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DRÖG 2020 

 

Þór Jakobsson, heiðursfélagi Oddafélagsins og formaður 1990-2016: 

Saga með myndum og skissum,                                                                        

samin í tilefni af 30 ára afmæli Oddafélagsins 1. desember 2020 

 

 

 

Vinir ævilangt 

- ævi og vinátta Sæmundar fróða og Jóns helga 

Sæmundur fróði Sigfússon (1056 – 22. maí 1133) prestur og 

goðorðsmaður í Odda á Rangárvöllum segir barnabörnum sínum, 

þeim Jóni Loðmundssyni (f. um 1120), Ólafi Þorvarðarsyni (f. um 

1120) og Jóni Loftssyni (f. 1124 – d. 1. nóvember 1197), frá bernsku 

sinni í Odda, námi í útlöndum og ævilangri vináttu þeirra Jóns helga 

Ögmundssonar (1052 – 23. apríl 1121) frá Breiðabólstað í Fljótshlíð, 

fyrsta biskups á Hólum í Hjaltadal.      
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Oddi á Rangárvöllum árið 1130                                                                                                                                                                                  

Elskulegu barnabörn mín, Jón, Ólafur og Jón, 

Eins og þið vitið er ég, afi ykkar, orðinn nokkuð aldurhniginn og ekki 

seinna vænna að segja ykkur ofurlítið frá því sem á daga mína hefur 

drifið. Þið eruð að vísu enn fullungir til að geta skilið þessa frásögn 

mína fullum skilningi en þá bíður hún  ykkar nokkur ár í viðbót. 

BERNSKA 

Ævi mín hefur óneitanlega verið nokkuð viðburðarík og þykist ég vita að 

mörgum mun þegar tímar líða þykja forvitnilegt margt það sem ég hef að segja. 

Það brennur líka á mér að segja frá vináttu okkar fóstbræðranna, Jóns 

Ögmundssonar frá Breiðabólstað í Fljótshlíð, æskuvinar míns og leikbróður, 

þess merka manns og samherja ævilangt. Frændur vorum við í þokkabót en 

mæður okkar voru barnabörn Síðu-Halls Þorsteinssonar goðorðsmanns og 

konu hans, Jóreiðar Þiðrandadóttur, sem bjuggu á Þvottá í Álftafirði. Um þessar 

mundir er bráðum áratugur frá andláti Jóns og hefur hann því verið mér 

ofarlega í huga þessi misserin. Senn kemur líka að mér gömlum manninum að 

segja skilið við þessa jarðvist og mun þá  renna upp stund endurfunda okkar 

vinanna. Jón biskup var hjartkær vinur minn allt frá æsku og fjölskyldu minnar 

alla ævi en til vitnis um það er einmitt sú skemmtilega staðreynd að tveir ykkar 

heita eftir honum. Sjálfur á hann enga afkomendur. Það ætti því að vera 

nokkurs virði fyrir ykkur að fræðast um nafna ykkar sem svo mjög hefur verið 

hafður í heiðri í fjölskyldu ykkar.                                                                                                                                              

Oddi hefur verið ættaróðal okkar um áratuga skeið og sjálfur fæddist ég hér og 

ólst upp þar til ég fór mína frægðarför til meginlandsins. Það var nokkuð 

mannmargt í Odda enda bærinn í þjóðleið, gestir komu og fóru og vinnufólk tók 

þátt í búskapnum um lengri eða skemmri tíma. Margir áttu erindi við föður 

minn og móðir mín var gestrisin. Ekki kunni ég skil á gestunum en síðar meir 

áttaði ég mig á því að ég hefði á bernskuárum mínum komist í kynni við ýmsa 

framámenn hins unga þjóðfélags.  
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Ég mundi lengi samtölin sem ég átti við gesti og gangandi en það er mér í minni 

að margir höfðu undarlega unun af því að spjalla við mig. Ég var víst óvenjulega 

forvitið barn og virtust 

karlarnir hafa skemmtun 

af þeim vísdómsorðum og 

ályktunum sem mér urðu 

á munni kornungum í 

þessum samtölum. 

Umræðuefnin voru af 

ýmsu tagi, atburðir í 

öðrum landshlutum, 

málaferli á þingum, 

heyannir, gæðahross og 

allt sem nöfnum tjáir að 

nefna. Hlýt ég að hafa 

verið nokkuð bráðþroska og haft var á orði að ég væri með afbrigðum 

minnugur.  

Í þessum samræðum við fullorðnu gestina var ég víst frekar alvörugefinn og lítt 

gefinn fyrir tafsamar gamansögur en öðru gegndi gagnvart börnum og 

fáfróðum unglingum sem voru í fylgdarliðinu. Ég komst víst fljótt að því að 

gagnlegast væri að tala við það fólk í léttum sagnastíl, segja frá ímynduðum 

stórviðburðum eða þá segja spaugilegar ýkjusögur af sjálfum mér með 

talsverðum tilþrifum og fjölbreytilegu látbragði og veltust þau þá gjarnan um af 

hlátri. Allir skemmtu sér, ekki síst ég og hlýt ég í þeirra augum að hafa þótt hinn 

mesti grallari eða jafnvel hálfgert hirðfífl.   

MINNISSTÆÐUR GESTUR 
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Mig langar að segja 

ykkur frá einni slíkri 

heimsókn. Ég var 14 ára. 

Á ferðinni var 

höfðinglegur maður sem  

verið lögsögumaður á 

Íslandi um tíma, 

Kolbeinn Flosason, og 

kona hans, Guðríður að 

nafni. Hann var ættaður 

frá Völlum í Landsveit og 

voru þau á leiðinni 

þangað. En með í för var 

harla snotur, að mér 

fannst, 10 ára gömul 

dóttir þeirra, Guðrún að 

nafni, og sonurinn Flosi, 

litlu yngri. Sýndi ég af 

mér glettni og 

gamanbrögð eins og 

jafnan þegar ungt fólk var á ferðinni í Odda en einhverra hluta vegna stillti ég 

mig um að vera með mikil kjánalæti. Engu að síður sagði Guðrún mér löngu 

seinna að henni hafi fundist þessi strákur í Odda fullur sjálfstrausts og verið 

hinn mesti orðhákur. Nú getiði giskað á en það urðu örlög þessa gests og 

gestgjafans að kynnast betur seinna, giftast og búa saman í Odda. Hún Guðrún í 

sögunni er sem sagt amma ykkur. 

Mér þótti gaman af húsdýrunum, hundinum Snata og kettinum Felínu og 

öðrum minni háttar köttum í Odda, hænsnum, hestum, kúm og jafnvel kindum 

og svínum þótt ég næði ekki að verða náinn trúnaðarvinur síðastnefndu 

dýrategundanna. Þótt engin ætti ég systkinin voru alltaf fleiri börn en ég á 

bænum, börn í fóstri hjá foreldrum mínum um lengri eða skemmri tíma eða 

börn vinnufólksins. Það voru líka ungmenni á hjáleigum Odda skammt frá svo 

að það var mikið leikið sér á Oddatorfunni. Það var skemmtilegt að renna sér 

niður brattar hlíðar Gammabrekku þegar snjórinn huldi fold á vetrum.  

Uppáhaldshesturinn minn var Mósa sem bæði var dugnaðarhryssa við vinnu 

heima fyrir og skilningsríkur reiðskjóti fyrir mig fisléttan knapann á leið um 

nágrennið ýmissa erinda, í heimsóknum til Breiðabólstaðar í Fljótshlíð og síðast 
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en ekki síst í langferðinni sem ég fór 13 ára gamall með föður mínum til 

Þingvalla og alla leið til Bæjar í Borgarfirði. Þótt ég segi sjálfur frá þótti ég bara 

liðtækur við þá vinnu sem ætlast var til að ungviðið ynni, léttur á fæti og 

viljugur. 

Það er víðsýnt á Gammabrekku í Odda og staldraði ég löngum við efst á 

hólnum, virti fyrir mér fjallahringinn í órafjarlægð og lét mig dreyma um að 

komast einhvern tímann út að ystu endamörkum. Langt í fjarska voru fjöllin 

sem ég kunni ekki að nefna en nær Skarðsfjall, Búrfell, Hekla, Þríhyrningur, 

Eyjafjallajökull. Einn góðan veðurdag skyldi ég leggja land undir fót og 

skyggnast bak við þessi fjarlægu fjöll og miklu lengra. Í suðri sunnan við 

Vestmannaeyjar blasti við hafið víða og breiða svo langt sem auga eygði. Hvað 

leynist handan þess, enn lengra í suður? Skyldi ég nokkurn tímann komast að 

því? 

Engan grunaði þá að mesta prýði fjallahringsins, Hekla, mundi rumska 

skyndilega nokkrum áratugum síðar, 1104, og með ægilegu eldgosi leggja 

blómlega byggð í rúst, Þjórsárdal, en auk þess eyddust nokkrir bæir í Landsveit 

og á Rangárvöllum í nánd við fjallið. En það er önnur saga sem ég segi ykkur 

seinna. 

LÆRT HEIMA 

Afdrifarík og mótandi 

voru þau örlög  að ég ólst 

eiginlega upp í eins konar 

skóla en faðir minn var 

alltaf með nokkra pilta í 

námi hjá sér. Hann var að 

búa þá undir að verða 

prestar og fólst það í því 

að kenna þeim það 

nauðsynlegasta um 

kristni og hina ungu kirkju 

í landinu en líka sitthvað 

annað gagnlegt sem 

ætlast var til að röggsamur forystumaður í sveitinni gæti gefið góð ráð um, svo 

sem lækningar, lög og jafnvel hagnýtan búskap. En þarna var ég barnungur 

pattinn eins og grár köttur að forvitnast um það sem rætt var um og faðir minn 

kenndi.  
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Auk þessa sem ég gleypti í mig á hleri og í samskiptum við nemendur föður 

míns naut ég einkakennslu hjá honum sjálfum, lærði að lesa og skrifa, en 

fræddist líka um sögu og fornan skáldskap. Faðir minn var í þeim einarða hópi 

manna sem taldi mikilvægt að varðveita kvæði forfeðranna og halda við leikni 

skáldanna. Taldi hann að kristni á Íslandi yrði síður en svo meint af þeirri 

þekkingu sem þar fælist.  Sjálfur átrúnaðurinn á hin fornu goð hefði runnið sitt 

skeið á enda.  Það voru ekki allir á sama máli og faðir minn og héldu þeir lítt á 

loft hinum fornu fræðum. Þannig mun Ögmundur prestur á Breiðabólstað hafa 

verið hikandi og haft illan bifur á ríkidæmi hinnar fornu arfleifðar. Þetta 

reyndist að vonum hafa mótað skoðanir Jóns, sonar hans og míns kæra vinar, í 

þessum efnum. 

Fátt var skemmtilegra en að fá Jón Ögmundsson vin minn í heimsókn eða 

heimsækja hann þegar ég fékk að fljóta með föður mínum til fundar við 

starfsbróður hans, Ögmund á Breiðabólstað. Við prestssynirnir lékum okkur vel 

saman og höfðum margt að spjalla allt frá því við kynntumst ungir. Hann var að 

vísu fjórum árum eldri en ég og reynsluríkari. Hafði verið með kóngafólki í 

útlöndum og hafði frá mörgu að segja sem kom ímyndunaraflinu af stað.  Jón 

var ólíkur mér. Var sem hann yrði snemma fullorðinn, alvörugefinn með 

áhyggjur af heiminum. Það er kannski ekki fallegt af mér að taka svo til orða en 

líklega hefur mátt kalla Jón lítt þjakaðan af kímnigáfu en svo var þessi góðvinur 

minn þroskaður og blíðlyndur að ég hagaði orðum mínum svo að ekki reyndi á. 

Við fræddum hvor annan og harla ungir spreyttum við okkur á því að varpa 

fram stuttum setningum á latnesku.  

ÞINGVELLIR  

Árin liðu eitt af öðru í heimaranni hjá ástríkri móður og föður sem hvatti til 

dáða. Lærdómsríkt var langt og strangt ferðalag með föður mínum og nokkrum 

samferðamönnum til Þingvalla, þar á meðal þeim feðgum frá Breiðabólstað, og 

dvöldum við þar meðan á þinghaldi stóð tvær vikur.   
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Á Þingvöllum var þröng 

á þingi. Þar var allt 

miklu umfangsmeira en 

á Þingskálaþingi heima 

í héraði sem mér hafði 

fundist mikið til koma 

árið áður í fylgd föður 

míns. Mikilvægasti 

maðurinn á Alþingi var 

lögsögumaðurinn sem 

stjórnaði framvindu á 

þingi og umræðum.  

Honum bar að þylja yfir 

þingheimi hárri raustu þriðjung laganna á hverju ári þannig að það tók 3 ár að 

rifja upp öll lögin. Valdamennirnir á Íslandi eru goðarnir, 9 úr hverjum 

landsfjórðungi nema Norðlendingafjórðungur er með 12. Samtals eru sem sagt 

39 goðar á Íslandi.  Mér fannst heillandi að sjá skipulag lögréttu þar sem 

löggjafarstarfið fór fram.  Þingið fór fram á miklum pöllum, þremur talsins, og 

sátu þingmenn á grasbekkjum sem mynduðu þrjá stóra sammiðja hringi. Í 

miðhringnum sátu goðarnir 39 ásamt 9 mönnum til viðbótar, eins konar 

uppbótarmenn á þinginu svo að jafnmargir væru frá landsfjórðungunum 

fjórum.  Í miðhringnum sátu með öðrum orðum 48 menn. En ekki nóg með 

þetta, heldur á hver og einn af þessum 48 að taka með sér 2 ráðgjafa og situr 

annar þeirra framundan honum en hinn að baki. Myndast þá innri hringur og 

ytri hringur í fullskipaðri lögréttu.  Eiga þannig alls 144 menn sæti í lögréttu, 

hvorki meira né minna, auk lögsögumannsins. Í miðjunni, fyrir innan pallanna 

þrjá, er autt svæði fyrir lögsögumann eða aðra sem ávarpa lögréttu eða 

rökræða deilumál sem leiða á til lykta á þinginu. Það var gaman að fylgjast með 

störfum lögréttunnar og undraðist ég hve hátt þeir gátu talað, sumir karlarnir, 

þegar þeir höfðu orðið  og þingheimur þagði á meðan og hlustaði. 

Margt var um manninn á Þingvöllum þessar vikur og ys og þys þar sem fóru 

fram kaup og sala á ýmsum vörum sem komið hafði verið með til þingsins, 

vaðmál, hestar og margt fleira.  Sums staðar var gjarnan kátt á hjalla. Þarna 

mátti líta fræga höfðingja úr fjarlægum sveitum en lágum sem háum var gert 

að taka þátt í störfum þingsins. Skringilegir fundust mér sumir förumennirnir 

sem þrátt fyrir allt virtust njóta virðingar og tillitssemi og hafa sinn stað vísan á 
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Þingvöllum, göngumannabúðir. Sýndu sumir listir sínar ýmsar eða þuldu kvæði 

hátt og snjallt við góðar undirtektir. 

BÆR Í BORGARFIRÐI 

Að þingi loknu héldum við feðgar frá Odda og Breiðabólstað áfram til Bæjar í 

Borgarfirði þar sem hafði verið einn fyrsti skóli sem stofnaður hafði verið á 

Íslandi eftir kristnitöku. Þar höfðu þeir faðir minn og Ögmundur lært til prests á 

sínum tíma. Segir ekki af ferð okkar fyrr en komið var í þá fallegu sveit. Þar 

vorum við Jón síður en svo látnir sitja auðum höndum meðan feður okkar ráku 

erindi sín við málglaða karla, munka og kirkjunnar menn víðs vegar að úr 

nálægum héruðum.  Ræddu þeir málefni  kristni og kirkju í landinu, rit og 

þýðingar.  

 

Okkur ungu mönnunum var frjálst að leika lausum hala og skoða nágrennið, 

fótgangandi eða ríðandi, einum eða með ungum heimamönnum, milli þess að 

við sátum á skólabekk 

og lærðum af kappi 

bókleg fræði. Sá sem 

sinnti okkur einna mest, 

bæði við námið innan 

húss og undir berum 

himni í eins konar 

fræðsluferðum um 

náttúrunnar ríki var 

ungur glaðlegur maður, 

sonur biskupsins í 

Skálholti, Gissur 

Ísleifsson að nafni.  

 

Eitt sinn bað hann okkur Jón að koma með sér út í garðinn sem munkarnir í Bæ 

höfðu komið upp og ræktað.  

Gissur: Jæja, piltar. Hvernig líst ykkur á garðinn hér í Bæ?                                          

Ég: Hann er fallegur. Ég hef hvergi séð svo margs konar grös.                               

Jón: Segi það sama og hef ég þó verið í útlöndum. En ég var lítill þá.                                                    

Gissur: Rétt hjá ykkur. Enginn garður á Íslandi er með jafn margar tegundir af 
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plöntum og þessi. Það var byrjað á garðinum skömmu eftir að Bær varð 

aðsetur Hróðólfs biskups árið 1030 og miðstöð hans fyrir kristnihald á Íslandi - 

og skólanum þar sem feður ykkar lærðu.                                                                                                                   

Ég: Já, faðir minn hefur sagt mér að Hróðólfur hafi starfað hér á Íslandi í ein 

tuttugu ár en flutt svo til Englands. Munkarnir sem urðu eftir hafa þá haldið 

garðinum við.                                                                                                                        

Jón: Hér eru bæði blómabeð og svo alls konar grænar jurtir í matinn!                                   

Gissur: Einmitt, það eru hér bæði skrautblóm af ýmsu tagi og svo jurtir. Sumar 

eru til að bragðbæta matinn en aðrar eru hollar og enn aðrar lækningajurtir.  

Ég: Það væri gaman að vita nöfnin á þessum jurtum. En það tæki áreiðanlega 

marga daga að fræðast um þau.                                                                               

Jón: Já, vonandi gefst okkur tækifæri til þess einhvern tímann? En hver á annars 

að sjá um garðinn nú þegar munkarnir eru á förum héðan?                                                                                                     

Gissur: Jú, það er eitt af því sem þeir ræða karlarnir á fundinum hér þessa 

dagana. Ég nenni ekki að vera með alltaf þótt ég sé hér fulltrúi föður míns, 

biskupsins í Skálholti. En ég ætla að taka þátt í fundinum um garðinn.                                                                                                         

Ég: Faðir minn sagði mér að flestallar bækurnar hér í Bæ fari austur í Odda og 

Skálholt nú þegar fræðsla og kristniboð verður hér ekki lengur. Þessir staðir 

taka við.                                                                                                                        

Jón: Já, en það er erfitt að flytja garð!                                                                                

Við hlæjum. Nú var Jón vinur minn bara fyndinn.                                              

Gissur: Það er nefnilega það. Þess vegna ætla ég að leggja til að biskupsstóllinn 

í Skálholti eignist Bæ og haldi áfram að rækta hér nytjajurtir og lækningajurtir. 

Auðvitað má hafa blómin með.                                                                                            

Ég og Jón í kór: Já, endilega hafa blómin með. Þau eru það fallegasta í 

garðinum.                                                                                                                                 

Við fórum fetið um garðinn og Gissur sagði okkur nöfnin á litríkum blómum og 

fjölda jurta og til hvers þær væru notaðar í lækningaskyni. Það var gaman að 

kynnast Gissuri. Það átti fyrir honum að liggja að taka við biskupsembættinu af 

föður sínum og höfum við átt mikil samskipti um dagana.                                                                                                                                                                           

Það má segja að við fóstbræðurnir hefðum á þessu ferðalagi með feðrum okkar 

leynt og ljóst verið á eins konar fræðslunámskeiði.  Þannig var mál með vexti að 

hún var farin í mikilvægum tilgangi. Það hafði orðið að ráði hjá foreldrum okkar 

og nokkrum áhrifamönnum að við yrðum sendir utan til náms til að nema þau 

fræði sem enn voru ekki á boðstólum á Íslandi. Það var sem sagt verið að búa 

okkur undir þessa miklu ferð yfir hafið og áralanga dvöl hjá æðstu 
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menntastofnunum á meginlandinu. Jón átti að fara til Þýskalands, ég til 

Frakklands. 

Ég lærði mikið á þessari ferð til Þingvalla og Borgarfjarðar. Mósa mín stóð sig 

vel og bar mig langar leiðir um heillandi sveitir, yfir ár og fljót, og heim í Odda á 

Rangárvöllum heilu og höldnu. Næsta ferð yrði farin enn lengra, án Mósu, án 

föður míns og móður. Ég hlakkaði til að takast á við það sem mér var trúað fyrir 

en kveið líka einverunni sem hlyti að sækja að mér árin ytra. 

ÚT Í HEIM 

Árið eftir lagði ég af stað, kvaddi með trega foreldra mína og minn góða vin, 

Jón.  Hann lagði ekki af stað strax til útlanda og þegar að því kom fór hann aðra 

leið en ég til frekara náms. Ég var samferða vini föður míns sem foreldrar mínir 

treystu syni sínum fyrir í þetta ævintýralega ferðalag um ókunnar slóðir.   

Gellir Þorkelsson hét maðurinn, ríkur kaupmaður sem var mikið í förum milli 

landa. Hann var sonur Þorkels Eyjólfssonar sem var líka víðförull farmaður og 

Guðrúnar Ósvífursdóttur á Helgafelli við Breiðafjörð.  Gellir var fornvinur 

Noregskonungs sem hét Magnús góði. Eitt sem skipti máli um mín örlög var að 

Gellir var afkomandi Göngu-Hrólfs Rögnvaldssonar sem varð fyrsti hertogi af 

Normandí eftir að norrænir menn undir hans forystu lögðu undir sig 

norðvesturhluta Frakklands. Langamma Gellis var dótturdóttir Göngu-Hrólfs og 

höfðu kynni tekist og haldist með afkomendum hertogans hér heima á íslandi 

og ytra í Normandí. Hafði Gellir einhverju sinni komið því til leiðar að voldug 

ættmenni hans í Normandí byðu ungum efnilegum Íslendingi til æðra náms þar 

í Normandí og ef til vill víðar í Frakklandi.     

Gellir hafði fengið augastað á mér, syni Sigfúsar og Þóreyjar í Odda, og ekki 

sakaði að ég væri afkomandi Hrollaugs Rögnvaldssonar, bróður Göngu-Hrólfs. 

Hrollaugur er ættfaðir Síðuættar, langafi hins merka Síðu-Halls Þorsteinssonar 

sem var allra manna ötulastur við að vinna að kristnitökunni á Íslandi árið 1000. 

En Síðu-Hallur er langafi minn eins og þið ættuð að vita.  Maðurinn ytra sem 

Gellir hafði samið við um námsdvöl mína var þáverandi hertogi af Normandí, 

enginn annar en Vilhjálmur bastarður, en fyrir honum átti það að liggja nokkru 

síðar að leggja undir sig England og kallast Vilhjálmur sigursæli. Hann var því 

fyrsti konungur Englands af norrænni ætt, afkomandi hins norska Göngu-

Hrólfs. Þeir Gellir og Vilhjálmur voru sem sagt fimmenningar.  Teljum við 

Íslendingar það allmikinn skyldleika og er ekki  furða að þeim frændum hafi 
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samist vel um rausnarlega móttöku ungs manns norðan úr höfum sem þyrsti í 

fróðleik í æðstu menntastofnunum norðan Alpafjalla.  

Gellir Þorkelsson átti nú eitt sinn sem oftar erindi til Noregs og jafnvel þaðan 

alla leið til Rómar.  Var afráðið að ég færi í hans fylgd til Noregs og Danmerkur 

sjóleiðina og síðan landleiðina suður Jótland og allt til Neðra-Saxlands. Þar tæki 

annar áreiðanlegur maður við mér sem ég yrði síðan samferða til Normandí.  

Faðir minn og Þorsteinn vinnumaður í Odda fylgdu mér alla leið til Hvítárvalla í 

Borgarfirði þar sem er 

mikil kaupstefna á 

sumrin og 

verslunarhöfn. Þar lá 

knerrir Gellis 

Þorkelssonar við 

landfestar. Mér þótti 

skipið stórt og 

tignarlegt og hlakkaði til 

að sigla á því yfir hafið.  

Skipverjar voru í óða 

önn að búa skipið, taka 

á móti vörum sem 

bændur víðs vegar að 

voru komnir með og var þeim eftir samskipti við bændurna hlaðið tryggilega 

um borð. Farmurinn var kallaður búlki og komið fyrir í rými eða rúmi um miðbik 

skipsins.   

Komið var að kveðjustund og faðir minn faðmaði mig að sér þéttingsfast og 

þrýsti mér að sér dágóða stund. Við vorum báðir daprir í bragði því að mörg 

óviss ár mundu líða án samvista.  Það var jafnvel óvíst hve mörg ár ég yrði í 

burtu. En svo leit hann framan í mig, brosti hlýju uppörvandi brosi og óskaði 

mér góðrar ferðar, árangursríkra ára í útlöndum og guðs blessunar. Skömmu 

síðar steig hann á bak til að halda heim í Odda á Rangárvöllum.  Hann var með 

tvo til reiðar. Hinn hesturinn var hún Mósa mín sem ég sá aldrei aftur. Ég 

fylgdist með föður mínum og Þorsteini vinnumanni fjarlægjast uns þeir voru 

horfnir inn í skóginn ofar í hlíðinni. Skipið var nær tilbúið til farar og brottför 

ráðgerð daginn eftir. 

SJÓFERÐ 
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Sjóferðin til Noregs var mér ógleymanleg en til allrar hamingju var “gott í 

sjóinn” mestalla leiðina að dómi farmannanna - og hagstætt leiði. Daginn eftir 

að kær faðir minn kvaddi mig gaf byr eins og vonast var til og lagt út á haf. 

Skipverjar höfðu nóg að starfa og þrátt fyrir sjóveiki framan af degi fylgdist ég 

vel með. Mér var ráðlagt að vera á ferli, taka eftir starfi manna um borð og 

horfa til lands öðru hverju meðan við fjarlægðumst það en ekki á öldurnar 

næst skipinu. Þannig tækist mér að jafna mig á sjóveikinni á fyrsta eða öðrum 

degi. Við sigldum sem leið lá út Faxaflóa og fyrir Reykjanesskaga þar sem 

straumrastirnar voru miklar svo að allt lék á reiðiskjálfi meðan á því versta stóð. 

En vel sjóaðir farmennirnir höfðu séð annað eins um dagana og létu sér hvergi 

bregða.  Þeir sigldu sallarólegir gegnum rótið en feginn var ég þegar komið var 

yfir á lygnari sjó.  Mér var sagt að nú tæki við sigling um hríð á móti þungum 

strandstraumi sem lægi vestur með landinu.  Vindar væru hins vegar hagstæðir 

sem ynnu upp andstreymið. Þannig sigldu þeir áfram fleyinu þöndum seglum 

með því að kunna á veðrið, haga seglum eftir vindi, og átta sig á hvernig 

hafstraumarnir lágu. Þetta voru reyndir sæfarendur sem höfðu siglt þetta oft 

áður, sumir hverjir. 

Gellir Þorkelsson sagði mér margt á leiðinni. Hann kenndi mér allt um skýin yfir 

hafinu og hvaða veður 

fylgdu ólíkum skýjum, 

um teikn og fyrirboða 

þegar óveður var í 

aðsigi, um öldur og 

strauma og um fuglana 

í grennd við 

strandirnar. Hann sagði 

mér að mikilvægt væri 

að þekkja 

stjörnumerkin vel því 

að stundum á 

nætursiglingu glytti í 

stöku stjörnur þótt ský 

byrgðu sýn ella. Það 

þyrfti þá að nægja en í heiðskíru veðri að næturlagi væri yfirleitt auðvelt að 

rata eftir stjörnunum. 

Umsjónarmaður minn fór með mig um skipið og kenndi mér heitin á því sem 

þar bar fyrir augu, eins og búlkarúm, austurrúm, þiljur, lyfting, gálgar, 
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gangþrep, sigla, stjórnvölur, rá og reiði.  Svo útskýrði hann fyrir mér hve 

mikilvægt það væri að árarnar væru traustar og vel smíðaðar.  Þegar létta þarf 

akkerum er akkerið dregið upp með vindu eða svonefndum vindási. Stýrið er 

hægra megin og þess vegna er hægri hliðin á skipi kölluð stjórnborði. Í rána eru 

festir taumar eða kaðlar, aktaumar, til að hagræða seglinu og er þaðan dregið 

máltækið að “aka seglum eftir vindi”. 

Ég sjóaðist á öðrum degi og fannst þegar á leið ósköp róandi að liggja á kvöldin 

meðan rann á mig höfgi og þægilegar öldurnar vögguðu mér í svefn. Við 

sváfum undir tjöldum eða þiljum í húðfötum því að allur var varinn góður ef 

gæfi á bátinn í vondu veðri. Allt gekk að óskum og ég kynntist 

samferðamönnunum mínum átján vel og fræddist af þeim.  Flestir voru 

íslenskir en fjórir frá Noregi og tveir frá Suðureyjum en af norskum ættum. 

Þetta voru kátir vinnusamir karlar sem skiptust dyggilega á að fara í verkin í sátt 

og samlyndi, flestir skipverjar á skipi Gellis en aðrir höfðu ráðist í skip með 

þeim máldaga að vinna fyrir sér á leiðinni. 

Sjóferðin gekk yfirleitt vel eins og áður sagði en á fjórða degi hrepptum við 

mikið veður. Ský hrönnuðust upp, það fór að hvessa snemma dags og seinna 

um daginn var komið hífandi rok og mikill öldugangur. Það hvein í seglinu og 

öldurnar risu og hnigu æ hærra og dýpra. Það fór að gefa á bátinn svo að það  

skvettist stundum geigvænlega yfir borðstokkana og stundum fossaði sjórinn 

niður í skipsrúmin. Auk þessa var einhver leki á stöku stað nálægt sjávarborði 

sem gerði illt verra.                                                                                                                 

Mér leist ekki á blikuna en varð rólegri þegar ég sá hóp vaskra skipverja hefja 

austur af leikni og krafti í austurrúmunum að framan og aftan. Þeir kepptust við 

af öryggi og náðu með snörum handtökum sínum að halda í við sjóinn sem 

hvolfdist inn. Þótt ég væri dauðhræddur í þessu óveðri og vildi helst híma undir 

húðfötunum niðri þegar verst lét, rak forvitnin mig til að fylgjast með 

mönnunum. Í báðum austurrúmum voru tveir menn niðri í kili sem söktu byttu 

í vatnið og fylltu. Þeir létu hana síðan ganga upp í reipi sem aðrir tveir uppi á 

þiljum toguðu í.  Þessir tóku síðan við byttunni og báru fyrir borð. Í hvoru rúmi 

voru tvær byttur og fór þá jafnan önnur byttan upp þegar hin fór niður. Að 

lokum slotaði og öldurnar kyrrðust smám saman. Við áttum ekki langt eftir og 

allt eftir það gekk eins og í sögu. 

NOREGUR OG DANMÖRK 
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Hún var falleg landsýnin þegar við nálguðumst Björgvin á vesturströnd Noregs. 

Há fjöll gnæfðu við himin og eyjarnar í skerjagarðinum voru skógi vaxnar. Ég 

heillaðist af því að sjá þarna í fyrsta sinn á ævinni þétta byggð húsa beggja 

vegna við löng stræti. Fólk á öllum aldri fór ferða sinna gangandi eftir götunum 

en einstaka maður eða litlir hópar komu ríðandi, að því er virtist nýkomnir í 

kaupstað ýmissa erinda. Það rigndi talsvert mestallan tíma okkar í Björgvin en 

fólk virtist vant því og var klætt eftir veðri.  

Við dvöldumst nokkra 

daga í bænum meðan 

Gellir rak erindi sín en 

kvöddum síðan 

samferðamenn okkar 

frá Íslandi og héldum 

tveir saman suður 

með öðru skipi. 

Ævinlega var Gellir við 

mig hinn ljúfasti og 

gerði sér far um að 

fræða mig um allt sem 

bar fyrir augu og um 

sögu fólksins í landinu. 

Héðan værum við ættaðir og héðan væru elstu kvæðin sem faðir minn hefði 

skilning á að halda í heiðri hvað sem hinni nýju kristni liði. Uppruninn er 

mikilvægur þótt breytingar sem til framfara horfðu bættust við í tímans rás.  

Gellir var barngóður og varð mér sem föðurlegur verndari en ég varð þó var við 

að skap væri í manninum þegar hann byrsti sig við viðsemjendur sína í Björgvin 

í deilum um verð og gæði varanna sem verslað var með. Þá fannst mér hann 

allur annar og gat ekki annað en snúið mér undan þegar hann stóð í þessum 

illdeilum, jafnvel þótt hann segðist eftir á bara hafa haft gaman af að takast á 

við mótherjann. 

Segir nú ekki af siglingu okkar suður með fjöllóttri og fagurri strönd Noregs og 

yfir hafið til Alaburg við Limfjörð á Norður-Jótlandi en þar stigum við á land. 

Hófst þá öðru vísi ferðalag, gangandi eða ríðandi langar dagleiðir. Danmörk er 

ólík Noregi en þjóðirnar líkar og þangað rekja Oddaverjar líka ættir sínar. Það 

bíður betri tíma að segja nánar frá því en ég held áfram með ferðasögu mína.  
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Við Gellir gátum enn orðið samferða landleiðina suður þar sem helstu 

áfangastaðir voru Véborg, Slésvík, Ægisdyr og Hezehoe eða Heitsinnabær. 

Þaðan héldum við svo yfir fljótið Saxelfi og til Stade eða Stöðuborgar í Neðra-

Saxlandi. 

Á LEIÐARENDA. GELLIR KVADDUR 

Þar skildu leiðir okkar Gellis. Hans leið lá í suður, mín í vestur. En áður en við 

kvöddumst leituðum við uppi manninn sem yrði umsjónarmaður minn til 

Frakklands. Gellir vissi að hann yrði um þessar mundir staddur í Stöðuborg og 

byggist við mér. Við vorum fljótir að hafa upp á honum.  Maðurinn var Marbod 

af Rennes, hálærður munkur frá Angers í Frakklandi. Hann legði af stað eftir 

nokkra daga. En Gellir dvaldi ekki lengi í Stöðuborg. Löng leið til Rómar væri 

fyrir höndum.   

                                                                                                                                                            

Ég kvaddi með virktum minn hlýlega og umhyggjusama umsjónarmann á þessu 

langferðalagi mínu út í heim. Ég 

frétti löngu síðar að Gellir hefði 

náð að fara til Rómar en á 

heimleið til Íslands látist í 

Danmörku.  Það hryggði mig að 

heyra að honum hefði ekki 

auðnast að komast heim, segja 

sögu sína og njóta ellinnar.                        

Í Stöðuborg brugðum við Gellir 

okkur að skilnaði til 

dráttlistarmanns. 

Ég varð síðan samferða Marbod til Bec í Normandí en þaðan hélt hann áfram til 

síns heima í Angers í greifadæminu Anjou. Marbod af Rennes reyndist líflegur 

og vænn maður og var honum ekki síður en Gelli annt um að stráknum liði vel á 

sínu sérstæða ferðalagi um framandi lönd. Marbod var á heimleið eftir 

heimsókn til klaustra í grennd við Stöðuborg og Verdun og hafði verið beðinn 

fyrir mig til Bec í Normandí þar sem hann ætlaði hvort sem er að koma við.    

Ferðalagið til Normandí gekk eins og í sögu og sáum við margt merkilegt á 

leiðinni. Tveir aðrir munkar voru í slagtogi með Marbod. Við fórum að mestu 

fótgangandi en leigðum öðru hverju hesta spöl og spöl. Hestarnir voru stórir og 
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enginn jafnþýður og Mósa mín heima í Odda. Það var aldrei farið greitt svo að 

enginn þreyttist þessa löngu leið.  

 

 

 

 

 

ÞRÍVEGUR Í BEC 

Um síðir komumst við til Bec og fannst mér heillandi að sjá klaustrið og húsin í 

kring í fyrsta sinn.  Þarna yrði skóli minn og 

heimili næstu þrjú árin. Fjölskrúðugur garður 

innan húsaþyrpingar sem myndaði stóran 

ferning var dýrlegur að sjá í sumarblíðunni. 

Heimamenn, munkar og vinnumenn tóku mér 

fagnandi eins og þeir ættu í mér hvert bein, 

töluðu margir í senn fannst mér, hláturmildir og 

hlýlegir í viðmóti. Mér leið strax vel í návist 

þeirra. Nokkrir reyndust vera frá Norðurlöndum 

eða höfðu dvalist þar svo að þeir gátu túlkað 

það sem þeir frönsku þurftu að segja mér meðan ég lærði málið betur en ég þá 

þegar kunni. 

Daginn eftir kvaddi Marbod mig með góðum óskum.  Hann hélt leiðar sinnar til 

Angers. Meðan á þriggja ára námsdvöl minni í Bec stóð var hann á ferðinni en 

það átti síðan fyrir mér að liggja að færa mig um set og halda áfram námi og 

störfum í klausturskólanum í Angers þar sem Marbod var orðinn mikils virtur  

skólameistari og ábóti. 
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Hjá mér hófst nýtt líf næstu 

mánuði, skóli og þátttaka í 

garðyrkju, útréttingum, 

matreiðslu, tiltekt, kórsöng 

ogástundun í reglubundnu 

bænahaldi í klaustrinu. Ég tók 

reyndar fljótt eftir því að ekki 

voru gerðar strangar kröfur 

til mín, drengstaulanum, að 

taka þátt í bænahaldinu til 

jafns við fulltíða munkana og 

lét ég mér það vel lynda. 

Þarna bjuggu líka fleiri 

nemendur víðs vegar að sem 

urðu þó aldrei fleiri en tylft. 

Kynntist ég þeim að vonum 

vel og fræddist um 

heimahaga þeirra. Skemmst er frá því að segja að ég sökkti mér af ákefð og 

gleði niður í námið og stefndi strax á að læra þríveginn sem kallast svo og verða 

fullnuma í greinunum þremur sem hann skiptist í, málfræði, mælskulist og 

rökfræði.  

Klausturskólinn í Bec var víðfrægur. Hann stóð á gömlum merg og hafði notið 

forystu og lærdóms afburðamanna síðustu áratugina. Klaustrið var stofnað árið 

1034 af Herluin riddara af dönskum ættum í hirð Normanna sem yfirgaf hirðina 

til að helga sig trúnni og rekstri klaustursins.   Frægustu lærisveinar Herluins 

voru Lanfranc og Anselm sem nú skal sagt frá. 

Lanfranc frá Ítalíu var þegar orðinn kunnur fræðimaður þegar hann kom til Bec 

árið 1042, gerðist þar munkur og efldi skólann svo mjög á skömmum tíma að 

hann var frægastur skóla norðan Alpafjalla. Nemendur frá öllum löndum 

Norðurálfu sóttu til hans enda var hann talinn einn lærðasti og djúpsæjasti 

lögspekingur og guðfræðingur sinnar samtíðar. Lanfranc fékk prior-embættið 

yfir klaustrinu þremur árum eftir komu sína og gegndi þeirri stöðu til 1066, að 

Vilhjálmur jarl yfir Normandí skipaði hann ábóta í klaustri í öðrum bæ, Caen. 

Það átti síðan fyrir Lanfranc að liggja að verða erkibiskup í Kantaraborg í 

Englandi þegar Normannar frá Normandí höfðu lagt landið undir sig undir 

forystu Vilhjálms og hann orðinn Englandskonungur. 
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ANSELM FRÁ AOLÍ 

Lánið elti klaustrið í Bec því að arftaki Lanfrancs árið 1066 var jafningi hans að 

gáfum og lærdómi, Anselm frá Aolí á Ítalíu, sem sagt ítalskur eins og Lanfranc. 

Anselm hafði þá verið munkur í Bec í sex ár. 

Hann er af mörgum talinn langmesti 

lærdómsmaður í langan tíma og hafi annar eins 

heimspekingur ekki komið fram á sjónarsviðið 

næstliðnar fimm aldir. Anselm tók við skólanum í 

Bec og hóf hann til enn meiri frægðar en áður 

hafði verið og hélt því fram þangað til hann, eins 

og Lanfranc, var kjörinn til klausturskólans í 

Kantaraborg árið 1093. Hafði hann þá verið 33 ár 

við klausturskólann í Bec og alla tíð verið 

einmuna aðsókn námsmanna í Bec þá tíma árs 

sem Anselm las yfir lög, guðfræði, reikningslist 

og heimspeki. Flykktust til hans nemendur 

hópum saman hvaðanæva að.  

Anselm skrifaði fræga bók í guðfræði sem heitir Proslogian. Þar 
glímir hann rökfræðilega við tilraun heimspekinga og guðfræðinga til 
að sanna tilvist Guðs. Það fannst mörgum starfsbræðrum hans 
sérkennilegt viðfangsefni og óviðráðanlegt. 

Anselm tekur svo til orða í upphafi bókar sinnar að syndin hafi svo 
myrkvað hugi okkar að við getum ekki vænst þess að öðlast 
sannleikann nema Guð af rausn sinni vísi okkur leiðina. Hann gerir 
það með því að bjóða okkur að öðlast sannleikann við opinberun og 
með því að örva okkur til að þiggja þá opinberun í trú. En þegar við 
höfum þegið sannleikann með þeim hætti getum við gert okkur von 
um að hugsa út sannanir á því sem við nú þegar höfum þegið með 
hjálp trúarinnar.   

     Guð er raunsær og verk hans eru gerðir raunsæis og okkur 
sjálfum er blessunarlega gefið raunsæi. Þannig ættum við að geta 
uppgötvað raunsæið í gerðum Guðs, að minnsta kosti að vissu marki. 
Við erum eins og nemendur sem hafa verið ófærir um að leysa 
stærðfræðilegt vandamál og verið gefið svarið – en uppgötva svo að 

þeir geti útskýrt hvers vegna svarið er rétt. 
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Anselm er talinn upphafsmaður skólaspekinnar, heimspekistefnu sem nú ryður 

sér til rúms í menntaheiminum.                                                                                                    

Anselm var alla jafna önnum kafin, annaðhvort við kennslu eða skriftir. Hann 

var alúðlegur maður og viðræðugóður. Eitt sinn kom hann að máli við mig úti í 

garðinum í blíðu sumarveðri þar sem við vorum nokkrir lærisveinar á strjálingi, 

sumir í samræðum, aðrir að sinna garðyrkju.                                                    

Anselm: Sæmundur, þú ert góður nemandi. Það hef ég fundið þessi tvö ár sem 

liðin eru síðan þú komst. Því veldur brennandi áhugi þinn á einu og öllu sem 

fjallað er um. Það hefur líka verið mikil ánægja fyrir mig að heyra þig segja frá 

þínu fallega landi og hinum stórbrotnu kvæðum sem þar hafa verið ort eða þá 

varðveist úr grárri forneskju í upprunalöndum þjóðarinnar.                                 

Ég: Þakka þér fyrir hrósið. Það er upphefð að heyra þau úr þínum munni. Það                          

gleður mig líka að heyra að þér finnst mikið til koma það sem ég hef frætt þig 

um land mitt og þjóð.                                                                                           

Anselm: Já, og það er bara gaman að því þegar þú getur ekki leynt þínu eigin 

sjálfstrausti. Það er hollt snjöllum manni á borð þig að vera viss um eigið ágæti. 

Samt skaltu taka tillit til þeirra sem hlutu ekki jafnmiklar gáfur í vöggugjöf og 

þú. Það er þér fyrir bestu að efla þá sem eru minni máttar í andanum. Það 

eykur gleðina í kringum þig. Hógværð og sjálfstraust fara vel saman.                                                                                    

Ég: Þetta eru orð að sönnu, kæri lærimeistari,  og skal ég leitast við að fara eftir 

þeim.                                                                                                                           

Anselm: Já, þú skilur rökfræðina, eina hinna æðstu lista, og nú langar mig að 

spyrja þig að einu mikilvægu.                                                                                        

Ég: Ég bíð spenntur.                                                                                                 

Anselm: Værir þú reiðubúinn að gerast aðstoðarmaður minn þann tíma sem þú 

átt eftir hér í Bec?  Það yrði fólgið í því annars vegar að vera mér innan handar 

við undirbúning kennslunar og hins vegar að vinna við að endurskrifa handrit, 

minna eigin eða þeirra sem ég hef að láni og má afrita? Þú ert bæði lipur og 

athugull, með góða skipulagsgáfu, góðan skilning á texta og fallega rithönd.               

Ég: Minn heiðraði lærimeistari. Ég á ekki orð yfir gleði minni og þigg þetta með 

þökkum. Ég skal gera mitt besta og vona að þú verðir ekki fyrir vonbrigðum 

með kauðann úr norðurhöfum.                                                                                

Anselm: Þakka þér fyrir. Ég kvíði engu. Ég er líka kominn langt að, sunnan úr 

álfu. Við eigum það líka sameiginlegt að vera stundum haldnir heimþrá.                                 
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Þannig atvikaðist það að ég átti um tveggja ára skeið 

nána samvinnu við og samleið með mínum hjartkæra 

lærimeistara, sjálfum Anselm frá Aora á Ítalíu, hinum 

marglofaða guðfræðingi og höfundi víðfrægra 

heimspekirita þar sem meðal annars er glímt við að 

sanna tilvist Guðs, hvorki meira né minna. 

Það var ekki amalegt fyrir fróðleiksþyrstan strák frá 

eyju yst í reginhöfum að öðlast handleiðslu 

lærimeistara á borð við Anselm. Djúphygli rita hans 

nýttist mér vel á lífsleiðinni og urðu rík uppspretta 

hugleiðinga og efniviðar við samningu prédikana 

minna í Odda á Rangárvöllum.  

Það voru fleiri snjallir og vel liðnir kennarar í Bec og 

urðu sumir hinna yngri nafnkunnir fræðimenn og forystumenn í kirkjunni. Mér 

sóttist námið ágætlega, lauk þríveginum á tilskildum tíma og þótti hafa staðið 

mig lofsamlega. 

NÁMSEFNIÐ 

En nú er ekki úr vegi að fræða ykkur frændur, barnabörnin mín, dálítið um 

námsefnið í skólanum.  Skólarnir suður í löndum hafa yfirleitt verið tengdir 

klaustrunum og námsskipan frá fornu fari verið í nokkuð föstum skorðum, í 

upphafi grundvölluð á riti frá fimmtu öld um hinar sjö frjálsu listir og ástundun 

þeirra. Rit þetta á hinn bóginn studdist við enn eldri hugmyndir um nám og 

kennslu, allt aftur til aðferða Forn-Grikkja.  Listirnar sjö skiptust í tvær deildir.   

Fyrri deild kallast þrívegur sem áður var nefndur og hafði að geyma þrjár listir, 

málfræði, rökfræði og mælskufræði. Það þykir fullgilt nám fyrir flest það sem 

menntamönnum er ætlað að fást við um ævina.  Í stuttu máli má skilgreina 

listir þrívegarins sem hér segir: 

Málfræði eru fræðin um rétta notkun tungumálsins. Þau hálpa fólki að tala og 
rita rétt.                                                                                                                      
Rökfræði eru fræðin um rökrétta hugsun. Þau hjálpa manni að komast að 
sannleikanum.                                                                                                        
Mælskufræði eru fræðin um orðræðu, einkum hvernig eigi að sannfæra þann 
sem á hlýðir.  Hún fjallar um aðferðir til að semja ræðu eða rit þannig að 
áheyrandi eða lesandi skilji og kunni að meta boðskapinn.   
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Á seinni tímum hefur orðið mest áhersla á málfræði og rökfræði í þríveginum. 

Þeir sem hafa spjarað sig vel í þríveginum og hafa hug á meira námi hafa 
tækifæri til að geta bætt við sig seinni deild eða fjórveginum. Lítill minnihluti 
námsmanna leggur fyrir sig fjórveginn.  

Námsgreinar í fjórveginum eru hinar stærðfræðilegu listir, tölvísi, 
flatarmálsfræði, stjörnufræði og tónlist. Þeim má lýsa svo í stuttu máli:                                            

Tölvísi eru fræðin um tölur.                                                                                                                 
Flatarmálsfræði kennir hvernig reikna eigi út fleti og rými.                                                      
Stjörnufræði eru fræðin um stjörnur himinsins.                                                                                   
Tónvísi eða tónlist eru fræðin um tónbil og hlutföll hljómanna í hljóðfæraslætti 
og söng. 

                                                                                                                                                       

Ég ætla ekki að þreyta ykkur hér á því að lýsa námsefninu nánar en það er 

jafnvel fjölbreyttara en heiti listanna segir til um.  Kennsluritin eru mestmegnis 

á latnesku og meðal efnis eru rómversk rit og latneskar þýðingar á forngrískum 

ritum. 

Meðan á námsdvöl minni í Bec stóð gafst tími til að ferðast um í nágrenninu en 

það er fallegt víða í Normandí. Einnig bauðst mér að taka þátt í eins konar 

námsferðum og fylgja munkum í embættiserindum innan héraðs og 

kurteisisferðum til klaustra fjær. Eftirminnilegust var heimsókn yfir til Kirkju 

Heilags Bonifatíusar á eyjunni Wight við suðurströnd Englands. Þar var tekið 

þátt í að vígja nýja kirkju. Sjóferðin yfir sundið jafnaðist að vísu ekki á við 

siglingu um norðurhöfin víðu en ég hafði unun af því að njóta stutta stund 

nærveru hafsins máttuga, þess sama og  umlykur eyjuna okkar, Ísland. 

FJÓRVEGUR Í ANGERS  

Með þríveginn að baki var komið að því að halda heim til Íslands þar eð ég 

hafði lokið við það sem ég var sendur út að læra.  Ætlunin hefði verið að koma 

heim að svo búnu og snúa mér að því að efla skólann og menntun í Odda, vel 

lærður maðurinn. En þá var sem ráð væru tekin úr hendi mér og lét ég undan 

eindreginni hvatningu kennara minna að láta ekki staðar numið, heldur bæta 

við fjórveginum sem ætlaður væri þeim sem sköruðu fram úr í fræðimennsku 

og lærdómi.  

Kennarar mínir ráðlögðu mér líka að breyta til í framhaldinu og fá inni í öðrum 

skóla í Frakklandi, í bænum Angers. Það væri mjög hollt að kynnast öðrum 
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fræðimönnum og viðhorfum. Það víkkaði sjónhringinn. Einnig stungu mínir 

ágætu lærifeður í Bec upp á því að ég skyldi í miðju námi mínu í Angers bregða 

mér til Fulda í Frankóníu og vera þar um eins árs skeiðs mér til fróðleiks 

Þetta varð úr og dvöl mín ytra lengdist mjög fyrir vikið. Svo vel vildi til að ferð 

féll til Noregs nokkru eftir að þetta var ákveðið.  Sendiboðinn var gestur frá 

Noregi  sem þóttist við heimkomu viss um að geta leitað uppi Íslending í Noregi 

á leið til Íslands. Yrði eftir það hægur vandinn að koma boðum alla leið til Odda 

með þeim tíðindum að heimkoma mín drægist á langinn nokkur ár sökum þess 

að mér hefði boðist að afla mér mestu menntunar sem völ væri á í heiminum 

og bæta fjórveginum við nám mitt. Mér létti við þetta. Ég vissi að fréttin mundi 

hryggja  foreldra mína en á hinn bóginn taldi ég víst að þau mundu skilja 

mikilvægi þessa fyrir mig og kristni og kirkju á Íslandi. Löngu seinna kom í ljós 

að skilaboð mín hefðu aldrei borist og foreldrar mínir undrast langvarandi 

fjarveru mína.  Sumir höfðu jafnvel talið mig af þar eð ekkert spurðist til mín. 

Eins og áður sagði innifelur fjórvegurinn ástundun námsgreinanna tölvísi, 

flatarmálsfræði, stjörnufræði. og sönglist.  Þetta voru sannarlega hrífandi 

viðfangsefni engu síður en þrívegurinn og gleðilegt að fá tækifæri til að leggja 

stund á þær. Áttu þær engu síður vel við mig en fornmenntir Grikkja og 

Rómverja og guðfræðin í þríveginum sem ég hafði sökkt mér niður í til þessa. 

Allt gekk að óskum sem fyrr og kunni ég mæta vel við mig í gróðursældinni í 

Angers. Þar störfuðu líka lærðir meistarar og nemendurnir voru komnir frá 

ýmsum landshornum Frakklands og nokkrir frá öðrum löndum. Þarna fór ég líka 

að taka þátt í kennslunni og kenndi nemendum á þríveginum. Ég hóf að semja 

sögu Noregskonunga á latnesku sem ég lauk við síðar með fleiri gögn innan 

seilingar. 
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MARBOD FRÁ RENNES                                                                        

Skólameistari klausturskólans í Angers var nú orðinn minn ágæti og alúðlegi 

leiðsögumaður frá Neðra-Saxlandi, Marbod. Honum var ekki mjög sýnt um 

hinar stærðfræðilegar greinar fjórvegarins og lét mjög færum kennurum sínum 

eftir að skipta því með sér. Varð ég ekki fyrir vonbrigðum með þá. 
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Bókmenntirnar áttu hug Marbods og hafði hann þá þegar ort athyglisverð ljóð 

af ýmsu tagi. Hann varð síðar víðfrægt skáld.  Hann samdi líka heilagra manna 

sögur og ljóð úr daglega lífinu. 

Sum ljóð sem hann orti í lokuðum sendibréfahópi lærðra manna eins og 

tíðkuðust ytra og ekki var ætlað að rata út fyrir hringinn hneyksluðu marga, svo 

sem ljóð um ástir karla og ást karla á ungum sveinum þar sem mátti kenna 

forngrískra áhrifa.  Árið 1096 var Marbod kjörinn biskup í Rennes á 

Brittaníuskaga á Norðvestur-Frakklandi.  

Margt bar á góma í samræðum 

okkar Marbods þessi árin og hafði 

ég frætt hann ofurlítið um 

norrænan kveðskap.   Hvergi er 

betra að spjalla um merkileg mál 

utan við námsefnið en úti í fallegum 

görðum umhverfis klausturskólana.  

Eitt sinn vorum við þar á rölti, 

nokkrir nemendur í fylgd Marbods.  

Marbod: Sæmundur, mér hefur 

stundum verið hugsað til norrænu kvæðanna sem þú sagðir mér fyrst frá á 

göngu okkar frá Neðra-Saxlandi hér um árið. Efnið er magnað og hlýtur að 

hljóma vel í eyrum þeirra sem skilja þegar kveðið er með vel völdum 

bragarhætti.                                                                                 Sæmundur: Já, þakka 

þér fyrir það, lærimeistari. Það gleður mig að þú kunnir að meta kvæðin þótt ég 

hafi ekki getað kynnt fyrir þér nema dálítið brot af þeim auði. Ég kann ekki 

mikið.                                                                                                            Marbod: Já, 

þetta hlýtur að vera mikil auðlegð með langa sögu. Auk þessara íslensku og 

norsku kvæða kemur mér í hug mikill sagnabálkur sem ég hef heyrt um og er 

jafnvel eldri, Beowolf. Hann er ortur í Englandi á ensku en fjallar um atburði í 

Svíþjóð og Danmörku. Það væri gaman að fá einhvern tímann tækifæri til að 

heyra Bewolf.                                                                                                       

Sæmundur: Já, það þætti mér líka.                                                                             

Marbod: Já, en heyrðu. Ég færi þetta í tal af sérstökum ástæðum. Við 

stjórnendur skólans ræddum það um daginn hvort við ættum ekki að biðja þig 

að þýða nokkur kvæðanna á latnesku svo að fleiri fengju að njóta. Hvernig litist 

þér á það, Sæmundur?                                                                                   

Nærstaddir skólafélagar sem á hlýddu tóku undir og fannst þetta þjóðráð.   
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Sæmundur: Þú segir nokkuð. Þakka þér fyrir traustið. Það væri áhugavert að 

spreyta sig á þessu. En ég er hræddur um að slíkt tímafrekt vandaverk kæmi 

niður á náminu. Fjórveginum verð ég að ljúka.                                                                                                    

Marbod:  Satt segirðu. Afstaða þín, kapp og metnaður, er til fyrirmyndar og 

kemur mér ekki á óvart. Við eigum eiginlega við að þú ráðist í verkefnið að 

loknu náminu. Við kostum þá framhaldsdvöl þína og ég tek fram strax að þér 

verður jafnframt gefið tóm til að sinna öðrum skemmtilegum hugðarefnum 

þínum.                                                                                                                  

Sæmundur: Þetta er freistandi.                                                                            

Skólafélagarnir hvöttu mig með en meiri gleðilátum að þiggja boðið.           

Marbod: Þú hugsar málið næstu tvær vikur eða svo og lætur mig vita.              

Sæmundur: Þakka þér enn fyrir þetta kostaboð, kæri meistari. Ég leggst undir 

feld og hugsa málið vel.             

Skemmst er frá að segja að ég lét undan og ákvað að dveljast tvö ár enn í 

Angers að loknum fjórveginum.  Bæði árin brá ég mér til Bec til þriggja mánaða 

dvalar til að auðga andann hjá þeim Anselm guðfræðingi og heimspekingi og 

starfsbræðum hans. Hann var sem fyrr óþrjótandi viskubrunnur. 

Oft varð mér þessi árin hugsað heim til foreldra minna og til vinar míns Jóns 

Ögmundssonar. Hvar skyldi hann vera niður kominn þessa stundina? Síðar 

bárum við rækilega saman bækur okkar. Og aðrir: nú væri hnátan fríða, hún 

Guðrún Kolbeinsdóttir frá Völlum í Landsveit, orðin unglingur – og ekki liði á 

löngu þar til hún yrði gjafvaxta eins og það heitir! 

NÁMSDVÖL Í FULDA 

Eins og velunnarar mínir í Bec höfðu ráðlagt mér lagði ég land undir fót þegar 

ég var hálfnaður með námið í Angers og slóst í för með nokkrum munkum 

austur til Fulda í Frankóníu. Leið okkar lá um skógi vaxið undurfagurt land en 

því miður sums staðar ótryggt yfirferðar. Voru á stöku stað sjálfskipaðir 

“verðir” sem heimtuðu af okkur nokkuð ógnandi á svip gjald fyrir 

ræningjavernd og fyrir að fá að fara óáreittir um skógarstígana. Þetta var 

nokkuð löng leið sem við fórum að mestu fótgangandi. Sleit ég nokkrum pörum 

af skóm en til að spara útlát komst ég upp á það eins og aðrir að ganga sums 

staðar berfættur. Ég hlakkaði til að ætla mér að prófa þetta en svo reyndist 

skóleysi dag og dag á vel völdum stöðum vera bærilegt. Myndaðist hálfgert sigg 

á iljarnar eins og á höndum erfiðisvinnumanna. Klakklaust komumst við á 

leiðarenda. 
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Deilumál sagnfræðinga 

hefur verið: 

Hvort lærði Sæmundur 

í löndunum sem nú á 

dögum kallast 

Frakkland eða 

Þýskaland? 

Svar: Líklega í báðum 

löndunum! Málið er 

leyst!   

                                                      

 

Ath.: myndirnar hér t.v. eru frá Bec, Angers og Fulda á síðari öldum. 

Lagði ég síðan um eins árs skeið stund á nám og fræðimennsku í þessu 

þýskumælandi málsvæði og gagnaðist það mér vel.  Skemmst er frá að segja að 

ég kunni vel við mig í fallegu vinalegu umhverfi klausturskólans í Fulda og 

einbeitti mér að ástundun tónvísi sem þeir voru sleipir í þar á bæ.  

Með þessu vel ígrunduðu flakki mínu milli fræðasetra hermdi ég eftir þeim sem 

mest vildu læra, sótti til víðfrægra kennimanna og lærimeistara til að öðlast 

víðasta sjóndeildarhring sem völ var á í heimi fræða og framfara.  

Að ári liðnu sneri ég aftur til Angers í Frakklandi og lauk þar fjórveginum og 

gekk það með ágætum enda hvert verkefnið öðru skemmtilegra. Mér var þá í 

rauninni ekki lengur til setunnar boðið og hefði auðveldlega talið nóg komið, 

úttroðinn af lærdómi og reynslu, til að halda heim til Íslands og koma þar að 

gagni. Ég kaus þó að doka við og starfa þarna lengur við kennslu og skriftir enda 

var ég orðinn eftirsóttur kennari og naut velvildar ábóta og annarra í Angers. Þá 

kynnti ég mér sagnaritun en þar höfðu tignarmenn látið semja sögu sína og 

forfeðra sinna. Auk þessa hafði ég eins og áður sagði lofað að þýða nokkur 

íslensk fornkvæði á latnesku. 

Ég tók líka þátt í verkefnum klaustursins í bæjarlífinu eins og vinsælum 

helgileikjum til dýrðar Heilögum Nikulási sem ég hafði verið kenndur við í 

upphafi skólavistar minnar í Angers. Hefð var fyrir því að hafa helgileikina 

gamansama þar sem leikið var á kölska. Óneitanlega naut sín gamli grallarinn í 
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mér við þessar athafnir og gat ég síðar meir ekki stillt mig um að bjóða upp á 

leiki af þessu tagi heima í Odda. 

VINUR MINN JÓN BIRTIST 

En einn góðan veðurdag gerðust undur og stórmerki. Ég var úti í garði að dytta 

niðurlútur að blóma- og grasabeði þegar allt í einu kemur stikandi til mín 

fasmikill hávaxinn maður með snyrtilega klippt hár og mikið alskegg og hrópar 

hraðmæltur um leið og hann faðmar mig að sér: “Sæmundur, Sæmundur!”. 

Þetta bar svo brátt að ég varð hvumsa við og vissi ekki hvaðan á mig stóð 

veðrið. Ég tafsaði einhverjum latneskum orðum í spurn, höggdofa, og þá segir 

maðurinn: “ Sæmundur, minn góði vin! Þekkirðu mig ekki og hefurðu gleymt 

íslenskunni, maður! Sérðu ekki að ég er Jón! Jón frá Breiðabólstað!”. Þarna var 

þá Jón, æskuvinur minn, skyndilega kominn með sín leiftrandi fjörlegu augu og 

ljósa flagsandi hár. En ég þóttist hafa þá afsökun að hafa ekki þekkt fornvin 

minn á augabragði að þykkt alskegg huldi vanga hans. Þetta var ógleymanleg 

stund og svo óvænt að það lá við að ég gréti af geðshræringu. 

Þegar við höfðum jafnað okkur eftir þessa gleðiríku samfundi töluðum við lengi 

saman og sögðum hvor 

öðrum fréttir.  Jón hafði 

eftir nokkurra ára námsdvöl 

hjá Ísleifi Gissurarsyni 

biskupi í Skálholti farið sem 

ákveðið var til Þýskalands og 

lært í klausturskóla í 

Herfurðu frekar til prests. 

Vinur minn var orðinn 

lærður vel þótt hann hefði 

ekki gengið eins langt og ég. 

Enginn sló honum þó við í 

þekkingu á tónlist.  

Söngmaður var hann svo 

mikill að konungur einn leit aftur eitt sinn í messu til að forvitnast um hvaðan 

hinn mikla og fallega rödd bærist til hans. Var þar Jón kominn. Hafði þó hinn 

trúrækni konungur bannað að litið yrði um öxl við guðsþjónustu. Jón var nú á 

heimleið fullnuma en hafði heitið sér og öðrum heima á Íslandi að hafa 

Sæmund vin sinn Sigfússon heim með sér hvar sem hann fyndist! 
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Þar eð komið var að því hvort sem var að ljúka dvölinni í Frakklandi olli það mér 

engri hugarkvöl að ákveða mig og verða við ósk Jóns um að verða samferða 

honum heim til Íslands. Vinir mínir og samstarfsmenn í Angers reyndu allt hvað 

þeir gátu að fá mig ofan af hugmyndinni, hér biði mín frægð og frami sem 

kennari og fræðimaður.  En það var ekki aftur snúið, skyldan kallaði mig heim 

til fósturjarðarinnar. Ábótinn lét undan um síðir og fyrirgaf mér.  Sár 

kveðjustund rann upp.  Bræðralagið og starfsmenn í klausturskólanum kom 

saman eina dagsstund, kvaddi mig með virktum og góðum óskum um gæfuríka 

framtíð á heimaslóðum. Var okkur félögum tveim óskað velfarnaðar um 

ókomna tíð og guðs blessunar í starfi fyrir kristni og kirkju. Sjö ára árangursríkri 

dvöl minni í útlöndum var lokið. 

HALDIÐ HEIM 

Við frændurnir lögðum af stað heim til Íslands. Okkur hafði fyrst dottið í hug að 

svala forvitni okkar og fara aðra leið heim en við höfðum komið, um England, 

Írland, Skotland og Suðureyjar og jafnvel þaðan til Færeyja á leið okkar norður í 

höf til Íslands. En svo ákváðum við að fara tryggari leiðina, um Noreg, þar sem 

væru tíðari ferðir til Íslands. 

Segir ekki af ferð okkar austur Normandí og Saxland og norður um Jótland þar 

til við í Alaburg í Limfirði fengum far með skipi til Þrándheims í Noregi. Þar 

dvöldumst við allmargar vikur og biðum fars til Íslands. Við sóttum þar messur  

og dáðust menn mjög að söngfegurð og raddstyrk Jóns. Við hittum þar lærða  

menn og spurðu þeir tíðinda sunnan frá meginlandinu.                                       
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Það bar til tíðinda að íslenskur aðkomumaður lenti þarna í meiri háttar klandri. 

Hann hafði vegið hirðmann Magnúsar konungs Ólafssonar sem þá réði yfir 

Noregi. Íslendingurinn, Gísl Illugason, hafði með þessu hefnt föður síns. Hann 

var tekinn höndum og 

fjötraður af mönnum 

konungsins og settur í 

myrkvastofu. En þegar 

landar hans í bænum frétta 

þetta leita þeir hann uppi, 

höggva upp stofudyrnar og 

af honum fjötrana og leiða 

hann á braut með sér.  Þetta 

berst fljótt til eyrna konungs 

sem verður ævareiður og 

boðar til þings um málið. 

Fyrirliði Íslendinganna fær 

þó ekki að taka til máls og 

útskýra málavexti og var 

tvísýnt um líf þeirra. En á þessu þingi var Jón Ögmundsson og var honum leyft 

að tala af konunginum. Talaði hann um málið langt erindi og forkunnar snjallt 

svo að konungur mýktist í afstöðu sinni. Náðu Íslendingarnir griðum og sáttum 

fyrir orð vinar míns, Jóns. En þessi atburður sannaði í hve miklum metum Jón 

var hafður í konungsgarði eins og annars staðar. 

Skömmu síðar var lagt á haf út og eftir fjögurra dægra þægilega siglingu 

komumst við félagar heim til Íslands og var okkur skiljanlega tekið með kostum 

og kynjum heima eftir langdvalir ytra.  

JÓN HELGI OG SÆMUNDUR FRÓÐI 

Það leið ekki á löngu þar til vinur minn Jón gerðist prestur á Breiðabólstað í 

Fljótshlíð og varð skjótt vinsæll og vel virtur af lærðum sem leikum. Ég varð 

prestur hjá föður mínum í Odda á Rangárvöllum og hóf að efla skólann sem 

faðir minn hafði stofnað.  Einnig hélt ég áfram fræðimennsku sem ég svo mjög 

hafði komist upp á lagið með í námi og starfi í Frakklandi. Báðir vorum við 

æskuvinirnir  ötulir við að efla kristni og kirkju á Íslandi.  
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Jón varð fyrsti biskupinn á Hólum í 

Hjaltadal þegar biskupsdæmi var 

stofnað á Norðurlandi. Hann var þarfur 

þjónn hinnar ungu íslensku kirkju á 

örlagatímum, umsvifamikill biskup, rak 

skóla á Hólum þar sem hann hélt 

erlenda, vel lærða kennara.                                                                                                                            

Ég varð hjálplegur við að koma á 

landslögum sem tryggðu sterka stöðu 

kirkjunnar.  Einnig varð ég goðorðsmaður í Rangárþingi og þátttakandi í ýmis 

konar veraldarvafstri og hafður með í ráðum á mörgum sviðum þjóðlífsins.  

Ég tók líka smám saman af kappi og festu við verkefnum föður míns við að 

safna upplýsingum og varðveita vitneskju um gamla siði, fornan átrúnað og 

speki. Ég tók að mér forystu í sveit áhugamanna víðs vegar um land um 

varðveislu og skilning á dýrmætum kvæðum úr fornum sið. Í þessum hópi voru 

bæði lærðir menn og óskólagengnir. Sum kvæðanna voru nokkuð ný af nálinni 

en önnur höfðu geymst með kynslóðunum og verið kveðin mann fram af 

manni.  Kvæðin skiptast í tvo meginflokka, annars vegar eru goðakvæði, hins 

vegar hetjukvæði. 

Jón vinur minn á Breiðabólstað var ekki í þessum hópi áhugamanna um forn 

fræði enda hafði hann alist upp við fálæti um þau eins og ég gat um áður.  

Kannski sökum vináttu okkar og samræðna 

hafði hann þó ekki ímigust á arfleifð heiðninnar 

sem fólst í kvæðunum. Er hann varð biskup 

taldi hann sig þó þurfa að taka tillit til 

þröngsýnna starfsbræðra okkar hér á landi og 

erlendis og sýna í verki að fræðin ættu ekki upp 

á pallborðið hjá honum. Til að friða máttuga 

menn fékk hann því til dæmis til leiðar komið 

að eldfornum heitum vikudaga sem kennd voru 

við æsi var breytt hér á Íslandi, Týsdagur varð 

þriðjidagur, Óðinsdagur varð miðvikudagur og 

Freyjudagur varð föstudagur. Í öðrum löndum 

var þessu ekki breytt.   
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Áður en Jón lét boð út ganga og fyrirskipaði þessa nafnabreytingu hafði hann 

ráðfært sig við mig eins og jafnan, sinn gamla vin og samherja í kirkjunni. Segja 

má að þessi fyrirskipun Jóns biskups væri ætlað að sanna fyrir umheiminum að 

hér á landi væri unnið að því að sporna við áhuga almennings á heiðinni 

arfleifð. Mikil vinátta okkar Jóns var kunn og sömuleiðis starf mitt að varðveislu 

kvæða og frásagna úr heiðni. En svo mjög var Jón vel látinn um sína daga og 

vegsamaður sökum gæsku hans og áhrifaríkra ákvarðana að sumir vilja kalla 

hann Jón hinn helga. 

Það var gott að ekki komst óorð á minn góða vin sökum kynna við mig en ég 

hef á hinn bóginn orðið var við að ég sé talinn hálfgöldróttur vegna þekkingar 

minnar á hinni gömlu trú forfeðra okkar og mæðra, stjarnvísindum og öðrum 

sjaldgæfum fræðum sem ég lagði stund á í Frakklandi forðum. Það eru eins og 

gefur að skilja harla fáir hér á landi sem hafa nasasjón af hinum nýju vísindum 

úti í heimi hvað þá haldgóða kunnáttu. Þeir hafa því miður ekki fengið tækifæri 

til að sækja lærdóm á æðstu staði í fjarlægum löndum eins og mér auðnaðist, 

þökk sé foreldrum mínum og öðrum velvildarmönnum hinnar nýju kirkju hér á 

Íslandi. Fáviskuálit á mér af þessu tagi set ég ekki fyrir mig svo mikils virði er 

það að varðveita visku fyrri tíma þótt ný og fyllri sýn á lífið og tilveruna hafi nú 

bæst við með kristindóminum og margvíslegum erlendum áhrifum, eins og 

skrift og lestri. Ég, æskuvinur Jóns helga, er kallaður Sæmundur fróði og æðra 

sæmdarheiti gæti ég ekki hugsað mér að öðlast. 

ARFLEIFÐIN 

Skömmu eftir kristnitöku var tekið til við að leita uppi fólk í sveitum landsins 

sem kunnu kvæði og læra af þeim. Ritlistin hélt innreið sína og var þá byrjað að 

skrá kvæði og sagnir á bókfell.  

Þeir sem voru ættaðir frá 

Írlandi, Skotlandi, Suðureyjum, 

Hjaltlandseyjum, Orkneyjum 

og Englandi kunnu einkum til 

verka. Safnarar skiptu með sér 

verkum því að kvæðin voru 

mörg.  

                                                  

Erlendar bækur og íslensk 

handrit söfnuðust upp í Odda.                                                                                 
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Í fórum föður míns voru allmörg kvæði, þar á meðal Hávamál og í Odda 

varðveittist að vonum mikið kvæði sem langamma mín, Helga Þorgeirsdóttir 

húsmóðir í Odda, hafði rekið smiðshöggið á í samráði við langafa, Svart Úlfsson, 

og bróður hans Runólf í Dal sem allra manna mest streittist á móti 

kristnitökunni.   

Kvæði langömmu kallast Völuspá.  Næstsíðasta vísan er falleg: 

Sal sér hún standa                                                                                                        

sólu fegri,                                                                                                                           

gulli þaktan,                                                                                                                          

á Gimli;                                                                                                                               

þar skulu dyggar                                                                                                            

dróttir byggja                                                                                                                      

og um aldurdaga                                                                                                            

yndis njóta.  

                                                                                                                                             

Á sunnanverðum himins enda er sá salur er allra er fegurstur og bjartari en 

sólin, er Gimli heitir. Hann skal standa þá er bæði himinn og jörð hefur farist, 

og byggja þann stað góðir menn og réttlátir um allan aldur.  

ÁRNAÐARÓSKIR 

 

 

Jón Loðmudsson, Jón Loftsson 

og Ólafur Þorvarðarson í 

heimsókn hjá Sæmundi afa 

sínum. “Afi var skemmtilegur og 

góður karl.  Hann talaði oft við 

okkur og sagði okkur frá öllu 

mögulegu, sjónum, stjörnunum 

og fjarlægum löndum. En hann 

var líka oft annars hugar.” 

Þá er komið að því að slá botninn í þessa frásögn mína, kæru barnabörn, Jón, 

Ólafur og Jón, þar sem ég hef sagt frá æsku minni, námsárum í Frakklandi og 

lítillega frá fullorðinsárum. Þið lesið þetta þegar þið eruð komnir til vits og ára.  
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Það er einlæg ósk mín að ykkur og öllum mínum afkomendum og ungu fólki 

muni um ókomin ár farnast vel í lífinu. Temjið ykkur gæsku og stundið réttlæti í 

dómum þar sem þið verðið kallaðir til. Takið til ykkar ráða þar sem það á við. 

Sitjið ekki auðum höndum. Leitist við að læra allt sem auðgar andann og stuðlar 

að víðsýni.  

Tileinkið ykkur nýja þekkingu frá útlöndum og komið henni hingað til Íslands 

eða hvar sem þið afkomendur mínir kynnuð að eiga heima í framtíðinni. En 

jafnframt skuluð þið virða og rækta rætur ykkar eigin menningar, formæðra og 

forfeðra, og leitast við að tvinna hið nýja og frjóa að utan saman við hið gamla 

og góða í kringum ykkur.  
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