra frænda. Beinir stóð yfir þeim og hafði öxi mikla í hendi. Þorsteinn kvaðst vilja 
kaupa af Halldóri Hjarðarholtsland en fá honum í móti þá staðfestu að sæmileg sé og þar í 
milli sem þeir yrðu á sáttir. Halldór tók því ekki fjarri í fyrstu en þæfði málið og dró að 
lokum í land. Þorkatli fannst Halldór hafa teygt þá um of á málinu, ganga þyrfti harðar að 
honum. Þorsteinn spurði þá Halldór refjalaust hvort hann vildi unna sér landkaupsins.  
Halldór neitaði því afdráttarlaust. Þá segir Þorsteinn: "Þér eru tveir kostir hugðir því að 
vér erum liðfleiri. Er sá kostur annar að þú ger þetta mál með vild og haf þar í mót 
vinfengi vort en sá annar að þú réttir nauðugur fram höndina og handsalir mér landið." 
Halldór sprettur þá upp hart og mælti: "Verða mun annað fyrr en eg mæli það er eg vil 
eigi." "Hvað mun það?" spyr Þorsteinn. "Bolöx mun standa í höfði þér af hinum versta 
manni og steypa svo ofsa þínum og ójafnaði." Þorkell kallar þessi orð ærnar sakar til að 
Halldór láti land sitt bótalaust. Halldór svarar honum: "Fyrr munt þú spenna um  



þöngulshöfuð á Breiðafirði en eg handsali nauðugur land mitt." Halldór gengur heim 
eftir þetta. Þá drífa menn að bænum, þeir er hann hafði eftir sent. Þorsteinn var hinn 
reiðasti og vildi þegar veita Halldóri atgöngu. Þorkell bað hann eigi það gera "og er það 
hin mesta óhæfa á slíkum tíðum" (um páska) hvað sem vera kynni síðar. Er þeir riðu í 
brott spurði Þorsteinn: ”Hví varð þér svo bilt, Þorkell frændi, að ráða til Halldórs?" 
Þorkell svarar: "Sástu eigi Beini, hann stóð yfir þér með reidda öxina og hefði þegar keyrt 
hana í höfuð þér er eg gerði mig líklegan til nokkurs." Ríða þeir nú heim í Ljárskóga.  
 
76. kafli - Drukknun Þorkels 
Á skírdagsmorgun býst Þorkell til ferðar. Þorsteinn latti þess mjög, leist veður ótrúlegt. 
Þorkell lét sér ekki segjast, setti fram ferjuna og hlóð. Þorsteinn bar jafnskjótt af utan sem 
Þorkell og förunautar hans hlóðu. Þorkell bað Þorstein ekki hefta för þeirra. Þorsteinn 
hlýðir því en spáir illa um ferð hans. Um daginn hvessir með veðurdyn. Þá mælti 
Þorsteinn: "Þar megum vér heyra gnýja bana Þorkels frænda." Þeir Þorkell sigla út eftir 
Breiðafirði tíu saman. Gerði þá hinn mesta storm. Við Bjarnarey (?) laust hviðu í seglið 
og hvelfdi skipinu. Þorkell drukknaði þar og allir menn hans. Að kveldi þessa dags gekk 
Guðrún til kirkju að Helgafelli er aðrir höfðu tekið á sig náðir. Í kirkjugarðshliðinu sá hún 
draug standa fyrir sér. Hann laut yfir hana og mælti: "Mikil tíðindi, Guðrún.” Hún hélt 
áfram og þóttist sjá þá Þorkel undir kirkjuvegg. Sjór rann úr klæðum þeirra. Guðrún 
mælir ekki við þá, gengur inn í kirkju og dvelst þar nokkra hríð. Fer síðan til stofu og 
ætlar að þeir Þorkell myndu þar vera. Er hún kom í stofuna var þar ekki manna. Bregður 
Guðrúnu þá mjög. Föstudaginn langa sendir Guðrún menn inn á Skógarströnd og út um 
eyjar að grennslast fyrir um ferðir Þorkels. Var þá reki víða kominn úr skipinu.  Þorkell 
hafði haft með sér sverðið Sköfnung er hann fékk hjá Eiði í Ási en Miðfjarðar-Skeggi 
hafði átt og komið var úr haugi Hrólfs kraka. Sverðið var fest við innviðu skipsins og rak 
í Sköfnungsey. Þorkell var fjörutíu og átta vetra er hann drukknaði. Guðrúnu þótti mikið 
fráfall Þorkels en bar þó skörulega af sér. Fátt eina náðist af kirkjuviðinum. Gellir, þá 
fjórtán vetra, tók við búsumsýslu með móður sinni og mannaforráði. Guðrún gerðist 
trúkona mikil, var löngum um nætur að kirkju á bæn. Herdís Bolladóttir fór jafnan með 
henni um næturnar. Einhverja nótt dreymdi Herdísi að kona í vefjarskikkju og faldin 
höfuðdúki kæmi að henni og mælti: "Seg þú það ömmu þinni að mér hugnar illa að hún 
bröltir allar nætur á mér og fellir á mig dropa svo heita að eg brenn af öll." Herdís sagði 
ömmu sinni drauminn. Guðrún lét taka upp fjalar úr kirkjugólfinu á þeim stað sem hún 
var vön að falla á knébeð og grafa þar í jörð. Komu þá í ljós bein blá og illileg. Einnig 
kinga (brjóstnæla) og seiðstafur (hét völur, þar af völva, galdrastafur). Var það 
völuleiði. Beinin voru færð á afvikinn stað.    
 
77. kafli - Útkoma Bolla Bollasonar 
Fjórum vetrum eftir drukknun Þorkels Eyjólfssonar kom Bolli Bollason skipi sínu í 
Eyjafjörð. Hann hafði mikið fé út og marga dýrgripi er höfðingjar höfðu gefið honum. 
Bolli var mikill skartsmaður; öll vopn hans voru gullbúin. Hann reið við tólfta mann 
vestur til héraða sinna. Þeir voru allir í skarlatsklæðum og riðu í gylltum söðlum. Bolli 
var gyrður Fótbít, hafði gylltan hjálm á höfði og rauðan skjöld á hlið og ádreginn riddari 
með gulli. Hann hafði glaðel (lensu) í hendi sem títt er í útlöndum. Konum varð starsýnt á 
Bolla. Hann ríður rakleitt til Helgafells. Fagnar Guðrún honum vel. Eftir skamma 



dvöl reið hann í Sælingsdalstungu og hittir Snorra mág sinn og Þórdísi konu sína. Var 
hann með Snorra um veturinn. 
 
 
78. kafli - Þeim var ég verst …  
Er Bolli hafði verið einn vetur á Íslandi tók Snorri goði sótt og er sóttin óx heimti hann til 
sín frændur sína og nauðleytamenn (nákomna venslamenn). Hann mælti til Bolla: "Ég 
vil að þú takir hér við búi og mannaforræði eftir dag minn. Halldór, er eg hygg að verði 
sona minna mestur maður, er nú eigi hér á landi." Snorri andaðist sextíu og sjö vetra og 
var í Tungu grafinn. Herdís Bolladóttir óx upp að Helgafelli. Hennar bað Ormur son 
Hermundar Illugasonar frá Gilsbakka í Hvítársíðu, bróður Gunnlaugs ormstungu. Þórdís 
og Bolli áttu einnig soninn Óspak. Gellir Þorkelsson fékk Valgerðar dóttur Þorgils 
Arasonar af Reykjanesi. Synir Gellis voru Þorkell og Þorgils. Sonur Þorgils var Ari 
hinn fróði.  
Guðrún var fyrst nunna á Íslandi og einsetukona. Eitthvert sinn spurði Bolli móður sína: 
"Muntu segja mér, móðir, hverjum hefir þú manni mest unnt?" Guðrún svarar: 
"Þorkell var maður ríkastur og höfðingi mestur en engi var maður gervilegri en Bolli og 
albetur að sér. Þórður Ingunnarson var maður þeirra vitrastur og lagamaður mestur. 
Þorvalds get eg að engu." Þá segir Bolli: "Skil eg gerla hvað þú segir mér frá bændum 
þínum en hverjum unnir þú mest." Guðrún svarar: "Fast skorar þú þetta, sonur minn en ef 
eg skal það nokkurum segja þá mun eg þig helst velja til þess." Bolli bað hana svo gera. 
Þá mælti Guðrún: "Þeim var eg verst er eg unni mest." Bolli þakkaði henni fyrir að hafa 
svalað forvitni hans. Guðrún andaðist að Helgafelli og hvílir þar. Gellir Þorkelsson 
kemur við margar sögur. Hann bjó að Helgafelli og lét reisa þar kirkju. Er Gellir var 
nokkuð hniginn á hinn efra aldur bjó hann ferð sína til Noregs og fór síðan suður til 
Róms, þaðan til Danmerkur, tekur þar sótt, andast og hvílir í Hróarskeldu. Gellir hafði 
haft Sköfnung með sér í ferðina og náðist hann ekki síðan. Þorkell Gellisson tók við búi 
föður síns að Helgafelli.  
 
 
Orðskýringar með skásettu letri eru flestar fengnar úr Fornritafélagsútgáfu Laxdæla sögu 
1934.  


