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F R T A L E.

Jjigesom tidligere paa det akademiske Collegiums Foranstaltning

den œldre Edda óg den norske Kongesaga Fagrskinna ere udgivnej

saaledes leveres her som et Sidestykke til hine Verker, hvilke ufgive

Pröver, det förste paa den œldste norske Poesi, det andet paa det

norske Sagasprog, — et Verk, der viser det norröne Sprog anvendt

paa philosophiske Gjenstande. Det indeholder nemlig en Anvisning

til hœderUg og garnlig Virksomhed i forskjellige Livsstillinger og

en Betragtning af disse Stillinger baade fra Sædelighedens og Klog-

skabens Standpunkt. Det frenistiller en Livsphilosophi, der paa en

vis Maade kan betragtes som et christeligt Sidestykke til den, der

indeholdes i det gamle hedenske Lœredigt Eávamdl.

Verket bœrer Titelen Speculum regale eller Konungs
skuggsjd, d. e. Kongesp eilet. Grunden, hvorfor Forfatteren har

givet sit Arbeide dette Navn, anföres i det försfe Indlednings-Ca-

pitel (S. 2— 3), nenilig deels for at det skjönne Navn skulde skaffe

Bogen Lœsere, og deels fordi der i den gives Forskrifter ligesaavel

for Kongens som for andre Menneskers Sœder, og Konyen saaledes

ofte bör see i dette Speil.

Forfatteren angiver i samme Indledning som sin Hensigt först

at omhandle Kjöbmœnds Idrœtter og Sœder, dernæst Kongers og

Hövdingers samt de Mænds, som fölge og ijene dem; han vil ikke

lade uberört de lærde Mænds, d. e. GeistUghedens, Idrætter og Sœder,

og til Slutning vil han tale om Böndernes og Almuens (S. 2). Man
maa heraf slutte, at Forfatteren har foresat sig at behandle sit

Emne under fire Hovedafsnit , hvert egnet en af de fire ovennœvnte

Samfundsklasser : Kjöbmænd , Kongen og hans Hird, GeisiUgheden

og Bönderne. Men i Verket, saadant som det er os bevaret, finde

vi kun de tvende förste Afsnit. Disse ere bestemt adskiUe fra hin-

anden (s. Slutn. af 23de og Beg. af 2Me Cap.J, og det andet har

derhos sin formeUge Slutning, der henpeger til noget inere, som siden

skal fölge angaaende GeistUghedens StilUng , altsaa netop til det.
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som ifölge den i Indledningen antydede Plan skulde udgjöre det

tredie Afsnit (s. Shtín. af 70de Cap.). Det Spörgsmaal maa da

paatrœnge sig, om Verket har været udfórt i det af Forfatteren fra

först af tilsigtede Omfang , i hrílket Fald det ri nu hnre for os

ikkun er et Brudstijkke, — eller om Forfatteren af ubekjendte Grunde

har afstaaet fra eller er hleven forhindret i Verkets Fuldendelse efter

den lagte Plan, da vi i dette Fald hare Verket i al den Fuldstæn-

dighed, det har opnaaet. En afgjörende Besrarelse afdette Spörgs-

niaal lader sig neppe gire; imidlertid maa den Omstændighed stærkt

tale for den sidste Mening, at ikke det ringeste Spor hidtil har vœret

fundet af Verkets to senere Afsnit, enten i de iklie faa nogenhinde

eller ganske fuldstændige Haandskrifter, eller blandt de niangfoláige

gamle Brudstykker af disse, som endnu ere bevarede.

Andre, indbyrdes nœr sammenhængende Spörgsmaal, som det

er os af Vigtighed her nogetnöiere at dröfte, erefölgende: af hvem,

hvor og pna hvad Tid er Verket forfattet?

Harde vi her for os et Forfatternavn, saa vilde maaskee deraf

Forfattelsestiden med Lethed lade sig udlede. Men det er saa langt

fra at Kongespeilets Forfatter nærner sig, at han meget mere lige-

frem erklœrer, at ville vœre uhekjendt. y,Hris Nogeti^ — siger han

i Indledningen — „önsker eller attraar at höre eller kjende denne

Bog, da er det ikke nödrendigt at granske efter dens Navn ng Stil-

ling, som sammensaite og skrer den, at det ikke skal hende , at

Nogen forkaster hvad nyttigt findes i Bogen enien af Foragt eller

Avind eller noget Slags Fiendskab mnd Forfntteren''^ (S. 3). Heller

ikke har man hidtil stödt paa noget Haandskrift af Verket, der til-

lægger det nogen navngiren Forfatter , ligesaalidt som Traditionen

derom giver den ringeste Oplysning; — og dette er mærkeligt , da

Verket i de nærmeste Tider efter sin Tilblivelse ikke alene har været

meget udbredi baade i Norge og paa Island, hrilket de mange gamíe

Haandskrifter af det rise, men endogsaa har övet en mœrkelig Ind-

flydelse paa den almindelige Mening iNorge, noget somtydelig frem-

gaar af flere gamle norske Love fra det i3de Aarhundrede, i hvilke

man finder de i Kongespeilet fremsatte Grundsætninger paa en Maade
bragte i Anrendelse.

Da man nu intet Forfafternavn har at holde sig til, maa man
for det Förste af Skriftets eget Indhold söge at udfinde hvor og

naar det er skrevet.

Hvad det förste angaar , da nævnes rel ingensteds i Skriftet

selv Norge udtrykkeligen sotn Landet, i hrilket det er forfattet;



men ligefuldt kan man af andre Omstændigheder sikkert slatie, at

det saa farholder sig. Först er det klart, at Forfatteren, hvor han

taler om Staten, Kongen og Hirden, stedse har det norske Rige, den

norske Konge og det norske Kongehof for Öie; han taler om Kon-

gedömmet som arveligt og deelbart (C. 36. S. 75); nœmer Lender-

mœnd blandt Landets höieste verdslige Hövdinger (C. 27. S. 60,

C. 29. S. 64); omfaler Kongens Hofsinder eller Hirden som inddeelt

i visse Klasser : Huskarle, Gjester og Hirdmœnd (C- 25—29. S.

56—63); — hvilket Alt tilsammentaget ikkun passer paa Norge og

dets Indretninger. Dernœst antyder Forfatteren, at han selv har

tæret red det Kongehof, han saaledes skildrer , og blandt Kongens

Raadgivere (C. 2. S. 4, C. 30. S. 66). Endelig, hvad der er det

mest afgjörende, bruger han Udtnjk som ..her paa Hálogaland" (C.

7. S. 17), ..her i Landef paa iMöre'' (C. 9. S. 20), — siger om

Dagens Længde paa Hálogaland, at det er noget som han kjender

ikke af Andres Beretning, men af egen gjentagen Erfaring (C. 7.

S. 17), — og henpeger paa et Landströg noget sydligere end Hdlo-

galand — Naiimdalen eller det nordlige Throndhjem — som sin Hjem-

bygd, hvor han havde sin Bopœl (C. 6. S. 15. jfrt. m. C. 7. S. 16

— 17). Alt detfe, sat i Forbindelse med hinanden, viser tydeligen,

at Forfatteren har levet og sammensat sit Verk i Nnrge, hvor han

har indtaget en anselig StiIIing i Samfundet og boet i Landels nord-

lige Egne. At han dertilmed har været föd Norsk og ingen i Norge

sig opholdende og bosat Islænding, derom ridner den Maade, hvor-

paa han omtaler Island og de derværende Nafurmærkeligheder, idet

han desangaaende henholder sig til andre Mænds Udsagn, ikke til

hvad han selv har seet (C. 10. S. 21, C. 15. S. 37-38).

Hvad nu Forfaffelsestiden angaaer , da peger allerede i og for

sig Sprogefs Sirlighed og Verkets Omfang hen til ef Tidsrum, da

den norröne Literafur stod i sin fulde Blomst, og en betydelig Sik-

kerhed var vunden i Skrivekunstens Anvendelse til Optegnelser i

Modersmaalet. Men deffe Tidsrum kan af mange Grunde, som det

her vilde blive for vidtlöffigf at opregne, ikke anfages at vœre ind-

íraadt i Norge för ved eller effer Midfen af det 12fe Aarhundrede.

Her have vi altsaa den ene Ydergrœndse for Forfatfelsesfiden. Paa

den anden Side kan man ikke före denne længere ned end til Ud-

gangen af det 13de Aarhundrede af den simple Grund, at de ældste

tilsfedevœrende Ilaandskriffer af Verket, hvilke dog vise sig at vœre

Afskriffer efter œldre, ikke kunne henföres til en yngre Tid end den
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anförte. Herved fastsœttes da for det förste Forfattelsesliden til '.

Tidsrummet mellem 1150 og 1300. 1

Men vi beliöve ikke at blive staaende herved; vi kunne med Sik-

kerhed bestemme den nöiere. Bogens Slutningscapitel (C. 70) peger I

tydelig hen paa en tilstedevœrende Spœnding mellem Kongedömmet

og Kirken, eller mellem Kongen og Biskopperne. En saadan Spœn-

ding , og navnligen i den Grad, at Talen knnde være — hrad an-

förte Sted antijder — om Anvendelse af Bandsœttelse fra Geistlig-

hedens Side, indtraadte som bekjendt ikke i Norge för under Kong

Sverrer Sigurdssöns Regjering , isœr cfterat Tvistighederne meUem

ham og Erkebiskop Erik ved Aar 1190 havde taget sin Begyndelsc.

Der bliver fölgelig al Sandsynlighed for, at Verkets Forfattelse maa

sœttes efter bemcldte Aar. Paa den anden Side er det klart ved

at sammenholde Kongespeilet med Kong Magnus Haakonssöns Lov-

givningsverker , at dct maa være ældre end disse. Kongedömmets

Deelbarhed mellem flere Kongesönner omtales , skjönt erkjendt for

skadelig , som gjcldende Ret (C. 36. S. 75); men saadan Deling

forbödes paa det bestcmíeste ved Magnus Haakonssöns Lov for Konge-

Arvefölgen (Ldsl. IL 4. 5.), ja var allerede afskaffet under hans Fa-

der Kong Haakon Haakonssön ved en Lovbestemmelse af 1260 (Hd-

konarb.C. 9. 10. jfrl. m. Hák. Hákon. s. S. C. 284. 291. cfter Re-

daktioneni Flntö-Bogen). — Æt-Bod i Drabssagcr, at ncmlig Drabs-

mandens Frœnder vare pligtige dt böde tilligemed Drabsmanden selo Í

til den Dræbfcs Frændcr, omtalcs som gjcldcnde (C. 36. p. 77.);

men dclfe Slags Drabsbod er aldelcs afskaffct i Magnus Haakonssöns

Lov (Ldsl. IW 12.), ja maa antages allerede at vœre afskaffet un-

der Ilaaknn Ilaakonssöns Regjering (Ldsl. X. 1. jvfrt. m. Hák.

Ilák. s. S. c. 332.'). — Thegngildet d. e. Boden til Kongen for en

Thcgns cller fri Vndersaafs Drab nævnes som 40 Mark (C. 26. S.

58.); men i Kong Magnus's Love regncs den for 13 Mark 8 Ertoger

(Ldsl. IV. 2.), en Reducfion, som fmdcs at være indfört allerede

undcr Kong Haakon Haakonssön (Ldsl. X. 1.). — Bcnævnelserne

Herre og Ridder have endnu ikke faaet den mere indskrœnkede

Bcfydning, som de fik under Kong Magnus, men udstrækkes til alle

egenflige Ilirdmænd (C. 29. S. 63— 64.). — Ilirdræscnct viser sig

overhovcdct i Kongespeilct simplere end som def frcmtræder i Kong

Magnus's Hirdskraa; og doy kan man med Sikkerhed antage, at de

flcste af dcnncs Bcsfcmmelser cre ældre end Kong Magnus's Dage.

— Endelig minde fíere Sfedcr i Magnus's Landslov og i hans Hird-

skraa ikke alene i Tanker men ogsaa undertiden i Udtryksmaade



VII

ja Ord saa stœrkt om Kongespeilet , at man neppe kan betvwle, at

Lovconcipisten har haft sidstnœvnte Skrift for sig ved sit Arbeide,

eller i det mindste tidligere opmærksomt har stiideret det (Ldsl. IV.

i6. 17. jvfrt. m. Kgsp. C. 60. S. U6, C. 43. S. 106. 109. 110; Hirdsk.

C. 28. 29. jvfrt. m. Kgsp. C. 37. 40. 41.). — Kongespeilet maa altsaa

vœre forfaltet ikke alene tidligere end Kong Magnus Haakonssöns

Lovarbeider, men oysaa för Aar 1260. Saaledes have vi da (ifgjö-

rende Griinde for at sœtte Tiden for Verkets Udarbeidelse mellem

Aarene 1190 og 1260.

Ville vi nu strœkke vore Undersögelser i denne Retning end vi-

dere, for om muligt at komme Tiden nœrmere, saa maa Fölgende

isœr komme i Betragtning. Den Forestilling , som oftere i Skriftet

fremtræder (í. Ex. C. 28. S. 61. 62, C. 43. 44. S. 104—105.) om
Kongedömmets Magtfylde og om dets guddommelige Oprindelse,

uden at det dog derfor staar i nogetsomhelst Afhœngigheds-

forhold til Geistligheden, men tvertimod af Gud selv er denne orer-

ordnet i alt Verdsligt, — denne ForestiUing blev i Norge först ud-

talt og gjort gjeldende af Kong Scerrer og hans TUhœngere, Birke-

benernes Parti, for hvis sœregne Slilling i Staten den passede. Den

vandt under hans Efterfölgere Hævd og gik lidt efter lidt saaledes

over i den offentlige Mening, at den med enkelte Lempninger deels til

Fordeel for Folkets gamle Rettigheder, deels til Fordeel for Geist-

ligheden, kunde gjöres til et Slags Grundlag for den under Kong
Magnus Haakonssön foranstaltede Lovreform (Ldsl. II. 2.). Nu er

Maaden, hvorpaa denne Idee udtales i Konyespeilet , netop saadan,

at man fristes til at forestille sig det som et förste Forsög paa at

faa skriftlig fremsat en Mening , som Forfatteren frygter vií möde

Manges Uvillie, og som han derfor med störst mulige Varsomhed vil

indgive sine Læsere blandt mange andre almeennyttige Lærdomme.

Man har endog en ikke ringe Opfordring til at tro , at Forfatteren

netop af denne Grund önsker atvære ubekjendt. Men forholder dette

sig saaledes , da bliver unegtelig Kong Sverrers Regjeringstid , og

ifölge hvad ovenfor er yttret, især dennes ^enere Deel, 1190— 1202,

det Tidspunkt, til hvilket Skriftets Affattelse bedst synes at kunne

henföres. Herfor taler desuden ikke alene Sprog og Tone, der i

meget stemmer med de Taler, som findes i den saagodtsom samtidigt

med Begivenhederne nedskrevne Kong Sverrers Saga, men ogsaa

Forholdet mellem Kongespeilet og et andet mœrkeligt Skrift, hvilket

vi have troet at burde tilföie nærværende Udgave som Anhang. Det

er en Afhandling om den norske Kirkes StilUng til Staten, et Strids-
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skriftj, rettet mod den norske Geistliyhed til Forsmr for Kongen,

hmlket, som senere skal vises, ganske bestemt tilhörer Kong Sverrers

Tidsalder, og efter al Sandsynlighed maa henföres til hans seneste

Regjeringsanr mellem H96 og 1202. Sammenligner man Kongespeilet

med dette Stridsskrifl, saa finder man i det sidste fremsat med Ud-

förlighed og canonistisk Lœrdom, samt derhos i en overordentlig bitter

Tone de samme Meninger med Hensyn til Geistlighedens og Konge-

dömmets indbyrdes Slilling, hvilke Kongespeilet kun let og uden

mindste Heftighed berörer, idet Forfatteren antyder , at han derom

senere ved given Leilighed vil udtale sig videre (C. 70. SlutnJ.

Herved ledes man, som det forekommer os, urilkaarligen til at tœnke

sig Kongespeilet forfattet tidligere end det nœvnte Stridsskrift, paa

en Tid, da endnu ikke Tvisten mellem Kongedömmet og Geistligheden

harde anfagct den uforsonUge Charaktcr , som i Srerrers seneste

Regjeringsaar efter Bagler-Partiets Frcmstaaen (1196) og efterat

aUe Rigets Biskopper vare dragne ud af Landet og havde bevirket

Pavens Band over Kongen og hans TiUiængere. Antager man nu

derhos, hrorlil vi troc dcr er al mulig Grund, at den med Statsbe-

givenhedcrne fortrolige Forfatter af Kongcspeilet har vœret nöie ind-

viet i Tvislighedernes Gang mellem Kongedömmet og Kirken og der-

hos er blcrcn bckjendt med hiint Slridsskrift, saa kunne vi i denne

Omstœndighed söge en yderligcre Grund til, at han ikke har fortsat

og fuldendt sit eget Verk efter den i Begyndelsen udkastede Plan.

Man kan nemlig tœnke sig, enten at han har fundet Materien om

Geistlighedens Stilling udtömt i Slridsskriftet og derfor anseet det

ovcrflödigt at indlade sig paa den, — eller at han, efter at vœre,

ved hiint Skrift eUer paa anden Maade kommen til Erfaring om,

hvor voldsom Striden mellem Konge og Geistlighed var bleven, og

med hvilke farlige Vaaben den förtes, har fundet det betœnkeligt at

behandle et Emne som det ham foreliggende, og derfor har ladet sit

Verk ufuldendt. Skulde det senesl anförfe forholde sig rigtigt, saa

blev Kongespeilets Forfattelsesfid at lœgge mellem Aarene 1190 og

1196, og Forfatteren maatte da antages at vœre en af Norges da-

vœrende Hövdinger, udentvivl en Lendermand, af Birkebenernes Parti

eller i det mindste en maadeholden TUhœnger af Kong Sverrers Sag.

Saameget er vist, at det er denne Konges og dette Parties Stats-

grundsœtninger, han paa en rolig, lidenskabsfri Maade udtaler. At

Sverrer selv — hvad Enkelte have formodet — skulde vœre Forfat-

teren, kan ikke antages ifölge den Maade, hvorpaa denne, som oven-

for anfört, omtaler sig selv, sin Stilling og sin Hjembygd. Et an-
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det Spurgsmaal er, om Kong Srerrer, uden seh' al rære den cgent-

lige Forfatter , muligen kunde hate paatirket denne og benyttet hani

som Tolk for sine Meninger i den Deel af Skriftet, som handler oni

Kongedöniniet; — herom lader sig dog vanskeligt noget afgjöre^.

Forresten bör man vistnok i Undcrsögelsen om hro der er Ver-

kets Forfatter ikke lœgge nogen Vegt paa den Omstœndighed , al

det er en Fader , som her indföres belœrende sin Sön, og at det i

Indledningen (S. 2) heder, at Sönnen paa Faderens Anmodning har

optegnet den lœrerige Samtale. Det kan nemlig neppe betrirlcs, al

dette ikkun er en Indklœdning, som Forfatteren rilkaarligt har dannet

for det dialogiske Foredrag , hvilket han, i Overeensstemmelse med

hine Aarhundreders meget almindelige Smag, agtede at benytte i sit

Verk. Men derved at denne Omsiœndighed inaa betragtes som al-

* De ovenfor opstillede Grunde vise ogsaa, som vi troe, lilstrœkkeligen , hvorfor vi

ei hunne vœre enige med de lœrde Udgivere af „Grönlands historiske Mindes-

mœrker", i den i delte Skrifts 3die B. S. 265-270 fremsatte Gisning otn Skrif-

lets Alder og Forfaller. De helde , mcd Hensyn til Alderen, til H. Finsens

Mening, at Affattelsestiden falder niellem 1150 og 1160; dette stötte de deels

derpaa, at Skriftet om Indiens Undere, der skulde vœre sendl fra Indien til

Keiser Emanuel , og kommet til Norge hort för Kongespcilets Affattelse, med

störst Rimeligked maa anlages at vœre bragt til jSorge af Endride Vnge 1150

eller 1155, deels paa Talemaaden S. -Í3 om Grönlœndingerne „en þó hafa þeir sér

nú byskup", hvilket synes at antydc et temmelig kort Tidsrum mellem Affattel-

sestiden og Oprcttcísen af Grönlands Bispestol 1125. Men hiint Skrift omtales

ikke, som om det var bragt umiddelbart fra Constantinopel til ^orge; det synes

tvertimod rimeligere, at det , som saamange andre Skrifter fra Sydcn , gjennem

Afskrifters Afskrifler og Oversœttelser har fundet Veien til i\orden, og detle

bliver saameget sandsynligere, som Skriftet vel maá antages at vœre Originalen

til den i Danske Magaz-. 3 B. S. 171—176 optagne Beretning om Jon Frest

(Presten Johannes) , der ogsaa siges at vœre sendt til „Romernes Konge Ema-

nuel'' (htilken Flere have forvexlet med den portugisiske Konge Manoel) og som

har vceret udbredt i forskjellige europœiske Lande. Forfatterskabet tiUœgge de

enten, som H. Finsen, Erling Vidkundsön den Ældre af Bjarkð, eller Nikolaus

Sigurdssón paa Steig ({ li76), men om end ikke chronologiske Omstœndigheder

her vare i Veien, bliver det dog , saa rimeligt det end forrcsfen kunde synes,

umuligt al Iwnke paa noget Medlem af disse Hövdinge-Æller , der begge hörte

til de Slœgler i Landet, som ivrigst slode paa Magnus Erlingssöns Parti, hvilket

faldt sammen med Geistlighedens, og bekœmpedes af Birkebenerne.

Det torde forreslen ikke tœre umuligl, at den fremmede Maade, paa hvilken

Forf., skjönt en Beboer af det nordlige Norge, omtaler ^ordlysene Cap. 19. S.

46. 47, kunde afgive et chronologisk Moment, da der, som bekjendl, gives Perio-

der , hvori Nordlys ere stœrke og hyppige , andre, hvori de ere svage og yderst

sjeldne. Rimeligviis har der i Slutningen af det 12te Aarhundrede vœret en

saadan Periode.
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íleles vra'senlliy, si'œkkes ingenhmde Veyten af' de orenfor paapegede

AnUjdninger, som ellers i Skriftet findes om Forfatterens Stilling og

Bopœl.

lícad Verkets Indhold angaar , da viser dette sig at vœre

hentet fra forskjellige Kilder. En slor Deel af det frcmstiUer Frng-

ten af Forfatterens egen Tænkning og umiddelbare Lirs-Erfaring,

og er saaledes i strengeste Betydning Originalt. Ilertil maa uden

Trirl henregnes hrad der fuides om Handelsmandens Idræller , om

V!Ísse Naturmærkrœrdigheder i Norge, om Kongedömmet, om Ilirden

og Hirdvœsenet, om den Indftydelse, Kongen, hans Raadgivere og

nærmeste Omgivelser öve paa Folkets Ve og Vel, om Kirkens For-

hold til Kongedömmet m. m. En Deel grunder sig paa Andres

mundtlige Beretninger, hvilke Forfatleren i det Hele har antaget for

Irovœrdige; saaledes FortœlUngerne om Irland^ , Island og Grön-

land samt om Ilavene ved de sidstnævnte Lande og dc deri fore-

kommende Dyr (C. 10. S. 21). En Deel stölter sig til fremmede

naimgivne Skrifter; saaledes Bemœrkningerne om Pinselsteder for

de Döde i dcn underjordiske Ild paa Sicilien til den hellige Gre-

yorius's Dialogns (C. 13. S. 33. 35)*^, Beskrivelsen af Verdens-

^ De flesle af Berelningenie om Irland piidex nqsan , shjiint nnget forshjeUigt , hos

Giraldits Cambreiisis, i hans Topngraphia Uiberiiiæ, sec Finsens Dissertats foran

den store Udg. af Kongcspeilet , hvnr Cilalerne piides anförle. Endnu flere fin-

des i et gammelt latinsh Digt om Irlands Undere, opbevaret i det cottonske liibl.

i Brilish Museitm , Titus. D. XIIV fnl. 7i; det er aflrykt i Wright og Hnl-

liireU's Reliqitiie antiqiia', vol. II. S. 103—W7. Iler forlœlles blandt andet om

Oen , hvor Ligene ikke raadne, om Vandel med forstenende Krafl, om Kilden,

som farver Ilaarel graat , om del i l.iiflen seilende Shib, om Öen, hvor intet

Vcesen af Krindekjön kan komme, og oin at inlel gifligt Dyr han leve paa Ir-

land. Men heller ihhc her findes Knngespeilets Berctninger fuldstœndigt , eller

ligelydende med delle. Man söger f. Ejc. baade her og hos Giraldiis forgjeves

Fortællingen om Klepsan, med mindre der shulde sigtcs hertil i fölgendc bcsyn-

derlige Liiiier af ovenanförte Digt:

rontinct hæc hominis rnjnsdam tcrra scpnlcrum

Focmineas turhas fallentis more cloloso,

llle etenim numerum inffentem viola\it carum:

Fine tamen fueral felici crimina deflcns:

Ergo modo miro nuilier, si viderit illud,

Pedere vel ridere solet cernendo sepulcrum,

Dormine (sic) jam resonat quod si non rideat illa.

Vor Forfatter har derfor vistnoh öst af en mere umiddelbar Kilde.

*"* Med dcn hellige Gregorius er mecnt Pave Gregorius Magnus , död 60i , og det

paaberaabte Vcrh er hans Dialogorum libri IV. '

.
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si/stemet til Isidonis (C. 19. S. 45)*, det lidet der tales om In~

dien til en Bog om Indiens Undere , om hvilken Forfatteren siger,

at den for kort Tid siden var komnien Jtid i vort Land'' og sagdes

at viœre skrecen i Indien og sendt til Emanuel Grœkernes Keiser,

men at Mange mistœnkte den for Lögnagtighed (C. 8, 9. S. 19)^*.

En Deel endelig er Ugeledes öst af fremmede skrevne Kilder , men

som Forfatteren ikke angiver; dette gjelder isœr om de Stykker,

der indeholde Fortællinger af den bibelske Historie, hvor det tgdelig

'viser sig, at Bibelen selv ikke er den umiddelbare Kilde, — af Hel-

gen-Legender og af Verdenshistorien; hvortil ogsaa uden Tvicl kan

föies Meget af hvad der er talt om Kongen og hans Pligter, om
Domme og Straffe, om den himmelske Visdom, om Krigskunst, Vaa-

ben og Vaabenövelser. Men overalt, hvor Forfatteren har bemjttet

fremmede skriftlige Kilder, viser han en Selvstœndighed i deres An-

vendelse, der paa en vis Maade giver hans Arbeide ogsaa her Ori~

ginalitetens Prœg. Gives der end enkelte Stykker, som ere reent

ud oversatte, f.
Ex. Kongens Bön, der er indfört baade paa Latin

og Norsk (C. 3i. S: 128— í35) og maaskee Visdommens Tale (C.

56. S. 137— 139), saa er Oversættelsen dog saa fri, let og vel for-

met efter det oldnorske Sprogs Fordringer , at den ikke kan andet

end give et meget höit Begreb otn Landssprogets daværende Udvik-

liny og om Forfatterens Dygtighed til at benytle det. Forresten har

det endnu ikke lykkets at opdage de skrevnc udenlandske Kilder, som

Forfatteren har benyttet uden at nævne dem.

Kongespeilet har altid været anseet, og det ganske vist med
Rette, for en af den norröne eller oldnorske Literalurs störste Pry-

delser. Neppe fremtrœder i noget andet norsk eller islandsk Skrift

fra Middelalderen det norröne prosaiske Sprog i en mere ndviklet

Form, aabenbarer en större Rigdomsfylde og Dannelighed, eller be-

væger sig med mere Sirlighed. Hertil kommer at Skriftets Indhold

kaster et klart Lys over Nordmœndenes baade intellectuelle og ma-
terielle Liv i det Tidsrum, i hvilket det fremgik. Det fremstiller

for os de Sædelighedens , Klogskabens og Slebenhedens Grundsœt-

ninger, paa hvilke Nordmœndene i hine Tider troede, at det private

* Jsidorus Hispalensis (Biskop af Sevilla) , död 636. Her sirjtes til hans Verk

de natiira renim, kvilket findes i Isidori Uispalensis opera, Parisiis 1601 fol. p.

354—373.

*** Dette Skrifl liace vi nijs forhen omlalt, ofj bemœrkct , al det rimeligviis er dct

samme som, eller lif/ger til Grund for Beretningen om Jon Prcst, af hvilken en

fjammel dansk Oversœttelse er aftrijkl i „Danske Matja-An".
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LiD ligesaarel som Stalsstyrelsen burde bijgcjcs, og lader os i denne

Fremstilling spore en aandelig Udrikling , en Sands for Religion,

Sœdelighed, Ophjsnlng og Videnskabelighcd , saml en Dannelse og

Slebenhed hos Folket, i det mindste dets höiere Klasser, som man i

Middelalderen, almindelig betragíet som Barbariets Tidsalder, og i

Norge, denne Udkant af Europa, ranskeUg sknlde rente at finde.

Vistnok udtaler sig ikke i Kongespeilet dcn uorske Folkecharacteer

saa skarpt og upaavirket af fremmed Indfiydelsc, som i hiint gamle

IJigt fra líedendommen , hrormed vi i Begyndclsen af denne Fortale

har sammenstillet det, i Hdvamáí. Den riser sig afslcben red Chri-

stendommen og rcd Deelagtiggjörelsen i den almindelige europæiske

Dannclse; — men dcn fremtrœder desuagtet med saa megen Eien-

dommelighed, i saadan Samstemmighed med det norske Folkelir, som

del i Sogacrne skildres og i de gamie Lore ndtaler sig, at man ikke

el Öirblik kan betænke sig paa at kalde Skriftet i Aand som i Sproy

egte norsk. Det er derhos en litcrær Frcmbringelse , hvortil ikke

alene intet af de andre nordiske Folkcfærd , men neppe noget Land

i Enropa fra den Tidsalder og i Landcts cgct Sprog kan frem-

rise Mage.

At man i Norge slræber at gjöre ct saadant Vcrk saa tilgœn-

gcligt som muligt for Aldcrdomsforskerne og Sprogforskernc baade

i og udenfor Fædrenelandet, maa rel ansees at rære i sin fuldkomne

Ordcn; og hertil have ri troet at bidrage vort red at tilveiebringe

en Haandudgave i Grnndsproget , hrilken kunde rærc brugbarere og

i risse Dele ogsaa correctere end den ældre med laíinsk og dansk

Oversættelse forsynede, der ved Rector Halfdan Einarsons og Con-

ferensraad Jon Erichsens Omsorg udkom i Sorö 176S^. Skjönt

denne Udgave ncmlig er bearbeidet ikke alcne mcd stnr Lærdom,

men ogsaa med en for den Tid ganske ualmindelig Krilik og Omhu,

saa lader den dog — endogsaa fraregnet dens store Omfang , der

gjör den kostbar og mindre hændig og skikket til Benyttelse red

Underviisning — adskilligt tilbage at önske. Dertil rcgne vi for~

trinsriis den Maade hvorpaa Grundtexten er behandlet , idet den er

gjengiven hovedsageligen efter nyere Haandskrifter, medens de ældre

* TexUn fil denne UJgave vnr försl redigeret af Halfdan Einarson paa Island

efter de hedsfe Haandskrifler , som da fandles der; han har ogsaa skrevet den

latinshe Oversœttclse. Sideti hlev den hele Redaction i Kjöbenhavn omarbeidet af

Jon Erichsen, der tillige udarbeidede den danske Oversœttelse, og furfaltedc Indled-

ning, Anmœrhninger m. m. Bekostningeme ved Udgaven afholdles af denislandske

Kjöhmand Sören Pens. See Forlalcn ; jrfr. Grdnl. hisl. Mindcsmærker 3 B S. 265.
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kun ere benyttede for af dem at hente afcigende Lœsemaader , —
samt idet en Retskrwnlng er anvendt, som hverken holder sig strengt

til noget enkelt gammelt Haandskrift, eller er lempet efter visse be~

stemt gjennemförte Regler, dannede af det norröne Sprogs eiendom-

melige Natur. I nœrvœrende Udgare have vi strœbt at afhjelpe disse

Mangler, idet vi paa den ene Side, hrad Materien angaar, saagodt

som udelukkende have holdt os iil de œldste og bedsfe Haandskrifter,

og paa den anden Side, hvad Skrivemoaden angaar, have, i Lighed

med hvad der har været anvendt ved Udgaven af Fagrskinna og til-

deels ved den œldre Edda, benyftet en conseqvent Retskrivning, pas-

sende til det norröne Sprog i defs bedsfe Periode, og ikke heller

vœsentlig afvigende fra den i de œldsfe benyffede Haandskrifler,

Ved det sidste have vi isœr haft for Öie Udgavens Bestemmelse for

de Sfuderende til Brug ved Forelœsninger. Vi have af samme Hen-

syn troet at burde indskrœnke os til en Udgave af denblotte Grund-

text med de vigtigste afvigende Lœsemaader og et Sag- og Navne-

Regisfer, idet vi knnne henvise dem, som ville studere Bogen paa

egen Haand og mesf for Maleriens Skyld, til de meget nðiagtige

Oversœftelser samt d^ lœrde og höist oplysende Bemærkninger, som

findes i den œldre Udgave, hvilken vor ingenlunde rnaa ansees at

have gjort overflödig. Endogsaa Fortalen til hiin og den forudskik-

kede lafinske Disserfats af Jon Finnsson udvikler i flere Dele nœr-

m,ere, hvad vi i nœrrærende Fortale kun have korteligen fremsat om

Verkets Forfattelsestid og rimelige Forfaffer. Vi hare til Leftelse

ved Brugen inddeelf Bogen i Capifler, ved hvilken Inddeling vi over-

hovedet have taget Hensyn til den Indklædning, soin Forfatteren selv

har giref Skriffet, idet som offest i Dialogen et Spörgsmaal og

et Svar udgjöre filsammen et mindre Afsnif.

De Haandskriffer, som ere benyftede ved denne Udgave , ere

fölgende:

1. a) 3 Membranblade (s. Facsimile Pl. 1) indeholdende Sfykker

i det norske Rigsarkiv, fundne om et Fogedregnskab fra Lofofen,

Brudstykker af en Codex i stor Qvart (omfrent 40 Linier paa Si-

den), rimeligvis skreven i Norge i det I3de Aarhundrede. Da disse

Blade ere Lerninger af et fortrinligt Haandskrift , der i Refskriv-

ning og Sprogform staar forud for de övrige hidtil bekjendte Haand-

skriffer , have vi ikke alene troet at burde give Texten efter dem,

saavidt de naa, men ogsaa for övrigt lempe Retskrivningen effer

den i dem brugfe. Skriftens og Orfhographiens Egenheder sees af

Facsimilet. Förste Blad rect. begynder nærv. Udgave S. 6 Lin. 5
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ok hreinni fœzlu og ender S. 7 Lin. 32 ul' Ir'ikJí hmds; förste Blad

vers. hegijnder S. 8 Lin. 2i þau er til sefflbóta, og ender S. iO Lin.

i2 sitipan at ekCki). Andet Blad rect. hegijnder S. 16 Lin. 20 en

hvárgi þessi og ender S. i7 Lin. 2S at sól er liér; andet Blad vers.

heggnder S. 18 Lin. 31 vera kallaðr og ender S. 20 Lin. 5 jaínskjótt.

Tredie Blad rect. begijnder hvor andet slipper, altsaa S. 20 Lin. 5

sem hann bindr, og ender S. 21 Lin. 10 fyrir þá sök; tredie Blad

t>ers. hegynder S. 22 Lin. 13 þær keldur hal'a og endcr S. 23 Lin.

24 eitt mikit valti. h) Fragmenter af 2 Memhranblade (s. Facsimil.

2 Pl. 2, indeJwldende Stt/kket S. 151 Lin. 2^—32) i det norske Rigs-

arkÍD, fundne om et Fogedregnskah fra líardanger , Brudstykker af
en god Codex, rimeligcis skreven paa Island i Begyndelsen af dcl

iMe Aarhundrede.

2. Cod. Arnamagn. 243 fol. No. 2 ellcr B Mcmhr. (s. Facsimil.

i Pl. 2). Orthographien riser noksom, at den er skrercn i Norge;

dens Alder sœttcr I^cclor Cislason i hans Skrift .uin rrumparta ís-

hMizkrar tunffu i fornöld" S. XVIII til Bcgyndclscn af det 13de Aar-

hundrede. Skrifltra'kkcne og Forkortningcrnes Sjcldenhed vidne og

om en höi Alder; imidlcrlid fnides Formcr, der ellcrs tilhúre yngrc

Sprogmonumcntcr , f. Ex. Acc. Pl. syiii islf sonu, o. a. d. Paa
Grund heraf rorcr liidcrtcgncdc l'ngcr ikke at suHte Haandskriflct

saa höit op i Tidcn, mcn anlagcr dct snarcrc skrcrct c. 1300. Skrif-

tcn er smnk og tydclig , og Iiiilialcrne smiikl malede , som inedföl-

gcnde Facsiinilc riscr. Med Hcnsyn til Ildaiidskriflcts viange Egen-

hedcr i orlhographisk Ilcnsecndc cr det tilslrœkkeligt at hcnrise til

Gislasons nöiaglige Beskrivelse i foranförte Skrift S. XVIII— XXVI,
hvor ogsaa fnldstændige Skriflpröver findes anförte. Med Ilensyn til

de sidste kunne vi og hcnrise til Facsimilet. Spörgsmaal og Svar fin-

des hcr nöie aiitydede, oflc mcd lœngere Overskrifter, f. Ex. Sunr talar

snotrieofa; Faðir svarar fróðr liarðla o.d.; undertiden hlot i^unr, faðir,

hcgge forkortcde. Paa enkelte Steder er ogsaa i dcnne Ilensecnde

Feiltagelser indlöbne, saa at der staar y.faðir'' istf. „sunr"; Grundcn

synes at vœre den, at der oprindcligt, til Veiledning for den, der

malede Initialerne, har vœret tilskrevet med ganske smaa Bogstaver

p. d. e. pater, f. d. e. filius: og dette { har Maleren misforstaact som

Forkortning af „faðir". Nedcrst paa en af Siderne findes mcd en

Haand fra den andcn Halvdcel af 14de Aarhundrede fölgende Be-

gyndelse til et Conccpt til etDiplom: þet fe ollum monnum kuniii<^hl

þæm fein þetta bref fia æder hœræ quedi gudf ok fine at æk þor-

ftæin ioníTbn lenfmader a hadalande tok þueggia manne witne er og-



XV

miinder lauiiraníTon læth ganga a gran a þoftdagen ncft fyrir greg-
oriuf. Heraf maa man vel slutte; at Bogen paa den Tid ophevaredes

paa Hadeland. Andre Margimilier i slet Norsk fra en yngre Tids-

alder vise, at Bogen fremdeles vedblev at opbevares i Norge. Den
kom omsider i Arild Huitfehlts Eie, og denne forœrede den til den
bekjendte Jonas Jac. Venusinus. — Denne Codex have vi lagt til

Grnnd for nærvœrende Vdgave, naar undtages, hvad der er trykt efter

de nnder 1. a. anförte Memhranhlade, samt hvad der formedelst La-
knner er trykt efier de under 3. anförte. Hvad der saaledes mangler

i denne Codex, er fölgende: Indledningen eller förste Capitel, som
rimeligris aldrig har staaet her; dernœst mangler, paa Grund af en

Lakune paa 8 Blade i Codex, Cap. 6 fra Ordene muni þeim vel

gegna (S. 13 Lin. 31), samt hele Cap. 7, 8, 9 og Begyndelsen af
10 indtil um þau, þar sem þau (S. 21 Lin. 22), og da dette Haand-
skrifl har stillet Underne oni Island foran dem om Irland, indfalder

fölgeliy dette ogsaa i denne Lakune , og saaledes mangle Cap. 12,

13, 14 og 15; fremdeles mangler formedelst Lakune af 1 Blad fra

þína ok öll CS. 66 Lin. 11) indtil vera jafn hinum CS. 68 Lin. 20);
endvidere mangler ved en Lakune paa 3 Blade fra Ordene kaus mik

til (S. 163 Lin. 9) indtil Ordene þegar engi verðr CS . 169 Lin. 29)

;

endelig ophörer Codex med Ordene hverju hann eigi at svara 5". 171

Lin. 37. Desforuden findes paa to Steder mindre Lakuner paa
Grund af en Rasur af nogle Linier; den förste af disse Lakuner

indfalder S. 8 Lin. 34 efter spakastr og ophörer med en ef fé þitt

S. 9 Lin. 6; den anden indfalder S. 118 Lin. 13 efter eigi fróðh'g

og ophörer Lin. 23 med Ordene sé opt heyrð.

Hvor man har afveget fra dette Haandskrift , har man angivet

dets Læsemaade i Varianterne ved en Stjerne; dog er herved ikke

taget Hensyn til aabenhare Skrivfeil eller Udeglemmelser.

3. Cod. Arnam. 243 fol. No. 1, No. 10, No. 5, No. 6, samtlige

islandske Membraner fra det 15de Aarhundrede , hvilke dog hist og

her have enkelte Defekter og Lakuner. Den fuldslændigste i saa

Henseende er Xo. 1; med denne stemmer No. 10 temmeUg overeens;

No. 5 har i den förste Part af Bogen mest Lighed med No. 2,

derfor ere Underne om Island, der paa Grund af den store La-
kune mangle i No. 2, givne efter denne; No. 6 har af alle disse

den bedste Retskrivning og Sprogform, men udelader ofte sjeldnere

Ord og Udtryk, eller ombytter dem med andre. Alle disse ere be-

nyttede til Varianter, samt til at udfylde Lakunerne i No. 2, saa-

ledes at den af dem da er bleven lagt til Grund, der i det nœrmest
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foregaaende eller efferfölgende syntes at hav>e mest Overeensstem-

melse med sidsínœmte Codex. De ö'crige Niimmere under 243 fol.

ere deels kun Memhranfragmenter paa nogle Blade, deels Membraner

fra lOde og i7de Aarhmidrede samt Papirsafskrifter, hvilke dog af

og til ere blevne jevnförte. Lœsemaader, som ikke bestyrkedes ved

nogen af disse Codices , men som i den œldre Udgave maa skrive

sig fra de Haandskrifler, der paa Island stode til Einarsons Raa-

dighed, ere i nœrvœrende betegnede med ,,Udg.'"

4. Endelig findes i det kongelige Bibliothek i Kjöbenhavn et

Membranblad af en ypperlig Codex af' Kongespeilct , en tospaltet

Qvart med 2 7 Linier paa Siden, skreven i Norge rimeligvis i Slut-

ningen af i3de Aarhundrede nœsten uden Forkortninger. Dette til-

oversblevne Blad begynder med Ordene svá Iieimfikir frændr C^. 7 7

Lin. 29^ og ender med þónt hann só nijök vilr sjálfr ef j)at Iiaföi

CS. 79 Lin. i8). Fölgende meddeles deraf til Pröve:

filivf ad patrcni

þætta er vift aiiðfynt at ef þeffer aller ogspvo atburðir

konia i eitt hværl riki. þa tyniz j)at at vifu ef nokora rið

ftendr fu æve. En þo munu vift dœme til vera flicra at-

burða oc er þærf vif van at mikit illt oc marghfolld

ogæva nian af ftanda aðr en lukizl hvervetna. er flikir

alburöir kunnu at verða. Dat er nier nu oc fynt ef með

flikri Uííævo tynaz fiðir eða loph i einu hveriu riki fem

nu havið þer rœtt. þo at guð vili frælfa þat um fiöir af

ufriði oc bardagha oc fnui þvi unndir einn hofðingia.

æptir flika óró. þa nian þo folkit allt þat fem þa livir

eptir uhouæfct oc fiðlauft. oc man vift þuiva fva feni

þer foggðuð fyrr. hvartveggia goðra kenninga. oc þo

ftundum mioc harðra reffinga. Oc þo man fa er tæcr

viðr þvi riki þurfa langa ftund oc mikinn kraft. oc harð-

hendi aðr en þat riki kome i fama ft^ð er fyrr var.

Det bemœrkes, at i Varianterne adskiller „;" QSemikoJon) Lœse-

maader efter forskjellige Haandskrifter. Parentheser () omslutte

en Lœsemaade, naar den blot gjœlder et enkelt Ord, som i en an-

den Codex trœder i Stedet for det nœrmest foran anförte. Inde-

holder Varianten flere Ord, er Stedet i Texten, hvorfra den skal

regnes, betegnet med [.

Vi have, som allerede ovenfor antydet , troet at burde tilföie

denne Udgave af Kongespeilet som Anhang den mœrkelige Afhandling

om den norske Kirkes Forhold til Staten, hvilken tidligere sœrskilt

er udgiven af Conferensraad E. C. Werlaulf under Titelen Anec-



XVII

doton historiam Sverreri regis Norveíriæ illustrans. Havniæ 1815,

Dette lille Stridsskrifts Fdrfattelsestid lader sig med temmelig Sik-

kerhed bestemme. Hnor det nemlig taler om den Strid, der fandt

Sted mellem Norges Konger Eystein og Inge, Harald Gilles Sönner,

angaaende Besœttelsen af Bergens Biskopstol efter Biskop Sigurds

Död, Jieder det, at denne Begivenhed ikke laa fjœrnere i Tiden, end

at Folk, som endnu levede, knnde erindre den (S. i86^. Nu döde

Biskop Sigurd i Aaret 1156*; og netop 40 Aar senere, nemlig

ved 1196 — en Tid som godt passer til den anförte Angirelse —
naaede Striden mellem Kong Sverrer og de norske Biskopper med

Erkehiskop Erik i Spidsen netop sin störste Höide, i det de sidste

hei'irkede Pavens Band over Kongen og desuden reiste Baglernes

farlige Parti imod ham, medens Sverrer fra sin Side standhaftigen

baade med Vaaben og Ord forsvarede sin og Kongedömmets Ret.

Der er intet Tidspunkt i hele Norges Historie — isœr inden de

Grœndser af Tid, som Skriftets anförte Yttring medgiver — paa

hvilket Afhandlingens Tone og Skildringer saaledes passe som paa

den ovennævnte nemlig mellem 1196 og Sverrers Dödsaar 1202.

Til denne Tid har ogsaa Werlauff i Fortalen til sin Udgave henfört

Skriftets AJfattelse. Forfatterens Navn er os ubekjendt, skjönt det

ikke synes at have vœret det for Samtiden; i det mindste har man

Grund til at slutte dette af de Udtryk, som bruges paa et Sted (S.

188): „Men hvis der er Nogen, som siger, at vi ikkehave ret for-

tolket disse Ting (nemlig de Sœtninger, der i det Foregaaende ere

anförte af Decretalerne) da henvende han sig, hvis han vil, til os og

lade sig siden overhevise , saafremt vi faa svaret ham med gode

Grunde^'. Ved dette Skrift er der forövrigt visseligen Adgang til

at gjette paa Kong Sverrer selv som Forfatter, da baade Tanker

og Tone i det svare til hvad man af denne Konge kunde vente, og

han desuden, som bekjendt, havde faaet en geistlig Opdragelse.

Skulde man imidlertid finde, at den Indsigt i den canoniske Ret og

i Kirkens Historie, som i Skriftet lœgges for Dagen, er for stor,

til at man skulde formode, at Srerrer skulde have kunnet til-

egne sig den i sin Ungdom , eller vedligeholdt den nnder sit senere

urolige Liv, — saa maa man tillœgge det en af de norske Geistlige,

der trods Erkebiskoppens og Pavens Fiendskab mod Kongen vedblev

at vœre denne tro, og antage, at det er forfattet efter Kongens Op-

fordring og muligen under hans Tilsyn, for at oplœses offentlig til

Gjendrivelse af de Beskyldninger, hans Modstandere gjorde ham, og

* Islenzkir Annálar p. 64.
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af Geistlighedens overdrevne Anmassclser. Skriflrl cr faldkommen

populœrt , i det nemlig Citaterne af den canoniske Ret ikke alene

ere anförte paa Latin men ogsaa i norsk Oversœttelse. Vi riille

ikke udförligere omtale dette lille Skrift, da alt hrad derum kan

siges allerede er udmklet af Werlauff med den ham egne Skarpsin-

dighed og Lœrdom i Fortalen til hans Udgace, til hvilkcn vi henmse

vore Læsere.

Det inl lettelig sees, at ri red Vdgaren af dette lille Skrift

have brugt en ganske anden Fremgangsmuade end ved Kongespeilet,

i det nemlig Texten ordret er given efter dct . saavidt hidtil be-

kjendt, eneste gamle Haandskrift af den, hí'ilLet indtager 12 tvespal-

tede Sider i den arnamagnœanske Membran-Codex No. ií4 A. 4to,

og maa efter Bogstavtrœk og Retskrirning antnges at vœre fra det

14de Aarhnndredcs förste Halrdeel eller Midte'^. Heri er Wer-

lauffs Vdgave fulgt, efterat dog undertegnede , Munch, forud nöiag-

tigcu havde sammenholdt den med Original-Haandskriftet og hist og

her foretaget en nbetydelig Retlelse. Vor Mening kunde ikke være at

levere nogct bedre, end hvad der allerede hardcs fra Werlauffs kyn-

dige Haand, men vi önskede kun, at Lœseren af Kongespeilet skulde

stedse hare en let Adgang til denne Afhandliiig , med hvilken hiint

Skrift efler vor Formening staar i en saa nær Forbindelse. Vi have

i Margen tilföiet Tal, der bctegne Spalterne i Original-Haandskriflet

og red cn lidcn vcrtical Streg i Texten antydel Overgangen fra den

ene Spalte til dcn anden. Da flere af de forekommende latinske Ci-

* Egeiihœndige Oplegnelser afArne Magnussönvise, nl denher nœvnte Codex tilligemed

en anden, der indeholder det Kalendaritim, hvoraf Langebek i 5te B. af Scí'iplores

rcr. Dan'. I'ají. 385 nieddeler nogle nekrologiske Oph'gnelser, oprindeligen , förend

dct kom i Arne Magnussuns Eie, udgjorde een Code.r med No. 322 fol., der

indeholder en forfrinlig Afskrift af den nyere Gulalliingslor>, Byloven og Ilirdskraa.

m. m. Af andre Nolilser crfarer man, at den samlede Codex omtrent ved Aar

KiOO kaldles Slegethings-Lovbog , og saaledes i lœngere Tid havde hört hjemme

paa Ilálogdland, ligesom en Anlcgnelse fra ló.íO i Lovhogen viser , at Jon Si-

monssön, Lagmand paa Agder , fik Bogen af sin Broder, der havde vœrel Sog-

neprest (lurkcherrc^ nord i Salten. Disse Omslícndigheder , sammenholdle med

den , at Kalendariets nekrologiske Data angaa foruden et Par hongelige Per

soner, kun Medlemmer af den mœgtige Bjarkii-Æl , synes al gjöre det rimeligt,

at Bogeti engang har vœret ophcvaret paa Bjarhö eller idctmindste hos en af

Hr. Bjarne Erlingssöns og Hr. Erling Vidkundssöns Undergivne eller Tilhœngerc

i Hálogaland. Da hegge disse Magnater stode i el spœndl Forhuld til Geistlig-

hcden, er det heel rimeligt, at de kunde önske at besidde en Afskrift af det un-

der cn tidligere Fcide mellem den geistlige og verdslige Myndighed affattcdc

Slridsskrift.



XIX

tater af Decretalente indeholde Feil, der tistnok skyldes en senere

Afskriver, men som vi dog ikke have troet os berettigede til at for-

andre i selve Texten, saa have vi ved Slutningen tilföiet disse Ci-

tater med Decretalernes egne Ord efter Corpus juris canonici ed.

Boehmeri 1747.

Vi maa til Slutning hemœrke at nærværende Udgave afKonge-

speilet egentlig blev foranstaltet i den Hensigt at ledsage et Indhy-

delsesskrift fra det akademiske Collegium til en Vniversitetsfest i

Anledning af Hans Majestœt Kong Oscars Kroniug som Norges

Konge, hvilken var bestemt at finde Sted i Löbet af indeværende

Aar. Uforudseede Begivenheder have forvoldet, at Kroningen er

udsat til en senere uhestemt Tid. Da Udgaven imidlertid var sin

Fuldendelse ganske nær, og der ingen Grund syntes at være til at

lade den henligge i længere Tid upuhliceret, saa besluttede Colle-

giet sig til at lade den fölge Forelœsnings- Catalogen for indevœ-

rende Aars andet Semester. Det gjorde dette saameget hellere som

et Savn for den sfuderende Ungdom derved hlev afhjulpet, da nem-

lig Kongespeilet hörer blandt de Skrifter, hvilke det er paalagt at

læse og opgive til philologisk Embedsexamen, og en Udgave deraf,

som kunde være brugbar ved Forelœsninger, ikke tilforn fandtes.

Christiania, i Juli 18Í8.

R. Keyser. P. A. Munch. C. R. Unger.
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SPECULUM REGALE.

Ek leidda allar iðróttir fyrir augu hug-ar, ok rannsakaða ek

með athygli alla siðu hverrar iðróttar, þá sá ek mikinn fjölda niœðask

í villistigum^ þeim, er frá hölluðu siðligum þjóðgötum [í villiáttir

úsiða^, ok týndusk^ í libyggiligum dölum þeir, er þá stigu géngu, er

mest lágu forbrekkis^ þvíat þeir þreyttusk af langri mœði runnins

vegar ok höfðu eigi brekkumegin til uppgöngu, ok eigi fundu þeir

gagnstigu þá, er þá mætti leiða til þjóðvega siða.

Sá íjöldi sýndisk mér týnask með ýmsum atburðum: sumir fyrir

fáfrœði sakir, þvíat villistígar váru svá mjök troðnir, at þeir sýndusk

fýsiligstir at ganga, ok hugðu fáfróðir menn, at þat væri þjóðgötur,

þvíat þar var mestr fjöldinn á; en sumir týndusk fyrir leti sakir ok

rœktarleysi'* ; sumir hræddusk háð ok spott, ef þeir géngi sér einir

at vegum; en sumum gékk til þrályndi ok illska með ýnisum girndum.

En þá er ek hafða sét hafnan siðsemi ok tjón hafnanda, þá

hugða ek með mér, hvern stig er ek skylda ganga þann, er ek yrða

eigi einn saman á staddr á þeim veg, er ek tœka ganga; þó eigi þá

stigu, er ek sá flesta þreytask á, at eigi mœddi niik brekkumegin, ef

ek fýstumk aptr at hverfa.

En með því at faðir minn var lifandi ok unni mér vel, þektisk

mér at leita hans ráðagerðar, heldr en ek tœka þat ráð með skjótu

áliti, er hánum sýndisk eigi. Ok rann ek til föður mins skyndiliga,

ok birta ek fyrir hánum alt mitt erendi. En fyrir því at faðir minn

var bæði vitr ok góðviljaðr, þá fann ek hann í góðu skapi, þegar er

hann heyrði, at þat var erendi mitt, at leita nýtra^ siða; ok lofaði

hann mér at spyrja slíks, er ek vilda, um siða athöfn eða grein i

hverri iðrótt; ok hét því at gera mér alla siðu kunna til hverrar

iðróttar, er ek spurða, þá sem makligstir væri hverri iðrótt at fylgja;

ok hann hét at sýna mér til viðsýndar þá villistigu, er flestir byrja

með upphafi, þeir er snúask frá siðligum þjóðvegum; ok svá hét hann

villustigura 2) ok leiddu í villu ok úsiðu (villuþokur úsiða) ^) allir tilf.

*) defi trykte Udgave indskyder her: en sunuini þótti einsligt at ganga

aðra vegu en þá er flestir géngu *) týndra

1



2 Cap. 1.

at sýna mér gegnliga* gagnstigii, þeim cr aptr vilja hverfa af viUi-

áttum^ til þjóðvega*.

En því næst byrjaða ek rœðu mína með upphafligri spurning

um kaupmanna iðrótlir ok þeirra siðu. En at lokinni þeirri rœðu ok

spurningum ok fengnum svörum, þá dirfðumk ck í rœðu ok spurningum,

ok steig ek hátt upp til iðrótta umrœðu, þviat ek tók })ar næst at

spyrja ok forvitna um konungliga siðu ok annarra stórhöfðingja ok

þeirra manna, er þeim fylgja eða þjóna. Ok eigi lét ek með öllu

úspurt um lærðra manna iðróllir cða þeirra siðu. En þó lauk minni

spurning meö |)ví, at ek rœdda um iðrólt bónda ok fjöhnennis þcss,

er land byggvir, ok þeirra siðu ok athæfi.

En þá er ek hafða fengit gnóg svör ok vitrlig af munni föður

mins um alla hhiti, er ek spurða, þá váru nær staddir göfgir mcnn

ok spakir, þeir er heyrðu mína spurning ok hans vitrlig andsvör ok

sannlig; þá báðu þeir þess, at ek skylda alla okra rœðu skrifa ok

bókselja, at eigi yrði sú rœða svá skjólt með Ijónum, sem [vér þögn-

uðum-*, heldr væri lion þá mörgum nytsamligt gaman, er eigi máttu

halda skemtan af oss, er nær várum þeirri rœðu.

En ek gerða bæði cptir bœn þeirra ok ráðum, ok studeraða ek

mikit í þeim rœðum með athugasamligu minni, ok setta ek allar þær

rœður í eina bók, cigi at eins til eyrna gamans ok skjóllindrar^

skemtunar þeim er heyra, heldr til margfaldrar nytscmdar öllum þeim,

er með réttum athuga nema þessa bók ok fylgja því öllu vel, er

býðr® í bókinni. En bókin er svá gör, at þó mun fróÖIeikr í þykkja

ok skemtan, ok þó mikit gagn, at þat sé vel numit, ok gætt eptir því

er ritat er í bókinni. En sá er hann hefir fulla skilning ok rétta, þá

verðr hann þcss varr, at sú er meiri bók er glósa þarf en hin er

rituð cr.

En bókinni cr gefit fagrt nafn, þvíat hon heitir Speculum
regale'^, eigi fyrir drambs sakir þess er ritaði, ncma fyrir þá sök

at þeim skyldi þykkja girniligri til náms er heyrði, ok fyrir þá sök

aðra, at hverr er forvitnask vill um góða siðu eða hœvesku, eða fögr

ok sannlig orðalög, þá mun hann þar finna ok sjá í bókinni svá sem

margar líkncskjur cða allskyns smíði í skírri skuggsjá. En íyrir því

heitir konungs skuggsjá, atþar er víst ritat um konunga siðu sem

annarra manna, enda er hann hæstr at nafni, ok á hann at fylgja

fegrstum siðum, ok hans hirð ok allir aðrir hans þjónustumenn, at

allar þjóðir taki af þeim góð dœmi til ráðvendi ok góðrar meðferðar

geiigiliga -) villustigum ^) mannkosta tilf. Udg. •*) sem verðr þegna

þögn ^) skjótrar *) boðar ") eða konunglig skuggsjá tilf. Udg.



Cap. 2. 3

ok allra annarra hœvoslíra siða. Eiula á konungrinn hvcrr sem einn

íit sjá opt í þessa skuggsján, ok líta fyrst á sjálfs síns siðu, ok J)ví

næst allra annarra f)eirra, er undirhánum eru; sœma alla J)á,
ero-óða

siðu hafa, en temja |)á til góðra siða með aga, er eigi megu ógnar-

hnist numit fá. En þóat þat nafn- sé heldr á, at konungs skuggsjón

sé kallat, þá er hon þó skipuð öllum at heimild svá sem ahnenningr,

þvíat hverjum er kostr í at sjá, er vill, ok skygna, hvárt er heldr

vill, um siðu sjálfs síns eða alla aðra siðu, þá er þar má í finna, ok

þ(ss vænti ek, at sá mun eigi úfróðr vera taldr eða með úsiðamönnum,

er vel fylgir því öllu, er þar má í finna, ok til hans siðar hœfir^,

hvat manni scm hann er at tegund"^ eða nafni.

En ef nökkurir girnask eða forvitnask at heyra eða nema þessa

bók, þá er eigi nauðsyn at forvitnask þess nafn, eða hvat manna sá

var, er samansetli ok ritaði þessa bók, at eigi berisk svá til, at nökk-

urr hafni þvi, scm til nytsemdar má þar i finnask, annathviirt fyrir

háðungar sakir eða öfundar, eða einshvers fjándskapar við þann

er gerði.

En þess viljum vér gjarna beiða, er öllum er vel veitanda, at þeir

góðir menn, er bókina heyra vandliga með athygli, þá rannsaki með

réttu áliti, ef nökkurir hlutir finnask þeir, er nauðsynligir þykkja bók-

inni'Vera, ok þar eru eigi áðr í settir, annalhvárt um siða athöfn eða

vitrlig ok viðrkvæmilig orðalög, þá auki til með góðri skipan; svá

ok ef nökkurir hlutir finnask þeir þar í skipaðir, er spilla þykki fyrir

bókinni, ok vár skipan^ hcfir ofmælt, þá doemi þat með sannsýni af ok

bœti með góðum vilja yfir vára fáfrœði, ok virði vel ok góðgjarnliga

fyrir oss várt starf; þvíat eigi störfuðum vér fyrir drambs sakir, heldr

fyrir góðvilja sakir við alla þá, er þurfa [þykkisk ok girnisk* slíks

fróðleiks.

En þá er ek gékk til fundar við föður minn um þenna spur-

daga, er nú höfum vér um rœtt, þá lærða ek alla í fyrsta orði, er

ek kvadda hann, hversu hverjum byrjar at kveðja eða niæla við

sinn föður.

//. Sonr. Góðan dag, herra minn! Ek em svá kominn til

yðars fundar sem byrjar hlýðnum syni ok lítillátum, at finna ástsam-

ligan^ föður ok göfgan, ok vil ek þess yðr biðja, at þér hafit þolin-

mœði at hlýða þeim hlutum, er mik fýsir at spyrja, cn lítillæti at

svara með góðfýsi spurðum hlutum.

Faðir. Með því at þú ert cinga^ son minn, þá líkar mcr vel,

^) horfir 2) tign ^) skanimsýni *) þykkjasli ok girnask ^) ástsanian

*) reítet for einka

1*
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atþú komir opt til inins fuiular, þvínt skylt væri tal okknrt um marga

hluti; ok vil ek gjarna hlýða þvi, er þúviltspurt hafa, ok veita and-

svör þoim hlutum, er ek em með skynscmd spurðr.

Sonr. Ek heyri þat alþýÖu vitni, sem ek ætla satt vera um

vizku yðra, at varhi fái vitrara mann í þessu landi, en þér erut, til

allrar speki, þvíal til yðarrar orlausnar stunda allir þeir, er vanda-

málum eigu atskipta; enda heyri ek ok, at svá væri, þá er þér várut

með koiiungum, at í yðrum munni þóttu^ vera öll huidráð, svá hifrmál

ok sættargerðir ok allskonar speki. Nú mcö þvi at ck em hœfiligr

arfi yðarr til íjárgæzlu, þa vilda ek ok gjarna vcrða nökkurs- hlut-

takari af arfi spektar yðarrar, ok vilda ek at þér lærðit mik, hvert

stafrof eða upphaf, er ek mega^ þat nema af yðr, [at ek mcga þaðan

af lesa allar ritningar"* mannvits yðars, ok svá stiga ek í yður fót-

spor; þviat ek vænli. ef yðar missir við, at margir muni-^ á þat

stunda, at þcr munit mik lærðan hafa cptir yðrum siðum.

Faðir. þcssum rœðum þykki mér hæ^ði golt at Iilyða ok [em

ck þó fúss at^ svara; þviat þat er u\cv mikil huggan, at ek hefi lil

þess leift eplir mik stór auðœfi, at réttr son minn skyli^ eplir mik

njóta*; þvíat ek munda varla virða sem minn son væri, þóat ek hefða

getinn, ef fiíl væri. En ef þú vilt nema mannvif, þá vil ck sýna þcr

þann grundvöll, er upphaf er allrar spcki, cptir þvi sem cinn hufuð-

spckingr hefir mælt: þat er upphaf speki at hræ^ðask almáttkan guð.

En hann skal þó eigi hræðask sem úvin heldr með ástarhræzlu, svá

sem guðs son læ^rði þann er spurði, hvat væri upphaf boðorða, cn

guðs son vísaði hánum til þcirrar ritningar, cr svá mælti: elskaðu

guð af öllu hjarta þinU:, ok af öllu afli þinu, ok af öllum mælti þinum.

Nú skal guði unna umfram hvetvetna, cn hræðask guð^ hvert sinni,

er maðr girnisk raugra hluta, ok láta [þó laust ranga^*^ girnd fyrir

guðs sakir, þóat maðr hafi dirfð á at halda fyrir manna sakir. jVú

nieð því at þú leitar, hvat stafrof cða grundvöUr sc tii spektarnáms,

þá cr þetta eift satt upphaf ok ckki annat. En sá er þetta nemr ok

gætir, þá missir sá^^ eigi sannrar spektar ok allrar gœzku.

Sonr. |)etta cru vist ástsemdar ráð, sem af yðr er ván, ok

er þó goft ok auðnæmligf^^ hverjum, er gipta fylgir, en þar munu

þó margir hlutir vcrða fylgja, þcir er til iðrótta hcyra^^, ef maðr

skal vitr heita.

') þótti* -) nökkut ^) inætta ^) er þaðan af læsa ek aðalritningar

*) munu *) udel. '') skal ^) þó raeiri geðfró, at hann leggi silt eptir

mannviti ok nytsemdum indshyder Udg. *) hann i") sér þó lausa

rangliitliga ") hann '-) auonæmiligt ^^) hœfa
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Faðir. þctta er iipphaf allra góðra hlula ok stafrof, en af

slafrofi kynnask allar bœkri, ok er æ því betr, er fleiri iðróttir fylgja

|)essu*; JjYÍat af iðróttuni verðr niaðr fróðr,^ með hverju athæfi er

hann vill siðan lifa, hvárt er [heldr er, at hann^ vill vera konung-s

maðr eða bóncli eða kaupmaðr.

///. Sonr. Með því at ek em nii á léttasta aldri, J)á fýsumk

ek at fara landa mcðal^, J^víat ek treystumk eigi til hirðar leita fyrr

en ek hefða sét aniiarra manna siðu áör. Nú er þetta fysi mín, nema

|)ér leggit annat ráð til [við mér^.

Faðir. þóat ek jiafa heldr konung-smaðr verit en kaupmaðr,

J)á vil ek J)á iðn eigi fyrir J)ér lasta, fyrir því at til þess veljask opt

hinir beztu menn. En þat varðar miklu, hvárt maðr likisk heldr

þeim, er kaupmenn eru réttir, eða þeim er sér g-efa kaupmanna nöfn,

ok cru þó mang'arar eða falsarar, selja ok knupa rangliga.

Sonr. ]>at mundi mér vel gegna at líkjask þeim, er vel væri,

fyrir því at þat mun sýnask verr en ván væri til, ef yöarr son liktisk

þeimj er eigi va^ii'' vel. En hvers sem mér verðr af^ auðit, þá fýsir

mik þó, at þér gerit mér kunna þeirra manna siðu, er vel þykkja

vera í þeirri iðrótt.í

Faðir. Sá maðr er kaupmaðr skal vcra, þá verðr hann

leggja sik í margan lifs háska, stundum í hafi en stundum í hciðnum

löndum, en næsta jafnan með úkunnum þjóðum, ok þarf [maðr jafnan

leiða at huga, at hann sé þar vel, sem þá er hann staddr*. Nú
þarf hann í hafi mikinn ofléttleik ok hraustleik.

Kú ef þú ert staddr í kaupstöðum, eða livar sem þú ert, þá

ger þik siðsaman ok léttlátan^; þat gerir mann vinsælan við alla góða

menn. Ven þú^" þik árvakran um morna, ok gakk þegar fyrst til

kirkju, þar sem þér þykkir bezt fallit at hlýða tiðum, ok hlýð þar

öllum dagtíðum ok messu þegar eptir óftusöng, ok bið þá meðan^^

fyrir þér með sálmum þínum ok þeim bœnum, er þú kant. En at

loknum tiðum gakk þú [út ok skygn^- um kaup þin. En ef úkunn

eru þér kaup í bœ, þá skygn^^ þú vandliga at, hversu þeir fara með

sínum kaupum, er mestir ok beztir kaupmenn eru kallaðir. |)at skalfu

ok varask um allan þann varning er þii kaupir^-*, at hann sé allr

úspiltr ok flærðalauss, ok fyrri rannsakaðr en þú^^ festir kaup þitt

^) bóklistir -) |)essuin =') liann hcldr ^) ímilli ^*) iidel. '^) er ')

J)ví lilf. ^) jiifnan þat at hiigsa, at hann sé þar vcl staddr, scni hann

er ^) rcttlátan '") udel. '') iimcðan ^-) at sUyeiia ''') hu<r»a

'^) olí seh- tilf. '^) kaupir eða tilf.
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til fulls. En öll þau kaup er þu kaupir, þá liafðu jafnan nukkura

ijkilanionn ilijá, þá cr váttar sé, hversu þvi kaupi var keypt.

Nú skalt þú at kaupum þinum fara^ alt til döffurðarmáls eða

miðs dag-s-, ef svá berr nauðsyn til, en siðan o-akk þi'i til matar þíns.

Dorö þilt skaltu vel búa með hvítum dúkum ok hreinni fœzlu ok góðum

drykk. Get þér vel at borði þínu, ef þú átt þess kosli; en eptir mat

þá görðu annattveggja^, at þú sofna litla hríð, eða elligar gakk"*

nökkura hríð ok skemt þér, ok sésk um, hvat cr aðrir góðir kaup-

menn hafask at, eða nökkurr nýr varningr sé sá kominn til bœjar, er

þér sé nauðsynligr at kaupa. En cr þú kemr aptr til herbergis þíns,

þá rannsakaðu varning þinn, at hann verði eigi siÖan fyrir spellum,

er hann kemr þér i liendr ; cn ef spcll eru á, ok skallu þann varning

selja, þá leyndu eigi þann er kaupir: sýn hánum þau spell sem á eru,

ok semit síðan kaup ykkart sem þit megut, þá heitir þú eigi svikari.

Mct ok varning þinn alUm í golt vcrð, ok þó þvi nær sem þú sér

[at taka mun, en cigi or liófr^, þá hcilir þú cigi mangari.

En þat skaltu víst hugleiða, at á hverri stundu er þú mált þik

til tœma, at minnask á nám þilt ok allra mest um lögskrár^, þvíat

þat er raunar, at aUra manna^ vil er minna cn þeirra, er af bókum

taka mannvit, þviat þeir hafa flest vitni til sins fróðlciks, er bezt eru

lærðir. Gör þú þcr allar lögskrár kunnar, en meðan er þú vilt kaup-

maÖr vera, þá þarftu cngan rctt þcr mcir annan kunnan gera en

Bjarkcyjar rctl. En cf þcr cru lög kunn, þá vcrðr þú eigi beittr

úlögum, ef þú átt málum at skipta við jafnmaka þina®, ok kantu at

lögum svara öllum n:álum.

En þóat ck rœða flcst uin lögmál, þá vcrðr engi maðr alvitr^,

nema hann kunni góða skilning ok hált á öllum siðum, þar sem maðr^**

vcrðr staddr; ok ef þú vilt vcrða fullkominn í fróðleik, þá nemdu

allar mállýzkur, cn allra helzt lalinu ok völsku, þvíat þær tungur

ganga viðast, cn þó týndu eigi at hcldr [þinu máli eða^i tungu.

IV. Sonr. GuÖ þakki yðr, herra minn! at þér sýnit oss svá ást-

samliga frændscmi, at þcr sýnit mcr alla þá hluti, cr mér væri nauð-

synligir, ef ek bæra giptu til at nema, eða muna cptir, ef numit yrði.

En ef yðr sýnask nökkurir hlutir enn nauðsynligir þessarri^'^ rœðu,

þá vil ck gjarna með athygli til Iilýða.

Faðir. Eru enn þeir hlutir, er varla^^ mh missa i þcssarri

rœðu, ok má þó vel lúka með [skjótri rœöui-*, ef svá sýnisk. Vendu

') starfa -) iiiiðdcgis ^) annathvárt* ^) þii úii- fUf. «) at t'aka má ekki or

liófi* «) lögbœki" >) annarra* «) jafnoka þinn* ») til fulls vitr* i")

hann 1
') þinni^" ' -) eptir þessarrar*; í þessarri i^)cigi* i^) fám orðum*
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])ik jafnan* sem vakraslan mátlii, ok J)ó svá, at eigi spilli heilsii þinni.

Vendii J)ik sjaldan hryggvan, þvíat hrygt hugskot er jafnan sjúkt;

heldr verðu jafnan blíðr ok léttlátr^ jafnhugaðr ok eigi mislyndr.

Verðu lastvarr sjálfr, ok kenn hverjum manni gott, er þat viU af J)ér

nema, ok þýðsk jafnan ena beztu nienn^. Gæt J)ú vandliga tungu

J)innar, þvíat^ J)at er virktaráð, fyrir því at tunga |)ín má sœma {)ik,

ok tunga þín má dœma J)ik; ok þóat þú verðir reiðr,
J)á mæl þú

fátt ok eigi bræðimæli, J)víat citt orð má {)at mæla í bræði, ef maðr

gætir eigi, er síðan vildi hann með guUi keypt hafa, at úmælt væri.

Enda veit ek enga |)á hefnd, Jx') göri margir, er niaðr fremi* minnr

sjálfan sik á, en hann deili illum orðum við annan, þóat hann eigi

úsætt [at skipta við hann^, |)at skaltu ok víst vita , at engi er einn

œðri kraptr eða sterkri, en maðr fái vel hept tungu sina frá munneiðum

eða iUyrðum, eða sögvísi ok öllu^ tunguskœði. En ef J)ér verðr

barna auðit, J)á láttu ekki J)itt barn iðróttalaust [verða upp alit^, fyrir

því at J)á er ván, at maðr fái haldit sik helzt sjálfr til mannvits eða

iðrótta, J)egar hann tekr sjálfræði, ef hann verðr ávita^ í œsku, meðan

hann er undir ráðningu^.

Enn eru þeir hlutir, er J)ii skalt svá flýja ok varask sem fjáud-

ann sjálfan, J)at er drykkja^*' ok tafl, ok portkonur, ok þrætur ok

kast um viðlögur^^, J)víat af f)essum grundvöllum timbrask enar mestu

höfuðúgæfuri'^, ok fáir einirmunu lengi lastalausir eða glœpa, ef eigi

varask J)essa hluti.

Nemdu vandliga birting lopts ok gang hiniintungla, dœgrafar

ok eyktaskipan^^ , ok kunn vel at skilja ok marka, hversu J)verr eða

vex úkyrrleikr sjóa^*; J)viat þat er fróðleikr ok J)ó nauðsynligt at

kunna J)eimi^, er farmenn skulu vera. Gerðu J^ik tölvísan^^ vel, [J)at

j)urfu kaupmenn mjök^^.

En ef J)ú verðr J)ar staddr, sem umboðsmaðr er konungs eða

annars höfðingja J)ess, er þar hefir landstjórn, semþáverðr J)ú staðinn,

þá gör J)á J)ér at vinum, ok ef J)eir fremja nökkur nauðsynlig útboð

af hendi landshöfðingja, J)á ver þú greiðr í [útboðum öllum ok^®

framlögum, at eigi haldir þú til þess siuám hlutum, at þú týnir stórum.

Ver þú ok um þat varr, at konungs sakir komi eigi í pung þér, þviat

þú veizt eigi, nema sá verði fégjarn er til saka gætir, ok er verra

1) æ* 2) at til návistar* tilf. ^) ok vit at* *) fremr* *) við jafningja

sinn* *) öðru* tilf. ") upp verða fœtt; upp fœðaslv* ^) nökkurs

áskynja* ') aga* '") ofdrykkja ") köst ok viðlögur *-) iigiptur*

'*) ættaskipan* ^^) sjóar* i'^) þcir '*) talvísan* ^^) þess þurfii

kanpincnn mjök við* '*) litboða
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siðan^ at biðja en fyrir öndverðu [við at sjá^. Sittu ok ahlri lengi

yfir varningi þínum, efþú mátt með réttu verði brotlkoma, þvíat þat er

kaupmanna aðaF, at kaupa jafnan ok selja síðan skyndiliga fram á leið.

En ef ])ú skalt kaupferð þina yfir haf búa, ok áttu skip sjálfr,

þá bræð vel skip þitt um haustit ok lát standa undir bráði um vetrinn,

ef svá má vera. En ef svá siðarlig-a kemr skip til hlunns, at cigi má

um haustit bræða, þá bræð þat at öndverðu vári, ok hit vel þorna

síðan. Eigðu ok 1 góðum skipum jafnan hlut, eða elligar [eigðu

ekki*. Ger ok skip [)itt fýsiligt*, þá veljask góðir menn til, ok verðr

[)á rifskipat. Bú ok jafnan skip þilt at öndverðu sumri, ok far meðan

bezt er sumars, ok haf jafnan öruggan reiða á skipi J)ínu, ok ver

ahh'i um haustum h'ugi í hafi, cf J)ú mátt sjálfr ráða. Gæt vel ailra

|)essa hluta, þá er^ ván at hlýði með guðs miskunn. þat skaltu ok

vist^ hugleiÖa, at aldri gangi sá dagr yfir |)ik, at cigi nemir pú

nuKkurn hlut [)ann cr [)cr sé gagn í, ef þú vilt [allvitr heita^; ok

gersk^ eigi J)cim líkr, er þat þykki úsœmd vera, at^*^ annarr segir

eða kennir J)cim þá hluti, er þeim væri mikitgagn í, efþeir næmi**;

láttuþér jafnmikla sœmd at ncma sem at kenna, ef þú vilt allfróðr hcita.

Enn cru þcir hlutir i sniáku^'^, er hugleiða þarf. Ilvert sinni

er þú fcrr^^ í haf, þá hafðu'^ tvau liundruð vaðmála cða J)rjú með

þcr á skip^'^, þau cr til scglbóta sc fallin, ef þarf til at taka, nálar

margar ok œrna þræðr eða sviptingar; þóat slikt sé smáligt at geta,

[þó er J»at opt at^^ til slíks þarf at taka. Saum þarflu ok mikinn

á skip at hafa jal'nan mcð þér, svá stóran scm þyi skipi hœfir, er þá

hcfir þi'i, hvártvcggja rcksaum ok hnoðsaum. Sóknir góðar ok smíð-

aröxar^^, skolpa ok naíVa, ok öll önnur þau tól, er til skipsmiðar þarf

at hafa, J)essa hluli alia cr nú Iicfi ck nefnda, þá skaltu jafnan

minnask at hafa á skip mcð þcr, cf^*^ þú fcrr kaupfarar ok áttu sjálfr

skipit. En ef þú kemr til kaupstaðar, ok skaltu þar dvcljask, þa tak

J)ér þar herbergi, sem þú spyrr spakastan húsbúanda í bœ ok vin-

sælastan bæði við bœjarmcnni^ ok konungsmenn. Hafþik vel jafnan

at mat ok at klæðum, ef þú átt þcss kosti; haf ok aldrigi úspaka

mcnn eða svarfsama í mötuneyti með þér cða í sveit. Vcröu sjálfr

scm spakastr, ok þó svá at eigi þolir þú skcmdir [eða stóra brigzla-

staði^" fyrir ofbleyði^^ sakar. En þóat nauðsynligar sakar þröngvi

') síns 2) síns at gæta ') óðal ^) eig ckki í '•) ok sýniligt tilf.

«) helzt tilf. ") vita ok tilf. «) alvitr veia «) ver i") er i^)

nenia '-) smálka i'') á skip <i7/'. »^) ein tilf.
i"*) skipi ^*)

þá er þat þó opt er ''') smiða œrna^- ^*) er* '*) borgarmenn* '")

cr til stórra brigzla slandi -') bleyði
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|)ik^ til úspektar, |)á gcrsk þú [oig-i bráðr í herniiuni fyrr en^ J)ú sér,

at vel verði framgengt ok þar konii niðr sem makligt er; en eig-i

skaltu hlauprífr gerask, ef J)ú sér at e'igi iná framkvæmt verða, ok

leita þú þinnar sœmdar þóat síðar verði, nema hinn bjóði^ svá, at þú

sér vel sœmdr.

En ef fé þitt tekr mikinn vö.xt*, þá skiptu þvi til félags i aðra

staði, þano-at sem þi'i ferr eigi sjálfr, ok ver þú^ vandr at félagsmönnum.

Jafnan skalUi ahnáttkan guð ok ena helgu niey Maríu láta eiga nökkut

í félagi með þér, ok þann helgan mann er þú [hefir optast á kaUat^ þér

til árnaðarorðs; ok gæt þcss fjár vandliga"^, er helgir menn eigu með

þér, ok íœr þat jafnan tryggliga til þeirra staða^, er þat var til

gefit^ fyrir öndverðu.

En ef þú átt alhnikit fé í kaupferðum, þá skiptu því í þrjá

hluti^^; h'gg einn hlut^^ í félag við þeim mönnum, er jafnan silja í

kaupstöðum ok sé þar^'^ tryggvir ok kunni vel við kaup. En tveim

hlutum skiptu í ýmisligari^ kaupferðir, þá er sízt ván, at alt verði

senn fyrir tjónum, er^-* í mörgum stöðum er fé þitt senn, ok er þá

ván helzt, at í uökkurum stöðum haldisk, þóat íjárháskar kunni [iðuliga

at^^ berask. En ef þú sér at alhugati^ tekr fé þilt at vaxa stórum

í kaupförum, þá tak þú af tvá hluti ok legg í góðar jarðir, þvíat sá

eyrir þykkir optast víss vera, hvárt sem heldr er, at hánum^^ er

sjálfum auðit at njóla eða frændum hans. En þá máttu gera hvárt er

þér sýnisk við enn þriðja hlut, at hafa í kaupferðum lengr, eða viltu

alt í jarðir leggja. En þóat þi'i vilir fé þitt lengi hafa í kaupförum,

þá hættu sjálfr at leggjask í höfeða í kaupfarar landa á meðal, þegar

er fé þilt er fullvaxta^*, ok þi'i hefir rannsakat siðu manna sem þér

sýnisk; ok mun vandliga alla þá er þú sér, hvárt sem eru góðir eða

illir. Mun illa siðu til viðsýndar, en alla góða siðu til nytja sjálfum

þér ok öllum þeim, er af þér vilja nema^^.

V. Sonr. þat er víst nauðsynligt hverjum þeim, er forvitnask

vill slika hluti, sem nú hafi þér um rœtt, atskilja vcl hvat [mestverðr

nema'-^^, ok muna vandliga síðan eptir, þat sem hann heyrir. En með

því at þér gátut litlu fyrr í yðarri rœðu þeirra hluta sumra, er [ek

skiF* eigi með hverjum hælti fram fara, ok hefi ekþó [leitt at huga'^^

með mér, þat er um birting lopts^^ ok úkyrrleik sjóar; nii með því

') þci- -) })ví at eins br. í h. at ^) vili bœta ^) í kaupfcrðum* ít'//'. *) þó

*) hcitr optast á* ") rœkilifra* ^) þess staðar ^) heitit* i") staði i')

þriðjung* '=)þeir* '

') ýmisliga staði ok* ^^) cP i^)optat at* **)

alogat '') manni* is) fnHvaxit ^«) ok vel göra* tilf. -•') mælt

verðr* =0 •"«'> skilsk* -") huglcilt ok athugat ^^) ok himintungla tilf.
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at |)ér báðut* at nema þá hluti, ok kölluðut fróðleik í, ef numit yrði;

enda skil ek eigi áðr en ek heyri görr skihit fyrir mér, enda veit

ek eng'an þann visan meistara, er jafnffóðan vilja niun hafa til at læra

mik um þá hluli scm sjálfa yðr; fyrir þvi vil ck mcð lcyfi biðja yðr

at J)ér lengit^ með því þessa rœðu, at ck yrða^ nökkut fróðari um

þá hluti, hversu þverr eða vex birling lopts eða gangr himintungla,

dœgrafar eða eyktaskipan^, ok aHra helzt um úkyrrleik sævar, hvat er

vcldr hans mislyndi, at hann sýnisk stundum í svá mikilli bliðu, at

manninn girnir til við hann at leika nn'sserum heilum^; en þvi næst

sýnir hann svá mikla rciði ok illsku, at hann þrætir til íjár ok til lifs

þeirra, er við hann skipta. Nú hugða ck þat, þóat sólin fyldi rásir

sínar eptir fyrirsettri skipan, at ekki mundi þat ráða hrœring hafsins.

Nú ef yðarr [er vili^ til at skýra þessa hluti gerr fyrir mcr, þávilda^

ek gjarna með athygli til hlýða.

Fadir. þat má ek vcl gera, eptir J)ví sem ek hefi heyrt or

fróðra manna munni, ok nu'r J)ykki likast vera eptir J)ví viti sem

guð hefir mcr gcfit. Sól hefir fcngit fjölskylt cmbætti, J)víat hon skal

lýsa allan heim ok verma, ok glcðjask ýmsir staðir hcimsins við hennar

nærkvámu, en svá berr rás hcnnar til, at hon firrisk þá slaði stundum,

er hon nálgask stundum. En þá er hon tekr at vitja austrs æltar*

með vörmum ok björtum geislum, þá tckr þar fyrst dagr upp at [létta

austanvindi^ silfrligar brýnn^" ok blíltandlit; cn því næst verðr hann

kórónaðr með gulligum röðli, ok skrýðisk hannþá^^með öllum gleði-

búnaði sínum, lctlir sorgum ok hannsamligum andvörpum, sýnir blilt

andlit grönnum sínum á báðar hcndr, ok biðr þá [vera glaða^^ með
sér i sínum fagnaði ok lctta vetrligum sorgum; sendir hann ok skín-

andi gcisla i andlit vestanvindi at boða hánum sína glcði ok fagnað;

þat boðar hann ok'^ vcstanvindi, at hann skrýðisk þvilíkum búnaði

um aptan scm austanvindr haíði um morgin. En at mögnuðumi*
degi ok fyrirskipuðum tíma, þá hrósar landsynningr nýtcknum búnaði

ok sendir ornandi gcisla mcð bliðu boði i andlit úlnyrðingi. En at

miðjum dcgi sýnir sunnanvindr sik cfldan vcrameði^ yljar auðœfum,

sendir varmar vingjafir norðanvindi ok vermir svalt andlit, ok býðr

öllum grönnum sinum at miðla við þá af [gnótt sins^^ auðar. En-at

hníganda^^ degi þá tekr útsynningr við vægjanda skini ok vörmum
geislum með glöðu andliti, sýnir af sinni hendi sætt ok samþykki at

^) buðut* -) leggif"' ^) veiða" ^) ælta skipan* '^) saman* *)

vili er ») vil ^) austrættar >*) með lilf. '•>-) ^,.^ [renna, oli sýnir

þar austanvindr silfrliga birting Udg. '') sjálfr tilf.
i-) gleðjask '•'')

vifjl. '^) nicgnuðuni; niiðjum '^) inf/l. '*) gnógt '"') hnignanda
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iiiðrlagðri reiði, býðr stcrkiini hylo-juin ok brötlum báruni at bóoværask

með minkanda afli, ok kallar fram gróðrsamar dögfTvar^ til íullrar

sættar við sína frranna, ok blæss hógværliga með vörmum anda í andlit

landnyrðingi ok vermir blástsvalar'^ varrar ok þiðir hélukalt enni ok

frosnar kinnr. En at aptni upphöfðum þá sýnir vestanvindr skínanda

cnni yfir blíðu andliti, skrýðisk með pryði ok kveldligri fcg-rð svá

sem at^ híítíðlig"um aplni, boðar austanvindi með sendum geislum, at

hann búisk móti komandi hátíðum morgininn eptir.

En at scttri sólu þá tckr útnyrðingr at létta fö^um* brúnum,

ok bcndir mcð Icttri briín öllum grönnum sínuni, athann hcfir i sinni

gæzlu skínanda röðul; þvi næst lciðir hann fram skugga yfir andlit

jarðar, ok boðar þat öllum, at J)á nálgask hvildarstund eptir dagligt^

erfiði. En at miðri nótt þá tekf norðanvindr við rás® sólar, ok leiðir

hana iim fjalligar auðnir móti þunnbvírðum ströndum, ok leiðir fram

þykkvan''' skugga^, ok hylr andlit sitt með skýjuðum^ hjálmi, ok boðar

öllum, athanner búinn til varðhalds yfir grönnum sínum með náttligri

vöku, til þess at þeir taki örugga hvild ok hœga eptir dagligan hita;

hann blæss ok vægiliga með svölum munni i andlit sunnanvindi, til

þess at hann mcgi bctr standask öflgan hita at komanda degi. Hann

fægir ok andlit himins eptir brottrekit ský, til þcss at komanda Ijósi

megi sól auðveldliga scnda varma geisla í allar ættir með björtu

skini. En at komanda morni þá tekr landnyrðingr at opna samanlagðar

brár ok rennir^" til [sýnar bjúgt^* sjáldr, svá scm til skygningar um

upprisutima. En þvi næst lýkr hann upp vakrliga birtandi sjónir

svá sem saddr af svefni eptir tckna hvild; en eptir þat lciðir hann

fram Ijósan dag svá sem fagran œskumann ok hœfiligan fyrirrásara^^

í allra tún, ok boðar til \iss, at þá kemr þegar eptir hann geislanda

hvel ok skínandi sól, ok býðr öllum at vera vel viðbúnum. En því

næst rennr upp sól ok skýtr geislum sinum i allar ætfir at skynja um

samantengt sáttmál, ok gengr síðan eptir fyrirskipuðum veg, svá sem

fyrr var sagt.

En at algörvum friði^^ milli þessarra höfðingja, cr nú eru

nefndir, þá er vel fœrt í hvcrs þcirra vcldi, sem [þá vilF* farit hafa.

|)á tekr haf úti at byrgja allan meginstorm, ok görir þar slétta vegu,

sem fyrr var úfœrt fyrir stórum bárum ok þykkum bylgjum, ok vcita

strandir þá þar í mörgum stöðum^-"^ hafnir, sem fyrr var örœfi*^. Nú

') dníTffir (doíjgir*) ') bláslrsvalar ^) á *) silfrlioriim '^) daglanfft ")

iimrás ") þjukkan* *) með kúpóttn (kúfóttu) baki lilf. ') skygðum

**•) temprar ^') sjónar björt (bjart) '-) fyrirrennara. Sá rennr ^'')

ok samantengðri sælt íilf. ^ ^) þú vilt '*) góðar tilf. ^*) örhœfi
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meðan þossi friðargerð stondr,
J)á

or {)ór vol f(ort ok livorjimi annarra

þeim, or sitt skip [vilja loiða eða sjáifiri fara ianda nioðal yfir hafs

háska; ok væri þat [mönnunurn skyldiigl'^, ok þó nauðsynlig;t, at kunna

góða skilning á því, nær háskatíniar [væri ok úfærir^, oða nær þeir

timar kœmi-*, er vcl cr til h.Tllanda alls; þvial skilinngarlaus skopna

gætir þessarra tíma þó með nátlúrn, at eigi só [skilning til'^, þvíat

mannvitslausir fiskar kunnu at gæta sin i djúpum höfum, moðan liæslir

eru stormar um volrinn*'; en at hallanda^ vetri þá sœkja þoir nær-

meir® landi, ok samna gleði svá sem cptir liðna sorg. En at fengnum

hrognum ok at vaxanda vári, þá gjóta þeir hrognum sinum ok leiða

fram fjölda niikinn ungra fiska, ok œ.xla svá æltir sinar hverr í sinu

kyni ok tigund^, Er þat mikil ællan skynlausrar skcpnu, at sjá svá

vcl við [komanda stormi um votrinn'", at hann loiðir fram silt afspringi

til þcss at öndvorðu vári, at hann mogi njóta kyrrar voðrállu um

sumarit, ok lcita sór matar í góðum friði hjá víðum ströndum, ok

styrkjask svá [af sumrinu, at þeir hafa yfriti ' afi at konuuida votri,

til þcss at hirða sik í köldum'"^ djúpum milli annarra fiska.

J)essarri sættargcrð fagnar jafnvcl loptit som lögrinn, þviat á

vaxanda vári sœkja fuglar Iiáloik \o])[s moð fögrum söngum, ok fagna

nygörri sætt milli þossarra höfðingja svá scm komandi hátíð, ok gleðjask

þá svá mjök, som þcir hafi [fongit forðazk^^ mikinn háska ok váð-

vænligan'"* i höfðingja dcild. þ)vi næst göra þcir scr hrciðr á jörðu

ok loiða þar or unga fugla, hverr eptir sinni kynfylgju, ok œxla svá

æltir sinar ok nœra^^ um sumarit, at þoir mcgi cnn scr sjálfir leila

atvinnu um vetrinn cplir. Jörðin sjálf fagnar þossarri sæ>tlargcrð,

þviat þá or sól tckr út at stcypa ylsamligum gcishun yfir andlit jarðar,

þá tekr jörð at þiða frosnar grasrœlr; cn því na^sl Iciðir hon Iram

ilmandi grös mcð smaragligum^'' lit, ok sýnir hon sik fagna ok gleðjask

hátiðliga mcð nýtckinni fcgrð grœns skrúðs, ok býðr hon þó^^glað-

liga nœring^^ öllum afspringum^^ sinum, þcim er hon synjaði áðr

[sakar vctrligrar nauðar^". Tré þau er stóðu mcð frosnum rótum ok

drjúpandi^^ kvistum, þá loiða þau nú fram af sór grasgrœnt lauf, ok

glcðjask svá cptir liðna sorg vctrligrar nauðar.

Uhrein skepna ok leiðcndi sýna mannvit sitt ok skilning í þvi,

') vill leiða eöa sjálfr -) manninuin skyldugt ^} ciu ok útriða •*) eru

^) skilningr *) Yetrum ") hölluðum ^) nær *) tejjund *") kom-

andi Iiafstormuni ^') á sumruin, at hann hafi œrit '-) neðstum '-^)

forðazk '
') nálæjían ' ^) lcitar hvcrr við at nœra svá sína unpa '")

fagrligum (suinarligum) ^'') })á '^) ok fœzlu lilf. '*) afspring -**)

fyiir vctrlagðar þrautir -') drúpandi
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at pau kiinnu at skipta hœfiligum tíma lil auknino'ar sinnar ættar ok

úlgöngu or fylsnum. Svá gæta þau þess tíina, nær þau þurfu at llýja

kulda ok [stormsamligar votrar nauðir^, okhirða sik svá'-^ undir steinum

eða í stórum hellum eða í djúpum jarðföllum^ til þeirrar slundar, er

þau hafa tíma til framgöngu. Yillidyr þau er fœðask í fjöllum eða

skógum, þá kunnu þau vel at skipta öllum tinia, þvíat þau ganga með

getnum burð^, nieðan vetr er kaldastr, til þess at þau megi sinn

getnað fram leiða at nýkomnum grösum ok vurmu sumri. Einn litiU

maðkr er maurr hcitir, hann má kenna vitrum mönnum^ mikla hag-

speki, hvárt sem heldr er kaupmaðr eða bóndi^, ok jafnvcl konungum'''

sem smærrum mönnum. Hann kennir konungum, nær þeir skulu borgir

göra eða kastala; hann kennir ok bónda [ok kaupmanni* með saina

hætti, hversu ákafliga eða hvcrn tíma þeir skulu sína sýslu frammi

hafa; þvíat sá er rétta skilning hcfir ok hyggr hann vandliga at hans

athæfi, þá má hann mikit marka^ ok draga sér til nytsemdar. ÖIl

önnur kvikendi, hvárt scm cru hrein eða úhrein, þá fagna þessum

tima, ok leita svá sinnar nœringar á vörmu sumri mcð allri viðrsýni",

at þau megi öruggliga standask allan háska vetrligrar nauðar. Nú

[veldr þessi sáltmálasamtenging milli þessarra átta vinda^^ allri bliðu

lopts eða lands, eða sjóar hrœring, mcð boðorði ok leyniligum

smiðvélum þess, er fyrir öndverðu skipaði, at svá skyldi jafnan síðan

standa, lil þess er hann býðr at brigð skyli^"^ á görask. Nú cf þér

þykkir nökkut þar vanspurt um, þá máttu nú [mcð mciri eptirlcitan

spyrja slíks^^ er þér sýnisk,

VL Sonr. Mcð því at mér þykki þat vcl ráðit, at^* ck heíi

spurt þessarra hluta, er ek hcfi svá fögr svör fyrir fengit, þá mun þat

enn eggja mik mcð orlofi flciri hluta at spyrja um vöxt sólar eða

lungls, eða strauma sjóar cða flœðar, hvcrsu skjótt cða stórum þessir

hlutir vaxa cða þverra. Nú með því at ek hefi þá rœðu í munni^^,

er helzt byrjar [til farmanna óÖalsi'', þá þykki mér þat líkt^''', at

slíkir hlutir muni þeim vcl gcgna at verða áskynja til fróðleiks sinnar

leiðvísi; ok mcð því at ek ætla mjök í þeirri iðrótt atstarfa, þá vilda

ek gjarna, at mér skildisk nökkut af þessum hlutum, er nú heíi ek

eptir frétt^^, ef svá má vera.

Faðir. ^essir hlutir er þar hefir þú ura rœtt, þá cru eigi allir

storOiOsaniliga (vetrar) reiði ^) þá ') jarðholum ^) burði *)

manni *) húsbúaadi ») konunginum *) eða kaupmönnum ') af

hans starfi tilf. 1«) viðsýnd ii)helzt þ. s. m.
f).

á. v., þá veldr hon

'2) skulu i') meiri eptirleitan hafa ^O er '") til eptirfréttar tilf,

"^) kaupmönnum at hafa ') líkligt '*) fregit
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jafnskjótir at vexti eða þiirði; þvíat straiimr fyllir rásir sínar á sjau

dögum til vaxtar, ok hálfa stund til átta dags, ok verðr [hvern sjaunda

dagi flœðr í íjöru stað, fyrir þvi at hiiiuin sjiuiiula^ hlut vex hann,

þegar haiin tekr at vaxa, ok nicð hiiuiin sania hætti þverr hann aöra

sjau daga, þegar hann tekr aptr at hverfa ok minka, ok svá miklu

seinna sem öllum sjau dögum skal fylgja hálf stund til átla dags,

En stundir má ck J)ér vel kunnar gera, hversu [þær kunnu langar at

vera, þvíat 24 skuhi^ vera á tveim dœgrum, nótt ok degi, nieðan sól

veltisk um átta ættir, ok verða svá at réttri tölu, at þat eru þá þrjár

stundir dags, er sól veltisk um eina ætt. En tungl fyllir rásir sinar

til uppstigningar fimtáii daga ok sex stundum minnr, ok með sama

hætti þverr þat, til þess er þat er aftalit ok annat kemr; ok berrþví

þat saman jafnan, at þenna"* tima eru straumar allir sem hvassastir,

ok fjörur aUar scm mcstar; en at hálfvöxnu tungli, þá eru allir slranmar

scm minslir, ok svá fjörur ineð þeiin hælli; en at lullu luiigli þá

cru enn straumar sem hvassaslir ok fjörur sem meslar; cn at hálf-

þvcrranda tungli, þá er hvártveggja sein minst, sfrauinar ok fjörnr.

En þessa liluti niegu kaupmenn varla markat fa fyrir sakir svá skjótrar

rásar, þvíat tungl stigr svá stórum, annattvcggja upp cða niðr, at

varla fá menn ælluin skipat af rásuin þess fyrir þá sök. En [fyrir sól

erþat markanda'^, at hon fyllir sciniia rásir sínar, hvártveggja til upp-

stigiiiiigar ok niðrstigiiingar, ok megu ineiin vel marka allar ættir af

hennar rásum; en hon stigr upp átján tigu daga ok hálfan þriðja

dag ok þrjár stundir, ok með saina hælti stígr hon niðr aptr, ok hefir

hon þá fylda alla rás sína bæði at [uppsligu ok niðrstigu'', þrjú hund-

ruð daga tólfrœð^ ok fimin daga ok 6 slundir; ok verðr þat þá á

hinu fiórða hverju ári þrjú hundruð tólfrœð'^ ok sex dagar*, ok heitir

þat hlaupár; þviat þá er cinuin degi fleira í tólf mánuðum cn fyrr^,

ok samnask þar stundir tiP*^ tveggja dœgra, einnar nætr ok eins dags.

En at bókmáli verða öll hundruð tírœð^^, ok verðr þat þá at [réttri

tölu^^ þrjú hundruð tirœð ok 60 daga ok 6 dagar, hvert sinn er

hlaupár er, cn hlaupára á meðal þá verðr þat eigi meira en fimm

dagar ok 6 stundir, ok svá margir dagar at annarri tölu sem nú

hefi ek talt.

En þat er þú leitar eptir vexti sólar, hversu hana má markat

fá skilvisligast, þá færþat varla svá glögt sagt, at þat Ijúgisk hvergi'^,

ok fyrir því at eigi vex sól i öllum stöðuin heimsins jafnskjótt. En

^) liver sjaunda dags ^) átta ') langar þær skulu *) þeima *) sól er

fyrir því markandi *) uppstígningu ok niðrstígningu *) tólftig *) dœgr

^) þess á milli i")þessa tilf.
n) kölluð tilf. »=) réttu tali ") eigi
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eplir því niá ek þér vol segja, sem ek hefi fundit í orðum þeirra

manna, er inniliga hafa þar um talat, ok þat er helzt haldit fyrir satt,

at þeir munu næst réltu um hafa rœlt. En ek hafða^ áðr sagt þér,

hversu margar stundir verða i tveim dœgrum, ok nefnda ek þær fyrir

þér, ok markaða ek lengð hverrar stundar með þeirri tilvísan, at 3

stundir líði^, meðan sól gengr um eina ætt. Nú eru aðrar smár

stundir, þær er ostensa^ eru kallaðar, ok gera þær 60 eina hina,

er fyrr nefnda ek. Nú sýnisk mér sannligast, at svá norðarliga sem

vér erum staddir, at sól vaxi 5 þessar stundir enu smá um dag, ok

svá miklu minna en sex, sem tólftungrinn er or þessarri einni hinni

lillu stund; en þat þykki mér sannast um aukning sólar vera, at hon

vaxi þrjá hluli af þessum stundum til austrs ok til vestrs, ok inn Qórða

til hæðar upp á hiniininn, Nú má þessi merking Ijiiga suðr ífrá oss,

þvíat norðr ífrá oss vex hon skjótara, en suðr soinna en nú höfum

vér talt, ok því meiri er munr, er sunnar ferr ok meir undir sólina.

VII. Sonr. Með leyfi man ek til forvitnask at rannsaka þessa

rœðu nökkuru görr, með því at ek skil eigi til fulls. Nú gátu þér

þess at norðr ífrá oss vaxi sól skjótara, þar sem næsta er ekki sumar,

ok vetrar megin er svá hátt, at sumar þykkir ekki vera nema skuggi

einn, ok margir staðir þeir, er bæði liggr á snjór ok jökulH öllum

sumrum svá sem um vetrum, sem annathvárt er Island eða enn heldr

Grœnaland. En ek spyr þat sunnan af löndum, at þar sé öngvar vetrar

nauðir, ok sól verðr þar jafnheit um vetrum sem hér [er hon um^

sumrum, ok vex þar um vetrum alt, þá er sól hefir minna megin,

bæði korn ok [allr annarr ávöxtr^; en um sumrum má jörð eigi

þola hita sólar, ok gefr hvárki korn né gras fyrir bruna sakir, ok er

þeim sumarit til jafnmikillar nauðar^ fyrir hita sakir, sem oss er vetr

fyrir kulda sakir, lönd slik sem er* annathvárt Púl eða enn heldr

Jórsalaland. Nú með því at þér kváðut sólina skjótara vaxa norðr

hingat en suðr þangat, þá má mér þat eigi skiljask, með því at þeir

hafa jafnmikit sólar megin um vctrinn sem vér um sumarit, en því

meira um sumarit, at þá brennr af allr jarðar ávöxtr fyrir ofhita; ok

sýnisk mér þat sannast, at þar sé meiri vöxtr sólar sem meira er

megin hennar. Nú ef þér^ megit sýna mér þetta, svá at mér skilisk,

þá vil ek gjarna til hlýða [með athygli^".

Fadir. Lítit^i efni vil ek með upphafi í^^ þat mál hafa, er

ek vil hér um rœða, ok vita ef þat dragi þik til skilningar, með því

1) hefi -) líða ^) ostenta ^) á tilf. *) nieð oss á S allir aðrir

jarðar ávextir ") ánauðar ^) eru *) vilit ok tilf. '") ok vel gæta

'i)
lítil 1-) um
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al þíi lætr svá torveldliga* yfir, at svá niegi vera. Tak eitt brenii-

anda kerti ok set í eitt hús, þá cr ván at þat lýsi um alt liúsit innan,

ef ekki meinar því, J)ó at húsit sé alhnilvil'^. En ef þú lekr eitt epli

ok heng-ir við logann sjálfan^ svá nær at [cplinu vcrör^* heitt, þá mun

skyggja náliga allan"* helming hússins eða [þaðan af meira*. En ef

jþú hengir eplit viö vegginn sjálfan, I)á
verðr því ekki hcilt ok lýsir

J)á
kerlit alt húsit innan, ok varla verðr svá mikill skuggi á vegginum,

|)ar sem eplit hangir við, sem hálft er eplit at vexti. Nú skaltu^ á

því marka, at böllóttr er jarðarhringr, ok berr eigi^ öllum stöðum

jafnnær sólu; en þar sem kúfóll^ hvel hans kemr næst veg sólar, þá

verðr þar miklu hcitast, ok cru [^au lönd sum úbyggvandi, er [jafnt

Jiggja undir^ úsköddum geislum hcnnar. En þau lönd er hon kemr

at með hölluðu skini, þá má þau vclbyggva; cn þó eru [)au sumheil-

ari en sum, {)viat sum liggja nærmcir rás hcnnar cn sum ; cn kompásuð^"

brekka böllólts hvels gcrir þar myrkvastnn skuggann, sem sólu

er næst, þegar er brckkuhvelit nni uppganga fyrir skin^^ sólarinnar

ok geisla hcnnar, en þó verðr |)ar hoitast jafnan scm næst bcrr

henni. Nú sanna ek þat með [)cr, at Púl ok Jórsalaland cr heitara

en [vár lönd^^. (3,^ þ,', skaltu þat vita, at cru þeir slaðir, er enn eru

heldr hcilari cn hvárgi þessi, er nú cr nefridr; þvíat þeir slaðir eru

ok, er úbyggvandi eru með öllu fyrir hita sakir; en þó hefi ek þat

sannspurl, at þar vcrðr^^ mikil nótt bæði myrk ok vcl löng, þá er

sól gengr scm hæsl; ok skaltu á því marka, at hon mun þar seinna

fara^* ok svá niðr stíga, sem áðr cr mcira all hcnnar ok megin, er

hon er nærri, fyrir þvi at þar er mikil nótt um sumarit, þá er hon

gengr hæst, ok mikill dagr um vetrinn, þá er hon gcngr sem lægst.

Nú vil ek sýna þcr þat svá inniliga, at þér skilisk til fulls.

]þat vciztu, at hér er um vctrinn með oss litill dagr ok lítill

sólargangr, svá at S()I hefir eigi meira gang^^ en at hon veltisk um
eina ætt, ok þar at cinu svá, sem allgott er sólar megin; en í mörgum

stöðum er þat, at hana má eigi sjá mikinn hlut vetrarins, allrahelzt á

Hálogalandi, er vér höfum eigi at eins fréttir til haft, heldr opt ok

iðuliga sét með augum várum ok reynt. |)víat þat vitu vér til víss^*,

at ífrá því er inngengr quarta Idus Novembris ok til þess er kemr

quarta Idus Januarii, þá verðr aldrigi svá Ijóss dagr í Vágum norðr

eða um Andarnes á Hálogalandi, at eigi sé^^ stjörnur sýnar^* á

') úvænliga -) vel railiit ^) eplit verði ^) annan *) þaðan meir;

fiann meira *) skal ») í tilf. ^) hvassast ') jafngegnt liggja i")

kumpásuð ^i) skini ^-) norðr tiigat í várt land ^') verði ^*)

vaxa ^*) rás '*) sanns '") eru ^^) sénar
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himni jafnvcl iim miðjan dag sem um miðja nótt. En þóat síðan taki

svá dagr at lýsa, at eigi megi stjörnur sjá, {)á er J)at þó i flestum

stöðum peim, sem núrœdduvér^ um, at eigi má sól sjá alt til decima

Kal. Februarii. En því næst tckr dagr svá skjótt at togna ok sólar-

gangr at vaxa, at {)ann tíma er inngcngr octava Idus Aprilis þá sezk

cigi dagr fyrr en inngengr [quinta decima^ Kal. Octobris, ok er öll

sú stund, cr þar er á milkun alt einn dagr, svá at aldrigi sczk dagr á

allri þcirri stundu. Nú niáttu þat til víss marka, J)óat sólin sé heitari

suðr í löndin, sem vit rœddum fyrr um, þá vex hon þar J)ó smærrum

til uppstígningar, er mikil er nótt ok löng ok myrk á miðjum sumrum,

ok er aldrigi sá tími á öllum tólfmánuðum, er eigi sczk dagr. En hér

á Hálogalandi, sem nú rœddu vér um, þá er engi dagr um vetrum,

ok sér stjörnur um miðja daga, þá er dagr skyldi Ijósastr vera; en

síðan er dagr tekr at vaxa, þá vcx hann svá skjótt, at snemma um
várit tekr dagr Ijóss at vera um allar nætr, ok heldr^ til ^ess er

mikit* er af hausti.

Nú er þat mark eitl eptir, at þér mun cnn glöggvast vcrða, þvíat

þi'i veizt þat í þessum sömum stöðum á Hálogalandi, er nú höfum vit

UI11 rœtt, í þann tíma er inngengr octava decima Kal. Junii, þá tekr

sól at skina jafnbjart um nætr sem um daga, ok sezk aldrigi hvártki

nótt né dag, ok skínn jafnan með sama hætti bæði at bjartleik ok at

öllu öðru, þegar er eigi grandar ský skini hennar, alt til octava Kal.

Augusti. Nú veiztu þat, at sól er^ mundanga hcit á Hálogalandi, ok

er þó litla hríð þat á sumrinu, er hon heíir ýrinn^ yl, en þó ^er hon

svá nökkuru lengi með skinanda hveli, sem nú höfum vér sagt, ok

svá [nökkuru ok^ heldr hon Ijósum degi, sem nú hefi ek sagt; en þat

er hvergi suðr á lönd, þóat at hon sé þar heitari. Nú bera þessir

hlutir vilni, at sól er hér firrmcir, þvíat hon erkaldari hér enhizug^.

En þat berr vitni um vöxt hennar, at því vex hon hér skjótara, at

hon skínn hér jafnbjart um nætrsemum daga; en hizug* því smærra

vex hon ok seinna, at nótt heíir þar tíma sinn allan bæði at myrkri

ok at lengð, jafnvcl um sumar sem um vetr.

VIII. Sonr. Nú skilsk mér þetta svá vel, at ek má ekki í móti

mæla, at miklu vex þar sólin skjótara ok stœrrum til uppstígningar,

sem næsta er cngi dagr um vetr, en svá mikil gnótt at sólunni um

sumarit, athon skínn um nætr sem um daga flestalt sumar; ok sé ek at

miklu vex hon hizug^ smærrum, sem hon er há um vetrum, ok langr

dagr ok mikill sólargangr ok heitr, ok þó löng nótt ok myrk um

') vit -) XIV ') því tilf. *) nökkut; myrkt .«) ekki meir en tilf. *)

yfrinn (œrinn) *) lengi ^) hizig (hinzig); hinnig

2
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sumarit; ok þurfu kaupmcnn þetta mjök at marka ok ætla fyrir [í

hvárntveggja^ mun, í hvcrjum höfum sem þeir eru staddir, hvárt sem

þau eru sunnarliga eða norðarliga, ok sýnisk mér nú svá sem ek

þurfa þessa rœðu eigi lengr at forvitnask, fyrir því at ek þykkjumk

nú hafa fcngit gnóg svör ok sönn. Nú með því at vér mœðumk í

athugasamligum rœðum, þá viljum vér nú taka oss hvíld í várri rœðu

með gamansamligum spurningum nökkura stund; ok vil ek yðr biðja

fyrir dæligleika^ sakir, J)óat ek leita nökkurra spurninga þeirra, er

eigi eru svá nauðsynligar, [sem þær er til slórnauðsynja þarf^, at þó

veiti þér mér andsvör fyrir, er ck spyr, mcð því at hugr minn for-

vitnask* eigi síðr til gamans, heldr* hins er til nauðsynja horfir. Ok

veramá, atþatþykki nökkur hvild í langri rœðu, cf nökkur sú spurning

kemr i rœðuna, er vcki huginn til lcttrar skcmtanar. Nú vil ek því

at eins hafa gamansamligar spurniiigar í rœðu várri, at yðvart sé^

leyfi til.

Fadir. J)ess vænti ek, al þú munt enskis þess spyrja, erhcimskligt

er, með því at þú hcfir þess eins spurt, cr heldr þykkir viðlívæ'miligt

vera, okmátlu fyrir því spyrja með leyfi slíks, er þú vilt, þvíat kostr

mun vera, at hita þá spurning niðrfaUa þcgar er vill, ef eigi þykkir

viðkvæmilig vcra.

Sonr. Mcð því at ek skal í lcyfi forvitnask til gamansamligrar

rœðu, þá þykkjumk ek oflítit^ spurt hafa um Irland eða Island eða

Grœnahind ok undr þau öll, cr þar eru i, annalhvárt um eld eða undarlig

vötn, eða uni kyn fiska cða um skrimsl, þau cr þar vafra** í höfum um-

hverfis, eða ofrgang^ ísa bæði í hafi eða á þeim löndum, eða þat er

GrœnhMidingar kalla norðrljós, cða hafgcrðingar^" þær sem verða í

Grœnlands höfum^^.

Faðir. Eigi em ek fúsastr at rœða um [undr þau er hér^^ eru

norðr með oss, ok vcldr því lítill hlutr, þviat þat er siðr margra

manna, at^^ kalla fleslalt logit, þat er þcir hafa cigi augum sét, ok

þykki mér þat ilt i rœður at flytja, er ek skal síðan vera kallaðr lygi-

maðr af, þóat ek vita til víss at satt sé, sumt þat er ek hefi augum sét,

en þat er sumt, cr hvern dag er kostr at spyrja af þeim, er augum

hafa sét ok rannsakal, ok vitu til viss at satt er, ok vitu vér þá

úlygna vera, En ek mæli fyrir þá sök þessi andyrði, at ein lítil bók,

er skömmu hefir komit hingat i land várt, er kallat er at gör var á

') hvártlveggja '^) dæleika *) sem þeir aðrir er til stórra nytsemda horfa

*) nú stundum tilf. ^) en til ^) lof ok tilf. ^) oflítils ») hvarfla;

vaxa ') um gang '*') hafgerðir; hafgirðingar ^') liafi *-) þessa

hluli cr hingat '^) tortryggva ok tilf.



Cap. 9. 19

Indíalandi ok rœðir um Indíalands undr, ok er svá niælt i bókinni, at

hon hafi send verit Emanueli Girkja keisara^. Nú er þat orð flestra

manna, er bókina heyra, at þat megi eigi vera, ok þat sé ekki nema

lygi, er þar segir i þeirri bók; en ef görla skal rannsaka i várum

löndum, þá eru ekki hér þeir færri hlutir heldr en hizug- eru ritaðir,

er undarligir^ munu þykkja eða enn undarligri i várum* löndum þeim,

sem ekki eru slíkir hlutir sénir eða dœmi til. Nú köllu vér fyrir því

þá hluti lygiliga vera, at þeir eru ekki hér sénir, ok eigi fyrr heyrðir

heldr en hér^ í þessi bók, sem nú rœddu vit um. Nú heíir sú en

litla bók verit þó víða borin, [við þat^ at hon hafi jafnan verit tor-

trygð ok lygi vænd, ok þykki mér þó engi sœmd þeim í hafa verit^,

þóat víða hafi borin verit, með því at æ hefir logit verit kallat þat,

er í er ritat, þóat víða hafi siðan borin verit til eyrna gamans ok

fyrir skemtanar sakir.

IX. Som'. Eigi er mér kunnigt hversu víðfleyg er vár rœða

vill gerask um vára daga eða eptir, en þó vil ek enn með tilmæli

eptir leita þeirri skemtan, at vér talim lengra um þá hluti, er vér

ætlum at undarligir muni þykkja i öðrum löndum, ok vér vitum hér

til sanns atúlognir eru. Ok ekki [töku vér mikit af* at tortryggva^

þá bók, er [kallat er at gör var á Indíalandi^", þóat mart sé undarligt

í sagt, þvíat margir hlutir eru þeir hér með oss, er þar munu undar-

ligir þykkja vera, er oss þykki hér ekki undarligt, ef vár rœða mætti

svá langt fljúga, at hon kœmi þangat, sem þess er engi ván. En ef

ek skylda yfir einum hverjum hlut undarliga láta þeinij sem þar [i er

mælt^^, þá sýnisk mér þat eigi sizt undr, at smáir menn megi temja

þáena stóru^^ flugdrcka, er þar eru í fjöllum eða í eyðimörkum, svá

sem bók sú rœðir um, til "^ess at þeir megi riða þeim hvert sem þeir

vilja, svá sem hestum, jafngrimm kykvendisem mér eru þau sögð

ok eitrfull, ok [engi náttúra tiP^, at maðr megi i nánd vera, enn siðr

til þjónunar^* eða til tamningar.

Fadir. Bæði eru slíkir hlutir ok margir aðrir þeir þar í mæltir,

er undarligir þykkja, ok láta margir tortryggliga yfir, ok sýnisk mér

fyrir því engi nauðsyn at jafna þeim hlutum saman, er þar eru i rit-

aðir, ok þeim er hér eru með oss, er jafnundarligir munu þykkja þar,

sem oss þykkjaþessir hér, er nú rœddir þú um; þviat þat mætti vera,

at temja mætti dýrin eða önnur kykvendi, þóat þau væri grimm eða

^) konungi ^) hinzig; hinn veg ^) jafnundarligir ^) öðruni ') hafa verit

ritaðir tilf. *) þó ") er segja hana Ijúga, né þeim er ritaði tilf. Udg.

^) kunnum vér mjök ^) mistrúa ^°) af Indíalandi kalla komna vera '*)

seg'ir i bókinni '-)sterku i') öngva náttúru til hafa ' ^) {)jánar (áþjánar)

2*
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torvoldlig^ iim at véla. En þat niiin þykkja meira iindr, er svá er

ífrá sagt^ um þá menn er þat kunnu, at temja tré eða Qalir til þcss,

at sá maðr, er hann er eig-i fimari^ á fœti en menn aðrir, mcðan hann

hefir ekki annat á fótum en skúa sína eða elligar bera fœtr sína, en

jafnskjótt sem hann bindr fjalar undir fœtr sér, annattveggja sjau álna

langar eða átta, þá sigrar hann fugla at flaug eða mjóhunda at rás,

|)á sem mest megu lilaupa, eða hrein crhlcypr hálfa mcira en hjörtr;

þvíat sá ermikill íjöldi manna, er svá kann vcl á skiðum, athannstingr

í einni rend"* sinni 9 hreina mcð spjóti sínu ok þaðan af fleiri. Nú

mun þessi hlutr jjykkja tortryggligr ok úlíkligr ok undarligr á öllum

þeim löndum, er eigi vitu menn mcð hvcrri vél cða list slíktmá vera,

at fjölin má tömd vera til svá mikils fljótleiks, at á QöUum uppi þá

má ekki vætta forðask rás þess manns ok skjóllcik, er íjalar hcfir á

fótum scr, þat scm jörðunni fylgir; en [þcgar hann lætr fjalarnar af

fótum sér, þá* er hann ekki fimari en aðrir menn^. En í öðrum

stöðum þar sem mcnn eru ekki sliku vanir, þá mun varla finnask svá

fimr maðr, at cigi þykki af hánuni taka allan fimlcika, þcgar cr slik

svá tré eru bundin við fœlr hánum, scm nú höfum vér um rœtt. Nú

vitum vér þcssa hluti til víss, ok eigum kost þcgar um vetrum er

snjár cr, at sjá gnólt þeirra manna, cr þessar vélarok listir kunnu.

Níi gátu vcr ok skömmu þcirra Iduta, er [allmikit undr mun^ þykkja

i flestum lundum öðrum, þviat þat cr mcst igcgn náttúru þcirri, cr flest

öll lönd hafa um dœgraskipti, þviat hér skínn sól jafnbjart ok jafn-

fagrt mcð jöfnum yl jafnvcl um nætr scm um daga mikinn hluta sumars.

J)at mun ok undarligt þykkja hcr í landi á Mœri um mýri þá, er

Björkudals* mýrr er kölluð, at hvatki tré erþar er í kastat, ok liggr

þatþar þrjá vetr, þá verðrþat at steini, ok hafnar tréit náltúru sinni,

þvíat þóat þat^ sc í eld kastat, þá glóar þat siðan sem stcinn, en áðr

brann þat scm trc; ok höfum vér marga þá stcina séna ok í höndum

hafða, cr hálft hefir verit tré, þatsem upp hcfir staðit or mýrinni, en

hilt slcinn er [niðr hcfir staðit í mýrina^'^. Nú má þat undarligt

kalla, þvíatsúmýrr er í þcirri niörku, sem allskyns er œrinn^^ viðar-

vöxtr, ok sakar þat ekki, mcðan þat er grœnt ok í vexti; en þegar

er þat er höggvit, ok þat tckr at hrörnai^, ok er þat^^ þá kastat í

mýrina, þá snýsk þat til steins náttúru.

') toneyfilig -} sem er lilf. ^) eða fljótari tilf. *) cinni rensl ^)

þess á milli ^) ok mun þat mikit unJr þykkja, þar scm menn eru eigi

slíku vanir, cn oss þykkir ekki undarligt þat vera, þvíat vér erum slíku

vanir tilf. ') allmikil undr mnnn ^) Bjarkadals ®) því ^**) í mýr-

inni hefir staðit '^) mikiU ^-) þorna '^) því
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X. Sonr. jþessir hlutir eru inér allir kunnir, þviat þeir eru

hér í landi, ok hefi ek alla séna, en hinir hlutir eru mér allir úkunnir,

er bæði^ eru á Islandi eða Grœnalandi eða á Irlandi, þviat þar hefi

ek spurdaga til haft, eða í höfum þeim er þar eru umhverfis.

Faðir. þóat vit skyldim fleira um þessi lönd rœða, þá eru þau

með ýmsum háttum, ok eru þau eig-i öll eptir'-^ einum hætti, þvíat þau

undr er annattveggja eru á Islandi eða Grœnalandi, þá eru bæði með

ofgangi frosts ok jökla, eða elligar afofgangi elds okbruna, eða raeð

stórum fiskum ok [mörgum öðrum sæskrimslum^ ; ok er hvarvetna þat

land svá ilt ok snarpt"*, at þat er náliga úbyggvanda fyrir þá sök.

En írland er náliga landa bezt, [þeirra cr menn vitu-^, þó þar vaxi

eigi vin á, ok eru þar [þó margir undarligir hlu.tir, ok þeir sumir er

þat land mun kallat helgara en önnur lönd^.

J)at liggr á þeirri Iieims síðu er svá vel [er temprat saman með

hita ok kulda^, at þar verðr aldrigi [ofkalt né ofheitt^; þvíat um vetrum

öllum fœðisk þar búfé úti^, ok náliga eru þar menn klæðlausir^^ bæði

um vetr ok suinar. En þat land er svá heilagt umfram önnur lönd,

at þar má ekki eitrkvikendi þrífask, hvárki ormr né padda; ok þóat

þat sé flutt þangat af öðrum löndum, þá deyrþat þegar, erþatfkemr

á bera^i jörð eða stein. Ok þóat nökkut sé tekit orþví landi, ann-

attveggja^^ tré eða jörð^^ eða sandr, ok flutt í þau lönd, er eitr-

kvikendi eru í, ok er þeim sandi eðamoldu sáit í [hring um^'* þau^*,

þar sem þau liggja
, þá komask þau aldrigi siðan út um þann hring,

ok þar liggja þau öll dauð i. Svá ok [þóat þi'i takir^^ tré þat, er

or þessu landi er, sem nú rœddum vér um, ok dragir i hring um þau,

svá at þú [skeðir jörðunni^^ með trénu, þá liggja þau öll dauð í

þessum hring. J)at er ok mælt um Irland, at jafnmikit^^ eyland sem

þat er, þá vitu [menn þat varla, er jafnmargr sé hcilagr maðr í sem

þari^. |)at er ok mælt, at sú þjóð er þat land byggvir, er bæði

grimm í sér ok þó drápgjörn ok mjök úsiðug; en svá drápgjarnir

sem þeir eru, ok svá margir sem helgir eru í þeirra landi, þá hafa

þeir engan drepit af þeim; ok allir þeir helgir menn sem þar eru,

annattvegeja -) með ^) kynmörgum öðrum hafskr. ^) snautt *)

þat er menn vitu; svá menn viti *) fra [margir hlutir, þeir er undarligir

munu þykkja, ok þeir hlutir sumir, at þat land mun kallat \era helgara

en önnur ;lönd af þeim hlutum, er þar þykkja undarligir í
") temprask

saman hiti ok kuldi ^) ofrhiti, at meini um sumar, ok ekki ofrkuldi at

nieini uni vetr ^) bæði sauðir ok naut tilf. *°) iðjulausir ^^) kennir

'^) annathvárt ^^) mold '^) kringum '^) eitrkvikendi '*) ef

þú tekr ^*') skerir jörðina ^*) jafalítit Ucfg. '^) vér varla jafnniarga

helga menn seni þar
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J)á
hafa allir sóttdauðir orðil; {)víat þeir liafa lieilhugaðir* verit við

alla góða nienn ok helga, þóat J)eir hafi verit grimmir sín á millum.

Vatn eitt er ok {)at í því landi, er undarligt er sagt ífrá náttúru

þess; þat vatn er kallat á þeirra tungu Logechag^. þat vatn er vel

mikit at vexti; en sii er náttúra þess vatns, ef þú tekr tré þat, er

sumir kalla beinvið^, en sumir hulfr, en á latinu er kallat acrifolium,

ok setr þú þat í vatnit, svá at sumt stcndr niðr í jörðina, en sumt í

vatninu, en sumt upp or vatninu, þá vcrðr þat atjárni, er niðr stendr

í jörðina, en þat at steini er í vatninu cr; en þat tré sem upp stendr

or vatninu, sem áðr var þat. En þóat þú takir annarskonar tré en

þetta*, þá hafnar þat ckki sinni nátlúru, þóat þú setir þat í þetla vatn.

þar eru cnn kddur tvær í fjalli því, er Blandina* heitir, ok er

þat náliga eitt eyðifjall; en þær keldur hafa undarliga náttúru. Önnur

súkcldaerþar er í því fjalli, hcfir þá ni'ittiiru, cfþii tckr annattveggja^

hvílan sauð, cða naut, cða hross, cða mann þann, er [hár hcfir hvitl'^,

ok þvær þú cinnhvern þessarra hluta í vatninu, þá verðr [þegar kol-

svartr*. En þat cr nátlúra annarrar kcldu þcirrar, cr þar er, ef maðr

þvær sór í, hvat lit sem áðr hafði hann, hvárt scm hann var rauðr

eða hvítr eða svartr, þá vcrðr hann síðan snæhvítr af hærum, svá

sem hann sé clligamall^ maðr.

þat vatn er þar cnn í því landi, er þeir kalla á sína tungu

Loycha^^; cn í því vatni er hólmi einn litiU, svá sem ílotahólmi sé,

þvíat hann ílýtr umhverfis vatnit iiinan, ok kcmr hann hcr ok hvar at

landi, stundum svá nær at maðr má stiga á hólmann, ok verðr þat

optast á drótlinsdögum^^. En sú er náttúra at hólma þessum, ef sá

maðr stigr í þann hólma, er sjúkr er, hvatki sótt sem hann hcfir, ok

neytir hann þeirra grasa, cr þar vaxa, þá verðr hann þegar hcill;

þat fylgir ok þeirri 'náltúru, at aldri kemsk^^ fleiri scnn í cn einn,

þóat margir vili, þvíat sá hólmi flýtr þegar frá landi, er einn maðr [er í*^.

Sjá náttúra er ok með þcssum hólma, at hann flýtr sjau^* vetr stað-

fast^^ í þessu vatni; cn þegar cr sjau^* vctr cru liðnir, þá flýtr hann

til lands í cinhverjum stað, ok groer þar við annatland, svásemhann^^

hcfði jafnan þar við verit. En meðan sá tími er, þá heyrisk mönnum

sem dynr^^ komi líkr reiðiþrumu^^, en eptir liðna þrumu, þá sjá

mcnn slíkan hólma í vatninu sem áðr, með sama vexti ok með samri

') heillijaitaðir -) lo<;heeliag'*; logecag "*) beinviði *) til freistni tilf.

''^ blaönia ell. blaðina* *) annathvárt ") hvíthærðr er *) þat þegar

kolsvart* ^) afgainall ^*') Loghica*' ^^) dróttinsdegi *-) kemr*; koma

»^)keniri*; eríkominn '^^sex" '^) sanifast*; sanifasta i*)þat* ''')

dyn (dunr, gnýr) mikill"' '®) rciðiþruniunr'; reiðarþrumu
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nátlúru; ok ferr svá hverja sjau vetr eptiraðra, at æ sem annarr grœr

við meg'inland, {)á kemr annarr hólmi í, ok veitþó engi hvaðankemr,

þá er {)ar enii ey ein lítil i því landi, er þeir kalla á sína tungu

Inhisgluer^. J)ar er mjök mikil manna bygð í þeirri ey, en"^ þar er

ein kirkja í, þvíat svá nökkuru^ mikit fólk er í þeirri ey, sem vera

mun ein kirkjusókn. En þóat menn andisk þar, þá eru þeir eigi i jörð

grafnir, heldr eru þeir reistir umhverfis kirkjuna við kirkjugarðinn,

ok standa upp sem kykvir* mcnn með þornuðunr^ öUum limum ok

úsköddu hári ok nögluni, ok fúna aldrigi, ok [aldrigi sefjask þar fuglar

á^; ok má þar hverr fram á leið kenna^ sá er eptir lifir, sinn [föður,

eða^ föðurföður, eða allar sinar kynkvíslir þær sem hann er frá

kominn.

"þá erþar enn eitt mikit vatn, þat er heitir Logri^; en þar liggr

ein lítil ey í því vatni, ok eru hreinlifismenn þar í, þeir er kalla má
hvárt er vill munka^ eða eremita, [en þói^ eru þeir með svá miklum

Qölda, atþar er [full eyin^^ af, en slundum eru þeir færrii^. Enþat
er sagt ífrá ey þeirri, at hon er heilsöm ok ekki sóttul, ok seinna

eldask menn þar en í öðrum stöðum [i landinu^^. En þegar er menn

eldask svá mjök eða sýkjask, atþeir sjá endadag sinn ætlaðan af guði,

þá verðr þá or at flytja [í einnhvern stað^* til lands, þar sem hann

[skal andask^^, þvíat engi má líflátinn verða í eynni af sótfum, en

sýkjask má maðr [ok gremjask í ey þessarri, en eigi má önd hans

skiljask við líkama^^, fyrr en hann er or fluttr eynni.

þá er ok þar enn eitt mikit vatn, er þeir kalla á sína tungu

Logherne. I þvi vatni er þesskonar mikill fiskafjöldi, er menn kalla

laxa; [en sá fiskr gengr svá nógr um alt land þeirra, at þcir hafa

œrinn til sins borðs. Eyjar eru ok þar margar i vatni því, en ein

er sú þar, er þeir kalla á sína tunguKertinagh^^. Sú ey væri hœfilig

at byggva fyrir mikilleika sakar, ef menn þyrði at byggA^a hana. En
þat er mælt um þá ey, at djöflar hafi jafnmikit veldi yfir helmingi

eyjar þeirrar, sem í sjálfu helviti; ok þeim sinnum er freistnir menn

hafa þat gört til raunar, þá hafa þeir svá slðan frá sagt, at jafnmargar^^

þrautir ok pinslir hafa þeir þar þolt^^, sem sagt er ifrá, at sálur

þola i helviti. En i öðrum helmingi eyjarinnar, þá er kirkja ok kirk-

•) .1. hisfflum; hisglum =) ok'" ^) nökkur* (nökkut) ^) kvikir* *)

þornandum* «) aldrigi sezk þar fugl á*; eigi falla fuglar á; eigi falla

þeir ok eigi falla fuglar á ") mgl.* ^) Legri ") kanonka" i") ok*

11) full conveínt*; fult alt i=) fleiri* ' ^) á landinu* (meginlandi) i^)

eynni* i^) má deyja* '^) þar í cn eigi deyja** i'") Kertanag; kert-

mach; kiartenag '*) jafnmiklar i") þolat
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jugarðr iim, ok er |)(') nú hvártvogo-ja^ Iielmingr aiiðr; en svá er

frá sao-t, at yfir þeim helmingi eyjarinnar, sem kirkjan stendr í, þá

hafa djöflar eig-i þar vald yfir.

|)at gerðisk cnn á því landi, er mjök undarligt mun þykkja, at

menn veiddu í skógi eitt þal kykvendi, er engi maðr kunni frá at

segja, hvárt heldr var maðr eða annat dýr, þvíat menn féngu ekki^

mál af því, ok eigi urðu menn varir við, at J)at skildi manna mál.

En J)at var þó va.xit at [öllum hlutum' svá scm maðr, bæði hendr ok

fœtr á ok manns andiit, en hári var vaxinn allr likamr'* sem annarra

dýra, en at cndilöngu baki |)á var vaxit sem manstœði [á hrossi með

stóru hári ok síðu^, ok féll [báða vega® hryggjar, [svá at dragnar á

jörðu^, J)egar þat gongr bjúgt. þat^ vænti ck nú, at ek hafa flestra

hluta þeirra getit, cr þar eru orðnir af sjálfri landsins nátlúru, svá at

menn þykkjask víst vita sannendi af.

A7. Sonr. J)vi^ þykki mér vel ráðit, at ek hafa forvitnazk lil

slíkra hluta, þvíat margir munu svá úfróðir vera, at [oigi munu hafa

heyrt*" slíka hluli fyrr, ok mun þó nú hvárttveggja undarligt þykkja, ok

þó fróðlcikr i flestuin er^^ hcyra. En mcð því at mér heyrisk svá í

orðum yðrum, at cnn mundi þcir hlutir nökkurir eptir vera, er undar-

ligir væri, hvárt sem þat væri víst^'^ af landsins náttúru eða með

einum hvcrjum öðrum hætti, þeim sem umrœðu þœtti verðir vera; þá

viljum vér heldr tilmæli veita, at cigi liggi sá hlutr cptir, er yðr þykki

umrœðiligr vera, mcð þvi at vcr höfum til tckit þcssarrar rœðu.

Fadir. Eru þcir ok cnn aðrir sumir hlulir, er undarligir munu
þykkja, ok cru þeir cigi aflandsins náttúru, hcldr af jartegnum heil-

agra manna, ok vitum lil viss at [satt er^^. Sumir hlutir eru ok,

þeir er vér vitum eigi víst, hvárt sannir eru eða eigi, annat en af

umrœðu manna, ok [þat er almæli^* þar i landinu; en þcssa hluti

vitum vér víst sanna vera.

I vatni því sama er vér nefndum fyrr ok Loghri heitir, þá liggr

ey ein litil, er kölluð er Inisclodrani'*. J)ar var cinn heilagr maðr,

sá hét Diermicius, ok hafði Iiann scr þar kirkju, þá er hann sat at.

En í þá kirkju cða þann kirkjugarð, cr hnnn varðveilti, þá má^^ ekki

kvennkykvendi^^ þar í koma, ok kunnu þau öll við þvi at sjá, hvár-

tvcggja fuglar ok aðrar skepnur, þausem mannvitslaus eru, þá kunnu

') hvártveggi -) eigi ^) öllu *) þess ulan tilf. *) ok þar á fax

seiii a hrossi ") báðuni megin ') ofan svá sítt, at slœddi jörð ^)

þess *) Nú '") þeir munu hafa heyrt'" i^at ^-) udel. '^)

sannir eru **) cr þó þat ahnælt ^*) Inhosdodran; Inhisolodran; Inhisdedran

'^) mátti '') lívikendi
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Jjetta at varask svá sem menn, ok freistar ekki kykventli þar [í at ganga

^enna^ kirkjugarð, þat er kvennkent er, ok engu hlýðir þóat freisti.

[|)ar var ok enn í því landi heilagr maðr einn sá erKevinus hét

i bœ þeim er Glumelaga heitir, ok var hann í þann tima sem einsetu-

maðr væri, ok gerðisk þessi athurðr í hans tíma, er nú viljum vér

frá segja. ]þat gerðisk svá til at hann hafði einn ungan mann hjá sér,

frænda sinn, þann sem þjónaði hánum, ok unni hann þeim sveini

núkit. Sveinn sá'^ tók at sýkjask fyrir hánum, ok [varð sótt hans svá

þung ok mikil, at hann varbanvænn^. þat var í þann tíma um várit

í Marcio mánaði, er sóttir manns* verða sem hættastar. En þá gerð-

isk svá til, at sveinn beiddisk af Kevino frænda sinum, at hann skyldi

gefa hánum epli, ok sagði at sótt hans mundi þá [verða léttari*, ef

hann féngi þat [er hann beiddisk. En til þess var þá ekki likt í þann

tíma, at þá mundi epli fti, þvíat þá hit fyrsta tók brum at þrútna

um várit á öllum aldinviði til laufs. En fyrir því at hinn helgi Kevinus

harmaði sjúkleik frænda síns mjök, ok þat annat, at hann nicUti þat

eigi fá hánum er hann beiddisk; þá féll hann til bœnar ok bað þess

guð, at hann sendi hánum nökkura þá hluti, er frændi hans tœki

huggan af því, sem hann girntisk^. En at lokinni bœn þá gékk hann

út ok sásk um, en skamt frá húsi hans þá stóð píll einn mikill at

vexti; hann leit upp í kvistu pílsins, svá sem væntandi miskunnar [ok

þaðan^ nökkurrar hugganar. því næst sá hann at vaxin váru epli á

pili þeim, svá sem vera mundi á apaldri í tima sinn réttan, ok tók

hann þar af þá þrjú epli ok fœrði sveininum. Sem sveinninn hafði

etit* af þeim eplum, þá tók sótt hans at léttask, ok varð hann heill

sóttar þeirrar. En pill sá heíir jafnan síðan haldit þeirri gjöf, er guð

gaf hánum þá, þvíat hann berr á hverju ári epli svá sem apaldr, ok

heita þau jafnan síðan hins helga Kevinus epli, ok [fara þau um alt

Irland síðan með þessum hætti, at menn eta þar af, ef þcir verða

sjúkir, ok þykkjask [þeir menn fró á finna^ , at þau eru góð við

öllum sjúkleikum manna, en ekki eru þau girnilig til áts fyrir sœtleiks

sakar, ef menn hefði þau eigi meir fyrir lækningar sakar. Margir

hlutir hafa ok þar þeir orðit, er helgir menn hafa skjótliga gört með

sínum krapti, ok svá munu enn undarligir þykkja. En vér höfuni

') inn at ganga í kirkjuna eða þann -) fra [þá hét Keipenus einn heilagr

maðr, en hann var náliga einsetumaðr; frændi hans var þjónostusveinn hans,

ok unni hann sveininum mikit; en hann *) þyngðisk sótt hans svá, at

hánum þótti hann líkligr til dauða ^) manna *) létta *) fra [en þat
.

var ekki auðfengit í þann tima. En hinn helgi Keipenus íéll til jarðar, ok

gerði bœn sína til guðs, at hann skyldi senda hánum nökkura huggan um

þctta mál '') þaðan eða ^) bcrgt *) fróðliga vita
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nú^ {)á eina hluti rœdda, ermeð{)eim heilagleik^ váru fförvir, atþeir

standa enn í dag- til vitnisburðar, ok jafnundarligir þykkja enn í dag-,

sem þá hinn fyrsta dag er [þat varð^. En þeir aðrir hlutir, er

menn halda víst fyrir satt, ok fyrir sanna hluti eru hafðir, þá megum

vér nú ok þá vel sýna.

J)ar er ok enn í því landi sá staðr einn, er Themar* er kallaðr,

ok var sá staðr forðum svá som hann væri höfuðsæti ok konungsborg,

en hann er þó nú auðr, fyrir því at menn þora eigi at byggva hann.

En þessi atburðr gerðisk til þess, at staðrinn varð auðr, at alt fólkit,

er í var landinu, trúði þvi, at sá konungr er þar sæli á^ þcim stað,

skyldi jafnan dœma rétla dóma ok engan annan. En þóat þcir væri

heiðnir annars kostar, ok hefði eigi rétta trú til guðs, þá höfðu þeir

þó þenna átrúnað svá slaðfastan, atþeir hugðu þat hvetvetna réttdœmt

vera, er sá konungr dœindi, ok aldri hugðu þeir at rangr d(3mr mundi

[dœmask af^ því konungs sæti. En þar sem hæð þótli vera borgar-

innar, þá átti konungr þar kastala fagran ok vcl görvan; i þeim

kastala átli konungr^ fagra höll ok mikla, þá sem hann var vanr at

sifja í yfir dómum manna. En [at sinni* gerðisk svá til, at [þau mál

kómu^ fyrir konung ok í hans dóm, er annan Iwg; áttu hlut^" i vinir

hans ok kunnir mcnn, ok vildi hann^^ þcirra niáli fulltingja um alla

hluti; en annan veg áltu hlut i'málinu þeir menn, er hánum var illa

við, ok hann var þcirra mikill livin; ok gcrðisk þá svá til, at kon-

ungr hallaði mcir dómi eptir vilja sínum en eptir réttendum. En fyrir

þvi at þaðan kom^'-* rangdœmi, scm öll alþýða hugði at koma mundi

réttda^mi, þá sncri um sæti þvi sakar átrúnaðar fólksins, ok snerisk

sá kastali um ok höllin með ölluiii sínum gröndvöllum, ok svá jörðin mcð,

ok snerisk þat upp á jörðunni, cr áðr vissi niðr, en hús öll ok hallir

sncrusk niðr í jörðina, ok hcfir svá vcrit jafnan síðan. En [fyrir þvi at

svá mikill undarliglcikr varð^ þá^^ þora siðan eigi menn þann stað at

byggva, ok cngi konungr þorir þar síðan sitt sæti at hafa, ok er þar

þó hinn fcgrsti staðr, er menn vitu á [þeirri jörðu^*. ^at er ok

mælt, ef menn vildi þann stað byggva, at engi mundi sá dagr yíir

[koma, er þcir numdu cigi hvcrn dag sjá nýtt^^ undr.

J)á er þar enn einn sá hlutr í því landi undarligr, er mönnum mun

þykkja mjök útrúligr; en þat scgja þó þeir menn, er landit byggva,

at hann er víst sannr, ok varð þat sakar reiði eins heilags manns.

Svá er sagt, at þá er hinn helgi Patricius boðaði kristni í landi því,

') um -) hagleik ') þeir urðu ^) Them" *) at *) verða á ') hann

*) eitt sinn *) þat mál kom ^*') hlut áttu ^) konungr *') kómu*
'"'') af þeirri furðu '^)jörðu ''')ganga, erþeir mundu eigi sjá nökkurný



r^p. 11. 27

J)á
var þat eitt kyn, er iniklu var liáninn gagnstaðligara en annat fólk,

er í var landinu, ok leiluðu þeir menn við at gera hánum margskyns

háðung bæði múti guði ok þeim helgum manni. En J3á er hann bauð

])eim kristni svá sem öðruni mönnum, ok hann kom á þeirra fund,

ok þar sem {)eir höfðu þing sín, þá tóku þeir þat til ráðs, at ýla at

hánum svá sem vargar. En þá er hann sá, at hann mundi sínu erendi

litlu fram koma við þetta fólk, þá varð liann mjök reiðr, ok bað þess

guð, at hann skyldi hefna þeim^ með nökkurum þeim bardaga, er

þær kynkvíslir mætli jafnan síðan taka 0) minning móti sinni úhlýðni.

En þær kynkvislir féngu síðan mikla hefnd ok makliga, ok þó mjök und-

arliga, þviat svá er frá sagt, at allir þeir menn^ er af þeim ættum

koma, þá eru þeir^ jafnan vargar nökkura stund, ok renna í skógum,

ok hafa slíka fœzlu sem vargar, ok eru því verri, at þeir hafa manns

vit til allra véla sinna, en [slíka ágirnd ok gráða^ til manna sem til

annarra kykvenda. En svá er sagt, at sumir fá þetta hvern sjaunda

vetr, ok eru menn þess á millum, en sumir hafa þetta svá lengi, at

þeir hafa 7 vetr um samt, ok fá aldri síðan optar.

|)á er enn einn sá hlutr er undarligr mun þykkja um menn þá,

er geltir* eru kallaðir. En þessi er sök til, ef menn verða at gelti^,

at þar sem lið kemr saman, ok skipat með tvennum fylkingum, ok

œpa hvárirtveggja hcróp ákafliga, þá kann þat at henda blauða menn

ok œskufulla, þá sem eigi hafa fyrr i her^ komit, at þeir láta vit sitt

af þeirri ógn ok hræzlu, er þeir fá þar, ok hlaupa siðan í skóga frá

öðrum mönnum, ok fœðask þar sem dýr, ok svá forðask þcir manna

fund sem villidýr. En svá er sagt frá fólki þessu, cfþatlifir i skógum

20 vctr með þessum hætti, þá vaxa fjaðrar á likömum þeirra svá

sem á fuglum, þær cr hylja má líkam þeirra með fyrir frosti okkulda,

en engar þær stórfjaðrar, er þeir megi flaug af taka sem fuglar. En

svá er mikill sagðr fljótleikr þeirra, at eigi fá aðrir menn nálgazk

fund þeirra, ok eigi mjóhundar heldr en menn, þviat þat fólk má

náliga jafnskjótt fara hit efra í trjám sem apynjur eða íkornar.

^ar er ok enn einn sá hlutr er heldr mun undarligr þykkja, er

gerðisk i borg þeirri er Cloena heitir. I þeirri borg er kirkja sú,

er vigð er i minning þess heilags manns er Kiranus heilir. En þar

gerðisk svá til einn sunnudag, er fólk var at kirkju^ okhlýddi messu,

þá kom þar sígandi or lopti ofan eitt akkeri, svá sem þat^ væri or

skipi kastat, þviat þar var strengr við, ok krœktisk akkeris fleinninn

i bogann á kirkjudurununi; en fólkit alt gekk út or kirkjunni ok

') á þeira -) þat^- ^) slíkan gróða ^) gelt* ") gjalti «) heinað ')

tíðum *) því
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undraði, ok sá i lopt upp eptir strenginum'. |)eir sá skip fljóta fyrir

strenginum ok menn á, ok því næst sá þeir or því skipi mann einn

fyrir borð hlaupa ok kafask^ niðr til akkcrisins, ok vildi leysa J)at.

Hans atferð sýndisk þeim eptir því vera, bæði handa læti ok fóta,

sem þcss manns er í sjó svimr^. En er hann kom niðr til akkerisins,

|)á leitaði hann við at leysa þat, en J)ví næst hljópu menn til [ok

vildu* taka manninn. En kirkja sú er akkerit stóð fast í, þá er*

})ar byskupsstóll einn. Byskupinn var við staddr þenna atburð, ok

fyrirbauð hann mönnum at halda þeim manni, þvíat byskup sagði, at

hann mundi bana hafa, scm hann væri i valni haidinn. En þegar er

hann varð lauss, þá skuiulaði hann ferð siiini upp aptr til skipsins;

en þegar hann kom upp, þá hjoggu þeir strenginn, ok fóru síðan

.

leiðar sinnar or augliti manna. En akkerit hefir þar síðan legit til

vitni.sburðar í þcirri kirkju.

Hcstra allra hlula þcirra ætla^ ck at verhafim nú getit, er helzt

eru nauðsynligir at geta or þessu landi. En þó er sá cinn hlutr enn

eplir, er geta má, ef sýnisk, fyrir gamans sakir ok skemtanar. Gam-

ansmaðr einn var í landi þvi [mjök löngu^, ok þó* var hann kristinn,

okvar sá maðr kallaðr Klcfsan^ at nafni. J)at var mælt um þann mann,

at engi maðr mundi sá vera, €r hann sæi, at hann mundi eigi

[hlæja gera*" með sínum gamansamligum orðum ok þó lygiligum; ok

þóat maðr væri hryggr i hug sinum, þá er þat sagt, at maðr mundi

eigi hlátrs bindask, ef hann hcyrði þessa manns rœöu. En hann fékk

sótt ok dó, ok var siðan grafinn í kirkjugarði sem aðrir menn; hann

lá lengi í jörðu, svá at alt var hold fúit af bcinum hans, ok svá mörg

bein fúin mcð. þá gerðisk svá lil, at menn grófu likami manna i

þeim sama kirkjugarði, ok grófu svá nær þar scm Klefsan var grafinn,

at þeir grófu upp haus hans heilan, ok settu síðan upp á stein einn

hávan i kirkjugarðinum, ok slcndr hann þar jafnan síðan. En hverr

sá maðr er þar kcmr ok þann haus litr, ok sér í þann stað, ermunnr

hans var ok tunga, þá hlær hann þegar, ok svá þóat hann sé i

hryggu^i skapi, áðr en hann sjái^^ þctta höfuð; ok hlœgja^^ nú dauð

bein hans litlu færri menn, cn þá er hann var kvikr. Eigi veit ek

fleiri hluli á þvi landi vera, þeir er mér þykkja til þess fallnir vera

at hafa til lengðar slikrar rœðu.

XII. So7ir. Nú með þvi at vér höfum rœtt um þá hluti, er

undarligir þykkja á írlandi, þá viljum vér nú rœða um þá hluti ok

þau undr, er eru á Islandi eða i Islands hafi^^.

strengnum ^) kafaði ') svimar "*) at *) var ") trúi ") fyrir mjök löngu

^^ vigl. *) Klepsan '"^hlœgja i^)þungu '=)se* i^)lægia* i^)höfum
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FaÖir. I Islands höfiimþykki mér fáttþat vera, er minningar sé

vert eða umrœðu, fyrir utan livali þá, er þar eru í höfuni, ok eru

þcir mjök með ýmsum hætti eða vexti, ok verða þcir hvalir er hnýð-

ingar heita, er moð mestum fjölda eru, 20 áhia langir, [verða þeir ok

sumir svá fjöldinn af þeim smár, at eigi eru lengri en 10 áhia, ok

þar á millum hvcrr eptir sínum vexti^. En þessir fiskar hafa hvárki

lönn né tálkn, ok ekki eru þeir [hættir hvárki við skip né menn"^^ heldr

forðask þeir veiðimanna fund, ok verða þó veiddir iðuliga ok relvnir

á land hundruðum saman, ok er þat mikil fœzla mönnum, þar sem

þeir verða margir veiddir. En þá eru önnur smá hvalakyn, svá sem

er hnísa, [er cigi verðr lengri en 5 álna, eða leiptr, er eigi verðr

lengri en 7 áhia^.

|)at er enn eitt hvalakyn, er menn kalla vögnhvali*, ok verða

eigi lengri en 12 álna, ok eru þeir tentir eptir sínum vexti, svá mjök

sem hundar, ok þvílíkir í ágirnd^ sinni við aðra hvali serahundarvið

dýr; þviat þeir samnask flokkum saman ok renna at stórum hvöium, ok

þar sem mikill hvalr er einn® staddr, þá bíta þeir hann ok mœða''' til

þess, er hann hefir bana. Kann ok þat vera at hann drcpr iðuliga

milunn fjölda af þeim í stórum höggum í vörn sinni, áðr en [hanii

verðr dauðr^.

J)at eru enn tvenn hvalakyn, þau er annat heitir andhvalir, en

annat svínhvalir, ok verða þeir ekki stœrri en 5 álna ok 20, þeir

sem stœrstir^ verða; ok eru þeir fiskar eigi ætir, þviat þat smjör er

rennr af þcim hvölum, þá megu menn eigi melta með sér, ok ekki

annat kvikendi er þess neytirj þvíat þat rennr í gegnum [hann ok

jafnvel í gegnum tréit, ok þó mun illa halda, ef nökkura hríð stendr,

at horn sé^^. ]þá eru þau enn sum hvalakyn, er lítillar umrœðu er

vert, er bæði eru hrafnhvalir ok hvitingar; ok eru þeir fyrir þvi hvít-

ingar kallaðir, at þcir eru snjóhvítir at lit, en flcstöll önnur hvalakyn

eru svört, fyrir utan þat, er flekkar eru á sumum^^, svá sem [annat-

hvárt er^^ á skjaldhvölum, eða á geirhvölum, eða á barðhvölum^^.

þessi öll hvalakyn, er nú hefi ek nefnt, þá eru þau vel æt ok svá

mörg önnur.

J)á heitir enn hvalakyn eitt fiskreki, ok stendr mönnum náliga

mest gagn af; þvíat hann rekr til lands or höfum utan bæði sild ok

verða þeir ok svá smáir, at sumir verða 10 álna, ok hvarfar þar í millum

^) ólmir við skip -^) ok verði eigi lengri en 5 álna, en lengstar verða 7

álna ^) vagnir; vögnuhvali *) grimd ^) einnsaman '') meiða ^)

þeir nái at hánum *) kunnu at lilf. '") fra [hvetvetna ^^) hvítir

tilf. '2-) ^.g,.gr 13) hafrhval
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aðra allskyns fiska, svá sem hann sé skipaðr eða sendr til þess af

guði, ok þat sé hans skyldarembætti æ meðan fiskimenn gæta með

spekt sinnar veiði; ok hefir hann þó nökkut svá undarliora náttúru,

J)víat hann kann at f^yrma náliga bæöi mönnum ok skipum; en et

|)eir verða úsáttir ok berjask, svá at blóði verði^ spilt, þá er sem

{)essi hvalr viti þat, ok ferr pá millum lands ok fiska, ok rekr görvalla

brott ok út í haf frá þeim, svá sem hann hafði áðr rekit til þeirra;

en þessi hvalr cr eigi meiri at vexti cn 30 álna, eða 40 þeir sem

stœrstir verða; ok er mönnum vel ætr, ef lofat væri at veiða hann, I

en mönnum er því eigi lofat at [veiða hann cða nökkut mein gera^, at

hann gcrir mönnum jafnan mikit gagn.

Enn cr þat ok eitt hvalakyn, cr barðhvalir^ hcita, ok hafa þeir

hvalir teiinr eigi stœrri en gera má mjök stór knífshepti* af cða

tafl. Ekki cru þeir ólmir né grimmir, heldr eru þeir hógværir, ok

firrask* sem þeir megu fund veiðimanna, ok því nær at vexti sem

þeir, cr nú rœdda ek næsta um ; cn einn hvalr hefir svá margar tenn

í höfði, at hann hcfir nökkura sjauligu, af þessu kyni cnu sama.

^á heitir cnn hvalakyn eilt slétlibaka'', ok cr ckki horn á baki,

ok svá miklir nökkut at vexti scm hinir, er nú gátum vér. En þeir

mcnn hræðask hana mjök, er um sjó fara, þvíat hennar náttúra er sú,

at leika mjök við skip.

|)at er enn citt hvalakyn, cr hcitir hafrkitti, ok er þat með

undarligri náttúru, þvíat þeir hafa í holi sínu netju ok mör, svá sem

búfé, ok verða þeir hvalir cigi slœrri en 30 álna, þeir er lengstir

verða'^,

þá eru þau cnn hvalakyn, cr ólm cru ok grimm við menn, ok

leita hvervctna við at týna mönnum, þar sem þcir mcgu við koma:

heitir annarr hrosshvalr, en annarr rauðkcmbingr. . þessir eru fullir

af ágirnd ok iilsku; aldri verða þeir saddir af manndrápum, þvíatþeir

fara um öllhöf innan, ok leita efþeir megu skip finna; þá hlaupa þeir

upp, til þess at þeir megi þeim þá skjótara niðr sökkva ok týna með

þeim hætti. þessir fiskar eru mönnum eigi ætir, heldr gagnstaðligir,

svá sem skipaðir úvinir mannligu kyni; en ekki verða þeir stœrri en

30 álna eða 40, þeir er lengstir verða.

J>á er enn þat hvalakyn, cr náhvalr er kallaðr, ok megu menn

eigi eta fyrir sótta sakir, þvíat menn fá sótt af ok deyja, ef þeir eta

hann. En sá hvalr er eigi mikill at vexti, eigi verðr hann lengri en

1) verðr ') granda hánum ^) búrhvalir *) knífsliepti *) varaslt

sléttabalta ") ok eru vel ætir tilf. Udg.
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20 álna; at engu er hann ólmr, heldr forðask hann veiðimanna fund.

En hann hefir tenn í höfði, allar smár fyrir utan eina^, ok stendr sú

í efra gómi í öndverðu höfði hans; hon er fögr ok vel vaxin, ok svá

rétt sem laukr^; hon er 7 álna löng-, sú er lengst kann at verða, ok

snúin öll, svá sem hon sé með tólum ger; hon stendr rétt fram or

höfði hánum, þá er hann ferr leiðar sinnar; en svá hvöss scm hon

er ok rétt, þá verðr hánum engi vörn at henni^, heldr er hann svá

virkr at henni ok kærr, at hann lætr þar ekki vætta við* koma. Eigi

veit ek þau fleiri hvalakyn, er mönnum sé eigi æt en þessi 5, sem nú

hefi ek upptalt; þau tvenn er fyrst nefnda ek, þat er svínhvalr ok

andhvalr, ok þessi þrenn er síðar nefnda ek, þat var hrosshvalr ok

rauðkembingr ok náhvalr.

Nú eru þau kyn hvala útöld, er enn eru stœrri at ve.xti, ok eru

þau öll mönnum æt, er ek skal nú skýra fyrir yðr. Sumir ok af

þessum eru hættir við líf manna, en sumir eru spakir ok hógværir.

Skeljung kalla nienn eitt kyn af þeim, ok er sá fiskr mikill vexti

ok ólmr við skip. þat er hans náttúra at Ijósta skip med sundfjöðrum

sínum, elligar at hann lætr fljótask ok leggsk fyrir skip, þar sem

menn sigla; en þó at menn bciti'^ frá hánum, þá ferr hann þó jafnan

fyrir, ok er engi annarr kostr en sigla á hann; en ef skip sigla á

hann, þá kastar hann skipum, ok týnir öllu því á er. Sá fiskr verðr

70 álna langr eða 80, þeir er stœrstir verða, ok eru þeir fiskar

vel ætir.

þá er þat enn eitt hvalakyn, er norðhvalir heita, ok er sá fiskr

80 álna langr eða 90, þeir er stœrstir verða, ok jafndigr sem hann

er langr; þviat reip þat er dregit er jafnlangt hánum, þá tekr þat um
hann þar sem hann er digrastr; hann hefir ok svá niikit höfuð, at

þat er enn mesti þriðjungr af hánum. En þessi fiskr lifir hreinliga,

þvíat þat segia menn, at hann hafi öngva fœzlu aðra en myrkva^ ok

regn, ok þat eitt er fellr or lopti ofan á haf, ok þó at hann sé veiddr,

ok innýfli hans opnuð, þá finnsk ekki slikt^ í hans maga sem ann-

arra fiska þeirra, er fœzlu hafa, þvíat hans magi er hreinn ok tómr.

Ekki má hann vel munn sinn opna, þvíat tálkn þau, er vaxin eru í

munni hánum rísa um þveran munn hans, þegar hann lýkr hánum

mjök upp, ok hefir hann iðuliga af því bana, at hann má eigi munni

sínum aptr koma. Ekki er hann mjök ólmr við skip; öngvar hefir

hann ok tennr, ok er feitr fiskr ok vel ætr.

|)á er enn eitt hvalakyn, er reyðr er kallat, ok er sá [fiskr allra

tönn mikla tilf. -) kerti ') eða vígi tilf. *) nær *) sigli beint ^)

myrkr ") úklárt
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beztr átu^ Hann er hógværr fiskr ok eigi hættr við skip, þóat hann

fari nær. En sá fiskr er mikill ok langr at vexli; svá segjamenn, at

f)ann hafi menn mestan veiddan, er hann var 13 tigu álna langr, þat

er 30 áhia ok hundrað tírœtt; ok verÖr hann opt veiddr af veiði-

mönnum fyrir hógværi sinnar sakir ok spektar; ok erhannbetri átuni

ok betr {)eíjaðr en nökkurr fiskr annarr þeirra, er nú höfum vér um

rœtt, ok er hann þó vel feilr talinn; hefir hann ok öngvar tennr.

^at er ok mælt, ef maðr mætti ná aukningu fræs hans, svá at þat

vissi til sanns, at af hánum væri ok eigi af öðrum hvölum, þá væri þat

öruggast til allra lækninga, bæði [við augum ok likþrá ok við riðu'^,

ok við höfuðverk ok á mót öUum sótlum, þeim er menn fá; en þó

er annarra hvala auki^ góðr til lækningar, þó eigi sé svá góðr sem

þessi er. Nú hefi ek flestöll hvalakyn talit fyrir þér, er menn veiða.

Einn fiskr er enn útaldr, er mér vex heldr í augu frá at segja

fyrir vaxtar hans sakir, þvíat þat mun flestum mönnum iilrúligt þykkja;

þar kunnu ok fæstir frá hánum nökkut at segja görla, þviat hann er

[flestum sjaldscnn, þvíat hann er sjaldan* við land eða í ván við veið-

armcnn, ok ætla ek ekki þesskyns fisk margan* í höfum; vér köllum

hann optast á vára tungu hafgufu. Eigi kann ck skilvisliga frá lengð

hans at scgja mcð álna tali, þviat þcim sinnum er hann hefir birzk

fyrir mönnum, þá hefir hann landi sýnzk likari enfiski; [hvárki spyr ek,

at hann hafi veiddr verit né dauðr fundinn^; ok þat þykki mér likt,

at þeir sé cigi fleiri en tveir í^ höfum, ok öngvan ætla ek þá auka

geta sín ámilli, þviat ek ætla þá hina sömu jafnan vera, ok eigi

mundi öðrum fiskum hlýða, at þeir væri svá margir scm aðrir hvalir

fyrir mikillcika sakir þeirra, ok svá mikillar atvinnu er þeir þurfu.

En sú er náttúra sögð [þeirra fiska^, at þegar er hann skal eta, þá

gefr hann ropa mikinn upp or hálsi sér, ok fylgir þeim ropa mikil*

áta, svá at allskyns fiskar, þeir er í nánd verða staddir, þá samnask

til, bæði sniáir ok stórir, ok hyggjasksér skulu þar matar afla ok góðrar

atvinnu; en þessi hinn mikli fiskr lætr standa munn sinn opinn meðan,

ok er þat hlið cigi minna en sund mikit eða fjörðr, ok kunnu fiskar

eigi at varask þat at renna þar í með fjölda sínum. En þegar er

kviðr hans er fullr ok munnr, þá lýkr hann saman munn sinn, ok

hefir þá alla vcidda ok inni byrgða, er áðr girntusk þangat at leita

sér til matfanga.

1) fiska bcztr átum ') til augna oli móti líliþrá ok riðu (innriðu) ') mjök

margra tilf. *) sjaldnast '^) allfjölgan vera *) hvergi hefi ek spurt

hann veiddan eða dauðan fundinn "") it mesta í öllum ^) þess fisks

') gjör mikit ok



Cap. 13.
' 33

Nú höfuin vér flesta hluti talda ok sagða, þá er helzt num þykkja

undarligir í Islands höfum, ok heldr þó sunia hluti hér talda, er í öðrum

stöðum er meiri gnólt, en þar sem þeir eru nú nefndir.

XIII. Sonr. Nú með {)ví at vér höfum getit flestra fiska þeirra,

er þar hvarfla^ í höfum, þá sem nökkurrar minningar eru verðir ok^

umrœðu, þá fýsumk vér at rœða um þá hluti, er á landinu eru helzt

minningar vcrðir. Hvat ælti þér um þann mikla cldsgang, er þar er

ofrmikill á þvi landi, hvárt liann mun vera af nökkurri landsins nátí-

úru, eða kann þat at vera, at hann sé af andligum hlutum? Eða hvat

ætli þér um þá hina ógurligu^ landskjálfta, er þar kunnu at verða, eða

þau hin undarligu vötn eða ísa, er þar þekja öll lönd hit efra?

Faðir. þat þykki mér vera mega um ísa, þá er á Islandi eru,

at þat land gjaldi návistar þeirrar, er þat liggr nær Grœnalandi, ok er

þess ván, at þaðan standi mikill kuldi, með því at þat er umfram öll

lönd ísum þakit. En nú með því at ísland tekr þaðan mikinn kulda,

ok hefir þó lítinn verma af sólinni, þá hefir þat fyrir því svá mikla

gnótt ísa yfir Qallgörðum sínum. En um ofrgang elds þess, er þar

er, þá veit ek síðr hvat ek skal þar um rœða, þvíat þar er undarlig

náttúra [um hann*. Ek hefi spurt í Sikiley, at þar er mikill eldsofr-

gangr, hann brennir bæði tré ok jörð; ok er mér svá sagt, at i

Dialogo hafi hinn helgi Gregorius svá mælt, at pislarstaðir sé í Sikiley,

í þeim eldi er þar er; en menn draga þó meiri líkendi til þess, i

þessum eldi er á Islandi er, at þar sé vist píslarstaðir; fyrir því at

sá eldr, er i Sikiley er, þá dregr hann til sín* kvika hluti, þar seni

hann brennir jörð ok tré. þviat tréit er kvikt, þat vex ok gefr grœnt

lauf, ok svá hrörnar þat ok þornar, þegar þat tekr at deyja; en fyrir

því má þat kvikt kalla, meðan þat [er grœnt*', at þat deyr þegar er

þathrörnar. Jörðina má ok vístkvikakalla; hon gefr stundum mikinn

ávöxt, en þegar sá er niðr fallinn^, þá gefr hon nýjan ávöxt; svá

ok öll likamlig skepna, sú er af jörðu groer, ok má hana því víst

kvika kalla. En hvárntveggja þann hlut, tréit ok jörðina, þá brennir

Sikileyjar eldr, ok dregr til sinnar nœringar. En sá eldr er á Islandi

er, þá brennir eigi tréit, þóat í sé kastat, ok eigi jörðina, en steina

ok hart berg þá* dregr hann til sinnar nœringar, ok kveikisk þar af,

svá sem annarr eldr af þurrum viði; ok er aldri svá harðr steinn né

berg, at [hann bræði^ eigi sem vax, ok brenni siÖan sem feitt oleum;

en þóat þú skjótir trénu í eldinn, þá sviðnar þat at eins ok vill

') vafra; váfa -) í ^) undarligu *) með hánum *) sinnar nœringar

*) grœr ') ok hrörnar (hrörnaðr) tilf. *) þat ') sá eldr bræðir
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eigi brenna. Nú nieð f)ví at þessi eldr vill eigi við annat fœðask en *

við dauða skepnu^ en hann hafnar allri skepnu, er annarr eldr fœðisk

við, þá má þat víst kalla, at sá eldr er dauÖr, [ok er liann til þess

likastr, at hann sé helvitis eldr, þvíat þar eru allir hlutir dauðir^.

Svá [virðask mér ok vötn þau sum, cr þar cru, um dauðlcik sinn

at sumri náttúru sem eldr sá, er vér rœddum um^; þvíat þar cru þær

keldur, er æ ok æ vella ákafliga bæði vetr ok sumar. Nú cr stundum

svá [mikill ákafi á vcllu þcirra*, at þær spýja langt í lopt upp vatni

or sér*; en hvat sem menn leggja þar íhjá keldunum, i þcim tíma

er þær spAfja, hvárt sem þat er klæði eða tré, eða [hvalki hlut scm

vatn þat kann á at koma^ í niðrfalli sinu^, þá verðr þat at steini,

okþykki mér þau likendi mest til draga, at vatnit.mun dautt vera, at

þat drcgr til dauðrar náttúru hvctvclna þat, scm þat va'tir mcð sínu

ádrifi; þvíat steinninn hcfir dauða náttúru. En mcð því at sá eldr

væri eigi dauðr, ok yrði hann með einnihverri landsins náttúru, þá

mætti^ þella líkast vera um vöxt landsins, at grundvöllr þess mun

vaxinn mcð mörgum æðum^ ok tómum smugum cða stórum holum,

En siðan kunnu þcir atburðir at vcrða, annathvárt af^^ vindum eða af

afli gnýjanda gjálfrs, atþcssar æðar^^ eða holur verði fuUar af vindum

svá mjök, at þær þoli eigi umbrot vindsins, ok kunnu þaðan af at

koma landskjálftar þcir inir miklu, cr á því landi verða. Nú ef þctta

mætti vera mcð nökkurum líkendum eða hætti, þá mætti þat vera af

þvi hinu sterka umbroti, er [veðrit hcfir^^ í grundvöllum landsins*',

atþaðan mælli eldr sá hinn mikli kveikjask ok koma, er brestr** upp

i ýmsum stöðum landsins^^.

Nú skal þetta eigi hafa fyrir sannfrœði, at svá sé, sem nú höfum

vér umrœtt, nema hcldr þat, at draga slika hluti saman til likenda, er

vænligast þykkir til vera; fyrir því at þat sjám^'' vér, at af afli kemr

eldr allr; þar sem saman kemr högg harðs steins ok harðs járns, þá

kemr þar eldr af þvi járni ok afli, er þau berjask. Trjám máttu ok

til þess saman riða, at þar fáisk eldr af því erfiði, er þau hafa; þat

verðr ok iðuliga, at tveir vindar^^ rísa upp í senn, hvárr í móti

1) þvíat vér vifira at dauð skepna er steinn ok berg íilf. ^) þvíat |)eir

hlutir eru allir dauðir, cr hann kveikisk við ^) sýnisk mér at um vötn

jþau, er þar eru, J)á eru þau með samri náttúru um dauðleik *) mikil

ákefð þeirra vellu *) því enu heita tilf. *) hvat lítit þat er, ef þat

vatn kemr á ') er keldan hefir áðr uppspýit fyrir ofrhila sakir tilf. Udg.

^) þœtti mér *) hædum ^°) smugligum tilf. ^') smugur ^*)

verðr ^') sem nú hei'i ek um rœtt tilf. ^*') brennr ^*) ok vcldr

vatnit því, at jörðin brennr eigi, en eldrinn, at hon sökkr eigi tilf. Udg.

'*) vitum ^') eldar
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öðriini, ok ef þeir mœtask í lopti, þá verðr þat mikit högg, svá at

þat högg gefr mikinn eld af sér, ok dreifisk hann víða um lopt. J)at

kann ok stundum vera', at sá eldr dreifisk til jarðar, ok gerir þar

mikinn skaða, ok brennir þar hús ok stundum skóga, ok skip í hafi.

En allir þessir eldar, er nú hefi ek talda, hvárt sem þeir koma af

járni eða vinda umbroti i lopti, eða af einhverju því ofrefli, er eld

má gefa, þá brenna þeir þó tré ok skóga ok jörð. En sá eldr er

fyrr rœddum vér um, ok upp kcmr á Islandi, þá hafnar hann öUum

þessum hlutum, svá sem fyrr sögðum vér ífrá. Nú draga þau likendi

heldr grun á hans náttúru, at hann mun heldr koma af dauðligum

hlutum ok öðru efni, en þessir eldar er nú rœddum vit^ um. Ok ef

þat er með þeim [hætti, sem nú höfum vit grun á^, þá er þat likligt,

at þeir hinir stóru landskjálftar, er þar verða á því landi, þá verða

þeir af ofrgangi elds þess, er um brýzk i grundvöllum landsins.

XIV. Sonr. Enn girnumk ek með leyfi nökkurs at spyrja um

þenna eld lengra. þér gátut fyrr í yðarri rœðu, at Gregorius hefði

ritat í Dialogo, at í Sikiley væri pislarstaðir, en mér þykki meiri lík-

endi, at á Islandi muni vera píslarstaðir. En þar sem þér rœðit um^

at svá mikil gnó'it verðr eldsins í grundvöllum landsins, at landskjálflar

verði af [umbroti eldsins'*, enda er eldrinn svá heitr^ við stein eða

berg, at hann bræðir^ þat sem vax ok nœrisk við þat eina^, þá

hugða ek, at hann mundi brátt bræða* alla grundvöllu undan landinu

ok svá öll bergin. JVú þóat [yðr þykki barnlig spurning mín^ um
slíka hluti, vilda ek þess yðr biðja, at þér svarit likendliga^*^, þvíat

margs mun ek ]}ess spyrja, at heldr mun œsku at kenna en vizku.

Faðir. Eigi efumk ek í því, at pislarstaðir eru á Islandi í fleirum

stpðum, en i eldinum einum, ok fyrir því at eigi er minni ofrgangr

jökla ok frosts á því landi heldr en eldsins. J^ar eru ok þær keldur

ok vellandi vötn, svá sem fyrr sögðum vér ífrá. ^ar eru ok ísköld

vötn, þí.u er falla undan jöklum, svá stórum, at berg ok jörð er hjá

liggr, þá skjálfa fyrir þær sakir, at vatnit fellr svá strítt ok með svá

stórum forsum, at bergin skjálfa fyrir ofreflis sakir ok stríðleiks, ok

eigi megu menn til ganga at forvitnask á þá árbakka, nema löng reip

hafi ok sé borin á þá menn, er til vilja forvitnask at sjá, ok siti hinir

Qarri, er gæta reipsins, svá at þeir elgi kost at draga þá þegar aptr

lil sín, [þegar stríðleikr vatnsins œrir^^ þá. Nú ætla ek þat vist,

') veita ^) vér ') vexti sera nú hölluðum vér grunum til "*) um-

brotum hans *) hættr *) brennir ') síðan tilf. *) brenna ')

ek spyrja heimskliga með hugarreikan '") hliníiga ") er styrkleikr

vatnsins hrœrir(!)

3*
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at hvervetna þar sem svá mikil ákefð verðr í^ slíkum ógnarhliitum,

at þar eru víst píslarstaðir; ok sýnir guð mönnum fyrir |)ví svá mikla

ógurliga hluti opinberliga á jörðu, at menn skuli |)ví nieir við sjá-

ok ætla með sér, at |)ó væri niiklar píslirnar^ til at liyggja, [at {)at

skyldi maðrinn'* þola siðan er hann er framfarinn, sem nú sér hann

meðan hann [lifir á jörðu*; en heldr þat, at hann skal þat ætla með sér,

at miklu munu þeir hlutir stœrri er úsýnihgir eru, ok hánum eru eigi

lofaðir at sjá. Eu þessir hlutir eru til vitnisburðar, at þat er eigi

logit, er oss er sagt, at þeir menn eigu kvala vánir, er fram fara af

þessum heimi, ok hér vilja eigi [við sjá^, mcðan þeir lifa, fyrir sakir

illra verka ok ranglætis. En þat mætti margir hyggja íafróðir menn,

at þat væri ekki annat en lygð, ok enskis vert, nema mælt fyrir ógnar

sakir, ef cigi væri [slikir vitnisburðir ihjá^, sem nú höfum vit um

rœtt. En nú niá engi dyljask við, sá er sjá má fyrir augum sér,

fyrir þvi at slíkir hlutir cru oss sagðir frá píslum helvítis, sem nú

má sjá í [þcirri ey, er ísland heitir®; þvíat þar er gnótt elds ofrgangs

ok ofrefli frosts ok jukla, vcllandi völn ok striðleikr ískaldra valna.

En þeir hlutir er þú rœddir áðr um eldinn, at hann mundi bræða

eða brenna grundvöllu landsins eða fjöllin, svá at alt landit mundi af

því týnask, þá má þat eigi vera fyrir þann tíma, cr guð hefir fyrir

ætlat; þvíat skepnan ok alt annat ræðr sér eigi sj-álft, heldr verða

allir hlulir eptir því at fara, er guðlig forsjá hefir fyrir öndverðu

skipat; ok mun þér skilnara^ vera, ef ek sýniþér [nökkur þau dœmi^^,

er slíka hluti megi eptir marka.

þá er höfðingi dauðans vildi freista Jobs, þá átti hann þó eigi

[framar veldi^^ en hann bað lofs^^ tiP'; ok erhann hafði loffengit,

þá átti hann þó eigi kost framar sinn vilja at drýgja, en hánum var

lof til gefit: þviat gjarna mundi hann hafa viljat drepa hann í fyrstu,

ef hánum væri þat lofat. En hánum var þar til leyfi gefit, at taká fó

hans, ok hann tók þat alt i fyrstunni, þvíat hánum var eigi lofat at

tyna hánum sjálfum. En þá er hann girntisk optar at biðja leyfis til

meiri freistni við Job, heldr en fyrr hafði hann, þá var hánum lofat

at drýgja vilja sinn á líkama Jobs ok öllum þeim [varnaði, cr hánum^*

varðaði^*; enþatleyfi fékkhann eigi, at skilja önd hans frá líkama^^,

fyrr en sá lími kœmi, er sá hafði fyrir ætlat, er allan kost átti á [hans

1) at ^) varask ^) ógnir *) þóat liann skyldi *) er í þvísa holdi

*) viðvarask ") slík vitni til *) Sikiley ok Islandi ®) skiljanligra

1") nölíkurar dœmisögur ^^) völd (vald) fyrr >-) leyfis ^^) þóat

hann vildi fieista hans tilf. '^) hhitum er Job (hann) '*) utan önd hans

tilf. '«) líkam
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dómi ok lífdög'um^ En þegar cr Sathanas- liafði leyfi til þess fengit

at drýgja vilja sinn á hánum, þá sýndi liann brátt hversu góðviljaðr

hann var um þá hluti er hann álti kost á; þviat svá er ritat at Sathanas

tók frá Job [alhi gnótl^ Qár ok 7 sonu hans ok3 dœtr, ok laust siðan

allan líkam hans með líkþrá ógurligri millum hvirfils ok ilja.

Nú er sú grein á því, er oss hœfir vel at gæta, at höfðingi lífsins

á vald á öllum hlutum, ok er hann sjálfr góðviljaðr; en höfðingi

dauðans er illviljaðr ok á enskis kost, nema þess eins, at hann þiggr

leyfi áðr af þeim, er öllum lilutum ræðr, en þat er allsvaldandi guð.

Má fjándinn fyrir því eigi gera mönnum skaða, svá at þeir* týnisk

með dauðligum eldi^, þeim er hann kveikir ok [gætir síðan vakrliga*^

með ógurligum jarðskjálftum eða grimmleik einhverjum eða illsku

þeirri, erhann girnisk: at hann fær eigi leyfi til meira en slíkra hluta,

sem þá hefir hann frannni, ok hclzt birtask eptir þviliknm dœmum,

sem nú sagða ek þér um Job, ok bæði eru œrin ok nóg þvilík, ef

þess þœtti nauðsyn vera at leiða svá mörg dœmi í eina rœðu.

XV. Sonr. |)ess betr þœtti mér, er ek mætta fleiri dœmi af

yðrum munni hcyra, þau er mik leiði til fróðleiks. En þessi dœmi

er nii hafi þér um rœtt, þá leiða mik til fullrar skilningar um þat, at

þar sem Sathanas átti eigi kost at drýgja vilja sinn á einum manni

um þat fram sem hánum var lofat, þá er þat vist, at siðr mun hann

eiga vald á mörgum þúsundum manna, at drýgja vilja sinn á þeim um

þat fram, er hánum er leyfi til gefit, hvárki fyrir sjálfan sik né einn-

hvern sinn embættismann. Nú með því at vér skulum enn fram á leið

á þessarri gamanrœðu halda, er nú höfum vit^ umrœtt, þá vil ek for-

vitnask, ef yðr sýnisk nökkurir hlutir fleiri í þessarri ey, þeir er

minningar sé verðir til umrœðu, ok undarligir nnuui þykkja.

Faðir. Flestra hluta höfum vér þeirra getit í þessarri ey, er helzt

eru umrœðu verðir. En þó eru enn þeir hlutir sumir, er geta má ef

vill. A því landi er málmr sá mikill, er járn skal af gera, ok kalla

menn þann málm rauða eptir mállyzku sinni, ok svá kalla menn hér

með oss. En sá málmr hefir verit œrinn einn dag fundinn, ok menn

hafa ætlat at biia annan dag ferð sina þangat, ok blása þar ok gera

járn af, þá hcfir sá rauði horfit svá í brott, at engi maðr veit hvar

[hann kom niðr^, ok er þat kallat á [því landi^ rauða-undr. þá er

sá enn annarr hlutr, er mönnum þykkir undarligr vcra. Svá er sagt,

at keldur sé þær á Islandi, er menn^^ kalla ölkeldur, ok er þvi svá

') ok dómsoröi ræðr um -) Salan ») ah of •*) alt *) eldum «)

gerir síðan úslökkviliga '') vér ») kominn er *) á þeirra tungu '°)

landsmeiin
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kallat, at vatn cr þar er i, er likara þefjati munngáti en vatni; ok

þóat menn drekki J)ar af, þá fyllask menn eigi af því vatni, svá sem

af öðru valni, heldr sjatnar {)at vel, ok rennr í hörund^ sem munngát.

Fleiri cru keldur á {)ví landi en einn, er ölkeldur eru kallaðar; en þó

er sú ein, erbezt er ok frægust af öllum, ok liggr sú í dal þeim, er

heitir Hítárdalr. Svá er sagt [af þeirri keldu eða vatni þvi er þar er

í, at þat er dámat allíkt munngáti, ok til gnógs at drekka^; ok þat

er mælt, at þat fái á mann svá nökkut^, ef þat cr mjök drukkit. En

ef menn gera Iiús um kelduna, þá hverfr hon brott or húsinu, ok

brestr upp fyrir utan húsit^. Svá er ok sagt, at menn megi^ þar af

drekka við kclduna, slikl hverr vill, en ef þeir fýsask brott at hafa

með sér, þá dofnar þat skjótt, ok cr þat þá eigi bctra en annat vatn,

eða þaðan af verra. Nú gátum vér fyrir því svá margra hluta ok

smárra, at slikir hlutir þykkja undarligir þar vera. Eigi má ck hug

minum á koma ílciri þá liluli, cr þar cru áminningar vcrðir í því landi.

XVI. Sonr. Nú með því at vér höfum gamanrœðu [upphafða

ok rœtt''^ um undr þau, cr á Islandi cru ok í Islands höfum, þá lúkuni

vér henni með þvi, at vér höfum"* minning þcirra hluta, er í Grœna-

lands höfum eru, eða á landi sjálfu, ok þau undr er þar eru.

Faðir. þat er mælt um Grœnalands höf, at þar sé skrimsl í, ok

ætla ck þau þó cigi opt fyrir augum vcrða^, cn fyrirþvi kunnu menn

þó frá at segja, at nicnn munu sct hafa ok varir við orðit. Svá er

sagtum þatskrimsl, er mcnn kalla hafstramba^", atþatsé í Grœnalands

hafi. J)at skrinisl er mikit vexti ok at hæð, ok hefir staðit [upp

rétt^i or hafinu. J)al hcfir svá sýnzk, sera þat hafi haft manns^'^

herðar, háls ok höfuð, augu ok munn, ok nef ok höku; cn upp ífrá

augum ok brúnum þá hefir verit þvi likast, scm maðr hafi haft á höfði

hvassan hjálm^^. Axlir hefir þat haft svá scm maðr, cn engar hendr,

ok svá hefir þat sýnzk sem þegar hafi þat svengzk^* frá öxlum ofan,

ok æ þvi mjórra er þat hefir neðarmeir verit sét. En þat hefir engi

sét, hversu hinn ncðri endir er skapaðr á því, hvárt heldr cr, at

sporðr hefir á vcrit scm á fiski, eða hefir hvast niðr verit sem hæll.

En likamr þess hefirþvílikr verit at ásýn semjökuIP^. Engi hcfir þat

svá glögt sét, hvárt hcldr hefir á vcrit hreistr sem á fiski, eða húð

sem á manni. Jafnan þegar þetta skrimsl hefir sét verit, þá hafa menn

') at j)ef -) hold ^) frá þeirri keldu, at þat vatn er þar er í, er gott at

drekíva, ok þefjat allíkt munngáti *~) nökkut svá *) í einhverjum stað

tilf. *) megu ") í munni at rœða ^) heyrum ') iera '") haf-

stramb 'i) rétt upp '=) andlit lilf. '^) pg^ kumbl tilf. Udg. '*)

sveigzk '*) maðr hafi sét á jökul
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ok vitat [vísan storin í hafi eptir^ þat hafa menn ok niarkat, hversu

þat hefir horft eða fallit síðan á sjó, J)á er þat hefir steypzk; en ef

J)at liefir horft at skipi ok þan^al steypzk, þá hafa nienn víst vitat

sér manntjón á því skipi; en ef þat hefir horft frá skipi ok þangat

steypzk, þá hafa [menn verit í góðri vilnan-, at þeir mundi halda

mönnum, þóat þeir hitti í stóran sæ ok slorma mikla.

þat heíir ok enn sét verit þar eitt skrimsl, er [menn kalla mar-

gýgi^, |)ess vöxtr hefir svá sýnzk sem þat hafi kvennmanni likt verit

upp ífrá lindastað, þviat þat skrimsl hefir haft á brjósti sér stóra

spena svá sem kona, langar hendr ok sítt hár ok vaxit svá at öUum

hlutum um háls ok um höfuð sem maðr. Hendr hafa mönnum sýnzk

miklar á því skrimsli ok eigi með sundrslitnum* fingrum, heldr með

þvilikri fit sem tengjask saman á filfuglum. Niðr ífrá lindastað hefir

þat skrimsl sýnzk likt fiski bæði með hreistri ok með sporði ok sund-

Qöðrum. J)etta skrimsl hefir svá verit sem hit fyrra, at sjaldan hefir

þat sýnzk nema fyrir stórum stormum. þetta hefir verit athæfi þessa

skrimsl, at þat hefir opt kafzk^ ok jafnan svá upp^ komit, at þat hefir

haftfiska í höndum sér, ok efþat hefir horft at skipi ok leikit sér við

fiska eða kastat fiskum at [skipinu, þá hafa^ menn verit hræddir um

þat, at þeir mundu* fá stór manntjón. þat skrimsl hefir ok sýnzk

mikit ok hræðiligt^ í andliti með [hvössu enni ok breiðum augum^^,

mjök mynt, ok með hrokknum kinnum. En ef skrimsl þat etr sjálft

fiska eða kastar á haf frá skipi, þá hafa menn verit i góðri ván um,

at þeir mundi halda mönnum, þóat þeir féngi stóra storma.

IVú er þat enn eitt undr í Grœnalands hafi, er ek em eigi fróðastr

um, með hverjum hætti er þat er, þatkalla me^in hafgerðingar^^; en þat

er því likast sem allr hafstormr ok bárur allar, þær sem i því hafi

eru, samnisk saman i þrjá staði, ok gerask af því þrjár bárur; þær

þrjárgerða^^ alt haf, svá at mennvitu hvcrgi hlið á vera, okeruþær

stórum fjöllum hærri, líkar bröltum gnípum, ok vitu menn fá dœmi til,

at þeir menn hafi or höfum komizk, er þar hafa í verit staddir, þá er

þessi atburðr hefir orðit. En því munu sögur vera af görvar, at guð

mun æ nökkura þaðan hafa frjálsat^', þá sem þar hafa verit staddir,

ok mun þeirra rœða síðan dreifzk hafa ok fluzk manna í millum, hvárt

sem nú er svá frá sagt sem þeir hafa helzt um rœtt, eða er nökkut

þeirra rœða aukin eða vönuð^*, ok munu vér fyrir þvi varliga um

') vísa stornia eptir koma -)nienn {róða ván á ^) niars'ýffr er kölliið *)

sundrskiptum ^*) kafat; kafs leitat «)orkaíi ") þeim mönnuni er á skipi eru,

þá hafaþeir *) mundi ') reiðuligt '**) hvössum augum ok breiðu enni

") hafgeröinga; hafgirðingar; hafgerðina ")girða '^) fielst '^) vanat*
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þá liliili rœða, at vér höfuin fá þá liitta nýliffa, erþaðanhafi^ komizk,

ok oss [kynni þessi tíðendi'^ at segja.

En í því sania hafi þá eru þó mör(? fleiri undr, þóat þau megi

eigi með skrimslum telja; þvíat þegar cr or [sœkir hinum mesta há-

leik hafsins', þá er svá mikil gnótt* ísa í hafinu, at ek vita eigi

dcemi til þvílíkra annarstaðar í öllum heiniinum. þeir ísar cru sumir

svá flatir, sem þeir hafi frosit á liafinu sjálfu, annathvárt fjögurra álna

þykkvir cða finun, ok ligg-ja svá langt undan landi, al þat verðr ann-

athvárt fjögurra daga ferð^ eða fleiri, cr mcnn fara [at ísum^. En

þeir ísar liggja meir í hmdnorðr eða til norðrs fyrir^ hindinu, heldr

en til suðrs eða útsuðrs eða vcstrs; ok fyrir því skal um kindit sigla,

hvcrr cr landinu vill ná, til útsuðrs ok* vestrs, til þcss er hann er

umkominn^ alla þcssa ísa'*^ ván, ok sigla þaðan ok til landsins. En

iöuliga Iiefir menn þat hent, at þcir hafa ofsnemma landsins leitat, ok

hafa þeir fyrir þvi í þcssa ísa komit^^; ok sumir þeir er þar hafa i

komit, þá hafa tynzk, en sumir hafa ok or komizk, ok höfum vér

nökkura sét af þcim ok hcyrt þcirra rœður ok frásögur^'^. En þat

hafa allir til ráðs tekil, þeir sem í [þessa isavök'^ hafa komit, atþeir

hafa tckit smábáta^^ ok drcgit á isa upp mcð sér, ok hafa svá leitat

landsins, cn hafskip cik allr [annarr íjárlilutr^'^, þá hcfir þar eptir dvalzk

oktynzk; cn suniirhafa ok úli búit siðan á isum, áör en þeir hafi landi

náð, Qóra daga cða fimm, ok sumir cnn lcngr.

Ísar þcssir eru uiuhuiigir al nállúru; þcir liggja stundum svá

kyrrir sein ván cr at mcð sundrslitnum vökum eða slóruin fjörðum, en

stundum er svá mikil ferð þcirra ok áköf, at þeir fara eigi seinna en

þat skip, cr gott byrleiði^^ hefir, ok fara þcir eigi sjaldnar móli veðri

en fyrir, þcgar sem þcir taka ferðina. þar eru enn ok sumir þcir

ísar í þvi hafi, cr mcð öðrum vcxti eru, er^^ Grœnlcndingar kalla

falljökla^^. þcirra vöxtr er eptir því sem hátt Ijall standi upp or

hafinu, ok blandask eyvitar^^ við aðra ísa, [nema sér einum saman

heldr hann'-^*^.

I þvi hafi cru ok hvalakyn mörg, þau sem vér höfum fyrr

um rœtt. Svá er ok sagt, at þar sé ok öll sclakyn í því hafi, ok

fylgja þeir mjök ísum þessum, svá scm þar sé ckki þrot œrinnar átu.

En þessi eru þau kyn scla, er þar eru: Eilt kyn af þeim er þat, er

') hafa -) kunnu skilvísliga íiá -^) kemr mesla hafi *) mikill gnóllr* *)

leið «) til lands tilf. •>) frá ») eða ^^ umkomit* i«) mgl.* 'i)

ratat '-) frásagnir '^) ísaválkit '^) sína báta i'*) farmrinn '*) byr-

skreiði; góðan byr ''') ok '*) falljaka; fjalljökla Udg. ''') þeir eigi

(cyfit) -") en standa sér einir saman
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náselar^ heita, ok verða þeir ekki lengri en fjöffurra áliia langir. |)á er

þat annat selakyn, er erknselar^ heita, ok verða þeir fimm álna langir,

eða sex þeir er lcngstir verða. þá er þat hit ])riðja selakyn, er

flctluselar^ eru kallaðir, ok verða þeir Jjvílíkir at lengð, sem {)eir er

áðr rœddum vér uni. ^á er þat hit fjórða sehikyn enn, er granselar

heita, ok verða þeir sumir sex áhia eða sjau, þeir er lengstir verð.a.

]þá eru enn sum smærri þar selakyn, ok er þat kallat afþeim eittkyn

opnuselar"*, ok eru þeir fyrir þvi svá kallaöir, at þeir symja^ eigi

á grúfu scm aðrir selar, heldr symja þeir opnir eða clligar á hlið, ok

vcrða |)eir ekki stœrri cn fjögurra álna. |»á er þat cnn citt selakyn

pnn smæst, er skemmingr hcitir, ok eru þeir eigi lengri at vexti en

tveggja álna, ok er þat með undarligri nátfúru, þvíat svá er frá sagt,

at hann ferr undir J)á ísa, er flatir eru, ok annathvárt eru fjögurra

álna þykkvir cða fimm, ok blása CuppD ígcgnum þá, svá at þcir hafa

stórar vakir þar scm þeir vilja.

Nú er þat enn eitt kyn eptir, er Grœnlendingar [kalla í tölu^ mcð

hvöIiAi, ok virðisk mér svá, at þá megi heldr telja mcð sclum^j, er

rostungr heitir, ok verða þeir at vexti fjórtán álna eða fiintán, þeir

sem lengstir vcrða. Vöxtr þess fisks er allr sem sels, bæði hár ok

höfuð ok húð ok fitjar aptr, ok sundhreifar frammi svá sem á sel;

eigi er hann ok^ ætr á föstudögum heldr cn aðrir sclar. En þat

bregðr af vexli hans frá öðrum sclum, at hann hefir tennr tvær stórar ok

langar umfram aðrar smátennr, ok standa þær í efra gómi í öndverðu

liöfði, [náliga hálfrar annarrar álnar langar, þær scm lengstar vcrða^.

Húð hans er góð ok þykk til reipa, ok rista menn þar af sterkar

álar, svá at vel draga sex tigir manna eitt reip eða fleiri, okgetaþó eigi

slitit. ^cssi sclakyn er nú höfum vér um rœtt, þá eru fiskar kallaðir,

þviat þeir fœðask í sjó ok lifa við aðra fiska, ok eru þcir mönnum

vel ætir, ok þó eigi semhvalar^", þvíat hvalar eru ætir á föstudögum

sem aðrir fiskar, en þessir fiskar eru eigi ætir, nema þá er kjöt skal

eta. En eigi veit ck fleiri hluti í Grœnalands hafi sjálfu, þá er mér

þykki [íTctu vcrðir eða frásagnar, ncma þat scm nú höfum vér rœtt^^.

XVII. Sonr. þessir hlutir munu öllum þykkja undarligir þeim

scm heyra, bæði um skrimsl þau er töld hafa verit í hafi því Cok fiska).

Svá skilsk mér ok, at þetta haf mun vera stormsamara en hvert ann-

arra, ok þykkir mér því þat undarligt, at þat cr þakt með ísum um

vetrum ok sumrum umfram öll önnur höf þau sem eru^'-^; ok þykkir

') iióselar; noCið)selar* -') örknselar '') flettiselar ^) vöðluselar *) svima

•^) telja ") en með hvalakyni ííí/". ») vel ^^) mgl.'^ i<')hvalir ii)minn-

injjar vcrt cða umrœðii '^) í vcröldu lilf.
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iriér undarligt, hví menn girnask þangat svá nijök at fara, er svá

mikill lifsháski liggr við, eða hvat menn sœkja til þess lands, {)at sem,

til nylsemda horfir eða gœzku. Svá vil ek ok þess með leyfi spyrja,

við hvat sá lýðr lifir, er þat land byggvir, eða hversu hmdinu er

farit, hvárt þat er ísum þakt sem hafit, eða er þat þítt, þóat hafit sé

frosit, eða er nökkut sáð á landinu sem á öðrum löndum. Svá íorvitnar

mik ok þat, hvárt þér ællit at þat sé meginland eða eyland, cða eru þar

dýr nökkur á því landi, eða slíkir hlutir sem á öðrum löndum eru*.

Fadir. þar erþik'^ forvitnar um þat, hvat menn sœkja þingat til

lands þess, eða hví menn fara þangat í svá niikinn lifsháska, þá dregr

þar til þreföld náttúra niannsins. Einn hlutr er kapp ok frægð,

þvíat þat er [mannsins nátlúra^ at fara þangat, sem mikils er háska

ván, ok gera sik af því frægan. En annarr hlutr er forvitni, þvíat

þat er ok [mannsins náttúra* at forvitna ok sjá þá hluti, er hánum

cru sagðir, ok vita hvárt svá er, sem hánum var sagt eða eigi. Ilinn

þriði hlutr er íjárföng, þvíat hvervetna leita menn eptir fénu, þar sem

þeir spyrja, at féföngin cru, þóal mikill háski sc annan vcg vi^, En

á Grœnalandi er svá sem þú mátt [vánu nær^ vita, at alt þat sem

þangat kemr af öðrum löndum, þá er þar dýrt, þvíat þat land liggr

svá í Qarska við önnur lönd, at þangat fara sjaldan mcnn. En hvet-

vetna þat scm þeir [skulu landinu mcð hjálpa^, þá vcrða þeir þat alt

at kaupa af öðrum löndum, hæði járn^ ok svá við ailan þann sem

þeir skulu hús af gcra. En þenna fjárhlut flytja menn þaðan móti

sínum varningi: bukka* vöru ok nauta v()ru ok sela húðir, ok reip

þau er fyrr rœddum vér um, er [nienn rista af fiskum þeim er rost-

ungr er kallaðr, ok svarðreip heita, ok tennr þeirra^,

En þar sem þú rœddir um þat, hvárt þar væri nökkut sáð eða

ekki, þá ætla ek þat land lítit af því fram flytjask, en þó eru þeir

menn þar er helzt eru ágætastir ok rikastir kallaðir, at þeir leita við

fyrir freistni sakir at sá^^; enþaterþó mestr fjöldi á þvi landi, er eigi

veit hvat brauð er ok aldrigi sá enn brauð^^ En cr þú leitaðir um
mikilleika landsins, eða hvárt þat er eyland eða meginland, þá ætla

ek fá vita mikilleika landsins, en allir geta þess, at þat sé meginland

ok áfast Yið önnur nieginlönd^^; þvíat þat er ásýnt, at þar er fjöldi

þeirra dýra, er menn vitu at á meginlöndum fœðask, en lítt í eylöndum.

þar er heri margr ok vargar, ok [mikill Qöldi^^ hreindýra, ok þykkjask

') þar sem meginland er tilf. -) þú* ^) niargia manna liáltr ^) margra

manna skaplyndi ") vánir ^) þurfu nauðsynligast ") ok tjöru lilf.

^) skinn oti tilf. ') svörðr er ristinn af rostungi, olt þær tenn er afþeim

liski eru i'*) litla akra tilf. Udg. '') koni '-) lönd i') mikil gnótt
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menn vita, at þessi dýr fœðask ekki á eylöndum nema menn flyti [í,

J)at þykkjask menn ok víst vita, at engi maðr heíir fluttþau á Grœn-

aland, nema þau hafa sjálf runnit af öðrum meg-inlöndum^. Björn er

þar ok á þvi landi, ok er hvitr, ok ætla menn at hann fœðisk á |)ví

landi, |)viat hann hefir alt aðra náttúru en svartir birnir, er í skógum

ganga; {)eir veiða at sér hross ok naut ok annat biV^, ok fœðask við

{)at, en hinn hviti björninn, er á Grœnalandi er, J)á ferr hann mest í

hafi út á ísum, ok veiðir þar at sér bæði sela ok hvala^, ok lifir við

^at; svá er hann ok vel fœrr til sunds alls sem selar eða hvalar.

En þar sem þú spurðir hvárt landit væri þítt eða eig-i, eða væri

þat ísum þakt sem hafit, þá skaltu þat vist vita, at þat er litill hlutr

á* landinu er þílt er, en alt annat þá er ísum þakt, ok vitu menn því

eigi hvárt landit er mikit eða lítit, at allir [fjallgarðarnir ok allir dal-

arnir* eru ísum^ þaktir, svá at hvergi finnr hlið á. En þat mun þó

raunar vcra, at vera munu þau hlið, annattveggja i dölum þeim er

liggja millum fjallanna, eða með ströndum, er dýrin megu gegnum^

hitta, þvíat eigi mætti dýrin elligar renna af öðrum löndum, nema þau

finni hlið á ísum ok landit þitt. En opt hafa menn freistat at ganga

upp á landit á þau fjöU er hæst eru í ýmisum stöðum at sjásk um,

ok vildu vita, ef þeir fynni nökkut er þítt væri á landinu ok bygg-

vanda, ok hafa menn hvergi þat funnit, nema þar sem nú [búa menn*,

ok er þat^ litit fram með ströndunni sjálfri.

Marmari er þar mikill á því landi, þar sem bygt er, með ýmisum

lit, bæði rauðr ok blár^" ok grœnfáinn. Valr^^ er þar ok mikill ok

margr í því landi, sá er í öðrum löndum þœtti mikil gersemi í vera:

hvítir valir, ok er hann gnógari þar en á engu^'-^ landi öðru, ok

kunnu landsmenn sjálfir þó sér ekki [af at nýta^^.

XVIII. Sonr. |)ér gátut ^ess ok fyrr í yðarri rœðu, at ekki

sáð er á þvi landi, ok vil ek nú "^ess spyrja, við hvat þat fólk lifir,

er á því landi er, eða hversu [mikit þat fólk er, eða hvat matvistum

þat hefir, eða hvárt þat hefir tekit við kristni^'* eða eigi.

Faðir. Fátt er fólk á því landi, þviat lítit er þitt, svá at bygg-

vanda er, en þat fólk er kristit, ok kirkjur hafa þeir ok kennimenn.

En ef þat lægi nær öðrum löndum, þá mundi þat vera kallaðr þrið-

jungr af einum byskups dómi^^, en þó hafa þeir sér nii byskup, þvíat

eigi [hlýðir annat^^, sakar svá mikillar Qarvistar sem þeir eru við

') þau, en þess er hér engi ván -) búfé ^) hvali *) af -^) fjalldalir

*) jöklum ^) gagnuni* ^) er bygt ^) einkum iilf. '") bláfáinn ^^)

fugl i^) nökkuru ^^) í nyt at fœra '^) mannmart á landinu er, eða

hvárt þat er kristit '*) dœmi i") má annat hlj'ða
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[aðra menii^ En þar er þú leitar eptir þvi, við livat er þeir lifa á

J)ví landi, [með því atþeir hafa ekki sáð; en^ við fleira lifa menn en

við brauð eitt, Svá er sagt, at á Grœnalandi eru g-rös góð, ok eru

þar bi'i góð ok stór, þviat menn hafa þar mart nauta ok sauða, ok er

þarsmjöroerð^ mikil ok osta; lifa menn við þat mjök, ok svá við kjöt

ok við aliskonar veiði, bæði við hreina hold ok hvala ok sela, ok

bjarnar hold, ok fœðask menn við þat þar á hindi.

XIX. Sonr. Enn þykkir mér nökkut vanspurt vera um þctta

land. Hvat ætlit ér at valdi, hvi þat land [hafi meiri ísa fjölda en

ekki annarra^, eða hafit þat sem þar er um, ok þó skilsk mér þat af,

at liafit sé bæði djúpt ok þó mjök salt, ok svá iðuliga gjállVsamt, ok

hugðaekatþat mundi eigi auðveldliga"* frjósa, þvíat hvervetna þar sem

hafit er djúpt ok þó saltr særinn, þá kunnu varla at frjósa, en þó

allra sízt þá cr hrœring hafsins fylgir ok grjálfrljótt^ verðr. En mér

heyrisk svá um þetla haf, er nú rœddum vér um, ok svá landit, þá

verðr aldrigi millum [at eigi er isum þakt hvártlveggja landit ok hafit^,

nema þal kunni at verða stundum hér ok hvar, at hlið verðr á ísum

fyrir hrœring gjálfrsins^, cn eigi fyrir ylja sakir.

IVú með því al þar er æ jafnan frosit^ bæði velr ok suinar, þá

vil ek nú þess [biðja, at þérskýrit^", hversu veðrátta er á því landi,

hvárt þar verða nökkurir ylir eða fögr sólskin sem í öðrum löndum,

eða er þar jafnan ill veðrálla, ok fyrir þvi svá mikil gnólf ísa ok

frosts, ok vil ek at þér [lýsit fyrir mérþenna'^ spurning, ok svá um

þat sem ek hefi fyrrmeir spurt i okkarri rœðu, ok um þat er Grœn-

lendingar kalla norðrljós; ok vilda ek nú at þér leystit þenna spur-

daga fyrir mér, ok um þat, hvat þér ætlit, í hverjum hlut heimsins er

þetta land liggr, hvárt þat liggr á einnihverri^^ utanverðri heimsins

síðu, eða liggr þat nökkut inn i landaklofa sem önnur slór lönd, með

því at þér segit at þat er áfast við önnur meginlönd.

Faðir. þessa hluti sem nú hefir þú spurða, þá má ek þik eigi

sannfróðan^'* göra til fulls, fyrir því at ek hefi engan þann funnit, er

kannat hafi allar kringlur^^ heimsins eða hans vöxt, eða rannsakat

hafi allar heimsins siður eða landa skipan eða þau endimörk^^, sem

1) önnur lönd eða þjóðir ^) þó þar sé ekki sáð, þá eru þau enn fleiri lönd,

er eigi eru sáð á, ok lifa menn á því landi, þvíat ^) smjörgœði *) liefir

meir ísa en hvcrt annat í veröldu ®) öruggliga *) gjáifrsamt *) hvárki

á hafiuu né landinu at eigi sé ísum þakt *) hafsins ') frostit* '")

spyrja ") mikill gnóttr* '-) leysit (glósit) fyrir mér þessa '^) ein-

hverri ' ') um tilf. '*) alla kringlu '^) endimerki (eyðimerki)
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|)ar erii í skipuð: ok ef ek hcfða nökkiirn þann funnit, er þessa hluti

hefði sét ok rannsakat, þá mætta ek þik nú hér sannfróðan uni göra,

rn J)at niá ek í Ijós láta við þik, hvat getur^ rnanna eru, þeirra sein

helzt hafa ætlat eptir likligleikum^,

En þeir menn sem helzt hafa ritat um heimsins vöxt cptir tilvisan

Ysidori eða annarra fróðra manna, þá hafa þat mælt, at í himnum^

eru þeir* meginvegir sem libyggvanda er undir; er cinn svá heitr, at

ekki má undir búa fyrir hita sakir ok bruna, ok hvetvetna brennr er

undir verðr, ok þykkir mér þat likast, at sá mun vera [meginrásar

vegr^ sólarinnar, ok ætla ek allan ^ann veg skipaðan vera með log-

andum geislum hennar, ok má eigi fyrir því þar undir búa, engi sá

er vel tempraðan bólstað vill hafa. Svá hafa þeir ok mælt um þá tvá

vegu er [i himni^ l'gg^ja? at þar er iibyggvanda undir, at þeir sé svá

kaldir, at fyrir þá sök sé eigi hœgra undir þeim at búa fyrir kulda

sakir en hinnug er fyrir ofrhita sakir; þviat þar hefir kylrinn^ svá mikit

afl undir sik dregit, at vatnit hafnar náttúru sinni, þvíat þat snýsk í

jökul, ok svá öll löndin þekjask mcð ísum, ok svá höf, ef undir þeim

veg liggja, ok skilsk mér þá þat, at fimm sé vegirnir í himnum^ : tvcir

þeir er byggvanda er undir, en þrir [hinir, erúbyggvanda er undir^.

Nú er þar alt byggvanda undir þeim vegum, er millum eru kuldans

ok brunans, ok er þat líkt at því sé landaskipti á, at sum sé heitari

en sum, ok liggi þau nærmeir brunaveginum er heitari eru. En þau

lönd sem köld eru, svá sem lönd vár, þá liggja þau þeim veg nær-

meir, er kaldr er, ok frost má við koma sínu afli at svala. En eptir

hugþokka mínum at ætla, þá þykkir mér þat líkast, at hinn heiti

vegrinn liggri*^ or austri ok i vestr, með bjúgum hring brennanda

vegar, [umkringðum öUum jarðar böllumii. En þat cr þá líkast móti

því, at þeir hinir köldu vegirnir liggja á hinum yztum síðum heimsins

til norðrs ok suðrs. Ok ef ek hefi þetta ætlat^'^ eptir rétlri skipan,

þá [cr þat eigi lilíkt^^, at Grœnaland liggi undir þeim kalda veginum,

fyrir því at þat vitni bera flestir Grœnalandi, þeir sem þar hafa verit,

at kuldinn hefir þar fengit yfrit afl sitt, ok svá berr hvervetna vitni

á sér landit ok hafit, [at þar er algangsi^'* orðit frostit ok meginafl

kuldans, þvíat þat er bæði frosit um vetrum ok sumruni, ok hvárt-

tveggja^^ isum þakt.

^at mæla menn ok víst, at Grœnaland liggi á yztu siðu heimsins

fróðra filf. ^) líkenduni ^) heirainum *) þrír *) meginvegr rásar

*) hinnveg ^) kuldinn ®) heiniinum ^) sé úbyggvandi i°) liggi

11) belli; fra [umkringjandi allan jarðarböU Udg. i-) skilit ^^) væri

líkligt heldr ^^) gnógt '^) fra [þvíat hvárt\eggja er
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til norðrs, ok ætla ek ekki land út or kringlu heimsins frá Grœna-

landi, nema hafit mikla, þat er umhverfis rennr heiminn; ok J)at

niæla menn, |)eir sem fróðir eru, at þat sund skerisk íhjá^ Grœna-

landi, er hit tóma haf steypisk inn í landaklofa, ok síðan skiptisk þat

með Ijörðum ok hafsbotnum allra landa miUum, |)ar sem J)at nær^ at

renna inn í kringlu heimsins.

En þar er þii spurðir eplir því, hvárt sól skínn^ á Grœnalandi, eða

[verði þat nökkut sinni at þar sé fögr veðr"* , sem í öðrum löndum,

|)á skaltu þat víst vita, at þar eru fögr sólskin, ok heldr er þat land veðr-

gott kalhit''. En þar skiptisk stórum sólargangr, þvíat J)egar sem vetr

er, þá er þar náliga alt ein nótt, en þegar er sumar er^, þá er náliga

sem alt sé einn dagr; ok meðan er sól gengr^ hæst, þá heíir hon

œrit afl lil [skins ok* bjartleiks, en lítit afl til yljar ok hita; en hefir

hon þó svá mikit afl, at þar sem jörðin er þið, þá vcrmir hon

svá landit, at jörðin gefr af sér góð grös ok vel ilmandi, ok má

fólkit fyrir þvi vel byggva landit, þar sem þat cr þítt, en þat er

afar^ lilit.

En sá*" hlutr er þú hefir opl eptir spurt, hvat vera mun þat er

Grœnlendingar kalla norðrljós, þá em ek eigi um þann hlut fróðastr,

ok hcfi ek þá mcnn funnit iðuliga, er langar stundir hafa á Grœna-

landi verit, ok þykkjask þeir þar eigi sannfróðir um vera, hvat þat

er. En þó er svá um þann hlut sem um flesta aðra, þá sem menn

[vitu eigi til sanns*^, at vilrir menn fœra í ætlan ok í getur, ok

geta slíks um, sem þeim [þykki þá vera vænhgast ok sannligast^'*.

En þessi vcrðr náttúra ok skipan á norðrljósi, at þat er æ þess Ijós-

ara, er sjálf er nólt myrkvari, ok sýnisk þat jafnan um nætr, en aldrigi

um daga, ok optast í niðmyrkrum, en sjaldan í tunglskini; en þat er svá

tilsýnum^^, sem maðr sjái [mikinn loga langa leið af miklum eldi'^'*.

þar skýtr af í lopt upp at sjá hvössum oddum, misjöfnum at hæð ok

mjök úkyrrum, ok verða ýmisir hærri, ok bragðar^* þetta Ijós [alt

tilsýnum^^ svá sem svipandi^^ logi. En meðan þessir geislar eru

hæstir ok bjartastir, þá stendr þar svá mikit Ijós af ^^, at þeir menn

er úli verða staddir, þá megu þeir vel fara leiðar sinnar, svá ok at

veiðiskap^^, efþeirþurfu; svá ok efmenn silja í húsum sínum, [þeim

') inn hjá ') náir •'') skíni •*) þar yrði nökkur sólskin *) um hásiim-

ars skeið tilf. Udg. '') kemr '') sem lilf. ^) síns ') einkuni '")

einn tilf. ^O 'f^ u™ ^^) þykkir líkast vera, at satt sé ^*) á at líta

í ásýn 1*) langan veg til loga mikils "') Lragar ^^) til at sjá

^"^ lifandi; skipandi '^) þessum eldsvim ok leiptr lilf. Udg. ")
veiði sinni
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erskjáir eru á^, þá er svá Ijóst inni, at hverr maðr kennir annan, sá

sem inni er staddr; en svá er þetta Ijós brig-ðiligt'^ , at þat þykkir

stunduin vcra dökkvara, svá sem þar gjúsi upp svartr reykr á millum

eða [þjukkr mjörkvi^, ok er þá því líkast at [Ijósit kvefisk þá"* í þeim

reyk, sem þat sé búit at slokna; ok sem þat kvóF tekr at þynna^,

þá tekr þat Ijós annat sinni at^ birtask, ok þat kann at verða stundum

at mönnum sýnisk svá, sem þar skjóti af stórum gncistum, svá sem af

sindranda járni því er nýtekit verðr or afli. En þá er nóttin líðr ok

dagr nálgask, þá tekr þetta Ijós at læg-jask, ok er þá sem [hverfi alt

í þann tíma* er dagr birtisk.

En þeir menn, er í ætlan^ eða í umrœðu hafa slíka hluti fœrt,

þá eru þeir þrír hlutir er menn hafa í getur fœrt, at einnhverr [mundi

vera af þeim^^. Menn segja sumir, at eldr kringi umhverfis höfin ok

öll vötn þau sem hit ytra renna um böll jarðarinnar. En með því at

Grœnaland liggr á hinni yztu siðu heimsins til norðrs, þá kalla þeir

þat mega vera, at þat Ijós skíni af þeim eldi, er umhverfis er kringðr

hin yztu höfin^^. þetta hafa ok sumir í rœður^'^ fœrt, at í þann tima

er rás sólarinnar verðr undirbelli^^ jarðarinnar um nóttina, at nökk-

urir skimar megi af hennar geislum bera upp á himininn, með því at

þcir kalla Grœnaland svá utarliga liggja at á þessi heimsins síðu, at

brckkuhvelit jarðarinnar má þar minka, þat er fyrir berr skin sólar-

innar. En þeir eru sumir er þetta ætla, ok þat þykki ok eigi úlíkast vera,

at ísarnir ok frostit dragi svá mikit afl undir sik, at af þeim [geisli

þessi skimii'*. Eigi veit ek þá hluti fleiri, er í getur sé fœrt um
þetta mál, en þessa þrjá hluti, er nú rœddum vér um, ok engan

dœmum vér sannan af þeim, en þessi þykki mér eigi úlíkastr, er

siðast rœddum vér um. Eigi veit ek ok fleiri þá hluti á Grœnalandi,

er mér þykkja áminninga^^ verðir í umrœðu, en þessa er nú höfum

vér um talat ok hér eru ritaðir eptir ætlan hoskra manna.

XX. Sonr. þeir hlutir eru hér allir um rœddir, er mér þykki

undarligir vera, ok þó mikill fróðleikr'^, at maðr má fara út or hcim-

inum ok sjá sjálfr þau endimerki, er guð hefir skipat^^ með svá miklum

torfœrum, sem nú hafi þér frá sagt, en enn þykki mér lítit vanspurt

1) ok er skér yfir*; f)eim er skjár eru fyrir -) brigðult ^) þykkr myrkvi

*) Ijós vili kefjask (kœfask) ^) kóf; kaf; þann myrkva «) ok af at

hrinila tilf. '') skírnask ok tUf. ») hverfr þegar *) glósun ^o) muni

sannr af vera ^ ^) er hit ytra renna (skína) nm hvel (böll) jarðarinnar

tilf. ^-) getur i^) belii '-^) skíni þessi geisli; en Papircodex tilf.:

J)á þeir berjask sundr ok saman í þeim miklu Dumbshöfum '*) minuingar

'*) mikil tíðendi •'') skapat.
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iiin þetta sama iiiál, eptir þvi sein þér gátiil i [hinii fyrra orði^

pér sög-ðut svá at þessum þrem gálum, at yðr þólti þat líkast vera,

at þotta Ijós mundi skina^ af frosti ok jöklum^ , eu i fyrra orði létut

þér })at fylgja, |}á er |)ér söoðut, hversu þctta Ijós var tilsýnum, at

þar skaut upp eiuir ok sinuum* þoku ok mjörkva^ líkuiu*^ svörtuui

reyk i þvi Ijósi, ok þykkir mér þat undarligt vcra, efkuldinn er |)ar svá

algangsa^, at af háuum stendr^ þetta Ijós, likt eldligum geishuu, livaðan

reykr sá kemr er stunduin þykkir skýja^ ok skyggva fyrir Ijósit,

svá at |)at þykkir náliga kvafua við; |)viat mér þykkir |)at likt, at

heldr verðr reykriuu af ylinum cn af frostinu. þá er enu sá annarr

hlutr, er mér þykkir ok undarligr vera, er þér gátut enn fyrr í yðarri

rœðu, at þér töldut heldr Grœnaland vera veðrgott, enda er þat þó

fult af jöklum ok frosti; þá má ek |)at varla skiU fá, hvcrsu þat land

má vcörgott vcra.

' Fadir. þat er þú spuröir um reyk þann, cr stundum sýnisk

fylgja norðrljósi, ok lézt þat fylgja, at þér þótti þat likt, at reykrinn

kœmi lieldr af yl en kulda, J)á
sanna ek þat með þér. En þú mátt

þat vita, at hvarvclua þar sem jörðin er þiÖ undir jöklinum, þá varð-

veitir hon æ nökkuru verma i undirdjúpum sínum; svá ok hafit undir

ísunum, |)á varðvcitir þat ok nökkurn yl i djúpum sínum. En cl'jörðin

væri án allan verma cða yl, þá vanú hon öll i eiuum þchi frá ofan-

verðu ok niðr til hinna neztu grundvalla; svá ok höfin, ef þau hefði

engan [hlut verma^" í sér, þá væri þat alt einn jökuU frá ofanverðu

ok til grunns. [Verða munu ok hvárttvcggja^^ stórar rifur á þeini

jöklum er á landinu liggja, eða svá ok^'^ vakir á þeim isum er i hafinu

liggja. En hvarvctna þar scm jörð verðr ber, sú er þið er, hvárt

sem heldr er, at hon berask þar sem engi liggr jökull yfir hcnni, eða

berask hon undir ginandi rifum jökulsins, svá ok hafit þar sem þat

berask undir sundrslitnum vökum íssins, þá gefr hvárttveggja þaðan*^

ropa af undirdjúpum sinum, ok kannvera atþat dupt^^ samnisksaman,

ok sýnisk þat likt reyki eða mjörkva^*, ok taki sú þoka fyrir at draga

norðrljósit þeim sinnum, er [þvi þykki líkt vera sem þat kvœfi^^ reykr

eða mjörkvi^^.

En þar er þú rceddir um veðrleik landsins, at þér þótti þat

undarligt, hví þat land var veðrgott kallat, þá vil ek þat segja þér,

^) fyrri rœðu yðvarri ^) slíima; gljá upp; brá ok gljá ^) sjálfum tilf *)

stundum **) myrkva *) líkan* ") ágangsamr; gagnsær *) gljár (gljáir);

^ glóar ®) skýra '") verma lulít i^) En nú ætlum vér at verða munu á

hvárutveggja ^*) stórar tilf. ^^) þíðan i*) kóf; kaf '*) myrkva

^®) kefi i'") fra [þat sýnisk reyldigt vera
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hversu því landi er faril. þeim sinniim er þar kann illviðri at vcrða,

þá verðr þat þar með nieiri ákefð en í flestum stöðum öðrum, hvárt-

tve^gja um hvassleik veðra ok um ákcfð frosts ok snjóa^. En optast

halda^ þar illviðri litla hrið, ok er langt í milkmi at þau koma, ok

er þá góð veðrátta millum "^e&s, þóat huidit sé kalt, ok [vcrðr því

náltúra jökulsins^ at hann verpr af sér jafnan köldum gust, þeim sem

elum hrindr brott af hans andliti, ok hekir hann optast beru höfði"*

yfir sér. En jafnan gjalda hans þó nálægir grannar, þvíat öll önnur

lönd, þau er í nánd hánum liggja, þá taka mikil illviðri af hánum, ok

koma þau [öll þá á'^, er hann hrindr af sjálfum sér með köldum

blæstri. IVú ef þér skiisk þetta, þá þykki mér eigi fleiri svör hér til

koma, en nú hefir þú heyrt hér af þessu.

XXI. Sonr. þcssir hlutir skiljask mér allir vel, ok þykki

mér víst sannligt, at svá muni vera; en þó eru enn þeir hlutir, er þér

gátut litlu fyrr í yðarri rœðu, er ck vil enn með yðru leyfi til for-

vilnask. þér sögðut svá, at báðar síður heimsins væri kaldar, jafnvel

hinn syðri sem hinn nörðri; en ek heyri þat alla menn scgja, þá sem

sunnan af löndum koma, at þau sé æ þess hcitari, er maðr ferr

sunnar; svá ok allir þeir vindar er or suðrættum koma, þá eru þeir

bæði hlautari^ ok hlærri en aðrir vindar. Svá gera þcir vindar ok

iðuliga um vetrum [góðan þey''', þóat aðrir vindar sé svá kaldir, at

frost standi af ok ísa Icggi. En þá cr varmt cr sumar, þá er þó æ
jafnan sunnanvindr hlærri en aðrir vindar. Nú ef yðr leiðisk eigi

spurning mín ok þœtta ck cigi ofmargs spyrja, þá vilda ek enn biðja

yðr, at þér veittit svör þessarri spurning.

Faðir. þá er ck sagða yðr, at á himnum váru skipaðir þrír vegir

torfœriligir, einn brennandi en tvcir kaldir, þá gat ek ])ess, at hinn

heiti vegr beygisk or austri ok í vestr. En ef ek hcfi þat sagt mcð

réttri skipan, þá ætla ck víst, at jafnköld [sé at því í^ syðri síðunni

sem í nörðri; en þó ætla ek öll þau lönd, er liggja nær hinum heita

veginum, hvárt scm þau liggja fyrir sunnan hann eða norðan, þá

ætla ek öU þau heit vera, en hin ætla ck köld vera löndin, er fjarri

liggja á hvárritveggja síðunni. En þar er þú gazt þcss, at allir menn

scgja löndin æ því heitari, cr sunnar ferr, þá ælla ck þat því valda,

at þú munt engan þann funnit hafa, cr jafiilangt hafi suðr á lönd

farit frá þeim^ heita veginum, sem þessi lönd liggja norðr ífrá, er nú

höfum vér um rœlt. En þar scm þú rœddir um þat, at vindarnir

þeir scm or suðrættum koma cru varmari en aörir, þá cr þat likt at

hríða -) hnldask ^) veldr þ. n. j. al'því ^) heiði ") el á þá; öll á þá

*) blíðari •) stóra þeyi ok miklar hUikur *) lönd sé á þeirri **) hinuni

4 .
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hann verði varmr til vár at koma, {)óat hann blési^ afsunnanverðri fros-

inni heimsins síðu, þvíat hann blæss gcgnum boginn^ hring brennanda

vcgar, ok kcmr hann því varmr norðr ígcgnum hann, {)óat hann blási

kaldan^ sunnan til. Ok ef menn byggi jafnnær hinum kalda veginum

á syðri síðu, sem Grœnlendingar búa á hinni nörðri, þá ætla ek vist,

at jafnvarmr kœmi norðanvindr til þeirra sem sunnanvindi- til vár;

þvíat svá eigu þcir norðr at lita til miðs dags ok allrar sólar rásar,

sem vér eigum suðr at líta, er fyrir norðan búum sólina,

^at sem fyrr höfum vit nm rœtt, at um vetrum er hér sólargangr

lítill, en svá mikil gnótt um suinarit, at náliga cr alt scm einn dagr

sé, nú skaltu á þvi marka, at vegr sólarinnar er einkum breiðr, ok

er eigi rás hennar svá mjó cða bein, sem hon renni jafnan á einum

streng. En þcgar hon lekr hinar yztu [renslur á skáðum* veg til

suðrs, þá hafa þcir sumar ok nógan sólargang, er búa á yzlum siðum

heimsins til suðrs, en vér höfum þá vetr ok cklu^ sólargangs. En

þegar scm sól tckr hina yztu rcnslu til norðrs, þá höfum vér yfrinn

sólargang, en þcir hafa þá kaldan vclr; ok fcrr svá jafnan, at hon

stígr þá upp til norðrs, er hon stígr niðr til suðrs, en þar* hon stígr

niðr til norörs, þá tckr hon at vaxa til [hinnar syðri síðu^.

|)at skaltu okvita, at svá fcrr dœgraskipti sem sólargangr; þvíat*

sumum stöðum er þá miðr dagr, er sumum stöðum cr mið nólt; en

sumum stöðum rcnnr þá dagr upp ok lýsir, er sumum stöðum [tekr

at rökkva ok nátta^; þvíat jafnan fylgir dagr sólinni ok Ijós, en

skuggiiin flýr sólina ok sœkir þó eptir henni æ sem hon liðr undan,

ok er þar jafnan nóttin scm skugginn er, en þar jafnan [dagr sem

Ijósit^*^ er. En nú efþcssir hlutir skiljask þcr allir vel, cr vit höfum

nú um rœtt þcssar stundir, hvárttvcggja um dœgrafar eða sólargang,

eða allir aðrir þcir Iilutir er vit höfuin þar um rœtl, þá máttu vera

fyrir þvi fullgóðr farmaðr, at fáir munu um slika hluti fleira spurt

hafa en þú.

XXII. Sonr. Vist þœtti mcr nú fróðlcikr í vera, ef ek mætta

alla hluti þá muna, er þér hafit mér nú kunniga gcrva. Svá þykkjumk

ek nú þat finna í yðarri rœðu, at yðr þykkir yfrit margra hluta ek

hafa spurt í þessarri rœðu. En ef yðr leiðisk eigi spurning mín, þá

er sú enn ein lítil spurning, er ek vilda til forvitnask með yðru leyfi,

ok mér þykkir horfa til farmanna iðróttar.

^ér gátut þess mjök löngu í yðarri rœðu, at þat byrjaði þeim

^) blási -) bjiioran ^) kaldr *) sköddum; fra [re^lur á sínum *) eklii

*) þcgar "") suðrættar *) í lilf. **) rökkr ok kveldar; húmar mikit ok

náttar '•*) Ijóss dagr seni sólin
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mönnum er farmenn vilja vera, at vera árbúnir umvárum, ok sjá við

|)ví at vera um haustum lengi í hafi, en á tíma kváðut þér eigi, nær

\ör þœtti fyrst til hættanda vera um^ várum at fara yfir höf landa

á millum, eða svá ok, nær yðr þœtti síðast til hættanda yfir höf at

fara um^ haustum. þess gátut J)ér, með hverjum atburð höfin tóku

at lægja^ storma sína, en um|)at rœddut|)ér ekki, meðhverjum hætti

þau taka atúkyrrask; ok vil ek enn gjarnsamliga biðja, at yðr leiðisk

eigi at leysa þessa spurning fyrir mér, þvíat mér virðisk, at berask

mætti svá at, at þœtti eitthvert sinn nauðsynligt at vita, ok þó fróð-

ligt at kunna.

Faðir. J)eir hlutir er f)ar rœðir J)ú nú um, þá er varla sem

mcð einum hætti, þvíat höf eru eigi öll jöfn, [höf eru^ eigi öll jafnstór.

[Smá höf eru skipuð* með lillum torfœrum, ok megu menn til hætta

flesta alla tíma yfir {)au at fara; þvíat þar er fyrir litlu at sjá, eins

dœgrs byr eða tveggja, þeim mönnum er veðrkœnir eru. |)viat þau

eru mörg lönd, er gott er til hafna í, þegar er menn koma^ til lands.

Eii hvervetna þar sem svá er tilvaxit^ , at menn megu bíða byrjar

í góðri höfn, eða elligar sé góðra hafna [fyrir ván^, þegar maðr kemr

fram, enda hafit svá lítit, at eigi þarf lengri forsjá fyrir at hafa en

eins dags ferð eða tveggja, þá má yfir slik höf hætta næsta í hvern*

tíma er sýnisk. En þeim^ er leið er skipuð með torfœrum meirum,

annathvárt með löngu hafi rastafullu, eða elligar sé þeirra landa ván

fyrir stafni, er háskasamligar hafnir^" eru í, annathvárt fyrir skerja

sakar eða boða eða grunna eða stórra sanda, þá er hvervetna þar

scm svá er tilvaxit^^, at mikla forsjá þarf fyrir at hafa, ok eigi má

þar siðarliga til hætta at fara yfir slik höf landa meðal^^.

En þar er þú Icitaðir eptir tima, þá þykki mér þat sannligast, at

varla sé síðar til hættanda yfir höf at fara en í þann tima, er inn-

gcngr öndverðr October; þviat þá þegar taka höf mjök at úkyrrask,

ok vex þeirra stormr^^ jafnan siðan því meir, er siðar er á hausti ok

na^rmeir sœkir vetri. En í þann tima er inngengr septima decima

kal. Novembris, þá tekr austanvindr at úgleðjask ok þykkisk vera

') á -) stóra tilf. ^) svá eru þau *) Sum höf eru smá ok skipuð;

Sum eru smá, en sum eru stór, sum með miklum torfœrum, en sum ")

yfir haf tilf. ^) tilvarit ") ván fyrir stafni *) hverjum ') í þeim

stöðum ^**) ok hafnleysur íi//". ^^) tilvarit ^*) En Papircodex til-

föier her: Ísland er mjök fjarri öðrum löudum, ok eigi áfast við neitt

land, ok er |)angat mikit hafsmegin, ok ekki öUum tínium þangat sigl-

anda; en hér á millum landa er minna vert at sigla, sem er á milli

Danmerkr ok Englands, eða Noregs eða Saxlands, eða Irlands eða Svíarílus

^^) straumr

4* •
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aftignaðr eptir brauttckinn höfuðbúnað gulligrar kórónu. því næst

setr hann á höfuð sér skýþaktan hött^ andvarpar af þjósti mikluni

svá sem syrg-jandi eptir nýfenginn skaða. En þá er landsynningr litr

úfagiiað granna sins, {)á hryggisk liann mcð tvefaldri sorg. Sú er

hans önnur sorg, at hann hræðisk slíkt rán sem austanvindr hefir

fengit; en önnur er sú, at hann hryggisk af harmi góðs ofranna síns ok

ágæts, hann œsisk af harnii rciðs hugar ok yglir brúiuim undir [fólgnum

skrúfi'^, ok blæss þjóstsamliga^ hreytandi siefu. En þá er sunnanvindr

lítr reiði náscltra granna, þá skrýðisk hann nicð skyjaðri loökápu, ok

hirðir svá fyrir þeim sinn auð ok ylsamligar fchirzlur, ok blæss harð-

liga svá sem nieð óttasamligri vörn. En þá er útsynningr vcrðr varr,

at vinátla kólnar eptir rofnar sætlir, þá kiökkr hann af harmi hugar

með stóruin rcgncluiii, yglir augu yfir tárdöggu'* skeggi, bclgirhvápta

undir þykkskyjuðum lijálmi, idæss af œði'^ nu^ð köldum rcgnskúrum,

leiðir fraiu harla þykkvar bylgjur ok brjóstmiklar bárur með skip-

gjörnum áföllum, ok býðr öllum hafstormum at œsask með kappsam-

ligri reiði.

En þá er vcstanvindr sér þat, at hánum kemr af austri hryggligr

bláslr ok harmsamlig andvörp, þar scm hanii var iiðr vanr þaðan við

at taka skinandi gcislum mcð hátíðligum vingjöfum, þá skilr hann þat

görla, at sa^ttir cru sundrslitnar ok uj^psagt allri friðargcrð, ok liryggisk

hann mcð mikilli kvíðu sakar úfriðar, ok fcrr hann í svartan úgleði-

kyrlil*^, ok drcgr þar yfir sik gráskýjaða kápu, ok kastar ákafliga öndu

mcð harmsamligri kviðu^, sitr mcð snerkjanda ncfi ok froltandi^

vörruni. En þá er bráðlyndr útnyrðingr sér þenna hrygglcik granna

sinna ok litr skaða sjálfs síns um kveldligar fegrðir, þær er hann var

vanr áðr at hafa, þá sýnir hann skjólt lunderui mcð striðri reiði, yglir

heldr hvassliga brýnn, hrcytir harðliga mcð skrapanda^ fi^gli, ok ieiðir

fram glumrandi reiðiþrumur með ógurligum eldingum, ok sýnir af

sinni hcndi ógurliga rciði án allrar vægðar. En þá er norðanvindr^"

saknar þeirrar bliðu, er liann fékk af sunnanvindi, ok mildligra vingjafa,

þá leitar hann at sinum Ijárhirzlum^^ ok hrósar þá þcim auð, er hann

hefir gnógastan til, ok leiðir fram dökkvan skima með glæanda^^ frosti,

sctr á höfuð sér ískaldan hjálm yfir jökluðu skeggi, blæss stríðliga

at^^ haglsfullum skýíjöllum. En kaklr landnyrðingr sitr reiðuliga með

snjódrifnu skeggi ok gustar kaldliga vindþrotnumi* nösum, eitlar

') hatt ') flóUnu skýi; flóknum skrúfi (kiifi) ^) þjóðsýniliga með *)

tárdögguðu ") mikilli tilf. *) úgleðiskyrtil '') ok þjósti íí7/". *)

frostandi; þrútnandi *) krapanda i") kemr ok ttlf. !•) féhirzlum

^*) gljánda; glj'janda i^) af ^^) vindþrútnum
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aiiguu) uudir hrimfrosnuiri brúimni, snerkir kinnr undir kaldskýjuðu

onni, hvetr hvápta með ískaldri tungu, blæss af pJQsli með [smogligu

icnnidrifi^.

En at sundrslitnurn friði inillum þessarra átta höfðingja ok alœstum

vindum mcð stormsamligri ákcfð, þá görir mönnum lifœrt yíir höf at

fara landa á inillum með mörgum torfœrum: dagr skemmisk, en nótt

myr-kvisk, haf likyrrisk, bárur styrkjask, en [ádrykkir kólna'^, regn

stœrisk, en stormr kveikisk^ , boðar vaxa, en strandir synja góðra

liafna, menn dæsask^, en skipfarmi kasta(r), ok týnisk iðuliga mikill

mannaljöldi sakar ofmikillar tilhæltni; sálur eru lagðar undir háska-

íamliga dóma fyrir vangæzlu sakar ok skjólligs dauða. Kri er fyrir

|)vr öllum vitrum mönnum viðrsjánda, at ver'ða srðar'Iiga í höfum

staddir', þviat við mörgum háskuin er at sjá ok eigi við einum, efmaðr

hættir of mjök undir slika tima. IXir er fyrir þvi þat betr tilætlat at fara

nieðan bezt er sumars, at þat er ván verr ef illa hlýðir, rneðan vel

er fyrir séð ok vitrliga; en þat er víst betr en váir er at, ef þat

ferr vel, er heimskliga er til ráðit eða ætlat fyrir öndverðu, þóat þat

. hlýði stundum. |)at kalla ek vili'ligra til ætlat, at maðr siti, nreðan

I svá inikilla háska er ván, ok neyti með góðu hófr ok róligri hvíld

j um vetrinn þess, sein hann aflar með starfi um sumarit, heldr en hann

j
egni^ til þess með sínu sjálfræði, at hann týni allri þcirri afian á

( lítilli hrið^, cr hann starfaöi^ til um sumarit. En alh'a mest er fyrir

j
sjálfum sér at sjá, þvrat hann aflar aldrigi siðan, ef svá illa berr til,

at hann fylgir tjóni sjálfr.

XXIII. Sonr. Píri er þefta vel ráðit, at ek jók mina spurning

í næstu rœðu, þvíat ek hcfi bæði fengit af yðr síðan fróðlig svör ok

j)ó nytsamlig öllum þeirn, er vit hafa til at skilja ok sér í nyt fœra

|>essa hluti, er nú hafit þér um rœtt. Fyrir því vil ek biðja yðr enn,

at þér talit með nökkurum orðum ura þat, hver-su snemma um várit

yðr þykki tilhættanda vera í höf at fara landa á nrillum með ákveðnum

tíma, eptir því sem ek beiddumk í hinni fyrri spurningu.

Faðir. FlestöU höf fyrir utan hin stœrstu höf, er mönnum vcl

tilhættanda yfrr at fara í þann tíma, er öndverðr Aprilis gengr inn;

þvíat i þann tima er inngengr septima decima kal. Aprilis, þá togiiar

idagr, sól vcx, en nótl skcnimisk, norðanvindr fægir vægiliga andlit

hiinins með svalri ok Ictlr-i vcðr-blöku^, ok sópar brott alla illviðris

bakka^ ruglanda skýs, ok beiðisk nýrrar sættargcrðar mcð blíðri

cptir-Ieitan, ok setjask þá [á nýja leik^^ grið allra vinda á milluin, þviat

') snjóligu hn'mdrifi ') áföll frjósa ^) stormar aukask ^) dasask *) efrii

f) stuudu ") mœðiliga lilf. ») vindblöku «) klakka 'o) nVjalcik"

±_



54 Cap. 23.

})á girnask þeir allir at taka hvíld eptir móðliga reiði ok erfiðligan

blástr, ok samtengisk þá annat sinni ný sætt þeirra á meðal, eptir

|)ví sem fyrr var sagt, þá er um þeirra sættargerð var rœtt; létta

rcgnskúrir, bárur lægjask, áföll minka, ok dvinar^ allr þroti |)jótanda

hafs, ok létta allir stormar, kemr ró eptir hvildarlaust rót^.

Nú hefi ek gört sem þú beiddisk ok sýnt þér hvárntveggja tíma ;

með ákvæðum, bæði um haustum ok um várum, nær mér sýndisk

ráðuligast at fara yfir hafs háska. Svá hcfi ek ok þá tíma þér kunna

görva, er mér þykkja heldr til hvílda fallnir en fara. Markat hefi ek

ok mcð nökkurum orðum fyrir þér birting lopts eða þau endimerki,

er skipuð eru í himnum, hvárttvcggja þau er torfœrilig cru, ok svá

hin er fœr eru^. Ok ef þú mant aUa hluli þcssa inniliga, er nú hcfi |

ek rœdda fyrir þér, þá muntu eigi taldr vera með úfróðum farmönnum,

ef þú vilt þessarrar iðróltar frcista. jVú cr ráð at fcsta hluti alla vel

í hug þcr fyrst, er nú hcfir þú hcyrða, cn siðan cr kostr at spyrja

fleira ef sýnisk.

') svenar*; svinar; sjatnar *) livíldarlaus rotl*; rólaust eriiði; róiausa reiði

ok erfiði *) ok undir nia búa tilf.
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XXIV. Sonr. Á hinum næsta fundi, er ek var á tali við yðr,

herra! J)á heyrða ek af yðrurn munni spakliga rœðu ok nytsaniliga,

hverjum er nema vill, til [þeirrar iðróttar sem sú rœða var um gör,

ok hefi ek siðan þá rœðu hugleidda, ok væntí ek, at ek muna^ mjök

hugfest hafa til minnis flesta alla þá hluti, er þar^ var umtalat, hverja

gæfu sem ek ber til fram á leið at fylgja; en ek munda þó þess {)urfa,

sem hverr annarra^, at fyigja vel öllu þvi, er maðr verðr góðs áskynja;

[eru ok vænni þeir* til er hugleiða en hinir er gleyma. En hverja

gæfu ok auðnu sem ek ber til at fylgja, {)á fýsir mik J)ó^ at nema,

meðan {)ess er kostr. ]Vú með J)ví at |)eir hlulir eru enn í hug mér,

er mik fýsir at spyrja, þá vil ek fyrri leyfis biðja [til rœðu, en ek

byrja^ þá hluti, er mik forvitnar, en síðan vænta andsvara, er ek hefi

mina rœðu flutta.

Faðir. ^at er næst rœddum vit um kaupmanna líf eða atferðir,

j)á ætla ek, at vit mintumk^ þeirra hluta flestra, er |)ar var mest nauð-

syn um at rœða, ok þess vænti ek, at sá maðr mun eigi illa heitinn í

atferð sinni, er |)at varðveitir vel i alla staði, er þá var^ rœtt. En ef

|)ik forvitnar ok fýsir [enn nökkut framar þar um at spyrja^, þá vil

ck biiðliga svara, ef ek kann; ok þóat þú vilir byrja aðra rœðu, J)á

vil ek gjarna svara, ef ek hefi fróðleik til, ok skaltu í leyfi spyrja

sh'ks, er [þik fýsir^", en slíkt verði^^ til andsvara af minni hendi,

sem guð gefr efni til.

Sonr. |)á rœðu er næst heyrða ek yðr segja um kaupmanna

iðrótt^^, þá var hon með glöggvara^^ fróðleik framflutt í svörum en

í spurningi'*, ok vil ek nú láta þá rœðu hvilask. Nú með því at ek

ætla þeirrar iðróttar at freista með yðru leyfi, þá kann þat at vera^^,

at mjök langt verði millum okkarra funda; en ef ek em yðr Ijarri, þá

or engi ván, at ek eiga kost yðars ráðs at leita, þóat ek vilda, ef

hugr girnisk [nökkurs annars ráðs ok iðróttar en vera kaupniaðr'^.

En þóat vit finnimk heilir at guðs vilja, þá sýnisk mér þó vel ráðit,

at ek spyrja þeirra hluta, er [forvitni mín beiðisk^^, meðan ek

^) mun -) þá ^) aiinarr ^) enda eru þeir vænni ") mjök tilf. *)

en ek vil rœðu byrja um '') mununi hafa ffetit *) um tilf. *) þó

nökkiU þar um at rœða fleira i") þii vilt ^O verðr '-) iðróuir

i^) nœgra ^^) spnrningum ^*) veita '*) nökkut annarrar iðróttar

heldr en kaupmanna iðróttir '"') mik forvitnar

±_
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á^ vísan kost til orlausnar. En fyrir {)vi er allra skyldast at nema

úkunna liluti, meðan er þess er kostr, at e'igi cr vist, [hvárt þá er^

kostr at spyrja^, er víst þœtti nauðsyn at foryitnask. Nú ef svá kann

at* berask, at mér [verör kunnigr kaupmanna siðr eða úkunnra landa

heimanför^, ok fýsir mik til konungs at fara ok sjá þar meira áf?æti

1 siðuin en í kaupförum sá ek, |)á vilda ek gjarna^ heima nema af

yðr þá siðu, sem í konungs föruneyti værl nytsamligastir^ at kunna,

þóat eigi sé vist, at ek þurfa þar til at taka. Kú ef yðr sýnisk eigi

slik forvitni þarflausa*, þá vilda ek at þér gerðit mik fróðan af^ þeim
|

siðum, er nu hefi ek um ro'tl.

Fadir. Eigi má þal þarílausu^ kalla, at forvitnask^*^ þá siðu,

cr með konungi [eru ok hafa þarf'^, fyrirþvi at þar er upphaf allra

góðra siða ok kurteisi^^, ef eptir því ferr sem skyldi, ok fornt er

upphaf til. En þó er varla sem einfaldr sé siðr með konungi, þvíat

þar eru margfaldar þióiiostur ok embætti, ok eru þeir flestir allir i^*

niinni siðargæzlu, er minni eru í þjónostu. Ok þeir er ágælir eru í

])jónostu, þá skilr þ;'i enn mikil uin siðu eða atlerðir, ok cr þvi vcrr, at

optast verða þeir færri, cr varðveita hina bezlu siðu, hcldr en hinir er

meðalsiðarmenn eru eða varla svá. ]\ú veit ek eigi hvárra siðu er þik

forvitnar, þeirra cr bcztir siðarmeiin eru cða hinna er fleiri verða

saman.

XXV. Sonr. þat mundi mér vcl gegna, ok hvcrjum þcim er

forvitnask vill úkunna liiuti, hvárt scm þal er um siðarnám eða

annan fróðleik, at hverr nemi þat cr bezt [væri ok nytsamligast**,

þvíat þeir cru færri meistararnir, cr þat kunni at kenna, ok alt er þat

ok tornæmara, en hilt er fánytt cr eða með öllu [engu nýll*''. Nú

með þvi at ek heyri þat, at á hvárutveggja mun grein vera, á þjón-

ostu nianna ok svá á siðum í [hirð konungs^^, þávil ek nú þcss biðja,

at þér gerit mér [kunna alla^^ þá skipan, er þar cr, ok skýrit fyrir

mér hver grein á þjónoslu*^ er, eða livat hverri þjónostu fylgir; svá

ok [um siðu, hverir þcir^^ cru, er yðr sýnask góðir ok vísl nauðsynligir

at ncma þeim, er konungi vill með sœmd þjóna, eða svá ok hvcrir

víst eru viðrsjándi ok hafnandi , ef maðr vill [siðarsamr vera^".

Ok leita ek því svá vandliga eptir þessarri rœðu, at ek hefi sét marga

þá menn koma or konungs föruneyti, er ek hcfi görla at hugt þeirra

') sé svá -) atþá sé '') iilviinnra liliita tilf. ^) at at *) taka at Itynn-

aslt líaupmanna siðir eða allra úknnnra landa ^) Iicr tilf. ") nauð-

synligir ^) þaifleysa (-leysu) *) at ^°) uni tiíf. ^^) þarf at hafa i-)

hœvesku '') með ^*) bæri ok n. væri ^*) únýtt i'') konunga hirðum
'

'') kunnigt ' *) þjónostnni ' ^) eigi síðr, hverir siðir þar - ") siðannaðr heita
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siðum, ok hafa mér sýnzk {)eir flestir allir j)ví [nær kurteisir^, eða

varla svá, sem liinir, er aldri kómu til hirðar. Nú veit ek eigi, hvárt

er heldr er, at ek kann eng-a- skyn á hvat kurteisi^ er, eða er svá

sem mér hefir sýnzk,

Faðir. Ef {)ér verðr þess auðit at koma til hirðar, {)á {)arftu þat

at varask, er J)á hendir, er siðlausir koma til hirðar ok hœveskulausir

koma frá hirð, ef þú vilt bæði heita siðgóðr ok hœveskr. En með

|)ví at |)ú hefir eptir leitat, hver grein á er þjónostum eða siðum í

konungs hirð, {)á skal þat nú skýra fyrir þér, ok svá hvat þeim veldr,

er úhœveskir koma þaðan ok iUa siðaðir. þvi er líkt, ef skynhiuss

maðr ferr til hirðar, sem úfróðr maðr fari til Jórsala eða skilningar-

lauss komi í skóla góðan. Ef úfróðr maðr ferr til Jórsala, þá trúir

hann sjálfr, at hann sé fróðr, ok segir ífrá'* sinni forð, ok þat flest^,

er fróðuuí manni þykki enskis vert nema gabbs^ ok háðs. Svá gerir

ok hinn skilningarlausi, efhannkemr frá skóla, þá hyggsk hann þegar

vera góðr klerkr, at verðr feginn ok görir af niikit spolt^, ef hann

finnr^ þann, er ekki kann moð öllu; en ef hann finnr nökkurn þann,

er klerkr er, þá veit hann sjálfr ekki. Svá vcrðr^ ok cf [lisnotrir

menn koma^^ lil konungs hirðar, þá [sœkja þcir^' þcgar sína maka^-,

ok nema^"^ þat af þeim, cr þeim^"* er auðnæmast, ok hann var áðr orðinn

mest áskynjrt, en þat er ckki ncma skaminsýni ok heiniska. En ef^^

hann kcmr frá hirð, þá vcrðr hann slika kurteisi ok siðu at sýna

öðruni, sem hann nam þar^^. Eii þó göra þat margir, þcir cr af

úkunnum f-löðiim koma, hvárt scm hcldr eru af öðrum löndnm^'' cða

hirðum, ok finna þcir [þá, cr áðr hafa hcitna fyrir vcrit^^, at bcra

mörg tiðcndi, ok hyggjask^^ þcgar vera sannfróðir bæði um siðu ok

tíðcndi, cr þcir sjá úkunnar þjóðir eða önnur lönd, ok allra mest

hendir þat skammsýna mcnn. Nú varask þi'i, at [eigi hcndi þik slík

úlVœði'-^'^, ef þú vilt vera [vcl siðaðr-^. En þar er þú Icitaðir eptir,

hvcr grcin cr væri á [þjónostum manna^"^ í konungs hirð, þá er þat

skýranda, ok svá hvat hvcrri þjónostu fylgir.

Allir þcir mcnn cr handgengnir eru konungi, þá cru húskarlar-^

;

en siðan grcinisk tign ok vald mcð þeim, svá sem þeir kuiniu til at

þjóna, ok konungr vill hverjuin gefit hafa. Nú eru þeir einir hiiskarlar,

^) næst liœveskir ^) eioi •'') hœvcska ^) niart frá ^^ alt ^) eins

tilf. ") skaiip *) nukkurn (ilf. ^) ferr i°) iisnotr niaðr kenir ^^)

sœkir hann '-) jafnniaka ^^) nemr ^^) hanuni ' ^) JKÍ er ' ^) áðr

^'') eða hcrföruni lilf. ^^) hina, er heinia hafa fyrir setit ^^) þeir lilf.

-") slík dœnii hendi þik eisi -^) siðugr --) þjóuostuniönnum -')

hans eða iniian hirðar tilf. Udg.
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er innan hirðar eru jafnan með konungi, ok eru þó cigi málamenn,

ok eigi skulu þeir þar eta eða^ drekka, sem hirð konungs malask^*

J)eir skulu ok þjóna í konungs garði alt þat er ræðismaðr krefr þá

til, [hvárt sem hann krefr^ þá til ferða eða tii annars vcrknaðar í

konungs garði.

XXVI. Sonr. þcss vil ck biðja yðr, hcrra! al cigi virði þér

[þetta mcr til bráðskcytis cða* þcss, at ek vilja stöðva rœðu yðra,

þóat ek spyrja með nökkurum orðum um þcssarra manna þjónostu.

Fadir. Meðan vit eruni í þcssarri rœðu, spyr sliks sem þér

sýnisk, heldr en þik iðri eptir, ok gangir þú fyrir því úvíss ^ess, er

þik forvitnar, at vanspurt sé af þinni hcudi.

Sonr. Mcð því at þessir mcnn, er nú hafi þcr um rœtt, lifa með

starfi ok vcrknaði i konungs garði, ok lifa þar hævoskulausir, svá

sem í heraði, hvcrn snúð sjá þcir sinn^ í því, at vcra hcldr mcð kon-

ungi en vinna fyrir frændum sinum eða feðrum í heraði, eða fara

kaupförum^ ok aíla sér svá hcldr fjár,

Faöir. þar cru mörg tilgöng'^, at slikir menn eru með konungi

heldr en í licruðum cða kaupförum. þcir cru sumir, er fyrir því

vilja heldr vera með konungi en i hcruðum, þóat þcir vinni þar sh'k

verk cða mciri, al þcir cru svá fálœkir at fc, at cigi cr kaupfarar

kostr fyrir fátœktar sakar, ok eigu þcir þó margar góðar kynkvislir;

en ef þeir vinna í hcruðum, þá eru þar margir fémciri , er eigi eru

mciri at kyni cða varla svá. En cf þcir eigu nökkuru at skipta, þá

taka hinir auögu traust af fc sínu, ok bægja þcim er félausir eru, svá

at þcir megu eigi rctlu ná i þcirra viðrskiptum, ok þykki þeim betra

at vinna í trausti með konungi en traustlausir í heraði. En sumum
ganga til vígafcrði^ eða önnur vandræ^ði, ok þurfu þcir fyrir vandræ'ða

sakar lcita sér trausts af konungs afli. þeir eru ok sumir, at þat

þykkir skcmtan at vera jafnan í fjölda^, ok þó jafnan mikit traust,

hvat scm til handa kann atbcrask. Ok cf þcir koma í herað, þar sem

þcir þóttu áðr traustlausir vcra, þá þykkja þcir síðan vcra hvers

manns jafnmakar fyrir trausts sakar, er þeir vcrða konungsmcnn; ok

ef þcir vcrða drcpnir í cinvígum, þá tekr konungr*^ 40marka í þcgn-

gildi fyrir þá sem fyrir aðra þcgna sína, ok mörk gulls umfram i

húskarls gjöld, cf cinnhverr vcrðr drepinn af hans húskörlum.

Vit þú ok þat, at margir koma þcir til hirðar or heraði, er þar

[þykki mönnum lítil tilkœmd at vera^^; en þat verðr þó iðuliga, at

') né -) eða drckkr i hans híisi lilf. ^) þóat hann krcfi ^) inér bráð-

skeyti til ganga eða til "*) þann sér *) kaupfcrðir ") rök *) víga-

ferli ») mannfjölda 1») fyrst tilf. »0 þykkja lítils verðir

,
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{)eir fá mikil metorð af konungi sakar þjónostu sinnar, ef |)eir kunnu

til at gæta, er heima váru lítils virðir í heraði. En þeir sem mikils

þóttu verðir heima með kotkörlum, bæði fyrir fjár sakar ok frænda ok

fóstbrœðra, J)á verða þeir opt eigi meira virðir í hirðum með kon-

ungi en heima í heraði, eða stundum varla svá; ok fá þeir opt minni

metorð með konungi, er féríkir koma til hans, en hinir er fátœkir

koma. En þeir er með litlum fjárhlut koma til konungs eða með öllu

engan, ok eigu ekki annars kost, en hafa slíkt sem konungr vill {)á

miskunnat hafa, þá [hefr hann^ svá hátt bæði at ríki ok fjárhlutum,

at þeir eru yfir^ frændum sínum, þar sein þeir þóttu áðr eigi vera

jafnmakar frænda sinna, en þeir kœmi til konungs; ok veldrþví ann-

attveggja hvatleikr þeirra í orrostum ok góðir siðir í hirð , eða eru

hánum tryggvir um alla hluti, ok rœkja vizku ok ástsemd við hann,

ok hjálpar hann þeim viðr ok hefr hátt, er hann sér, at við hann vilja

sanna ástsemd hafa ok með sannri vináttu vilja hánum þjóna. Nú

valda slíkir hlutir því, at konungr hefr opt ok iðuliga þá hátt af sinni

miskunn^, er fátœkir eru, ok hætta fyrir því margir á at fara til kon-

ungs, at þess vænta allir, at þeir muni þaðan sœmd ok mikil metorð

fá ok sœmiliga uppreist.

XXVII. Sonr. Nú þykkjumk ek hafa fengit gnóg svör ok

sönn, svá at mér þykkir úkynligt, at þessir menn, er nú hafit þér

um rœtt, vili heldr vera konungsmenn en í heruðum, þóat þar verði

með jafnþungu starfi eða þyngra en með bóndum. Ok vil ek nú þess

biðja, at þér sýnit mér enn fleiri þær þjónostur, er með konungi eru,

svá at mér sé ekki þat úkunnigt af þeim, ef svá má vera.

Faðir. |)at má vel vera, með því at þik forvitnar slíkra hhita,

þá skal ek sýna þér þat sem ek veit þar af. Enn eru þeir húskarlar

konungs innan hirðar með konungi, er auknefni eigu með húskarla

nafni, ok heita þeir gestir, ok fá þeir þat nafn af fjölskyldri syslu,

þvíat þeir gista [margra manna hibýli, ok þó eigi allra með* vináttu;

en þessir menn eru þo málamenn konungs ok taka hálfan hirðmanna

mála. En þessi sýsla fylgir þessarra manna þjónostu, at þeir eru

skyldir at halda njósnir um alt ríki konungs, ok verða varir, ef hann

á nökkura úvini í riki sínu; en ef úvinir verða funnir, þá skulu gestir

fyrirkoma þeim, ef þeir megu þvi á leið koma; ok ef konungr vísar

gestum at úvinum sínum, ok verða þeir drepnir, er at er vísat, þá eigu

gestir fyrir starf sitt Qárhluti þeirra, þá er þeir flytja þat sinni brott

með sér, fyrir utan gull, þat á konungr, ok svá alt þat annat, er

1) he6r hann optsinnum hafit þá *) fyrir ^) mildi *) marga menn, ok

þó suma eina með allri
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gestir féngu cigi broll liaft með sér. Ok livarsem konungr verðr varr

við úvini sina, þá er |)at skyldarsýsla gesta at [liggja á^ úvinuni konung-s,

ok hreinsa svá [riki lians"^. En þeini sinnuni seni þeir oru innan hirðar

staddir með konungi, |)á halda þeir ok allskyns vörðu yfir konungi,

sem hverr annarra boröfastra manna í konungs garði, fyrir utan höfuð-

vörð, hann halda þeir eigi, ok eigi skulu þeir í því húsi yfir borð

stíga til matar eða drykkjar, er konungr silr^ eða hirð, nema um jól

ok páskir, þá skulu þeir eta ok drekka i konungs höll með hirð hans,

en eigi þess á millum. En ef einnhverr vorðr drepinn nf þeima

mönnum í einvígi, þá tekr konungr slikt eptir þessa menn, bæði í

þegngildi ok svá í húskarls gjíild, sem eptir hina, er fyrr var frá sagt.

J)á eru þeir enn einir húskarlar konungs, er eigi eru borðfastir

með hánum, ok sjaldan at eins koma lil hirðar, ok enga liluli þiggja

þeir af konungi nema hald ok Irausl lil réltmælis'* við aðra menn, ok

eru þeir þó konungs nienn. Slikl'' lekr ok konungr, húskarls gjöld

með þogngildi, oplir þossa monn, of þeir verða dropnir, som eplir þá

sína húskarla, or borðfaslir eru með hánum. En þossir monn vcrða hans

menn af allskyns iðrótlum, sumirbœndr, en sumir kaupmonn*', ok sumir

leikmenn. En þessa þjónoslu eru þeir skyldir konungi at veitaumfram

aðra þegna hans, at livarvolna þar som konungs sýshimenn koma eplir

hans boði al ílylja konungs mál oða sýslu, ok verða'^ þossir húskarlar

fyrir staddir, er nú höfum vór um rœtt, þá oru þoir skyldir lil at

fylla sýslumanna ílokk, ok viniia þoim slikl föruneyti sem þeir eru til

fœrir um öll konungs mál, on þeim á ok heimholl* at vera traust af

konungs mönnum til allra rcllmæla^, þar sem þeir eigu málum at

skipta; [svá ok ef þeir verða drepnir, þá eyksk slíku réttr konungs

á þessum mönnum, sem á þoim er fyrr rœddum vér um'".

J)á oru þeir enn einir húskarlar konungs, er hafa fé af konungi

í veizlur, sumir tólf aura, en sumir tvær merkr, en sumir þrjár merkr

ok sumir meira, æ svá sem konungr sér afl ok trausl af þeim verða.

|)essir monn eru ekki borðfaslir innan hirðar mcð konungi, hcldr eru

þeir í heruðum svá sem stjórnarmenn, þvíat þeir eru sumir lendra

manna synir, en sumir eru svá rikir bœndr, at þeir þykkja vera lendra

manna ígildi^^. |>essir konungs húskarlar eru slíkt skyldir konungi

at þjóna, sem þeir er fyrr var um rœlt, ok því njeira, at þeir eru

til meira fœrir, ok þeir hafa ok meiri sœmd^^ af konungi; ok svá

nökkuru^^ eyksk réltr konungs af þessum mönnum, ef þeim verðr

') legffja at -) laiid hans ok ríki ^) sjálfr í tilf. ^) réuinda '') slík

*) lausa menn ") veiði ^) heimilt ®) réttia mála '") niffl.^ '0

(ik sljórna þcir opt luiklu lilf. •-) vcizlur ok sœmdir '^) nökkur'"
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misþyrml, sem fyrr var sagl. Nú^ allir þessir koniingsmenn, er vér

höfum nú iim rœtt, ok cigi eru borðfastir með hánum, þá má |)ó

konuní^r krcfja af þeim slíkrar þjónostu, sem hánum sýnisk hverr

þcssarra vera til fallinn. J)cir verða sumir kraföir til at stýra lang-

skipum í hcr úfi með konungi, en sumir verða görvir í sendifarar

landa á millum til útlcnzkra konunga cða annarra höfðingja; sumir

verða ok sendir landa meðal í kaupfarar með fé konungs eða með

skipum hans. Nú eru þcir skyldir þessarra hluta ok svá allra annarra

pcirra sem konungs nauðsynjar [bera til'-.

Nú hefi ek sagt þér frá nökkurum svá konungs þjónostumönnum,

ok mátt J)ii ætla mcð þér, hvcrir þcr þykki líkastir af þeim, er nú

eru upptaldir, at vita allmikit af hœvcsku eða þeim siðum, er í kon-

ungs hirð skyldi vera at réttu, ok eru þó allir þessir konungsmcnn,

ok máttu af slíku marka, at eigi má hverr maðr vita þegar alla kon-

ungliga siðu eða tign, er hann sér konung eða hans menn, fyrir því

at sá maðr skal bæði vcra siðnæmr ok þó vitr, cr hann er eina tólf

mánaði í konungs hirð, ok væri hann hvcrn dag innan hirðar með

konungi, [er hann skal þó vera vel siðaðr úhœveskr^ á tólf mánaða

frcsti. Nú skaltu þat vita til sanns, at þcir eru flciri mcð konungi,

er þar eru mikinn hlut æfi sinnar, ok eigu kosl hvern dag at sjá

góða siðii, ok vcrða þó aldri hvárki vel siðaðir né kurteisir.

XXVIII. Sonr. Ef svá er mál með vexti, at nökkurir siðir

eru svá tornæmir í konungs hirð, at bæði þarf við næmleik ok langa

athygli, þá er þat víst, at þessir menn, er nú hafi þér um rœtt, megu

eigi vera mjök vísir af, hvat hœveska er eða góðir siðir í konungs

húsi, þóat þessir sé konungsmcnn, með þvi at þcir koma sjaldan at

eins í þau konungs herbergi, er helzt munu vcra góðir siðir i hafðir.

En þá eru enn þcir hlutir, er mik forvitnar um þessarra manna þjón-

ostu, er nú rœddut þcr næstum um: hvat snúð sjá þeir menn sér í

konungs þjónostu, er bæði eigu yfrit fé ok kyn, at skylda sik til

konungs þjónostu með húskarls nafni cinu saman? hví hafa þcir eigi

þær nafnbœtr at heita hirðmenn cða elligar véla heima um sina kosti

sem aðrir bœndr göra?

Fadir. J)essa þykki mér eigi fróðligast spurt vera af þinni hendi;

en þó mcð þvi at þú þykkisk cigi yfrit fróðr um þat vera, þá kalla

ek betra spurt en úvíss vera, ok þarf fyrir því at andsvara, at spurt

cr. En þar ganga margir hlutir til, sem fyrr var sagt, at menn vilja

vcra konungsmcnn heldr cn heita kotkarlar at cins at nafni. Nú er

þetta fyrst til andsvara, at konungrinn á alt rikit, ok svá alt fólkit,

') En -) krefja ') ef li. sk. þá vel siðaðr ok hœveskr
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er í er ríkinu, ok eru [allir þeir menn, er 1 hans ríki eru, skyldir

hánum til þjónostu^ þegar hans nauðsynjar krefja; ok á konungr kost

at krelja hvern hónda , er hánuni synisk til vcra fallinn, annattveo-gja

í sendifarar til úllcnzkia hiifðingja, ef nökkurir eru til fœrir fyrir

mannvits sakir; svá ok ef konungr krefr hœndr lil skipsljórnar í hcr

úti með sér, þá verðr hvcrr at fara, er til vcrðr ncfiidr, þóat hann

sé eigi handgenginn at öðru, en þegn hans. [Ok þóat konungr krcfi

einnhvern klerk'^ eða hyskup or riki sinu í sendifarar til annarra kon-

unga eða páva , ef svá vill hann, þá vcrðr sá at fiira , er kvaddr er,

nema hann vili sæta fjándskap af konungi ok vera rekinn or riki

hans^.

Nú með því at allir menn eru [skyldir með konung'* til þjónostu,

þeir sem í eru ríki hans, hvi mun þá eigi hveijum vitruni manni

þykkja mikill munr undir þvi vera, at hann sé í fullu konungs trausti

ok hans vináttu, hvat sem til handa kann at herask við aðra menn

um viðrskipli, ok vcra yfirmaðr fósthro'ðra sinna ok stjórna til hlýðni

við konung sinn, ef þcir vilja cigi áðr hlýðnir vera, hcldr en hcita

kotkarl ok vcra æ undir annars stjórn, ok [þá náliga skyldr* sem áðr.

Ok skalt þú þal vist vita, at cigi er þat nafn fyrirlitanda, svá sem

svívirðingarnafn, at hcila húskarlar konungs, hcldr cr þat mikit sœmd-

arnafn hvcrjum cr þat nafn fær; þviat hæði Icndirmcnn ok hirðmenn,

ef þeir [letjask al^ herförum, ok vilja heldr elska hú í heruðum fyrir

nökkurs þungleiks sakir, þá vilja þcir þó eigi missa húskarls nafns at

heldr fyrir sœmdar sakar ok trausts. Nú mcð þvi at þcr þykki nökk-

urs vanspurt eða vansvarat um þctla mál, þá megum vit enn auka

þessa rœðu, ef þér sýnisk.

XXIX. Sonr. þcssa máls er náliga yfrit spurt með eptirlcitan,

en þat er nú svá skýrt fyrir mér með góðum ok gnógum svörum, at

mér sýnisk sem eigi megi maðr missa konungs trausts, ef hann viU

með örugglcik um sitt mál húa, mcð þvi at allr er fjöldinn mislyndr

ok újafngjarn Iivcrr við annan, nema þcir einir eigi, er bæði þiggja

af guði mannvit ok sannsýni, en þat eru einkamenn en eigi alþýða.

Nú með því at enn er nökkut vanrœtt um konungs þjónostu eða siðu,

þá fýsir mik enn framar yðarrar rœða til þess, at ek mega eigi vera

úfróðr um þá hluti, er mik forvitnar.

Faðir. Um þá konungs húskarla er nú at rœða, er helzt verða

') menn hánum lýðskyldir allir í hans ríki -) eða ábóta tilf. ^) fra IMjölt

styrkja ok ríki hans klerkar ok kennimenn, allra helzt byskupar ok ábótar

to yngre Membraner *) konungi lýð-Chljð-)skyldir *) þó náliga jafn-

skyldr (lýðskyldr) *) létta
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áskynja, hvat góðir siðir eru i konungs föruneyti, ef þeir vilja hug á

leggja; cn {)eir verða þó hvárirtveggja, ok þeir f)ó færri optast, er

fleiri skyldu. En þessir konungsmenn, er nú skulum vit um rœða,

|)á hafa þau^ aukanöfn með húskarla nafni, at þeir heita hirðmenn.

En þat nafn verðr sumum rétt gefit, en mörgum er þat aukanafn. En

þeir er þat skipuðu fyrir öndverðu, þá settu þat á góðan grundvöll,

fyrir þvi at hirðmaðr þýðisk svá sem hirzlumaðr ok gæzlu, ok skulu

þeir er þetta nafn vilja með réttu eignask, vera réltir hirzlumenn ok

gæzlumenn konungs ok alls konungdómsins. þeir skulu gæta jafngirndar

endimarka milli allra manna í ríkinu, þar sem þeir verða nær staddir

málum manna; þeir skulu ok gæta hœveski ok góðrar atferðar ok

allra nýtra siða; þviat þeir eru jafnan næstir konungi um alla hluti,

þeir gæta lífs konungs ok hans líkams bæði um nætr ok um daga,

þeir eru ok jafnan með konungi at áti ok at drykkju, á máistefnum

ok öllum góðum samvistum, svá sem nábornir frændr.

J)essir menn eigu með réttu at heita herrar at [nafni af^ öllum

mönnum^ þeim, er lægri nöfn bera en þeir bera sjálfir; þviat þeir

eru svá scm landstjórnarmenn, ef þeir halda þeim siðum, sem byrjar

nafni þeirra. |)essir eigu at vera valdir af öllum mönnum, eigi at

eins af kyngöfgum ættum eða fcsterkum, heldr eigu þeir sjálfir, er til

þess nafns verða kosnir, at vera algörvir at öllum hlutum, hvárttveggja

at kyni, fé ok hjartaprýði ok hœveski, ok þó hinir siðsömustu. |)eir

eigu ok at gæta allskyns ráðvendi umfram aðra menn, svá at þeir

kunni á þvi góða skilning, hverir hlutir elskandi eru fyrir sœmdar

sakar ok góðrar meðf(?rðar, eða hverir hlulir hatandi eru fyrir úsœmdar

sakar eða skemdar, fyrir þvi at hvar sem þeir koma þá lita allra

manna augu til þeirra siða ok meðferðar, ok allir hneigja sín eyru til

þeirra orða, ok vænta þess allir, sem vera ætti, at þeir munu svá miklu

framar vera en aðrir menn um siðu sína ok meðferðir, sem þeir verða

meiri návistarmenn konungs at þjónostu eða yfirlæti en aðrir menn.

Ok ef þcssir menn vilja eignask þau* nöfn, scm þcim eru gefin með

húskarla nöfnum, þá verða þeir at flýja allan þorparaskap ok alla

úhœvesku, ok verða þeir frá mörgu at halda sik umfram aðra mcnn,

þvi er skammsýnilig girnd mun beiðask; þvíat margir hlutir verða

hœveskum mönnum til skcmdar bæði i orðum ok í verkum, ef þeir

gæta eigi vel tungu sinnar ok meðferðar, er þorpurum verðr engi

skömm i, þóat hann hafi frammi.

Svá kann ok optliga til at bera, at hœveskir sendimcnn af öðrum

löndum komi til konungs fundar ok hans hirðar, ok hyggja þar því görr

þtir -) m()l.^ ^) af tilf." ^) Iiiiömanna
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at hans þjónoslu ok hœveski hans ok hans hirðar ok öllum siðum í

hans hirð, er þeir cru sjálfir hœveskari. Ok cH þcir koma heim aptr

til síns lands, þá sesrja þcir slika siðu ok öll önnur tiðendi, sem þcir

sá cða heyrðu með þeim konuníii, er þá váru þeir lilscndir. En öll

þau tíðendi, er til annarra landa koma ok nyljask um Iiölðinoja, ok

verða þau mcð sönnu flutt, þá cr þat optast^ at þan siuiask annathvárt

til háðs ok gabbs eða til sœmdar. J)at kann ok optlitra til handa at

bera, at konungar þurfu sjálfir at finnask, ok lala um skipan ok set-

ning þá, er vera á landa þeirra á meðal, ok verðr þat jafnan hinna

beztu manna samfundr, þar scm konungar eigu stcfnur sínar; þá konia

mcð þeim til stefnu höfðingjar þeirra, erkibyskupar, jarlar ok Ijóð-

byskupar^, lendirmenn ok hirðmenn eða riddarar, ok vcrðr þá vand-

liga at luigt^ hœvcsku eða siðum allra þeirra, er þar koma saman,

hinna riku fyrst, ok því næst allra annarra, þvial þar skygnir hverr

um annars atliæfi. Ok cf funninn vcrðr cinnhverr konunganna úhœvcskr,

eða einnhvcrr höfðingja annarra, þá vcrðr sá þcgar fyrir spotti ok

háði, ok svá haldinn sem cinnhvcrr þorpari. Ok þóat hirð einshvers

konungs vcrði fundin úhœvesk cða eigi vel siðug, cða allra helzl ef

þjónosla hans vcrðr cigi hœvcskliiía cða mcð fögruin siðum framflutt

í hans hcrbergi, þá verðr dœmdr úhœvesKr koiiungr sjálfr, ok kalla

svá allir, efhannværi hœveskr sjálfr eða vel siðugr, at þá mundu allir

siðask af hánum. En svá kann þó til at bera, at hœveskr höfðingi

hljóti mikla skömm fyrir úhœvcsks manns sakar ok úsiðugs, ok væri

fyrir þvi mikit undir, at þeir kynni góða skilning á öllu, hvárt vcl

hæri eða illa, er þess girnask at vera nágönglir* konungi með fögru

nafni ok sœmiligu; þviatsá á eigi mikillar sœmdar ván af koiuin<ri síðan,

er hann vcrðr hánum at úsœmd, þar seni margir koma sœmdarmenn

saman, ok hánum þótti mikit undir at halda sinni sœmd; en þat er í

öllum stöðum, þvíat konungr á hvergi úsœmd at bera; ok hagar þá

siðleysa ok úgaumgæfi eigi vel fyrir manni, at hann láti með svívirðing

ok fjándskap sœmiligt nafn sitt, gott yfirlæti ok fagra þjónostu, þóat

hann haldi lifi sínu eða limum; en vcrða má hann konungi sinum svá

mjök at úsœmd, at hánum sc heimill hæðiligr dauði fyrir, ok svá

mörgum írændum hans. Nú eru slikar greinir bæði á þjónostum ok

nöfnum í konungs hirð, sem nú hefir þú heyrt. En ef þér þykkir

nökkut vanspurt þar um, þá mátlu nú fleira spyrja, ef þér sýnisk.

XXX. Sonr. Mér virðisk svá sem nú megi eigi án vera, at

þessarri rœðu sé meir framhaldit, ok vil ek nú vikja minni rœðu eða

spurning til einshvers upphafs þess, er mér verði enn Ijósara fyrir

^) er -) lýðb. ^) at hugat *) nærgönglir.
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lugiini, hversu maðr skal fyrir konuno;s andlit koma, ef hann viU sér

sœmdar leita, eða hversu hann megi sik svá halda síðan, at hann

öðiisk þessa hluti alla, er nú hafit ér um rœtt. Nú berr svá til, at

inik fýsi |)ess at fara til konungs, ok vil ek hánuni þjóna; með því

at faðir minn ok frændr hafa konungum þjónat [fyrir mér^, ok hafa

aflat sér sœmdar ok góðs yfirlætis af konungi með þjónostu sinni, þá

er líkligt at ek mun sliks girnask sem frændr mínir höfðusk at fyrir

mér. Nú með því at sliks er ván, þá vil ek þess yðr biðja, at þér

vísit mér nú svá til, hvert upphaf ek skal hafa at minu máli, þá er ek

vil til konungs fundar leita, svá skilvísliga, sem nú fylgði þér mér

sjálfir til fundar við konung. Vísit mér á hvárttveggja um látgœði"^

mitt eða um klæðabiinað eða orðaskipan^, ok alt annat athæfi þat, ervel

beri fyrir konungs augliti. Nú hefi ek spurt at sinni sem mér sýnisk,

en þóat eigi sé svá fróðliga spurt sem þurfti, þá verði þér nú göra

svá sem fyrri*, at ætla hvárttveggja, spurningina af minni hendi en

svörin af yðarri hendi*.

Fadir. Ekki er þessa máls svá úfróðliga spurt, at eigi má vel

svara, þviat slikar*^ spurningar þurfti margir menn, ef þeir vilja sín

mál ílytja láta við ríkismenn; ok [leita færri svá vandliga eptirsinum^

málum scm þurfti. Nú vil ek því lýsa fyrir þér um þessa hluti, er

þú hefir spurt, sem mér sýnisk sannligast ok fróðligast. Nú kemr þii

þar sem konungr er fyrir staddr, nieð þeim erendum er^ þú vilt

þýðask hann, þá skaltu spyrjask um vandliga, hverir þeir menn eru

með konungi, er optast eru vanir at flytja mál manna fyrir konungi,

svá at hánum liki bezt þeirra rœða. En þcgar er þú verðr sannfróðr,

hverir þeir eru, þá skaltu [þá fyrst þýðask^ ok gera þér at vinum,

en því næst sýna þcim þitt erendi, ok biðja þá þitt mál fram flytja.

En ef þeir taka við þinu máli, þá kunnu þeir bezt tima ok stundar

at leita til konungs fundar ok viðrœðu, er optast eru á tali við hann.

En ef þat verðr um þann tíma, er konungr sitr yfir'^" borðum, at þú

skalt þá þíns máls^^ leita, þá haf þú á því góða njósn, at konungr

sé þá í bliðu skapi ok í góðum hug. En ef þú verðr þcss varr, at

hugr hans sé [nökkut úbliðr^'^, eða [er hann^^ reiðr um nökkut mál,

eða hefir hann nökkur skyldarmál þau at rœða, er þú ætlar eigi þitt

mál rœða mega fyrir þá sök, þá lát þú hvílask þann dag þína rœðu^

ok leita ef þú raegir finna hann í betra tima^* annan dag. En ef þú

verðr þess varr, at konungr er i blíðu skapi, ok hann hefir engi nauð-

fyrrraeir -) látœði ') orðalag *) fjTr *) ok uppfrœðing tilf. ^)

slíkrar ") leitat væri sv. v. e. slikum *) at ^) fyrst þýðask þá at

'") undir ^O frama i^) styggr ^^) liann sé '0 skapi

5
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synjamál um at véla, f)au er eigi megir þú flytja þitt erendi [fyrii

þá söRi, þá bíð |)ú þó þcss at, er hami er náliga mettr.

En klæðabúnaði þinum skallu áðr hafa svá háttat, at J)ú sér klæddr

öllum góðum gangvera"^, J)eim sem {>ú hefir vildastan^ til, ver* hosaðr

ok skúaðr; eigi skaltu ok kyrlilslauss vcra; [þvilika yfirhöfn ok*, sem

þú hcfir vildasta til. Vel þcr J)au klæði jafnan til hosna, er brúnuð^

sc at lit; þat þykki ok eigi illa bcra, at maðr hafi svart skinn til

hosna, en ekki önnur klæði nema skarlat sé. Kyrtil máttu ok hafa

með brúnuðum^ lit, eða mcð grœnum cða rauðum^, ok þó^ góð klæði

ok sœmilig. En linklæði þín þá skaltu h'ita gera af góðu icrepti ok

þó lítil efni í; ger stutta skyrtu þína ok öll línklæði létt vel. Ætla

jafnan góðum mun styttri skyrtu þína en kyrtil, þviat engi maðr hœf-

eskr má sik prúðan fá gört af iiör cða hampi. Skcgg þitt ok hár

skallu láta virðuliga göra, aðr en þú gengr iyrir konung, eptir þeim

siðum er þá eru í hirð, er þú lcitar til hirðar. En er ek var innan

hirðar, þá var þat siðr í hirð, at liár var skorit styttra en eyrnablöð'",

ok kembt svá siðan umlivcrfis, sem hvert liár vildi bczt falla, ok var

siðan [skorinn stutlr toppr yfir^^ brúnum. En um skcgg var þat siðr

þá al göra^- stutt skcgg ok snöggvan kamp, ok var siðan rakat jaðar-

skcgg á þýðvcrsku^^; ok er cigi vist, at siðar komi sá siðr, er fegri

sé eða betr sómi í herliði at hafa.

En nú berr svá at, at þú þykkisk búinn vera til konungs fundar,

hvártlveggja at klæðabúnaði ok öðrum hlulum , ok kemr þú í góðan

líiua, ok fær þú lcyfi til inngöngu af durvcrði^"*, þá vcrðr þú svá

at hátta þarkomu þinni, at þér fylgi nökkurr liðligr þjónostumaðr. En

þóat þit fáit baðir lcyfi til inngöngu, þá láttu hann cigi fylgja þér

lcngra cn innan dura, cða innar at stallara síóli hit lcngsta, ok lát hann

gæta skikkju þinnar^^; cn þú gakk skikkjulauss inn fyrirkonung, ok

haf áðr kcmbt hár þitt slctt ok strokit skegg þitt vel, Hvárki skaltu

hafa hött nc lu'ifu nc Itvcif á höfði, hcldr skaltu úhuldu hári ok berum

höndum fyrir rikismcnn ganga, með bliðu andliti ok hreinsuðum öllum

líkama ok limum; þá menn skaltu ok hafa í göngu'^ með þér, er

þitt mál skulu framflytja. Vcn þik at bera höfuð þitt rétt, ok svá

allan líkam þinn þá vcn þú vel réttan, þegar þú gengr; ven þik

gangprúðan vcl, ok þó eigi einkar scint at ganga.

') 7ngl/' -) gangTara ^) beztan *) vel '') haf oli þv. y. *) brún

^) briinum *) ef þér sýnisk þat betr fallit lilf. *) eru þau '") eyr-

ablöð (-blað) ^O sliorit stutt fyrir i-) bera ^^) þýversku !•*) dur-

vörðum hans ^*) ok þó þit fáit eigi báðir leyfi til inngöngu, þá geym

þú yfirhöfn þína þó úti tilf. ' ^) inngöngu
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En cr þú kemr fyrir konung-, þá skaltu hneigja hánumlitilIátliíTa,

ok heilsa hánum nieð þessum orðum: ,.Guð geíi yðr^ góðan dag, herra

konungr!" En ef konungr sitr yfir borði, þá er þú kemr fyrir hann,

[)á hittu þik eigi J)at henda, er margan hendir skamvisan"^, at J)ú

-.tyðisk við konungs borð, enn siðr [leggsk J)ú á sem^ úsiðug fól

göra ; heldr nem {)ú staðar svá Qarri borði, at alla þá þjónostu, er

til konungs borðs byrjar, megi vel flytja at œrnu rúmi me^al horðs

ok þin. En ef eigi eru borð fyrir konungi, þá gakk þú svá nærri

konungs sæti, at œrit sé rúm til allrar þjónostu milluin þin ok fótskemla

þeirra, er fyrir eru konungs sæti. Hendr þínar skaltu svá láta liggja, er

þú stendr nærri konungi, at hin hœgri greip spenni um hinn vin^tra

úlílið, ok lát siðan hendr þinar í tómi rekjask niðr fyrir þik, sem þoiin

er hœgast. ^ví næst skulu þeir menn flytja erendi* þitt fyrir kon-

ungi, er til þess eru ætlaðir. En ef þú berr svá gæfu til, at þat má þcgar

[frcmjask eptir þinum vilja^, þá skaltu ganga til handa konungi, ok

þvi næst í löguneyfi við hirð hans, eptir þeirri siðvenju sem þeir

kenna þér, er þitt mál flytja. En ef konungr heitr þér ok nefnir þér

stefnudag, nær þat skal lúkask. þá verðr þar til at standa^. En ef

konungr skýtr þvi máli á frest, ok mælir svá, sem eigi er minst ván,

at -mér er þessi maðr eigi kunnr, hvárki at sýn né siðum, ok kann

ek því máli eigi svá bráðliga at andsvara, fyrr en ek sé''' görr spekt

hans ok aðrar meðferðir", þá er því máli lokit at sinni; en þú verðr

at leita þíns máls at tómi ef þér sýnisk, ok vita ef þú hittir eitthvert

sinn í [þanntima^, at vild þín megi framganga. En þá hríð er þú vilt

til konungs^ stunda, þá þarftu víst þess við, at þýðask hina beztu menn

ok hina vitrustu, ok [verða þeim i nánd optast kendr^^, er konungi

eru kærastir, ok tak þó alla neyzlu, þá er þú þarft, af sjálfs þins

kostnaði, meðan þú ert lengst í þeirri raun, nema þér verði nökkuru

sinni boðit af konungs hendi til hans borða. Ok láttu þó þik eigi

þat henda, sem margan úfróðan hendir, at þú girnisk þvi meira annars

kostnaðar, sem þú sér, at þér vx^rðr optar til boðit, at eigi beri svá

til, at ráðvandir menn virði þér til [sinku ok ofl'ramsœkni^^, ok verði

þeir þá úvinir þinir, er áðr cru félagar þinir ok vinir. Nú vcrðu

lastvarr ok athugall um slika hluti, at þeir eigi bcrisk þér til handa

fyrir gáleysis þins sakir.

XXXI. Sonr. Nú vil ck cnn spyrja með leyfi fárra orða í

þessarri rœðu. Hvi sætir þat, cr þér rœddut, at þat skal þykkja vel

') þér 2) skamsýnan ^) leggisli þú áfram svá sem ^) mál **) fram-

flytjask eptir þinni vild «) bíða '') veit *) þann (betra) lið (tið?) ')

þess ^**) ver þeim næst * ^) sinlmi eða framsœkni

5*
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Lera fyrir ríkismönniim, at maðr sé berr ok skikkjulauss, þegar hani

gengr til tals við þá? En ef maðr gerði svá í heraði, þá mundí sv{

alþýða mæla, at sá maðr væri fól, er svá hlypi yfirhafnarlauss sen

skiptingr.

Faðir. þat sagða ek þér litlu fyrr í okkarri rœðu, at því gangSi

margir menn úfróðirum, hvat er vel berr í konungs húsi, atþatþykkii:

mart heimskligt nieð kotkörlum, er hoefeskligt þykkir með konungi,

eða með öðrum ríkismönnum. Nú skaltu þat vist vita, at eigi berr

þat þar at eins vel, at vera yfirhafnarlauss, sem maðr kemr fyrsta

sinni fyrir konung; hcldr skallu þat vila visl, at þat er í [fleirum

stöðum fyrir konungs andliti, at jafnvel samir at bera yfirhöfn, semi

at þarnask^ En með því at þú spurðir, hver skynsemd væri til þess,

at þat væ'ri hœfeska at vera heldr skikkjulauss fyrir rikismönnum, heldr

en bera yfirhufn, þá kœmi þó œrin svör í móti, at þvi væri svarat,

at þat er hvervetna siðr, þar sem hœfeskir menn ganga fyrir rikis-

manna auglit, at þeir eru skikkjulausir, ok er þar hverr kallaðr þorp-

ari, er eigi kann þann sið.

En þessir hlutir eru enn fleiri til andsvara: cf maðr gengr svá

fyrir höfðingja, at hann sveipar sik í skikkju sinni, þá sýnir hann þat,

at hann þykkisk vcra jafn hinum, er fyrir sitr, þvíat hann er búinn

allri algörvi svá sem hufðingjar, ok þykkisk hann engum þurfa at

þjóna. En ef hann leggr af sér yfirhöfn sína, þá sýnir hann þat, at

hann er búinn til þjónoslu nökkurrar, ef sá vill þekkjask, er til þess

cr fallinn, at þiggja þjónostu heldr en þjóna"^. Svá eru enn þessi^

dœmi, þau er opt þarf at varask, at konungar eigu marga öfundarmenn;

en ef úvinr hans cr djarfr ok áræðinn, þá má hann vel með huldum

lifsháska ok váða ganga fyrir* konung, ef hánum cr lofat skikkju at I

bera. En hann má eigi auðveldliga þvi framkoma, ef hann er skikk-

julauss. Ok er því víst, at sá var vitr, er þat skipaði fyrsta sinni

til hœvesku, at maðr skyldi skikkjulauss ganga fyrir ríkismenn, ok

allra helzt fyrir kunung-^; þvíatsásiðr hefir síðan góðan vörð gefit móti

lcyndum flærðum, þeim er vel mætti undir skikkju fela, ef hon væri

borin. Sá siðr hefir ok síðan gört alla menn jafnliugaða oksamsátta,

at allir menn hafa um þat einn rélt, ok verðr engi meir tortrygðr eða

rannsakaðr en annarr, siðan þat snerisk til siðar.

XXXIL Sonr. Svá sem mér þótti þessi siðr undarligr, fyrr

en ek heyrða þessa rœðu, þá virðisk mér nú sem hann sé vitrliga

tii funninn, svá at eigi megi hans án vera, ok þurfu þér fyrir því enn

færrum stöðuin fyrir konungs augliti, er jafnvel sómir at bera yfirhöfn sína

sem hermaðr -) at veita ^) þess *) yfir *) konungi*



Cap. 33.
^"

Gy

frain á leið at tína^ fyrir mér ok sýna öll f)au mál ok atliæfi, er liafa

{)arf fyrir konungi eða öðrum ríkismönnum.

Faðir. |)at skalt þú ok vandliga leiða athuga, meðan þú stendr

fyrir konuno-i, at {)ii rœðir ckki við aðra menn meðan, svá at {)ú gefir

eigi góðan gaum at öllu því sem konungr talar, at eigi berisk þér

svá til handa, ef hann talar nökkut til þín, at |)ú þurfir annat sinni

at spyrja, hvat hann mælir, þvíat þat þykki jafnan ilia bera, at maðr

sé svá gálauss, at [tviklippa skal"^ orð at hánum, áðr en hann heyri;

en miklu þykki þatþó verst bera ok heimskligast fyrir [rikum mönnum^.

En allopt kann þó svá til át bera, meðan maðr er staddr fyrir [rikum

mönnum'*, at aðrir menn þyrpask at manni, ok spyrja mann þá margs

meðan, ok má þar ganga til stundum skamsýni þeirra, er þat gera,

stundum má ok þat til ganga, at þeim cr þat gerir þœtti eigi þá verr,

at nökkut væri þat, er at mætti finna fyrir þeim, er sitt mál þarfat flytja.

Nú ef þér kann þat til handa bera, at þú verðr svá staddr fyrir

konungi, at einnhverr vill meðan slásk á nökkurn spurdaga við þik

eða nökkurar aðrar rœður, þá [skalt þú hafa blíð orð í munni^ ok

svara þó á þessa leið: _Bið litla hríð, góðr maðr^! [meðan ek hlyöi

stund eina rœðu konungsins''^, en ek vil síðan gjarna við þik rœða

slíkt, er þér þykki sjálfum gott." En þóat hann hafi nökkur orð um
síðan fleiri, þá rœð þú þó ekki at því sinni fleira við hann, fyrr en

konungr hefir lokit sinni rœðu. Nii kann svá til at bera, at konungr

mælir til þín nökkur orð, þá skalt þii þat varask vandliga í andsvörum

þínum, at eigi margfaldir þú engi* þau atkvæði er til þin horfa, þóat

þú margfaldir, svá sem til byrjar, öll þau atkvæði, er til konungs Iiorfa^.

En enn heldr skaltu þatvarask, sem fól kann stundum athenda, at eigi

margfaldir þú þau atkvæði, er til þin horfa, en þú einfaldir þau, er

til konungsins horfa. En ef svá kann til at verða, at konungr mælir

til þín nökkur orð, þau er þú nemir^" eigi, ok þarftu annat sinni

eptir at frétta^^, þá skalt þiihvárki segja „há" né^"^ r^^vat," heldr skalt

þú ekki meira um hafa, en kveða svá at orði: „herra!" En ef þú viltheldr

spyrja með fleirum orðum: „Herra minn! látit yðr eigi fyrir þykkja,

[at ek spyrja^^, hvat þér mæltut til mín, þviat ek nam eigi görla."

Ok lát þik þó sem fæstum sinnum þat henda, at konungr þurfi optar

en um sinn orð at herma fyrir þér, áðr en þii nemir.

XXXIIL Sonr. Hver skynsemd er til þcss, at þá cr betr, at

^) tjá ') tvíklifa þarfhvert ^) ríkismönnum *) konungi eða ríkisniönnnm

*) gef hánum blíð orð í nióti *) mgl.^ ") svá at ek heyra litla stund

konungs rœðu ®) mgl. ') horfir* *") skilir ^^) spyrja hvat hann segir

'-) hú cða lilf. '^) þóat ck spyrja í annat sinn
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öll atkvæði sé inargföhluð, þau er mæla skal til rikismanna, lieldr en

einfölduð? En ef maðr biðr bœnar sinnar til guðs, er öllum cr fremri
||í|

ok hærri, þá eru einfölduð í hverri bœn öll þau atkvæði, er til hans p
horfa^ ok kveðr svá at orði hverr, er sína bœu flytr við guð: „þú \\'

dróttinn minn allsvaldandi guð! heyrðu bœn mína, ok miskunna mik*

betr en ek sjá'^ verðr." En engan mann heyri ek svá taka til orðs:

„þér dróUinn minn! heyrit bœn mína, ok görit betr við mik fyrir

sakar miskunnar yðarrar en ek sjá^ verðr." Nú veit ek [eigi, at all-

fróðlig sé^ spurning min, en þó með þvi at þér hafil lofat mér at

spyrja slíks, sem mik forvitnar, þá vænti ek þó góðrar orlausnar sem

fyrr, þóat ek spyrja beniskliga.

Fadir. Víst vil ek þat gjarna alt fyrir þér skýra, er ek em til

fœrr; en eigi veit ek, hví þú* forvilnar þetta mál svá görsamliga

við mik, at fyrir þat skal skynscmd veita, hversu atkvæðum er skipat

í helgum bœnu.m, þviat lærifeðr várir mundu þar kunna betr svara

um þá hluti, er til guðdómsins er'', en ek. En mcð því at hvcr

spurning lítr jafnan til svara, þá vil ck skýra þetta mál fyrir þcr mcð

skjótri rœðu, svá scm mér sýnisk vænligast, ok vil ek því fyrst svara,

er mér þykki ágætast vera. IN'ú ætla ck fyrir því svá skipat atkvæðum

í helgum bœnum, at hcldr sc cinfaldat cn margfaldat ákall guðligs

nafns, at allir þcir, cr á guð trúa, skili þat lil fulls, at vcr trúum á

einn guð sannan, en eigi á marga falsguða, sem hciðnir mcnn trúðu

forðum á sjau guða; kölluðu svá, at cinn guð stýrði himnaríki, en

annarr himintunglum. hinn þriði þcssum hcimi ok ávöxfum jarðar, hinn

fjórði höruni ok vötnum, cn Iiinn fimti vindum ok lopti, hinn sclti
j

mannvili ok málspeki, en hinn sjaundi hclviti ok dauða. Nú skulum

vér fyrir því göfga cinn guð, þann cr allar skepnur þ.jóna, ok biðja

til hans mcð einföldu atkvæði, al cigi þyðisk flærðsamir guðar til várra

ákalla, fyrir þat at vér [margfaldim atkvæði, at fleiri væri guð cn einn,.

í ákalli^ guðligs nafns. þessir hlutir ganga ok til, at skamsýnir^ mcnn'

mætli þat hyggja, at fleiri væri guð en cinn, cf með margfölduðu atkvæði

væri á hans nafn kallat; ok er þat rcttliga tilskipat ok vitrliga, at

einföld trú ok heilög hafi ekki rúm cða^ villustig at ganga af réltri þjóð-

götu. Nú ef þér skilsk eigi til fulls þcssi rœða, þá mcgum vit enn fleira

til finna; en ef þessi rœða má þik leiða til fullrar skilningar, þá megum

vit vel vikja okkarri rœðu til andsvara um þá hluti aðra, er þú spurðir.

XXXIV. Sonr. J)essir hlutir skiljask mér vel, ok þykki mér

vera bæði sannligir ok þó nauðsynligir, at fyrir því skal heldr cin-

') nicr =) eni ') at eigi er allfr. *} þik ^) tieyrir; tiorfir «) marg-

földum alkvírði akalls ") liskynsamir *) á
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faldask en margfaldask öll alkvæði til giiðs, at livárki megi rélt^ trú

spillask fyrir margfalt atkvæði, ok eigi megi slœgir livinir iindir|)\ðask

{)at ákall, er einföld trú ok rétt vísar |)eim ífrá. En ek vil ni'i, at

J)ér skýrit J)at fyrir mér, er ek spurða iim vcraldar rikismenn, hví

öll atkvæði þœtti betr til þeirra margfölduð en einfölduð.

Faðir. J)ar er þó œrnu fyrir svarat, at fyrir þá sök þykki betr

vera' mælt til rikismanna með margföldu atkvæði heldr en einföldu, at

hœveskir menn hafa þat funnit fyrir öndverðu, ok hefir þat siðan

snúizk til siðvenju með ölium vitrum mönnum ok hœveskimi, þeim til

sœmdar, sem við er mælt ok til þess [er kominn- at þiggja sœmdar

atkvæði. En þetta efni funnu þeir til, er frá öndverðu skipuðu þessum

atkvæðum, at rikismenn eru eigi sem einnhverr annarra, sá er fyrir

sér einum berr áhyggju ok sínu hyski, ok á fyrir fá menn svör at

veita; en höfðingjar bera áhyggju fyrir öllum þeim, cr undir þeim

eru at þjónostu eða at veldi, ok hafa þeir cigi eins manns svör í

munni, heldr eigu þeir fyrir marga svör at veita. Ok ef góðr hufðingi

fellr ífrá, þá er eigi sem eins manns missi, heldr er þat mikil missa^

öllum þeim, er af hánum tóku upphald eða sœmdir, ok er sem allir

verði minni fyrir sér síðan, er þeir missa höfðingja síns*, en þeir

váru meðan hann lifði, nema því at eins, at sá komi annarr í stað, er

þeim sé jafnvel viljaðr sem hinn, er frá féll. Nú með því at höfðingjar

haldaupp^ með mörgum hvárttveggja sœmdum ok andsvörum ok marg-

faldri áhyggju, þá er þat vel tillcgo-janda þeim til sœmdar, at kenna

þá með margföldu atkvæði í allri rœðu, [frá þvi^ er til þeirra þarf

at rœða, er smærri eru ok minni fyrir sér. En þessir hlutir eru þeir

enn, er þá váru til funnir cða hugleiddir, er þetta var fyrsta sinni til

siðar tekit, at konungar eða aðrir rikismenn, þá eru eigi einir saman

í ráðagerð sinni , heldr hafa þeir með sér marga aðra vitra menn ok

göfga, ok mun þá svá sýnask, ef til höfðingja vcrðr mælt með marg-

földu atkvæði, at þá sé eigi til konungs eins mælt, hcldr til allra

þeirra, er í ráðagerð eru mcð hánum, ok hans cru ráðgjafar.

Ek gat þess ok nökkut í hinu fyrra orði, at þú skalt við því sjá,

at þú margfaldir^ önnur þau atkvæði, er til þin horfa, at eigi virðir

þú þik jafnan hinum, er þú rœðir við, ok meiri er &n þú. En þóat

þú rœðir við jafnmaka þinn eða [minna mann en þú sér*, þá berr

þér ekki sjálfum at virða þik með margfölduðu atkvæði. þat skaltþú

ok varask, ef þú ert staddr fyrir rikismönnum, at þii verðir eigi simálugr

1 þinni rœðu, þvíat ríkir menn ok allir vitrir menn reiðask við símælgi^,

^) vár -) eru koinnir ^) niikiU missir *) sinn *) múgTium tilf. *)

þá; þciiii '') oigi lilf. *) þér niinna mann *) síinæli
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ok þykkja leið vcra ok cnskis verð nema heiinsku. Svá ok ef þú skalt

nökkura rœðu frani flytja, hvárt sem heldr varðar sjálfum þér^ eða

öðrum mönnum, þá flyt skilvísliga, ok þó mcð skjótri rœðu ok scm

fæstum orðum; þvíat svá mikiU málaíjöldi kemr jafnan fyrir konung

ok aðra ríkismenn um margfaldar nauðsynjar manna, at eigi megu þeir,

ok cigi'^ fá þeir lunderni tii, at með drjúgri eða langri rœðu sé talat

um hit sama mál. [Er ok^ þat sannast, ef maðr er snjallr ok tungu-

hvass*, þá er hánum auðvelt at flytja sína rœðu með skjótu máli ok

fám orðum, svá at hiiium skilisk vel, er svara skal. En ef maðr

er engi mælskumaðr eða heldr úsnjallr at málL, þá er ok [þess bctr*,

er hann hefir skcmra erendi í munni; þvíat gera má hann nökkur skil

á fám orðum, ok leyna svá úsnild sinni fyrir þeim, er [eigi erkunn-

igl® ; cn ef hann görir hingmælt^, þá mun hann þykkja því úsnjallari,

sem hann taiar lengra.

Nú eru sh'kir hlutir ok aðrir [því um líkir*, þeir er manni væri

nauðsynligir at verða vel áskynja ok ncma heima, fyrr en hann gangi

mjök fyrir slórhöfðingja i rœðu við þá, ef hann vill snotr heila. Ok

máttu á slíku marka, hvcrsu siðugir cða margvitrir þcir cigu at vcra

1 siniii mcðferð ok hœvesku, cr jafnan skulu vera nær konungi í öllum

sœmiligum samvistum, þar sem vitrum möiinum sýnisk svá sem maðr

sé eigi vcl fœrr at ganga fyrir konungs aiullit, til þcss at rœða við

hann, nema hann kunni vcl alla þessa hluti, er nú höfum vér um rœtt,

nema hann sé mcð öllu þorpari, ok skyli hvárki tclja hann nc virða

með [hœvcskari mönnum en^ þorpurum rcttum. En þó skaltu þat

vita, at margir verða þeir með konungi staddir marga vetr, er af

þessum hhitum vitu annattvcggja h'tit eða alls ekki; ok jafnvel hendir

þá þat, er hirðmanna nöfn bcra ok nærgönglir skulu vcra konungi,

scm hina er smærri nöín bcra ok vásjaldan^'^ sjá konung; ok muntu

um slika rœtt hafa, sem nú töluðum vit um, þá er þú svaraðir svá

fyrr i okkarri rœðu, at þér þóltu þcir ekki bctr siðaðir cða hœveskari,

er frá hirðum kómu, eða varla svá, scm hinir cr ckki höfðu komit til

hirðar; ok svaraða ek þér þá sönnu'^ móli, at hverr sá er vel vill

vera í sinni mcðferð, þá þarf at varask slíka fáfrœði, sem þeir hafa,

er eigi vitu, hvat skömm er, eða hvat socmd er cða hœveska, ok eigi

nema góðra manna ok hœveskra mcðferðir, þóat þeir sé^^ hvern dag

fyrir augum sér.

XXXV. Sonr. J)at er víst, at ck mun þá funnit hafa, þóat

') konungi -) fyrir engan mun ^) Enda er ^) tungumjúkr *) því belra

") lion er úkunnig ") langt mál ^) þvílikir eða fleiri ®) hœveskuni

niönnum utan með '") ná sjaldan at ^') sömu ' -) liti
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J)eir hafi frá hirðuni komit, cr annalhvárt leyndii slíkum siðum, þóat

þeir kynni, sem nú hafi þér um rœtt, eða elligar hefir svá verit sem

ek sagða, at þeir hafa ekki orðit áskynja slikra hluta. En þat er þó

ekki undarligt, at þeir er fiifróðir eru heima ok úspuralir^, at þeir

viti af slíkum hlutum fátt eða ekki. En þat er undarligra, er þér

rœddut um hríð, at þeir sé margir með konungi lengi, ok hánum

nágönglir at þjónostu, ok verða þó eigi áskynja, hvat hœveski er eða

hvat hirðsiðir eru; ok vil ek fyrir því þess spyrja yðr, hvat þvi veldr,

er þér huðut mér at varask þeirra fáfrœði, eða hvi konungr mun hafa

þá nágöngla sér í þjónostu, er eigi vilja lifa með fögrum siðum, ef

hann er sjálfr hœveskr ok siðgóðr, þvíat ek hugða, ef konungr væri

siðgóðr ok hœveskr, at allir mundu siðask af hánum, ok hann mundi

ekki mjök elska úsiðuga menn^.

Faðir. |)at kann til bcra, at sá bóndi, er vanr er góðu brauði

ok hreinni fœzlu, þuríi nökkut sinni at blanda [agnar ok sáðir^ við

brauð bæði sjsílfs síns eða hjóna sinna, til þess at þá sé drjúgari

fœzla en áðr, ok verðr þá nauðigr at taka með sömum þökkum slíka

fœzlu sem þá fær hann, sem fyrr tók hann góða fœzlu okhreina; ok

veldr slikum atburðum þröngvar nauðsynjar*, þat er úáran. En árgalli

verðr með mörgum háttum, þat er stundum, at úáran verðr á korni,

ok gefr þó jörð gras ok hálm, en stundum gefr hon hvárki. pat er

ok stundum, at jörð gefr yfrinn ávö.xt ok góðan, ok megu menn þó

eigi njóta, þvíat úáran* er í lopti, ok spilla veðr öllum ávöxtum í

þann líma, er hirða skyldi; cn slundum spillir skjaðak, þóat ýrnir

sé ávextir ok góð vcðrálta. Svá kann ok stundam verða, at allir

ávextir jarðar standi með hinum bezta blóma árgallalausir, ok sé þó

mikit úáran i búi manns ok kvikfénaði eða í hafi eða í vötnum, eða

[allskyns vciði^. Svá kann ok stundum at verða, ef cigi vill vel, at

allir þessir árgallar berask í senn til handa, ok verðr þá mcð mönnum

jafndýrar sáðar eða dýrri en hreint korn, mcðan ár er. þessir allir

árgallar er nú cru taldir, munu virðask mikil þröngsl hverju landi

þvi, er þcir kunnu til at koma, ok náliga mun vera kallat lands auðn,

ef allir koma í senn ok standa þrjá vetr.

Nú er sá enn útaldr árgalli, er miklu er þyngri einn en allir

þessir, er nii höfuin vér talda, ef úáran kann at konia í fólkit sjálft,

er byggvir landit, eða enn hcldr, ef árgalli kemr í siðu þeirra ok

mannvit eða mcðferðir, er gæta skulu stjórnar landsins; fyrir því at

mart liggr til ráðs at hjálpa því landi, er úáran er^ á, ef á þeim

1) úspiiriilir -) ok kynduga tilf. Udg. '') sáðuiii ^) nauöir **) vatn

") veiðistöðuni ") kcnir
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löndum er gott, er íhjá liggja, ok véla vitrir menn um. En ef úáran

verðr á fólkinu eða á siðum landsins, |)á standa þar miklu stœrstir

skaðar af; {)víat þá má eigi kaupa af öðrum löndum með fé hvárki

siðu né mannvit, ef þat týnisk eða spillisk, er áðr var í landinu. En

|)óat úáran komi á bœ bónda, [þann er áðr hefir verit góðr^, ok hann

hefir lengi átt eða hans frændr fyrir hánum, þá mun hann eigi svá

mikla leiðu göra sér eða reiði [á bœ sinum-, at hann mun^ ])egar

segja hann sér afhendan, ok hirða eigi hvatafverðr; heldr mun hann þal

lil ráðs taka, at hirða jafnvirkiliga gras ok agnar, eða enn betr en áðr

hirti hann gott korn ok hreint, ok nœra svá sín hibili^, sem hann má,

J)ar tii sem guð vill, at betr verði. Með sama hætti verðr ok kon-

ungr at gera, ef hann verðr fyrir þeirri nauðsyn, at árgalli kenir í

siðu landsins eða mannvit, þá fær hann eigi afhent sér sagt riki sitt,

ok verðr heldr fyrir nauðsynja sakir lála jafnvel yfir fávitrum, sem

þá var hitit yfir spekingum, meðan ríki stóð með [beztum tíma^ ok

siðum. Verðr at refsa sumt, sumt at biðja*^, en suml at læra með

kenningum [ok nœra^ alla vcga sem má, J^ar til er guð viU at

betr verði.

XXXVI. Sonr. J)ctta skilsk mér nú vcl, at marga vega megu

nauðsynjar mönnum til handa bera, jafnvel ríkum sem úrikum, svá

konungum scm kotkörlum. Nú með því at sakar dælleika ok leyfis

þess, cr |)ér iíafit mér gcfit til spurningar í rœðu okkarri, J)á
vilda ek

enn, at þcr skilaðit þessa rœðu görsamligra fyrir mér, áðr en vit

takim aðra. Hvat sýnisk yðr um þat, hvcrsu þess bcrr til, at svá

stórir árgallar kunnu at koma á maimvit manna, ok alt týnisk í senn,

mannvit ok siðir landsins? Eða hvárt sú* tjón kemr af fólkinu, er

byggvir rikit^, cða af konungi ok þvi fólki, er stjórna skal ríkinu

með hánum?

Fadir. þat er nú spyrr þú, þá kcmr af ýmisum hlutum ok at-

burðum ok skaðasamligum, en sjaldan ætla ck þó, at þesskyns háskar

komi með upphafi af alþyðu þcirri, cr vinnr land cða byggvir, ef

þeir væri ráðsnotrir, er gæta skyldu, ok væri konungr sjálfr vitr.

En ef guð vill senda þann bardaga á eitlhvcrt land fyrir synda sakar

fólksins, at siðir skulu spillask eða mannvit, þá skipar hann því skjótt,

þcgar hann vill, með ýmisum atburðum. En þessi eru allmörg dœmi,

at^^orðit hafa í ýtnisum stöðum, þar sem cigi vildi vcl, at sá einnhvcrr

höfðingi, er bæði hefir verit vitr ok auðigr, ok hefir haft mikla sœmd

með konungi, setit hjá ráðagerðum hans ok átt mikinn hlut í land-

') þó áðr Iiali íróðr verit -) leg<ija á bœ siiin ^) niuni ^) Iij'býli '^)

blóma sinuni ") til lilf. ") nær *) þat *•) landit '°) er
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sljórnum með hánum, sá maðr hefir við þat frá fallit sinum hibílum^,

at hann heíir eptir sik átt Qóra sonu eða íimm, ok alla í mikilli œsku

ok bernsku; þá verðr þegar mikiU skaði konungi ok öllu rikinu: þá

hefir konungr mist góðs vinar, margra hollræða-, mikils hlifðarvápns;

en auðr hans er því næst skiptr í fimm staði, ok ruglat or stað allri

hans^ athöfn, ok smættisk þá með því hans hyski, at hverr sona hans

hefir hinn fimta hlut á'* því afli, er hann tók af fé sinu, meðan er

hann lifði: en fyrir bernsku sakar enn minna af mannviti hans eða

athæfi. En þá verðr enn meiri munr, ef hann á engan son eptir sik,

er hann fellr ífrá, ok þo jafnmargar dœttr sem nú hefi eksonutalda;

en þá verðr enn mestr munr, ef hvárki er eptir synir né dœttr, ok

kann svá til at bera, at auðr hans skiptisk smátt milli [tjarborinna

kvísla^ hans, ef engir lifa allnánir^.

Nú ef slíkir atburðir kunnu verða margir senn í einu koiuings

ríki, þá mun brátt forðask''' afl ráðagerðar með konungi, þóat hann

sé vel vits eigandi sjálfr, En ef svá berr til, sem enn eru dœmi til

jaínvel þessarra hluta, at konungr sjálfr kann svá fráfalla, at hann

eigi eptir sik ungau son, ok tokr sá [til ríkis^ í bernsku sinni eptir

föður sinn, enda þá ungir ráðgjafarnir, er i slað þeirra ellimannanna

koma ok spekinganna, er fyrr höfÖu verit, ok kunnu þessir hlutir allir

senn til at verða, er nú höfum vér rœtt, þá er ofmikil ván, at árgalla

geri á allri stjórn landsins, ok bregðisk nökkut siðr landsins, ef stjórnin

spillisk.

En nú eru epfir þeir einir atburðir; er miklu eru sýnstir til þess

úárans, er mestir standa höfuðglœpir af, ok er því verr, at eigi eru

síðr dœmi til þeirra atburða en þessarra, sem nú eru taldir. Ef svá

berr til, at konungr hefir ríki stjórnat ok fellr við þat ifrá ríki, at

hann á eptir sik þrjá sonu eða fjóra, ok þeir allir œskufullir okkapps,

er^ af þeim kynkvíslum eru komnir, er fyrr stjórnuðu landráðum með

konungi, ok hvárttveggja váru kyngóðir ok þó fésterkir^"; nú ef svá

illa berr einuhverjii riki til með þessum atburðum, cr nú eru taldir,

at mörg eru konunga efni, enda verðr svá ilt ráð tekit, at öll verða

senn skrýdd konungligri tign eða nafni; þá má þat riki kalla hömlu-

barða^i eða auðnaróðal, ok má þat þá náliga virðask sem tynt riki,

þvíat þat er þá sáit með hinu mesta úárans fræi^- ok úfriðar korni.

J>víat þeir smákonungar, er þá hafa sundrslitit ríki, þá slíta þeir þegar

1) hýbýlum ^) heilræða ^) eign oli tilf. ^) af ^) fjarkoniinna kyn-

kvísla *) fra [Ijórnienninga, ef engir lifa skyldari ") förlask; eyðask

8) ríki ') ván er at, ok filf. Udrj. i°) er ráögjafar skulu vera tilf.

Vdg. ^^) hönilunibarða '-) fræ*
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i jafnmarga staði ástundan fólksins, þess er byg-gvir landit, bæði hins

ríka ok hins úrika, ok dregr þá hverr þessarra höfðingja undir sik

vini sem við má komask. |)ví næst hyggr hverr þeirra at sínu riki

ok Ijölmenni eða auðœfum, ok svá leiða þcir at huga hvat sá hafði,

er næstr var þeim, ok þykkisk þá hvcrr þcirra oflitit hafa. þá taka

ok vinir hvers^ þeirra at minnask á ok um at tala, hversu mikit sá

konungr mátti atfœrask, er fyrr sljórnaði ríki, hvárltveggja um fé eða

fjöhuenni, eða aðrar stórar athafnir, þær er hann hafðisk at, ok cr

næsta í hverri áminning, sem hverr cggi sinn höfðingja, at hann mælti

meira undir sik koma, en þá hefir hann. En eptir þat lckr hverr

þessarra höfðingja at draga til sinnar féhirzlu þann auð, er minst cr rikis-

bót^ í, þat cr öfund; ok því næst verða samanlcsnar smár sakar ok gör

af mikil rciði, ok tekr þá frændsemi at spillask, ok er þar þá ætlaðr

úþurftamaðr, sem fyrr var kallaðr vin ok frændi, ok býr þvi næst

hverr um grun við annan. En þegar fœðask taka grunir ok kvittir, þá

þykkir úsiðarmönnum árvænt, ok bcra þeir þá út plóga sína. því

næst rcnnr upp úfriðar ávöxtr, vcx ágirnd ok iijafnaðr, dirfiisk menn

i manndrápum ok ágjarnligum ránum cða sluldum.

En ef svá berr at, at einnhverr þcssarra höfðingja vill rcfsa [grcinda

úsiðu'-* í sínu ríki, þá verðr ílýit undir hcndr öðrum höfÖingja, ok

kallask þeir koma sakalausir undir harða rciði sins höfðingja, cr fyrir

úsiðar sakar llýðu heiman. því næst vcitir sá viðrtöku, cr til vcrðr

flýit, meir fyrir* kapps sakar cn mildi; þviat hann vill Icita við at

gera sér nökkura vini í annars riki, þá er Iiánum yröi traust í, en

hinum yrði gagnstaðligir, cf þcir kunnu nökkut úsállir at vcrða. En

þeir er flýit hafa fyrir úsiðar sakir ok lögbrota, þá taka þeir [ok íjánd-

skapask^ þann höfðingja, er þcir váru fyrr undir höndum, bcra úvin-

átlu millim hans ok þess, er þá eru þeir tilkomnir, alla þá cr þeir

megu; vinna ok hcfndir brollferðar sinnar aptr í hans riki með mann-

drápum, mcð ránum cða stuldum, svá sem þcir væri sakalausir, cn

hann hefði valdit öllum sökum. En því næst taka úsiðir at margfald-

ask; þviat guð hcfnir svá rciði sinnar, at þar scm saman koma fjögur

endimerki í riki þessarra höfðingja, þá sctr hann þar niðr hverfanda

hvel, þat er veltisk um á úróar^ axlir^. Eplir þat týnir hverr frænd-

semi við annan ok görisk sifjaspjall'^, ok þyrma menn engum leytum^,

þvíat hvervetna þcss er eilt fólk cr skipt i marga staði með höfðingja

ástundan, enda verða þeir sundrþykkir, þá dirfisk þegar alþýðan eplir

') þess* O gelubót ^) mgl.^ *) fjándskapar ok tilf. *) at f. \\ð 00
") orvar*; óróa '') (öxli?); aiikaniia-(aukaniiar-)lu]t uui jörðina lilf.

^) súinaspjall ") lutuni
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sínum girntlum, ok brigða' þá alugat ullum siðum landsins; þvíat pá
görir sjálfr hverr sér sið eptir sinni hugarlund, okhræðisk engi maðr

refsing, þegar höfðingjar sundrþykkjask ok smættask^.

En þegar er hverr litr á sjálfs síns list ok slœgð, þá verða of-

gangsi^ allskyns úgæfur í þvi landi, aukask manndráp ok sakir; j)á

verða konur sumar hernæmdar^ ok nauðgar teknar, en sumar véltar með
brögðum ok legorðum-'^, ok börn görask með hórdómum ok löglausum

hjúskap; sumir taka frændkonur eða sifkonur sinar, en sumir glepja

manna konur frá bóndum sinum, ok drýgjask með slíkum atburðum

allskyns hórdómar, ok smættask allar ættir, þær sem getnar verða með
slíkri úráðvendi. þá verða ok framdar allskyns aðrar i'igæfur: bœndr

ok alþýða gerask þá ríkisdjarfir ok úhlýðnir; sjá illa við sökum^, ok

bœta fár, þóat margar verði görvar; eiga samveldisþing; líta á múga

sinn ok höfðatal, ok kjósa þeir þann kost til sín, er hel?t gegnir

vandræðum, þviat þeir binda alla í eitt félag, spaka menn ok siðsama,

ok úsiðarmenn ok fól, ok fœra^ undan sökum heimska menn, ok þá

er újafngjarnir eru, þóat þeir geri hvern dag til, ok gera annathvárl,

at sverja með þeim ranga eiða eða úsœr vitni, eða elligar halda raeð

kappi ok sleitu á þingum sinum, svá at sakafullir svara engu kon-

ungsmönnum, þeini er gæta skulu landstjórnar undir konungi. þvíat

heimskr múgr virðir svá fyrir sér, at konungr sé þeim skipaðr gagn-

staðligr, ok þykkisk heimskr maðr í því vera vel sœmdr, okmetr sik

mikils fyrir úsnotra manna augum, ef hann má nökkura stund sik* í

þvi halda, ok vera fyrir utan konungs ríki eða lögligar setningar.

Ok ef í nökkurum stað eigu þeir sjálíir málum at skipta sín á millum,

þá treysta fól^ hinn heimska, svá at hann skal ríkastr vera í þeirra

viðrskipti, en hinn réttláti ok hinn spaki verðr afsviptr sínum hlut. Ok

ef hinn ágjarni ok hinn úspaki verðr drepinn fyrir sina ágirnd, þá virða

svá heimskir frændr, þeir er eptir lifa, at þeim sé í því görr mikill

skaði ok ættarskarð. Ok ef nökkurr heíir sá verit drepinn fyrr or

þeirri ætt, er bæði hefir verit spakr ok vitr, ok mörgum hefir hans

vit ok spekt at gagni orðit, ok ef sá hefir með fé verit aptr bœttr

frændum, þá skal þvílikra bóta beiðask fyrir hinn heimska, sem

fyrr váru teknar fyrir hinn vitra, eða elligar skal hefna með mann-

drápi.

En þegar guð sér slíka misdœming görva með úráði ok rangri

ásýn, þá snýr hann þeim újafnaði aptr á sjálfa þá, er ranga ok újafna

dóma heíja upp fyrir öndverðu; þvíat þegar er hinn heimski ok hinn

biegðr ^) sniækkasli ^) algangs *) herfengnar *) Ijúgyrðum *)

sættum* ') draga *) sér ') á tilf.
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ágjarni sér þát, at hanii cr vel virðr, bctr en hinn vitri með spekt

sína, ok cr heimska hans ok ágirnd snúit hánum til sœmdar ok upp-

hafs, þá görir hann svá sem náttúra er til ok siðvenja allra heimskra

manna, at falla J)ví meir fram viðr ok konia [því viðara^ niðr mcð

sinni ágirnd. En þcgar er þat leggsk til frægðar ok sœmdar af al-

þýðu, er iUa er ok allir ætti at hata, þá nemr annarr ok hinn þriði

ok því næst hverr eptir öðrum, til þcss er þat leggsk undir ahnenn-

iliga siðvcnju, at sá einn þykkir vcl vcra, er ágjarn er ok nökkut

má með röngu af annars sœmd^ draga iil síns hlutar. |)ví næst býr

hverr við aiinan mcð ágirnd, ok snýsk sú illska upp^ á sjálfa þá, er

með skamsýniligri ilLsku hófu þau rangendi upp fyrir öndvcrðu; þvíat

hverr býr um síÖir í annars höfði, annathvárt með ávcrka eða öðrum

úfagnaði*, ok falla svá niðr allar fornar ok lögligar sctningar. En þó

beiðask í^llir þess, at konungar ok stórhöfðingjar skuli þyrma lögum

mjök mcð vægð, en engi af alþýðunni vill hai'a lög við annan, ok

vill hverr laiigt yfirsliga þat, scm fyrir öndverðu var til kominn.

En þegar er allar lögligar setningar cru niðrfallnar ok rcttar rcfsingar,

en úlög ok illskur konia i stað, ok þat vcrðr algangsi^, svá at guði leiðisk,

þá leitar hann þeirrar hcfndar, er til allra taki, svá sem afgerðirnar

tóku. þá kastar hann hatri ok fjándskap niðr milli þcirra höfðingja,

er fyrir þat ríki eru seltir. |)ar kann ok úáran at fylgja, ef eigi vill

vel, ok taka þcir at þræta sin á milli, ok fmnr hvcrr sök í annars

riki, til þcss er þcir dcila mcö manndrápum ok orrostum.

En þegar þat tckr at fylgjask ok drcifask yfir alla þá, er ríkit

byggva, úáran ok manndrápin ok orrostur, þá cr þat riki komit at

auðn ok þrotum, ef sú æfi stendr nökkura stund, ok ef nökkut hefir

gætt verit eða haldit af lögum eða dugandi siðum um þær stundir^^

er fyrr váru taldar, þá týnisk nú görsamliga, þcgar slík æfi kemr,

sem nú rœdduin vór um, þvíat í orrostum lýnask hinir beztu mcnninir^,

ok þeir sem kynbeztir eru. En úáran ok rán ok allskyns úfriðr, sá

er þá kann at verða, taka íjárhlutina frá þeim, er fyrr áttu ok með

réttu höfðu fengit, ok hefir sá, er heldr má af öðrum grípa með

ráni ok stuld. Ok þegar slík æfi kemr yfir eitthvert land, þá hefir

þat týnt hvárttveggja góðum siðum ok dugandi mönnum, fé ok frelsi

ok allri gœzku, svá lengi sem guð vill, atsábardagi standi; en hann

görir þat eptir sinni miskunn, þvíat hann á kost at frjálsa þat land,

þegar hánum þykkir fólkit yfrit bart fyrir sínar syndir. Nú mátt þú
ætla, ef þat land frjálsisk með guðs miskunn, ok kann siðan at koma

í því fleiri staði -) sjóð ^) aptr *) újafnaði **) algangs *) mundir

') ok hinir viljastu tilf.
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undir einvaldskonung, hversu siðgott fólk eða nylsamligt ríki f)at mun

þá vera hinar næstu stundir eptir slikan úróa, sem nú var um rœtt,

þar sem fyrr var skipt rikinu ok öllu fólkinu undir blandaðan siða-

fjölda ok ástundan margra hufðingja, ok leitaði við þat hverr, at nema

ok inót öðrum snúa vélar ok svik, údyggleik ok allskyns illskur.

XXXVII. Sonr. J)etta er víst auðsýnt, at ef þessir allir^ at-

burðir koma í eitthvert ríki
, J)á týnisk þat at visu , ef nökkura hríð

stendr sú æfi; en þó munu vist dœmi til vera slikra atburða, ok er

þess vís ván, at mikit ilt ok margföld úgæfa mun af standa, áðr en

lúkisk, hvervetna er slíkir atburðir kunnu at verða. |)at er mér nii

ok sýnt, ef með slikri úgæfu týnask siðir eða lög í einuhverju riki,

sem nú haíi þér rœtt, þóat guð vili frjálsa þat um siðir af úfriði ok

bardaga, ok snúi því undir einn höfðingja eptir slika úró, þá mun þó
fólkit altj þat sem þá lifir eptir, úhœveskt ok siðlaust, ok mun vist

þurfa, svá sem þér sögðut fyrr, hvárttveggja góðra kenninga, ok þó
stundum mjök harðra refsinga; ok þó mun sá er tekr við því ríki,

þurfa langa stund ók mikinn krapt ok harðendi^, áðren þat ríki komi

aptr í sama stað, er fyrr var, þóat hann sé^ vitr sjálfr, ef þat hafði

ok nökkura dugandi siðu, áðr en slikr úfriðr kœmi.

Nú með þvi at ek hefi til þeirrar rœðu helzt forvitnazk, er ríki

má mest spjall af taka, ok þat mun únytsamt verða bæði fyrir siðartjón

ok manntjón ok fjártjón, ef slikir atburðir kunnu verða, enda hefi ek

þar nú gnóg andsvör fyrir fengit, hversu slíkir hlutir megu at berask,

ef úgæfa vill til handa snúask; svá er mér ok þat Ijóst orðit fyrir

augum, hversu stórir skaðar eða spjall megu verða af slikum atburðum,

ok þykki mér nú sú rœða helzti löng orðin, er úhugnaðr* má hverjum

manni at vera, þeim er siðarmaðr vill heita, ok þess má hverr guð

biðja, at eigi verði slik æfi á hans dögum, hvárt sem hann er ríkr

eða úrikr; af því vil ek nú þess biðja, sem ek hóf upp fyrir önd-

verðu, at þér sýnit mér þá siðu, er yðr sýnisk at mér beri vel, ef

ek staðfestumk í konungs þjónostu, hver æfi sem þá kann til handa

at bera; þó vilda ek þess guð biðja, meðan mitt líf væri, at þá væri

friðr ok ró ok góð æfi.

Faðir. Ukunnigt er þat öllum, hversu guð vill því til skipta,

hvern tima hverjum manni er auðit uppi at vera. En ef maðr vill vist

konungs maðr vera ok berr þat i þær stundir, er útimar ok úgæfurvilja

vera fyrir sakar margra höfðingja eða nökkurs úfriðar, þá varðaði hánum

þat miklu, at hann tœki þann at þýðask, er lögligast væri til ríkis

kominn ok þeirra siða vildi helzt gæta, er réttir konungar ok siðsamir

úgæfii tilf. ^) harðhendi ^) mjök tilf. *) úfagnaðr; úhagnaðr
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höfðu áðr fyrir hánum sjálfir haldil. þá á hann sizt ván háskasamligra

svara fyrir sína fylgð, hvárt sem hann þarf til at taka annars heims

eða þessa. En þar er þú spurðir ^ess, hverja siðu er þú skyldir

hafa, er þú yrðir bundinn í konungs þjónoslu, þá má þat nú vel skýra

fyrir þér.

J)at skalt þú hafa upphaf at siðum þínum, at þú lát aldrigi hug

þinn utan guðs aga eða hræzlu, ok elska hann umfram alla hluti, því

næst elskaðu aUa ráðvendi. \oi\ þik at vera jafngjarnan, réttlátan ok

hófsaman í öUum hlutum. Lát þér jafnan í hug koma þinn endadag,

ok ver scm glœpvarastr. Minnsk þess, at margr lifir sá lilla hrið, er

lengi lifir athæfi hans eptir hann, ok varðar þat miklu, [hvers minn-

ask er eplir hann^ |)viat sumir verða frægir af góðum verkum, ok

lifa þau jafnan eptir hann, ok er jafnan hans sœmd lifandi, þóathann

sé sjálfr dauðr. Sumir verða frægir af iilum hlutum, ok bcra þeir jafnan

lifandi sköinm, þóat þeir sé sjálfir dauðir, þegar gotit verðr þeirra athæfis,

ok svá frændr þeirra ok allr afspringr, sá er af þeim kemr eptir þeirra

daga, þá bera þessa skömm. En sá er mcstr fjöldi, er svá fellr niðr sem

búfé, at hvárki verðrgetit at illu né góðu, ok skalt þú þal víst Vita, atþat

er eigi at réttu mannsins óðal; þvíat öll skepna önnur var sköpuð

manninum til viðrvistar ok skemtanar, en maðrinn var bæði skapaðr

til vcraldligra gersima ok svá til annars heims gcrsima, ef hann vill öðlask

þat sem hann er til skapaðr. Ok skyldi þvi hverr [við þat leita^,

meðan hann lifði, at leifa þá nökkura hluti eptir sik, cr hans væri at

góðu getit, þegar hann felli ifrá; en allra hclzt er þat skylt konungum

ok öðrum slórhöfðingjum ok öllum þeim, er þá þýðask ok i þeirra

embætti bindask; fyrir þvíatmaðr verðr eigi virðr siðan sem kotkarl,

heldr er hann virðr sem landstjórnarmaðr eða einnhverr höfðingi, ok

svá á hann at vera, ef hann vill þeim siðum fylgja, er hánum ok hans

nafni hœfir.

Sé^ við þvi, at görask tvíslœgr i vináttuhöfðingja milli, þvíat þat

gera einarðarlausir menn, ok er engi sá öruggr um sina dáðsemi*,

er þat gerir. Elska höfðingja þinn vel fyrir utan allar flærðir, meðan

þú vilt hánum þjónat hafa, ok drag aldri þýðu eða samræði til hans

úvina, ef þú vilt dáðrakkr* vera. Guð einn skalt þú elska umfram

höfðingja þinn, en engan mann. En þessir hlutir eru þeir, er þú

skalt framarliga varask, at þú verðir eigi við kendr: eiðar úsœrir ók

lygivitni^, pútnahús eða samsætisdrykkjur, fyrir utan í konungs húsi'^

eða at samkundum réttum, tenningakast um silfr, mútugirni ok alla

') hver minning eptir hann er -) þat kostgæfa ^) Sjá *) ráðgirni *)

alltryggr ") Ijúg^itni "") eða í sjálfs þíns húsi tilf.
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aðra ranga fégirni; þvíat þcssir lilutir cru hverjum konungsmanni mikil

skömm þessa heims, en hann hlýtr af sáluljón annars hcims, ef hann

verðr í þessum hlutum tekinn. Hvar sem þú ert staddr, þá ger þik

aldrigi drukkinn, þvíat iðulio-a má svá at bcrask, at þú sér þá kallaðr

til mála manna ok til yfirsjónar, eða elligar þurfir þú [iim þin vand-

amál at væla^; ok ef slikir hlutir kunnu manni meðan til handa at

bcra, er hann er drukkinu, þá cr hann til cnskis fœrr; ok hœfir fyrir

því hverjum manni við ofdrykkju at sjá, allra helzt konungsmönnum,

ok þeim er siðarmenn vilja heita, þvíat þcir verða optast til kallaðir

yfir mál manna at sjá eða til annarra nauðsynja; enda skulu þcir

hverjum manni góð dœmi gera-, ef nökkurr vildi eptir þeirra siðum

nema at lifa.

þessi vanyfli^ skalt þú ok hafa at þínum hag ok athæfi ok eigi gleyma,

eí þú ertkonungsmaðr. J)ú skalt opt vera kendr í nánd höfðingja þínum.

Snemma um morna skalt þii hánum til kirkju fylgja, ef hann fylgir þvi

athæfi, er hann á með réttu at hafa, ok hlýða athugasamliga tiðum

þinum, meðau þú ert at kirkju staddr, biðja þcr miskunnar við guð

með áhyggju. En þegar er konungr gengr frá kirkju, þá fylg þú

hánum ok ver svá nökkur^ nær hánum staddr, at þú sér i hans aug-

liti, at hann megi kost eiga at krefja þik til einnahverra hluta, ef

hann vill þik lil hafa kallat; en eigi skalt þú svá nærgöngull gerask

hánum, at hánum virðisk sem þröngð* sé at þinni návist, ef hann viU

annattveggja tala við þá menn, er hann heimtir á mál við sik, eða

einahverja þá hluti frammi hafa, er hann vill at leyndarmál sé. Enga

hluti skalt þú þá forvitna við höfðingja þinn, er þú sér, at hann vill

at leyniligir sé, nema hann kalli þik til vitorðs með sér, En cf þcir

hlutir görask nökkurir, er höfðingi þinn hefir þik at triinaðarmanni,

ok hann vill at leyndir sé, þá hirð þú þá vandliga með vitrligri^

haldinyrði, ok [gersk eigi uppskár^ um þá iiluti, er undir þinum trúnaði

eru fólgnir.

|)ví skalt þú ok venja þik, at þii vitja árla um morna konungs

herbergis, áðr en hann sc uppstaðinn, ok vcr þii þó þveginn ok vaskaðr

ok búinn allri atgervi, ok bið hans í nánd herbergi, þar til er hann vill

hafa uppstaðit. Gakk því ateins inn í herbergi konungs, at hann láti

kalla þik. En [i hverjum stað sem konungr lætr þik til sin kalla*, þá

gakk þii yfirhafnarlauss til hans. En ef þat er svá árla um morna,

at þú hefir hann eigi fyrr funnit, þá bjóð hánum góðan dag með þeim

við vin þinn vandaniál at rœða -) gefa •') þenna vanda ^) uökkuni

^) þröng *) vitrligu ") ger eigi uppskátl ") hvern tíma er konungr

lætr kalla á þik
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orðum, er ek hefi þér fyrr sagt, en þú gakk þó hánum cigi nærri

en hann hafi yfrit rúm at tala við þá, er næstir hánum eru, ok ncm

þá^ staðar fyrir hánum. En ef hann heimtir þik nærri sér ok vill

tala við þik leyniliga, J)á [sezk þú^ á kné fyrir hánum svá nærri, at

J)ú
megir vel hlýða hans einmælum, ok þá^ skikkjulauss. Enefhann

biðr f)ik sitja, þá mátt þú leggja yíir þik skikkju þína, ef þú vilt, ok

sitja þar sem hann býðr þér.

Nú berr svá at, at konungr gengr at skemta sér, hvárt sem þat

er í kaupstað eða í heraði, eða hvar sem hann er staddr, ok fylgir þú

hánum ok þinir lögunautar, hvárt sem þér erut vápnaðir eða vápnlausir,

þá er svá fcgrst íylgð yður, at þér gangit jafnmargir á hváratveggja

hlið hánum, ok þó hvárgir með böllúttum* flokki. Efnit"^ svá til, at

hann verði í miðju yðru föruneyti sladdr, þar scm þér gangit, ok

þér vcrðit jafnmargir á hváratveggja Idið hánum cða fram ífrá hánum

sem á bak; en cngi yðarr gangi svá nær hánum, at hann hafi eigi

yfrit rúm at tala við þá menn, er hann vill lil sin hafa kallat, hvárt

sem hann vill tala við þá [i hæð eða i lcynd'^. En þóat hann kalli

engan mann á tal við sik, þá hitit hann ganga millum yðar, svá at

hann hafi jafnan mikit rúm alla vega um sik. En cf konungr ríðr at

skcmta scr ok fylgir þú hánum ok þínir lögunautar, þá háttit hina

sömu lund'^ rcið yðarri, sem ek hcfi áðr sagt um göngu yðra, ok

þvi þá fjarmcir, at engi saurr stökkvi af yðrum hestum ok á konunginn,

þóat þér riðit mjök hart.

Nú kallar konungr á þik mcð ákvcðnu nafni, þá varask þú þat,

at þú kvcðir hvárki hú né há cða livat á móti, tak hcldr svá til orðs:

„Já, herra, ek heyri gjarna." Varask þú þat ok vandliga, at þú hlaupir

eigi sncmma i át eða drykkju um niorna [mcð þcim mönnum, er gjó-

mcnn eru eða úsiðarmenn*. Bíð sið.samliga konungs borða, ok gakk

til borða með konungi hverju sinni, er þú ert innan hirðar staddr.

En þá cr konungr gengr til borðs með hirð sína, þá eigu allir hirð-

mcnn hans at fylgja góðum siðum ok fagri skipan, at cigi hlaupi hvcrr

fyrir annan fram scm siölausir mcnn, heldr á þá hverr at vita sina

rétta göngu ok samsætismann, ok hafa þá hina sömu skipan í göngu

sinni, sem þeir cigu síðan at hafa í [sætum sinum^. Ganga tveir ok

tveir saman scssar cða samsætismenn laugar at taka, hvárt sem laugar

verða gcfnar úti cða inni, ok ganga svá síðan til borða hverr eptir'

sinni skipan, svá sem hann veit sitt rúm skipat fyrir öndverðu. Svá

1) þar -) styð þili ^) þó *) böllóttum *) Ætlit «) hátt eða leyni-

liga ") leið *) er gjómenn eða úsiðarmenn göra; með gjámönnuni; með

úsiðarmönnum *) setu sinni
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eigu hirðmcnn hljóðir at vera yfir l)orðum, at ekki orð heyri þeir, er

á tvær hendr þeim sitja, er við talask; svá tali hverr lágt við sinn

sessa, at engi heyri nema þeir er við rœðask, þá er bæði gótt hljóð

ok góðir siðir í konungs húsi. En þat spillir eigi siÖum þínum, at

{)ú neytir matar {)íns vel ok skjótt eptir |)inni nauðsyni, ok svá

drykkjar^ yfir borðum^. En við J)ví skalt þú jafnan sjá, at gera þik

drukkinn. því skalt þi'i augum jafnan leiða til konungs sætis, at sjá-

hvat fram ferr um hans þjónoslu, ok ver varr um þat jafnan, er

|)ú sér at konungr hefir [drykk á* munni, þá et þú eigi meðan hann

neytir drykkjar síns; ok þóat þú halir drykk í hendi, þá set þú niðr

ker þitt ok neyt eigi þíns drykkjar. Slika hina sömu tign skalt þú
veita dróttningu, sem þú veitir konungi í öllum stöðum, eptir því sem

nú hefi ek sagt. En ef konungr hefir yfir borði með sér þann gest,

er sh'ka tign á at þiggja, annattveggja konung eða jarl, eða erki-

byskup eða Ijóðbyskup, þá skalt þú gæla hins sama siðar, er áðr hofi

ek sagt þér. En ef mikiU er íjöldi ríkra manna yfir borði með konungi,

þá þarftu eigi, nema þú vilir, fleirum mönnum þenna sið at veita um
drykk þinn, nenia konungi ok dróttningu, nema því at eins at konungr

sé nökkurr annarr yfir^ borði með hánum.

Nú berr svá til , at konungs hirð sitr í konungs herbergi , ok er

eigi borð frammi, ok koma inngangandi þeir höfðingjar er konungr

vill sjálfr með tign fagna, þá eigu allir menn eigi síðr at rísa upp í

móti þeim, en í móli sínum höfðingja, ok fagna þeim blíðliga, eptir

því sem þeir vitu, at konungs er vili til. En þessa tign á hverr lögu-

nautr öðrum at veita, ef sá kemr inn farandi, er áðr hefir úti verit, ok

gengr þar til sætis síns, sem hann á gang réttan ok skipan, þá eigu

þeir tveir upp at rísa móti hánum, er næstir hánum sitja á sína hönd

hvárr, ok fagna hánum blíðliga ok biðja hann vel kominn með sér.

Hvárt sem konungsmenn eru staddir í samsæti, eða eru þeir í fylgð

með konungi, eða ganga þeir allir saman til sinnar skemtanar, þar

sem þeir verða mjök fyrir augum annarra manna, þá eigu þeir jafnan

heldr at vera í hljóðara lagi ok siðprúðir^ í látœði sinu, fagryrðir,

ok sjá við öllu saurmæli. Slíka hluti alla sem nú hefi ek þér sagða,

þá eigu allir konungsmenn at hafa ok fylgja, ef þeir vilja siðprúðir*

heita. En hversu sem aðrir gera, þá gættu þó þessa vel, er nú hefi

ek sagt, ok kenn hverjum holliga, þeim er af þér vill nema.

Nú berr svá at, at lögunautar þínir vilja til skemtanar ok

drykkju ganga frá konungs herbergi, [þú tekr ok^ leyfi af kon-

') þörf -) drykks ^) niat þínum *) drykkju at *) at *) siðvandir

") ok taka þeir
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iing-i til skcmtanargötiffu, þá skalt þú þessa skemlan elska, scm

nú vil ek þér kunna gora. Ef þú ert staddr þar scm hcslum má

ríða, ok átt þú þér sjálfr hest, þá stíg' þú á hest þinn með þungum

vápnum, ok tem þik til, hversu þú mroir þess sitja á hesti þiiium, er

bæði sé fegrst ok fastast. Ven fót þiiin at þrýsla fast istööuuí^ með

réttum leggjum, ok lát hæl þinn nökkut svá síga lægra en tær, nema

þvi at cins, at þú þurfir framan at varask álaga^, ok ven þik þó fast

atsitja með þrýslundum leggjum. Hyl vel brjóst þitt ok alla limu þína

með loknum skildi. Ven þú hina vinstri hönd vel at gæla beizls ok

mundriða, en hina hœgri hönd ven þú at [hœfa vel glefju álagi með

fulltingjanda^ brjóslafli. Ven þú hest þinn góðan um at kasta á hlaup-

anda skrefi"*, ok haf hann hvárttvoggja vel at holdum ok hreinan^, skúa

þú hann vel ok fastiiga með sterkjum ok fögrum öllum hestbúnaði.

En ef þú ert staddr i kaupstað eða einumhverjum þeim stað, er

eigi má hesta nýta til skemlanar, þá skall þú þessa skemtan elska, at

ganga til herbergis þins ok búa þik þungum vápnum; leita þér ok

þess félaga, er með þér vili leik fremja, ok þú veizt at vel er til

þess lærðr at berjask undan® skildi eða buklara, hvárt sem heldr er

[útlenzkr eða hérlenzkr^. Tak þú ok jafnan til þessa leiks þung vápn,

annattveggja brynju eða þungan* panzara ok haf í hendi þér annattveggja

þungan skjöld eða buklara ok þungt sverð. I þeim leik skalt þú við

leita at nenia hœfilig högg ok nauðsyulig ok haldkœndig^ ok góð

viðrslög. Kenn þér ok at hylja þik vel með þinum skildi, ok þat at

þú mættir þessa hluli vel varazk fá, ef þú átt við úvin þinn at skipta.

Ef þér þykkir nökkut undir at vera vel lærðr af þessarri iðrótt, þá

haf þenna leik tysvar um dag, ef þú mátt við komask^^; en engan

dag lát þú svá allan út ganga, at þú leikir eigi þenna leik einu sinni,

nema heilagt sé, þviat þessi iðrótt er sœmilig at kunna hverjum kon-

uugsmanni, ok þó nauðsynlig, ef til þarf at taka. Ef þú verðr móðr

af þessum leik, ok fýsir þik at drekka, þá drekk þú smám ok tíðum,

svá at þik þyrsti eigi; en sé við því, at þú drekkir þik brúnskarpan^*

i þessum leik, en enn siðr drukkinn.

En ef mann fýsir ýmisra^- leika eða skemtan frammi at hafa, þá

eru þeir leikar, er maðr má vel úti fremja, ef hánum sýniskþat skemt-

anarsamligra. |)ar til skalt þú gera þér eitt skapt, ok heldr þyngra

en spjótskapt, ok reis síðan mark bakka miUim, svá sem skottein, þar

1) ístigum; á ístigin -) álög ^) halda fast J)itt gladel (gladiel) í lagi með

fylgjanda *) skrifi* *) ok fágaðan tilf. ^) undir ") útlendr eða

innlendr ^) þykkvan *) haldkvæmlig '*•) því viðkoma '') brún-

snarpan '-) ýmisliga
,
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við mútt þú ncnia, hvorsu langt eða beint \m niátt spjóti skolit fá, svá

at skot þitt verði haldkœint. þat er ok góð iðrótt ok þó skenitan at

ganga með boga sinn í skotbakka með öðrum mönnum. Sú skemtan

er ok góð ok haldkœm, ef maðr venr sik at kasta af slöngu hvárt-

tveggja langt ok þó beint, bæði af stafslöngu ok handslöngu, eða

vápnsteini vel at kasta. En forðuin var sá siðr, at allir þeir menn,

er fullkomnir vildu vera í þesskyns iðróttum, at vera vel lærðir til

vápna ok riddaraskaps^, þá vöndu þeir báðar hendr jafnkringar í öllu

vápnaskipti til at grípa, ok við þat leitaðu, ef þú þykkisk þat finna,

at þú hcfir^ til þcss nátlúru; þvíat þeir eru bczt at sér görvir í þeirri

iðrótt ok hættasíir sínum úvinum, er svá eru lærðir.

Ger þér sem leiðust öU manndráp, ok ver skjarr^ við, fyrir utan

réttar refsingar eða ahnenniligar orrostur. En í almenniligri orrostu

eptir réttu boði höfðingja þins, þá skalt þú eigi mcir skirra>ík mann-

dráp heldr en eitfhvert verk þat annarra*, er þú veizt at gott verk er

ok rétt. Sýn þik í orrostu djarfan ok úfælinn; veg þá með hœfiligum

höggum ok haldkœmum, eptir því sem fyrr hafðir þú numit, svá sem

af góðu skapi ok þó [drjúgligri reiði^. Eigi skaltu berjask með

Ijúgandi höggum eða þarflausum lögum, eða með skjálgum skotum,

svá sem felmtandi maðr. Gá þú þcss, at þú kunnir at varask annars

vígkœni. Gcrstu í öUum orrostum [góðr þrautar^, en eigi áhh'vpinn,

ok allra sízt hœlinn. Hygg þú jafnan at því, at aðrir megi bera þér

gott vilni, en ekki hœl þú sjálfr verkum þinum, at eigi berisk svá til,

at eptir liðnar stundir vcrði á þik hefnda lcitat eptir fráfall þeirra

manna, cr mikiU þótli skaði at vera, ok sé á þér hefnt sakar tilteyg-

ingar sjálfs þins orða.

Ef þú crt stnddr í orrostu á landi, ok skal á fœti berjask, ok

ert^ staddr í belli [svínfylktrar fylkingar^, þá varðar þat miklu, at

vel vcröi gætt í öndvcrðri vápnasamankvámu, at eigi [taki hliðask

eða rof á gerask bundinni^ skjaldborg; ok þarftu þat at varask, at

þú bindir aldrigi þina hina fremri skjaldarrönd undir skildi annars.

J)at skalt þú ok víst varask, at aldrigi látir þú spjót þitt í fylkingu

laust, nema þú hafir tvau, þvíat betra er eitt spjót i fylkingu á velli^*^

en tvau svcrð til bardaga. En ef á skipum er barzk, þá vel þú þér

tvau spjót, þau er þú skjótir eigi frá þér, annat þat sem langskept

sé, svá at vel taki skipa meðal, en annat þat seni skamskept sé, ok

J)ú megir vel neyta, er þú leitar til uppgöngu. Misjöfn skotvápn skal

^) riddaraskapar ') hafir ^) skirr ^) annat *) drengiligri reiði; drengi-

liga reiðr ") þraulgóðr; þrautargóðr '') verðir {m *) svínfjikingar

») hliðisk eða roílisk (hroflisk) bundin i") laadi
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á skipum hafa, hvárttvegg-ja {)iinga pálstafi ok [létt fleygig-aflök^.

Leitaðu með þungum pálstafi í skjöld annars, en síðan ef skjöld berr

af hánum, þá leitaðu á sjálfan hann [léttu fleygigaflaki^ , ef {)ú mátt

eigi lagi ná á hann með langskeptu spjóti. Svá skal á skipi berjask

sem á landi með góðu gefnageði^ ok með hœfiligum öllum höggum,

en hvergi skalt ^ú eyða vápnum þínum með [hégómligu brottvarpi*.

Margskyns vápn má þau vel neyta á skipi, er maðr kemr^ eigi

við á landi at hafa, nema því at eins, at hann sé í borg eða í kast-

ala. A skipi eru góðir langorfsljár^ ok langskeptar skeggexar, slag-

brandar ok stafslöngur, skeptiflettur^ ok allskyns annat vápngrjót;

lásbogar ok handbogar eru þar góðir ok allskyns önnur skotvápn; en

koF ok brcnnusteinn er höfuðvápn allra þeirra, er nú hefi ek nefnt.

Blýsteyptir hcrsporar ok góðir atgcirar eru ok góð vápn á skipi.

Húnkastali er ok góðr at nýta með öllum þessum vápnum ok mörgum

öðrum, ok húndreginn Ijórmyntr^ slagbrandr með stálhörðum fleinum.

Róðrgöltr er góðr í skipaorrostu mcð járnuðum múla. En því þurfu

menn sik áðr vel at læra til slikra hluta, fyrr en þeir þurfi til at taka,

þvíat eigi vitu þcir stund eða tinia, nær þeir þurfu hvers vápns at

ncyta^". En gá þú þess, at j)ú sanina sem flcstum vápnum, meðan

þú þarft þeirra eigi, þvíat þat cr sœmd at eiga jafnan góð vápn, ok

góð féhirzla í nauðsynjum, cf til þarf at taka. En þann umbúnað

þarf á skipi at hafa til varnar: viggyrðla vel ok vígæsa ramliga, leggja

hátt viÖur^^ok [gera undir viðu fjögur gagnskcytilig^^ hlið svá mikil,

at einn maðr eða báðir tveir megi rúmliga hlaupa með öllum vápnum

sínum gögnum; en gera mcð bryggjum ulan tvá vcga slctt stræti til

ástigs hjá viðuni. þenna umbúnað þarf at rcmina vcl ok fastliga, at

eigi skjoplisk, þóat skjótliga sé áhlaupit. Breiðir skildir cru á skipi

góðir til hlífðar ok allskyns brynjur, cn þó eru panzarar höfuðvápn

til hlifðar á skipum, görvir af blautum léreptum ok vel svörluðum^^;

góðir hjálmar ok hangandi stálhúfur. Mörg vápn eru þau enn önnur,

er nýta má á skipi, ok þykki mcr eigi nauðsyn af flcirum at telja en

nú hefi ek uppncfnt.

XXXVIIL Sonr. Mcð því at vér höfum þá rœðu í munni, er

helzt lærir þat, hversu maðr skal við sókn eða vörn búask móti úvinum

sínum, þá sýnisk mér svá sem enn þurfi nökkut at rœða um þat, hversu

^) léttfleyg gaflöli ^) léttfleygu gafiaki ') gunna geði; gegnu gœði *)

hégónia ok iivizku *) kemsk *) lanfforfsljáir ') flettiskeptur ^)

jarðkol ") f'erniyntr; frammyntr ^*) En hœgt er at láta vápn hvílask,

\>á er eigi þarf at neyta filf. '^ viðu i-) hafa undir viðum gagn-

smeygilig ^•') sortuðum; smátiiaðum; sterkum
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á landi skal lierjask, annatlvcggja á hesluin^ eða borgir at verja eða

til at sækja, ok ef yðr sýnisk {)ar nökkut imi at rœða, þá vil ek gjarna

til hlýða.

Faöir. Sá niaðr er á hesti skal berjask^ J)á verðr hann þess vel

gæta, er fyrr höfuin vér sagt, at vera vel lærðr til allrar vígkœni á

hesti. En iþenna umbúnað þarf hann um hest sinn at búa: hann þarf

at vera vel skúaðr ok ramliga; svá þarf hann ok um söðul sinn at

búa ramliga, at hann sé sterkr ok hábogaðr ok biiinn með sterkum

gjörðum ok öllu öðru söðulreiði , ok [öruggr suzingull'-^ yfir miðjan

söðul, ok svá brjóstgjörð fyrir framan. Hest þarf svá at biia, bæði

fyrir framan söðul ok aptan, at ekki sé hann hættr^ fyrir vápnum,

hvárki fyrir spjótum eða höggum eða öðrum vápnaburð; þarfhann ok

kovertúr* gott at hafa, gört sem panzari^, af blautum léreptum ok

vel svörtuðum®, þvíat þat er gott við öllum vápnum til varnar, með

hverjum hætti sem þat er utan skrj'tt, ok siðan þar yfir góða hest-

brynju. Með þessum umbúnaði þarf vel hest at hylja bæði um höfuð

ok um lend ok brjóst ok um kvið, ok allan hest, svá at eigi megi

maðr með falsamligum vápnum at hestinum komask^, þóat maðrinn sé

á fœti. Með sterku beizli þarf hestr biiinn at vera, þat seni örugt sé

til halds, bæði upp at halda með, efþarf, ok svá um at kasta, ef þess

þarf hann við. En utan yfir beizli ok um alt höfuð hestsins ok um

háls framan til söðuls, þá skal vera grima gör á panzara lund af

stirðu* lércpti, svá at enffi maðr mcgi at komask at taka beizl hans

eða hcst hans mcð engarri^ list.

En þenna umbiinað þarf maðrinn sjálfr at hafa: góðar hosur ok

linar, görvar af blautu lérepti ok vcl svörtuðu, ok taki þær alt til

bróka])eltis; en utan yfir þær góðar brynhosur svá hávar, at maðr

megi gyrða þær um sik tvíföldum sveip; en utan yfir þat þá þarf

hann at hafa góðar brynbrœkr, görvar með lérepti, at þeim hætti sem

fyrr hcfi ek sagt; en þar um utan þarf hann at hafa góðar knébjargir,

görvar með þykku járni ok með stálhörðum nöddum. En upp ífrá

þarf hann at hafa næst sér blautan panzara, þann er eigi taki lengra

en á mitt lær, en þarnæst þarfhann at hafa góða brjóstbjörg, görva af

góðujárni, þá er taki miUim geirvartna ok brókabeltis, cn yfir þatgóða

brynju, en yfir brynju góðan panzara, görvan mcð sama hætti sem áðr

var sagt, ok þó ermalausum^", Tvau sverð þarf hann at hafa, annat þat

er hann er gyrðr með, en annatþat erhangir við söðulboga, ok góðan

1) eða fœti tilf. -) öriigg skíðing gyrð ; örugg sitzing (öruggan siztling);

örugt unikast ^) berr ^) opertorium *) panzara* ^) svörtum '')

koma *) stríðu (styrku) *) nökkurri (neinni) ^") ernialausan
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brynkníf. Hjálm góðan þarfhann á höfði at liafa görvan af góðu stáli ok

búinn með allri antllitsbjörg, en góðan skjöld ok {)ykkvan á hálsi, ok

^ó biiinn með greligum^ skjaldarfetli, en siðan góða glafju^ ok hvassa

af góðu stáli ok vel skepta. Eigi þykki mér þurfa íleira um at rœða

þeirra manna umbúnað, er á hesti skulu berjask. |)ó eru fleiri vápn,

er nýta má á hesti, ef vill, sem annathvárt er hornbogi eða lásbogi

veykr^, svá at maðr megi vel nppdraga, J)óat hann á hesti siti, ok

cnn eru fleiri vápn, cf hafa vill.

XXXIX. Sonr. Með því at yðr sýnisk svá, scm þér hafit

nefnt fleslöll þau vápn, er viðrkœmilig cru at hafa á skipum eða á

hestum i orrostum, þá vil ek nú þcss beiðask, at þér rœðit nökkurum

orðum um þau vápn, cr yðr sýnisk at hafa til þess at sœkja kastala

með eða vcrja.

Faðir. Öll þessi vápn cr nú höfum vér áðr um rœtt, er hvárf-

tveggja cr hafl á skipum eða á hcstum, þá má nýta bæði til þcss at

sœkja kastala með ok svá vcrja, uk þó enn mörg önnur vápn. Sá

er kastala skal sœkja með þcim vápnum, er ni'i eru töld, þá þarf Iiann

ok víst at hafa valslöngur með, sumar sterkar valslöngur til þcss at

slöngva stóru grjóti á steinv(;gg, ok frcista stcinvcggjar, ef ofan mætti

fella með stórum áköstum; cn liiiar valslöngur lil þcss at slöngva

yfir stcinvcgg ok brjóta ofan hús'*, cr i cru kastala. En eí með

stcrkum valslöngum fær eigi stcinvcgg ofan brotit cða sundrskclfðan,

þá má þess freista at Icita til þcssarar vélar veðr með járnuðu cnni,

þviat hans höggum'' standask fáir sleinvcggir. En með því at stcin-

vcggr viU cigi við þcssa vél sundr skjálfa eða ofan brotua, þá má

grafsvin til þessar vélar lciða, ef vill. Kastali sá er á hjólum er görr,

hann cr góðr at vinna annan kastala með, ok er liann með þcim

hætli görr, at liann sé haMTÍ görr en hinn, er hann á viðr, þóat cigi

sé mciri nuinr en sjau álna; en hann er æ þcim mun bclri at vinna

annan kasfala nieð, scm hann cr hærri sjálfr görr. Slegar^ þeir scm

á hvelum standa, ok bæði má draga frá ok lil, ok þildir neðan vel

ok góð handrif^ Ivcim vcginn^, þcir cru ok góðir til þcssarrar vélar.

En þat cr þó skjótast at segja af þcssarri list, at öll kyn vápna má

til þess vel nýta at vinna kastala; en þat er vitanda hverjum er í

þcssu vill hlut eiga, at hann kunni vcl at vita, nær er hann þarf

livert vápn ok i hvern tima al hafa.

En þeir cr kastala skulu verja, þá mcgu þcir ok fleslöll þau vápn

^) gielligiim; gódum; geðligum Udg. ') góðakesju; góðan 'gladel ok hvassan

^) vtikr ^) eða skip cða meiða fólk tilf. *) högg *) stigar ')handiið;

handrcip **) Ivcim mcgin: tvá vega
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nýta, er nú eru löld, ok iiiör"- önnur, bæði valslöngur smár ok stórar,

handslöngur ok stafslöngur. Lásbogar eru þciin ok einkum góð vápn

ok allir aðrir handbooar ok öll önnur kyn skotvápna, spjót ok pál-

stafir, hvárttveg-ííja þung ok létt. En á nióti valslönguni cöa grafsvíni

eða þeirri vél, er inenn kalla veðr, þá er gott at styrkja alt steinvirki

innan mcð stórum eikiviði; en ef œrin er jörð til eða leir, þá er þat

bazt at hiifa. þat gera menn ok þeir er kastala vilja verja, at

gera flaka^ með stóruin cikivönduin ok hylja alla steinveggi nieð þeim

þriföldum eða fimföldum, ok þó skulu þeir flakar'- vera vcl varðir

með góðu leiri ok seigu. J)at hafa mcnn ok gört nióti árásum veðrs

at fylla sekki stóra með heyi^ eða með ögnum, ok lálit síga fyrir

andlit vcðrs með léttum járnrckendum, þar sein hann vill at"* stcin-

veggi koma. |>at kann ok vera, at svá mikil áskot-^ verði ok komi í

kastala, at eigi Iticgi menn í vígskörðum vera; þá er gott at gera

hengivígskörð af léttum flökum^ , ok þurfu þau at vera tveim álnum

hærri cn kastala vígskörð sjálf, ok þrimr álnum síðari; sváþurfuþau

ok íjarri hanga, at menn megi vcl vega með öllum vápnum niðr milliin

kastala ok vígskarða sjálfra ok hcngivígskarða. En þau skulu hanga

á léttum^ ásuin þciin, sem þegar megi þau til sín draga^ er vill, ok

svá út aptr hengja.

ígulköttr er ok gott vápn þeim, er kastala skal verja, görr af

stóruin trjám ok þunguin, byrstr með eikitinduðu baki, ok skal binda

utan við vígskörð, ok láta falla á fólk, ef nærri verðr gengit kastala.

Slagbrandar görvir af löngum rám* ok þungnm, hvasstentir með

liarðri eik, reistir á euda nær vigskörðum, svá at þá mcgi þcgar á

mcnn fella, er nær er gengit kastala. [Brynklungr er ok gott vápn,

görr^ af góðu járni með stálhörðum þornum ok bjúgum; ok skal agnór^"

vera á hverjum þorni; en hann þarf svá at gera, at fcstr sú cr hánum

er næst, ok menn inegu ná á upp sem lengst, þá skal gör vera með

tinduðum járnrekendum, at hvárki megi höggvil fá né haldit á; en upp

ífrá þá má hafa slíkt rcip, sein fallit þykki, [þegar örugt er til styrkjar ' ^

;

en lil þess er hann góðr at kasta niðr manna millim, ok vita ef liann

mætti nökkurn mann vcitt fá, hvárt sem heldr vcrðr einn cða fleiri,

ok draga síðan upp til sín. Hleypihvcl er ok gott vápn þeiin, er kastala

skal verja, ok skal gört vera af tveiin kvcrnstcinum, en öxull skal

millim vcra, görr af seigri eik, síðan skal leggja út yfir vígskörð rás-

höU borð, ok skulu þessi hjól þar á hlaupa ok svá út á fólkit,

1) flcka ') flekar ') hey* *) á ^) áskaut*; áköst «) fiekuin »)

læstum ^) ráóin*; trjám ^) brynkhimbur (hleypiklumbr) eru ok góð vapn

görvar ^") agnúi '') fyrir traustleika sakir
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Skotvagn er ok goll vápn, hann skal gora sem annan vagn, hvárt

sem heldr vill á fjórum hvelum eða tveim; en hann skal svá búa, at

hlass hans megi vera, hvárt sem vill, af hcilu grjóti eða köldu. Svá

skal ok húa hann, at tvær feslar megi á hánum hafa, sína mcð hvárri

síðu, ramligar ok sterkar, þær er örugt haldi hánum, þcgar hann hefir

yfrit langt rúm^; en hann skal renna á rásliöllum borðum, ok skal

pó svá til ætla, at hvel hans missi eigi borðsins. En þegar er fest-

arnar taka'- at hepta rás hans, þá skýtr hann af sér hlassi sinu ok út

á fólkit. því betra er ok hlass hans, er misjafnara grjót cr í borit,

sumt stórt en sumt smátt. J)at gera ok þeir menn, er vitrir eru ok

kastala skulu verja, at þat grjót er þeir viija slöngva at fylkingum

[eða skjöldum^, þá gera þcir af leiri, ok láta innan i smágrjót hart,

bæði flettugrjót* ok aðra harða steina, ok brenna síðan leirit svá

hart um utan, at þat þoli vd flaug, meðan þvi er*kastat; en hvar

sem þat kcmr niðr, þá springr þat alt i sundr, ok verðr þvi þá eigi

aptr slöngt^. En til þess skal hafa harða stcina ok stóra, at brjóta

[veggi stóra^ niðr. Svá ok er þú kastar or stcinkastala ok at tré-

kastala þcim sem móti þér er, eða at öxullrjám þeim, sem undir

hvelum cru gör, cða undir kastala, eða undir stcgum^ cða grafsvinum

eða einnihvcrri anuarri þcirri vcl, er á hjólum er gör, þá er þess

betr, er þar cr slœrra grjót uk haröara lil hnft.

Vcllanda vatn ok heitt glcr eða hcilt biý þat er ok gott vápn í

kastala. En cf grafsvín eða einhver önnur vél er drcgin at kastala,

svá at eigi má þeim heitt vatn granda, ok cr þó lægra en kastala

veggir, þá er golt at gcra til vápns þar á móti ása, þá er vel eru

skúaðir neðan með járni, en siðan gera til bæði hvöss ok stór glóandi

plógjárn ok skjóta síðan öllu saman niðr í trévirkit, svá at plógjárn

standi cptir, en ásar sé upphafðir. þar skal ok fylgja bik ok brennu-

steinn, eða elligar veld tjara.

Tæligrafir* eru ok góð vápn, er görvar cru umhverfis kaslala,

ok þess betr er þær eru görvar djiipari ok mjórri, ok meiri fjöldi er

at, þar sem menn draga á hjólum nökkurar vélir^ til kastala. Svá

skulu tæligrafir* allar görvar vera, at þær skulu hafa marga glyggi^"

ok smá ok alla skaraða^^ þó, svá at eigi megi á jörðu sjá; en

síðan skulu þær fyldar vera með þeim viði, er eldfimastr^^ er,

annaltveggja með [tyrvi eða öðrum eldfimum viði^^. En þá er menn

runnit -) tekr* ^) út á fólkit eða at skjaldborgum *) flatt grjót *)

þvíat þat brotnar í niðrkomu sinni tilf. *) steinveggi ') stigum ®)

tálgrafir ') vélar ^°) glugga; hlykki 'i) þakta '^) eldnæmastr

'^) tjöruvið eða furu, þvíat þesskyns viðr er cldnæmastr
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berjask um nætr til kastala annatlvoggja or tréköstulum cða or stegum,

eða einnihverri þeirri list, er á hjólum stendr, þá skal stela mönnum

or kastalanum, at |)eir mætti [eldi komit i tæligrafir^.

Nú berr svá at, at grjóti verðr slöngt svá ákaíliga yfir vigskörð^,

at menn megu eigi úti vera eða kastala verja, J)á er gott at reisa upp

góða stólpa af digri eik, ok siðan J)ar yfir leggja stórar syllr ok ram-

ligar, ok eptir |)at {)iija hit efra með góðum eikiviði, ok bera síðan á

þat J)ili mikla jörð, svá at eigi sé úþykkra^ en þriggja álna eða fjög-

urra, ok láta þar grjót á falla. Svá hit sama skal ok gera mót tré-

kastala þeim, sem mót steinkastala vill berjask, at gera stólpa góða

ok trausta, góðum mun hærri cn trékastali sé. En allra þeirra lista

er nú höfum vér um rœtt, þá er þó höfuðvápn bjúgr skjaldjötunn

ryptandi* með eldligum^ loga. En með því lúkum vér vápn at telja

til varnar or kastala, at þar má öll kyn vápna nyta, þcirra er skjóta

skal eða kasta, eða höggva með eða leggja, ok allar þær kynkvíslir

vápna, er annathvárt má með hlífask eða sœkja.

XL. Sonr. Með því at yðr sýnisk œrit um vápn rœtt vera,

hvárttveggja um sóknir eða varnir, eða hversu gör skulu vera eða

vaxin, eða 1 hvern tima hvers vápns skal neyta, enda skiljask mér ok

vel þessir hlutir cptir yðarri tilvísan, þá vil ek enn þess [spyrja ok

forvitna, ef nökkurir hlutir eru þeir, er yðr þykki þurfa um at rœða,

þcir scm til þcirra siða horfi, at þarf at hafa með rikismönnum eða

1 konunga hirðum^.

Faðir. Enn cru þcir hlutir mjök margir, er eigi má missa um

at rœða ok athuga Iciða, ef maðr skal með konungum eða öðrum

ríkismönnum staddr vera, ok þar sœmdarmaðr heita. {)at er þrifalt

atkvæði, er náliga er þó sem alt sé eittraunar, crmaðr þarfvandliga

at gæla, þat er mannvit ok siðgœði ok hœveska. En þat cr hœveska

at vera blíðr ok léttlátr^, ok þjónostufullr ok fagryrðr^; kunna at

vera góðr félagi í samsæti ok í viðrœðu við aðra mcnn ; kunna á þvi

góða skilning, ef maðr talar við konur, hvárt sem eru ungar eða mcir

aldri orpnar, ríkar eða nökkut úrikari, at þau orð kunni hann til

þeirra at mæla, er þeirra tigund^ hœfi, ok þeim sami vcl at heyra, ok

manni sami vel at mæla. Svá ok ef maðr talar við karlmenn , hvárt

sem eru ungir eða gamlir, rikir cða iirikir, þá hœfir ok vcl at kunna

hœfiliga orðum at skipa, hvcr orð cr hvcrjum þeirra samir at þiggja.

En ef þat skal gamanyrði heita, þá gegnir þat, at þau sé hvárttveggja

1) leg-gja eld í tálgrafir -) stcinvegg ok í kastala '') þynnra ^) röptandi

") eitrligum «) hiðja ok spyrja, at þér glósit niér enn gerr um siðu i

konungs hirð ok mcð rikismönnuni. ") lítiUátr *) fagrorðr ^) tign
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fögr ok sœmilig. {>al cr ok hœvcska, at liann kiinni orrcin orða sinna,

hvar hann skal niargfalda eða hvar hann skal einfalda til þeirra manna,

er hann mælir við, eða hversu hann skal liag"a klæðum sínum, bæði

at lit ok öÖrum hlutum, svá ok nær maðr þarf at standa cöa silja,

eða nær réltr standa cða [nær á knc^ þat er ok hœveska at kunna

vila, nær cr hann þarf hcndr sínar niör fyrir sik at rakna hUa, ok

kyrrar hafa, cða nær er hann má sínar hendr lirœra til cinnarhvcrrar

þjónostu, annathvárt sjálfum scr eða öðrum al vcita, cða hvcrl hann skal

andliti sínu snúa ok brjósti, cða hvcrsu hann skal snúa baki eða hcrðum^.

Svá ok at kunna góða skilning á því, nær hann má skikkju sina í frclsi

bera cða höll cða kvcif, cf hann licíir, eða næT hann skal þarnask^.

Svá ok cr hann sitr yfir borði, nær hann þarf augum at lciða fyrir

hœvesku sakar ríkra nianna matarncyzlu, eða nær hann má síns matar

eða drykkjar vel ncyta, svá at þat þykki vcl bcra, ok viðrkœmiliga.

J)at cr ok hœvcska at halda sik frá spolli öllu ok háðungargabbi, ok

kunna vcl at skilja, hvat þorparaskapr cr, ok llýja hann allan vandliga.

En þat cr siðgœði at görask samþykkr öðrum mönnum ok eigi

einlyndr, hœfilálr i öllu gcfnagcði'* sínu; gangprúðr cf hann gengr,

gæta vcl lima sinna, livert scm haiin gcngr, al Iivcrr þcirra fari rcltr vel

ok þó eptir sinni náltúru. f)at cr ok siðgœði, cf maðr gcngr í kaupstöðum

milli úkunnra maniia, at vrra fálálr ok cigi margyrðr, ílýja gjú'^ ok alla

hcgomliga drykkju^, rcfsa rán ok stuldi, ok allar aðrar hcimsligar^

úspcktir. J)at cr ok siðgœði, at sjá vcl við munneiðum ok bölbœnum'*

eða gauðrifi'-' ok öllu öðru lunguskœði. Svá sjá ok við því, at vcra orð-

varpsmaðr fyrir licim.ska menn ok úraðvanda, en cnn síðr vcila þeiin

fylgð til sinnar fólsku, ok vcra Iieldr Iialandi alla úraðvcndi. J)at er
|

ok siðgœði at flýja tafl ok teningakast, portkvcnna hús eða ciða úsœra,

lygivitni cða aðra [gjó cða saurlífi^". J)at er ok siðgœði at hafa sik

hrcinliga Iivárttveggja at mat ok klæðum, vcra rakkr^^ at húsum, ef

hann á, cða skipum, cða hestum eða vápnuiii; vcra ok forsjáll, en

cigi áhlcypinn, ok þó hugrakkr i nauðsynjum; vcra cigi áburðarsamr

cða yfirgjarn eða öfundsjúkr; flýja dramb ok allan ofmctnað. En þat

er höfuð allrar siðgœði at clska guð ok heilaga kirkju, hlyða tíðum vand-

liga, vera iðinn á hclgum bœnuin, ok biðja sér miskunnar ok öllu

kristnu fólki.

J)cssir allir hlulir, er nú höfum vcr talda, hvárltveggja um hœvesku

ok siðgœði, þá má engi eignask, nema hann hafi mannvit mcð, ok

') á kiié at falla -) hliðuni ^) þaifnask ^) jafngœði '*) gjá '') hluti

ok oí'drykkju ") heiniskligar *) bölvunum; forbœnum ^*) goðriíi;

guðieifi; Nof/le Papircodices: gandiifi ''') gjá cða sauryrði '0 lœkinn
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cig-u |)essir hlutir mannviti at fylgja: orðhpprii ok snild ok skilning

allra siða, kunna vel at inarka, hvat góðir siðir eru, eða hvat siðir eru

kallaðir eplir atkvæði hciniskra manna, ok eru þó úsiðir. J)at er ok

mannvit, ef maðr er staddr á fjöldafundi manna á þingum cða á stefnum,

ok heyrir hann þar orð manna ok erendi, at kunna á {)ví góða skil-

ning, hver orð eða erendi eru |)au þar mælt, er tckin eru af mannvits

grundvclli, eða hvat mælt er af skjótu tunguvarpi cða skamsýniligu

varraskrnpi. þat er ok mannvit, at kunna skilja vandliga, cf dóniar

falla á mál manna, hvcrsu þat var mælt, at eigi verði mcð orðum

aukit eða vanat, ef maðr þarf annat sinni mcð sjálfum sér at sanna.

J)at er ok mannvit, at halda aUa hluti mcð athugasamligu minni, þá

sem mæltir verða eða görvir manna miUim. J)at er ok mannvit at

kunna vel lög ok kunna á því góðar skilningar, hvat lög eru rétt,

eða hvat lög eru kölluð ok er þó ekki nema lögkrókar ok slcitur.

|)at er ok mannvit, ef maðr vill beiðask einnahverra hluta, at kunna

skilning á því, hverra hluta hann beiðisk, þeirra er viðrkœmiligir sé

ok hinum er vel vcitanda; svá ok ef hann er sjálfr nökkurra hluta

beðinn, at kunna þat vel at sjá, hvcrir hlutir er hánum eru vel veit-

andi, eða hverir viðrsjándi, at hann játti eigi þeim hlutum fyrir sik

eða fyrir hina, cr cptir hann koma, er hánum sé síðan heldr til sví-

virðingar snúit hcldr en til upphafs. Svá er ok þat mannvit at ger-

ask eigi fasthendr á þcim hlutum, er hánum eru vel veitandi, at eigi

snúisk hánum sín fcsti eða sinka til svívirðingar.

Hóf alt ok sannsýni er ok mikit mannvit. Fróðlcikr allr ok skilning

öll ok góð forsjó, sú er hafa þarf til hœvcsku eða siða, landsbyggingar

eða lagagæzlu cða landsgæzlu, þat er okmikit mannvit; ok þarft þú fyrir

þvívandligaþcssahluti at nema, ef þúviltsœmdarmaðrheitameðkonungum

eða öðrum stórhöfðingjum, at þcir menn eru vel látnir allir mcð rikis-

mönnum, er þcssa hluti kunnu; þeir megu ok lifa sér til mikillar sœmd-

ar ok mörgum öðrum til gagns, er þessa hluti kunnu vel. En mannvit

er með mörgum háttum, þvíat þat stcndr á margkvisluðum rótum, ok vex

af mannvits rótum hinn sterkasti stólpi, er vcra má, okkvíslask síðan

mcð stórum greinum ok margfölduðum limum ok með misjöfnum kvista-

fjölda; eru sumir smáir, en sumir stœrri, ok skiptask svá síðan manna í

millum, hljóta sumir smærri, en sumir stœrri, ok er sá auðr svá sem

hann er elskaðr til. Sá er mjök vill elska þcnna auð ok örliga veita,

þá hlýtr hann mikit af, þvíat þessi auðœfi hafa þá náttúru, at þau

dragask þeim mest til handa, er mest elskar þau, ok þeirra neytir

mcð mcstum örleik; ok ef menn kunnu at sjá ok meta þessi auðœfi

') orðhœgi
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eptir réltcndum, þá niyndi svá sýnask hvárttvegg^ja gull ok silfr, sem

|)at væri ryðr^ eða mold eða aska hjá þessum auðœfum; ok sá er

eignask vill þessi auðœfi |)á skal hann þat upphaf athafa, athræðask

almáttkan guð ok elska hann umfram hvetvetna.

XLI. Sonr. þetta er víst vel ráðit, at þessi spurning var

aukin, fyrir því at þar er nú bæði nákvæm svör fengin ok haldkœm,

ok mun hvern mann, er nökkura skihiing hefir fengit, J)essi rœða

draga til meiri nærkœmi um sina skihiing, en fyrr hafði hann, ok eru

þeir fleiri, er smá vöndu hljóta af mannvits kvistum heldr en stórar

greinir; sumir hljóta hina sniæstu kvisti, en sumir ekki nema lauf eitt, en

fáir eru þcir er með öllu hljóta ekki, J)vi vil ek enn biðja fram á leið,

at J)ér mættit enn læra mik til þess hagleiks, at ek kynna þá kvistu helzt

til min venda ok at velja, er mér væri til nytsemdar, ok svá öðrum.

Fadir. "pessir hlutir er nú hefi ek sýnda þér, vaxa helzt af

mannvits greinum, ok kvíslask siðan með mörgum góðum limum ok

kvistum út ífrá. En þessir eru þcir limir, cr haldkœmir eru: sannsýni

öll ok hóf alt, kunna þat vel at sjá með mundangshófi, hvat maðr á

hverjum at gjalda. Ef þú ert einumhverjuní reiðr fyrir nökkurskonar

fjándskap eða sakar, þá rannsaka vandliga í hugþokka þinum, fyrr en

þú leitir hefnda, hvcrsu mikil sök er eða hversu mikillar hefndar sú

sök er verð. Ver um þat varr, ef þú heyrir af annarra manna orðum

þær sakar, er þik angrar^ mjök, at þú leitir fyrri eptir með vitrligri

athygli, hvárt sakir eru sannar eða lognar; en ef þær sannask ok

kemr til þín hcfndir fyrir at vinna, þá hefn með hófi ok sannsýni, en

eigi með illgjarnligri ákefð. Heyrir þú ok nökkur þau tiðendi sögÖ,

er þér þykkja skaðasamlig^ um sjállan þik eða þinn varnað, annat-

hvárt um fjárljón eða mannatjón, þá skalt þú ok þat með hófi bera

ok góðu gjafnageði*. Láttu þér þvi þykkja minstan skaða um fjártjón,

at þú skalt þat láta þér í hug koma, at þó [er synd at þjóna fénu

eða elska mjök, at^ þat elski manninn á mót ok snúisk vel til handa

hánum; en þá er víst synd í ok þó sorg, at elska mjök féit, ef þat

vill frá snúask manninum, ok enga elsku móti leggja. Lát þér þat ok

í hug koma, at allir koma félausir í heiminn, svá skiljask ok allir við

heiminn, at engum fylgir féit or heiminum; þó skalt þú þess gá, at engu

týnir þú fyrir vanrœktar sakir eða vangæzlu. Ger þik aldrigi svá úglaðan

eptir fenginn skaða, at þú látir þik eigi jafnmjök [hugga góða ván^.

En ef þú verðr fyrir manntjónum, þá ber þú ok þann skaða með

1) ryð -) angra ^) skaðavænlig '') gefnageði C-gæðÍ) *) at þat sé

eigi synd at elska féit ok þjóna því hófliga, þá er þó synd at elska þat

nijök ok vcra þræll þess, þó tilf. Udg. *) huggóðan.
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góðii* hófi ok ger þat í hiig J)ér, at hvorr drýgir í því mannliga

náttúru, at hann deyr or heiminum; þvíat engi er til þess skapaðr,

at jafnan skuli lifa í heiminum. Lát J)ik meir þat úgleðja, ef {)inn

kunningi deyr við þat, at hanii hefir eigi vel lifat í heiminum, eða með

nökkurri skömm frá skilzk, en allra hclzt, ef þú hræðisk hánum

nökkurn sáluháska, þá eru slíkir hlutir harmandi heldr en sá, at hann

drýgi mannliga náttúru 1 dauða sínum. En ef hann lifir sómasamliga,

meðan hann var í veröldunni, ok deyr hann við þat, at hann gerði

góða forsjá fyrir sál sinni, þá skalt þú huggask við góðan orðskvið^,

er eptir hann lifir, en allra helzt við góðan fagnað, er þú væntir

hánum af guði annars heims. Sömu lund skalt þú stýra hug þínum

með hófi ok góðu gjafnageði^, ef þeir hlutir bera þér til handa, erþiun

hug veki til fagnaðar ok glcði, ok þér þykkja [góðir vera*, annat-

hvárt um þeirra manna fráfall, er þér var fjándskapr á, eða um eina-

hverja þá hluti aðra, er þér þykkir fagnaðr á^ vera. En ef þat kann

at henda, at þú spyrr þeirra manna líílát, er þér var áðr fjándskapr

á, ok þú vildir víst öfundarverk á vinna, ef þú ættir kost á, þá skalt

þú meir gleðjask við þat, er guð hefir þik frelstan af þrefaldri^ synd,

cn þú skalt gleðjask við dauða hans, er frá er fallinn, ok skalt þú
því fagna, at guð hefir frjálsat hendr þínar af syndligu^ verki því, er

þú hafðir ætlat at gera, en hug þinn af langri reiði ok öfund, er þú

hafðir við hann, mcðan hann lifði.

Svá ok ef þii þiggr af konungi eða einumhverjum öðrum ríkis-

manni sœmd ok metnað, þá varðar þat miklu, at þú kunnir þat með

mundangshófi at þiggja, ok lát þik þat eigi henda, sem margan hendir

úsnotran; þvíat þat hendir margan þann, sem eigi er vitr, ef hann

fær eitthvert upphaf af rikismönnum, at hann hefr sik svá hátt með

sinu drambi ok ágirnd, at hánum þykki engi jafnmaki sinn vera; en

slikt upphaf verðr hverjum til niðrfalls, er þat görir; þvíat þat er

náttúra guðs at lægja ofmikit dramb með helgu lítillætti, ok á hverr

þess visa ván, er ágjarnliga gengr fram með ofmiklu drambi, þá hefir

hann jafnanguð móti sér. Nú ef þér verðr þess auðit, at þú fær upphaf

af konungi eða af öðrum ríkismönnum, þá lát þú þér þat í hug koma,

at þat er guðs ráð ok hans freistni, þvíat hann hefir sér í hendi hug

ok hjarta stúrhöfðingja, at skjóta þeim í hug þá menn upp at heíja

með sœmd ok metorði, ef hann vill, ok er þat hverjum skyldarembætti

móti því, at vera hjálpsmaðr þeirra, er minna megu en hann. Ger

þat í hug þér, ef guð hefr þik upp til nökkurrar sœmdar, at þat skal

1) gefna-(jafnaðar-)geði ok tilf. -^ orðstír ^) gefna-Qafnaðar-^geði; geði

*) gœði í vera *^) at *) tveíaldri '') syndugu
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allra manna gagn vcra, þcirra cr minna mogu cn þú, fyrir utan J)á

menn cr hata siðu ok ráðvcndi; þeirra á þat mein at vera, efdugandi

maðr fær afl ok styrk. En ef guð gefr þér mannvit ok góða skilning,

ok verðr þér þcss auðit þar með, at þú vcrðr með nökkurri sœmd

upphafðr af ríkismönnum, þá eru þessir hlutir þeir, er þú þarft mjök

at varask, drambsamligan metnað ok múlugjarnliga fcsníknii eða gleymi-

samligar'^ úrœktir um nauðsyn annarra manna, þeirra er minna megu

en þú. Lát þér jafnan fyrir augum vcra tii viðrsýnar úfarar þcirra,

er háðuliga fcllu fyrir sakar ofmikils drambs. Lát þér ok í hug koma

til góðrar vánar þeirra meðfcrðir, er jafnan féngu sœmdir fyrir stað-

fasHigl rcltlæti ok litillæti.

XLII. Sonr. þctta skilsk mér vel, at guð görir því menn

uiisjafna hvárttveggja at ríki ok mannviti, athannvill svá freista, með

hverju hófi hvcrr kann \^css at gæta, er hann gefr, hvárttveggja um

áburðarsamligan^ metnað við sjálfan sik ok um hófsamligan örlcik við

þá, er hans þurfu ok eigi hafa slikar gjafir af guði fengit. Ok fyrir

því vil ek þcss biðja yðr, at þcr sýnit mcr með nökkurum dœmum,

hvárttvcggja þú er sœmdir hafa hlolit af sannsýni ok lilillæti , cða

hina er skaðasamliga hluti hafa hlotit af drambsamligri yfirgirnd.

Faðir. Svá mikill er fjöldi dœma þeirra, at vér þurfum með

mikilli lengð vára rœðu at auka, ef vér skulum allra þeirra minnask

at hvárritvcggja tölu, er vér vitum dœmi til, at slíkir atburðir hafa

til handa komit, ok munum vér fyrir því fárra geta, ok þó nökkurra

af hvárumtveggja, þviat þat er meiri skyndir langrar rœðu. |)essi eru

þau dœmi, er forn eru ok góð á at minnask. ^á er Joseph var seldr

út á Egiptaland*, þá keypti hann einn rikr höfðingi; en siðan hann hafði

keyptan hann, þá fann hann þat á hánum, at hann var vitr maðr, ok

hóf hann Joscph til sœmdar umfram alla aðra sína þjónostumenn,

hvárttveggja þá cr auðgir^ váru fyrir hánum, ok þóat frjálsir frændr

væri, ok seldi hánum í hendr til gæzlu fjárhluti sína ok auðœfií, hús

ok hibili® ok allan sinn varnað. En fyrir þvi at Joseph var fríðr

maðr at áliti ok hófsamr í meðferð sinni ok litillætti, en vitr í orðlagi,

þá tók hann elsku ek vingan af öllum þeim, er kunnu hann ok undir

þeim höfðingja váru, er hans herra var.

Kona þess hins rika manns elskaði Joseph umfram mundangshóf,

þvíat hon vildi hóra bónda sinn með iUri girnd sakar ástar þeirrar,

er Iion hafði við Joseph, ok eigi skamdisk^ hon þess, með djarfligri

girnd at sýna hánuni þat er henni var í skapi. En þá er hann fann vilja

fésníkju; fésinkni; sinku *) gleymsamligar ^) ábyrgðarsamligra *)

Egipla* '•) ánauðgir ^) hýbýli •) skammaðisk
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hennar, þá svaraði hann^ þessa loið: „Vit megum eigi vera jafnkomin

saman, þvíatþúert lafdi mín, en ek em þræll þinn; ok er þér þat of-

mikil skömm at leggjask undir mik, en mér er þat ofmikil dirfð ok

dramb at veila þér þá úsœmd, en allra verst er sakar údyggleiks

þess, er ek hefi við herra minn, ef ek skal svá gjalda hánum sina

gœzku sem svikafullr þræll, þvíat hann hefir mér í hendr selt auð

sinn ok allan rikdóm til gæzlu svá scm tryggr höfðingi, ok má ek eigi

svikja hinardróttin minn með níðsamligri- skömm, nema ek viljasanna

orðskvið þann, sem mælt er, at ilt er at eiga þræl at^ einka vin."

En þcgar er kona þessi sá þat, at Joseph var góðr maðr ok vildi

tryggr vera, þá þótti henni skömm, at hann skyldi vita údyggleik

hennar, ok vildi hon þá gjarna fyrirkoma hánum, ef hon mætti, með

fjándskap en eigi sannsýni. Hon sagði bónda sínum, at Joseph beiddi

hana úsœmdar, ok kvað hon þat vera ofdramb einum þræli at mæla

slíka dirfð við lafdi sína. Henni var trúat sem góðri konu, ok var

Joseph kastaðr í dýblissu með digrum Qötrum ok þungum járnrekendum,

ok var þat ætlat, at hann skyldi svá líf sitt cnda, at rotna þar

kvikr fyrir ofdramb sitt ok útryggleik. En því at guð elskar jafnan

réttendi ok litillæti, ok hann sá tryggleik Josephs ok vissi hann sak-

lausan, þá skipaði hann svá til, at Josephi varð gagn at þeirri for-

dœming, er hann varð saklauss fyrir; þviat guð frclsti hann með því

or þeirri dýblissu, at hann var hafðr til miklu mcira rikis siðan en

áðr, ok skaut guð því í hug Pharao konungi, at Josephr var görr

höfðingi ok dómari yfir öllu Egiptalandi næst konunginum sjálfum, ok

hélt hann þeirri sœmd siðan æ til cUidaga sinna, ok mcðan hann lifði.

"þessi atburðr gerðisk enn í öðrum stað þvilikr nökkuru siðar,

at einn ágætr konungr, sá er réð fyrir mörgum rikjum, hann var

nefndr með þreföldu nafiii, ok voldi* því grein tungna þeirra, er

hann var konungr yfir; var hann í einum stað kallaðr Artaserxes, en

í öðrum stað var hann kallaðr Scirus; ok svá segja sumir menn, at

guð mælti þar vel til hans fyrir munn [prophcta síns^: Christo meo

Sciro, 'cujus apprehendi dexteram, ut subjiciam ante faciem ejus gentes

et dorsa regum vertam etc; en sumir segja, at þat var annarr Scirus,

er sú ritning er um gör, ok dœmum vér því ekki lengra um þat, at

vér vitum eigi til víss, hvárt þat er ritat um þenna Scirum eða annan.

En í hinum þriðja stað var þessi konungr kallaðr Assvcrus. En fyrir

því at hann var ríkr sjálfr ok ágætr, þá átti hann ok ríka konu, þá

er dróttning hans var, ok hét sú Vastes. En meðan konungr hafði

farit langa herför at víðlenda ríki sitt, þá hafði hann skipat Vastes

*) á tilf. ^) níðingligri ^) fyrir ^) oUi *) spánianns



98 Cap. 12.

dróttning fyrir at gæta ^ess hluta ríkis, er helzt var höfuðsæti hans i.

Ok þá er hann var heim aptr til hennar kominn með fengnum rikdómi,

þá gerði hann mikla veizlu til fagnaðar öllum höfðingjum sínum, Jjeim

sem hánum höfðu fylgt í þessarri herför; en Vastes dróttning gerði

aðra veizlu sinum liöfðingjum, þeim sem heima höfðu verit til rikis-

gæzlu með henni. |)á lét konungrinn svá umhjóða^, at Vastes drótt-

ning skyldi ganga lil fundar hans í höll hans ok bera alla fegrð drótt-

ningar skrúðs'^ með allri tign, ok fagna svá heimkvámu hans, ok sœma

í þvi veizlu hans. En Vastes dróttning neikvæddi boðorði konungs,

ok kvazk eigi mega ganga frá sinni veizlu, þar sem hon hafði til sin

kaUat marga góða höfðingja. En þá er konungrinn sá ofmotnað hennar

ok dramb, |)á skildi hann J)af, at hon mat sik eigi minna af kyrrsæti

sinu ok rikis gæzlu, þess^ er hann hafði henni í hendr fengit, heldr

en hon mat konunginn af háskasamligu starfi, því er hann hafði, meðan

hann gerðisk víðlendr. Fyrir þetta hennar ofdramb varð konungr

svá reiðr, at hann sagði Vastes af dróttningardómi ok öllu j)ví ríki,

er hon hafði, en hann tók eina hcrtekna moy af Israels fólki, sú er

þarvarþá í ánauð í hans riki, þóat hon væri komin af göfgum frændum,

þar sem hon var borin; en sú hót Ester at nafni. þessa hina sömu
'

selti konungrinn í sæti Vastes, ok gaf henni alt þat riki, er áðr hafði

Vastes, ok skipaði þá [at vera Ester* dróltning yfir öllu riki sínu.

Enn gerðisk fám dögum síðar annarr alburðr með þeim sama kon-

ungi. Aman hét einn ríkr höfðingi ok ágætr, sá er var með Assvero

konungi. Konungrinn mat hann svá mikils, at öU þjóð skyldi hánum

hlýða, ok til hans hníga svá sem konungi sjálfum. En Mardocheus

hét einn, sá er hertokinn var af Israels fólki, hann var föðurbróðir

Ester dróttningar, en fyrir því at hann sá sik bæði fátœkan ok ánauð-

gan, þá J)orði hann eigi þat at birta, at hann var svá skyldr drótt-

ningu, ok ekki þorði dróttningin ok meira yfirlæti hánum at veita en

einumhverjum öðrum úkunnum þjónostumanni*. |)á gerðisk svá til

einnhvern dag, at Aman höfðingi var kominn til konungs fundar, ok

f)á er hann fór heim aptr, þá bar veg hans |)ar í nánd, sem Mardo-

cheus sat. En Mardocheus var áhyggjufullr um ánauð, þá er hann

var í staddr ok Israels fólk alt, þat sem hertekit var orlsraels landi;

en fyrir sakar þessarrar áhyggju, þá gáði hann eigi, at Aman fór svá

nær hánum, ok stóð hann fyrir því eigi upp at lúta hánum. En Aman

varð við þat svá reiðr, at einn útlenzkr þræll vildi eigi lúta hánum,

at hann lét þegar reisa kross® einn hávan heima í garði sinum, er

*) um!)úa; bjóða -) skrauts olt skrýðask ^) þeirri *) Ester at vera; at

Esler skyldi vera *) manni *) gálga
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hann koni heim, ok ætlaði [þar at festa Mardocheum á þann kross^

Hann lét ok skrá um alt konung-srikit, at hverr maðr skyldi slíkan

rétt g-efa Israels fólki sem vildi, sá ræna þá er þat vildi, en sá í

[ánauð o,k þrældóm taka^, er þat vildi, en sá drepa, er þat vildi,

En þá er Mardocheus varð varr við þessi tíðendi, þá þröngði

hann^ nauðsyn til meiri dirfðar við dróttning-ina, ok kom hann til

fnndar við hana ok féll til fóta henni, ok sagði þessi tíðendi með miklum

harmi hugar. Sem dróttningin heyrði, at alt þat fólk var fyrirdœmt,

er hon var af komin, þá bað hon sér"* til guðs með öllu hjarta; því

næst gékk hon til konungs fundar bi'iin með öllu hátíðligu dróttningar

skrúði ok féll til fóta hánum lítillátliga. En þá er dróttningin var

þangat komin, ok konungr sá, at hon var þar komin með svá mikit

lítillæti ok fölnanda andliti, þá skildi hann, at hon hafði svá mikit

stórmæli til hans fundar, at hon þurfti at taka dirfð af hans bliðu til

framflutningar sinna nauðsynja, ok tók hann í hönd henni ok reisti

hana upp, ok sctti hana í sæti hjá sér með blíðum orðum, ok bað

hana birta fyrir sér skilvísliga alla þessa atburði um sitt erendi. Ester

dróttning gerði sem konungrinn bauð, ok sýndi hánum allan þenna

atburð, eptir því sem til hafði görzk, ok bað hann siðan skipa eptir

konungligri miskunn meir, heldr en eptir hóflausri reiði Amans. En

þá er konungrinn sá hóflausa yfirgirnd ok drambsandiga reiði Amans,

þá lét hann festa sjálfan Aman á þann kross^, er hannhafði áðr ætlat

Mardocheum á, ok bauð um alt sitt ríki, at Israels fólk skyldi búa í fullu

frelsi, eptir því sem setning var heilagra laga Israels fólks; en hann

gaf allan rikdóm Mardocheo, þann sem Aman hafði hafðan áðr.

Núskaltu á sliku marka, at guð vill með skyldu Iieimta hóf ok sann-

sýni, lítillæti ok réttlæti ok tryggleik afþeim, sem hann hefr til sœmdar;

fyrir því at Joseph fékk, sem fyrr sögðum vér, ágæta sœmd ok mikit

upphaf fyrir sinn tryggleik ok lítillæti, þar sem hann var með verðaurum

keyptr þræll til úkunnra þjóða, ok hóf guð hann siðan með konungs-

ins skipan, at vera lávarðr ok hinn hæsti dómari næstr konunginum

sjálfum yfir öllu Egiptalandi. J)ar má ok marka, hversu þat er mjök

móti guði gört, at hefja sik sjálfr upp með drambsamligum metnaði,

þar sem Vastes dróttning týndi dróttningardómi sínum ok öllu ríki

sínu á einum degi fyrir ofmetnaðar sakir, en í hennar sæti var [síðan

tekin fémær^ af úkunnum þjóðum; eða svá ok þar sem Aman týndi

á einum degi öllum sinum ríkdómi fyrir sakar úhófs ok ofmetnaðar,

en í ríki hans var settr einn útlenzkr þjónn hertekinn. Núefþérverðr

^) at festa þar á M. ^) nauð ok þrælkan lineppa ^) tiánum ^) miskunnar

lilf. *) gálga ^) sett hertekin niær

7»
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sœmdar auðit af stórhöfðingjum, þá varask þú slíka atburði af þcssum

dœmum, sem nú hefir J)ú heyrt, þviat mör^ eru |)vílik til, ok.drag

|)ér til nytja þau dœmi, er fyrr sagða ek {)ér um Joseph.

Nú eru enn ein þau dœmi, er löngu urðu síðan um daga Con-

stantinus^ keisara, þviat guð hafði hann skipaðan höfðingja yfir ölium

heimi, ok snerisk hann til réttlætis ok krislni, þegar hann fékk skilning

heilagrar trúar. Hann hafði gefit Elcnu dróttning mœðr sinni riki

fyrir austan haf í Gyðinga veldi; en með því at hon hafði stjórn ok

forsjó þar, þá skildisk henni þat, at engi mundi önnur vera trú rétt

til guðs, nema sú er Gyðingar höfðu. En þá er bréf fóru þeirra á

miUim, keisarans sonar hennar ok dróttningarinnar, þá tók þeim þat

kunnigt at gerask, at grein var á trú þeirri, er hvárt þeirra hafði til

guðs. í)á bauð keisarinn svá, at dróttningin skyldi koma austan um

haf með sinum la^rðum mönnum ok spekingum ok mörgum öðrum

höfðingjum, ok skyldi fundr þcirra vcra i Rúmaborg, ok láta þar

rannsaka sannendi hcilagrar trúar. En þá er dróltningin kom þar

með því liði, þá hafði konungrinn saman samnat^ mörgum byskupum

með Silvcstro páva ok mörgum spckingum, hvárltvcggja kristnum ok

hciðnuin. En at settri stcfnu ok skipuðu þingi niillim keisarans ok

dróttningarinnar, þá þóllusk þau bæði þat finna, at þar mundi verða

[kappsamlig þræta^ milli kristinna byskupa ok lærðra manna Gyðinga

ok annarra spekinga þeirra, sem dróttninginni fylgðu austan^ mcð því

at hvárirtvcggja mundu framdraga athugasamlig dœmi af sínum bókum

móti öðrum lil sannenda ok staðfcslu sins fróðlciks ok heilagrar trúar;

þá sá þau þat til vist*, at þess mátti eigi missa á þeirri slcfnu, atrétt-

látir dómarar væri skipaðir yfir, þeir er mcð hófi ok sannsýni dœmdi

öU þau mál, er þar yrði framborin af hvárratveggja hendi.

En fyrir þvi at keisarinn var gæzlumaðr hcilagrar krislni með

pávanum ok kristnum byskupum, en dróttningin hlifiskjöldr^ Gyðinga

trúar, þá sýndisk þcim báðum, at þat væri eigi fallit at leiða þau í

þá freistni, at þau væri dómarar yfir þessarri þrætu; oklétuþau fyrir

þvi rannsaka með allri eptirleitan millim allra spekinga, ef nökkurir

mætti þeir finnask í þeirra íjölda, er svá öruggir væri at mannviti,

eða at réttlæti eða sannsýni, at allir þcir sem þar váru komnir mætti

triia þeim til réttdœmis um þessa þrætu. En þá cr allr íjöldi var

rannsakaðr, þá funnusk eigi flciri þeir menn en tveir, ermenn þorðu

sér til dómara at kjósa yfir þessum stórmælum; en þeir menn váru

báðir heiðnir, ok váru hvárki bundnir i kristinna manna lög né í Gyð-

*) Conslantini ^^) sankat ^) hin niesta deila *) til víss **) hlífskjöldr;

hlíf ok skjöldr
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inga trú. Annarr ^eirra hét Craton, hann var spekingr mikill ok vel

lærðr til alls niannvits, vin var hann rikra nianna, ok fal sik vel þeim

á hendi, en aldri elskaði hann meir jarðlig auðœfi, en hann |)urfti til

klæða ok sinnar fœzlu; en ^óat ríkismenn gæfi hánum meira en hann

{)urfti, þá gaf hann þat alt fram á leið þeim, sem þurftigir váru, [ok

afgékk hans neyzlu^. þat var ok hans náttúra, athann var fálátr ok

sannmæltr, ok eigi vissu menn, at í hans munni væri lyffi funnin, ok

sýndisk svá öllum, at makligleikr mannvits ok góðrar náttúru, er hann

hafði, mætti vel kjósa hann til at vera dómari yfir sliku stórmæli. En

annarr sá er til dómara var kosinn , var kallaðr Zenophilus at nafni

;

hann var einn rikr hertogi ok ágætr; en þar sem hann hafði rikis-

gæzlu, þá vissi engi maðr dœmi til, at hann hefði hallat réttum dómi.

Hann var mikill snildarmaðr at mælsku ok vel lærðr til alls mannvits,

blíðr maðr í viðrœðu ok lítiUátr, þóat hann væri ríkr, ok eigi máttu

menn muna, at lygi væri í hans munni funnin. En at kosnum þessum

dómurum af allra manna hendi, J)á settisk þing kristinna manna ok

Gyðinga, ok dœmdu þeir um allar þeirra þrætur, svá sem þeir váru

til kosnir, ok váru þar svá funnir sem fyrr, at þeir höUuðu hvergi

réttum dómi.

En ek sagða þér fyrir því þessi dœmi, at þú skildir hvárttveggja

lítillætí keisarans ok rétllæli ok svá dróttningarinnar, þar sem þau

váru höfðingjar yfir öllum heiminum, enda létu sér þó sama at sitja

undir hlýðni kosinna dómara, þeirra er miklu váru minni fyrir sér

bæði at valdi ok at riki, ck at öllum öðrum hlutum, en þau váru sjálf.

Svá skaltu ok þat skilja, hversu mikla sœmd þessir menn hlutu af

mannviti sínu ok réttlæti, þar sem þeir váru báðir heiðnir ok váru þó

[yfir öllum heimi"^ um skilning heilagrar trúar ok nauðsynjar alls heimsins,

ok mátt þú nú þat þekkja, sem fyrr sagða ek þér í okkarri rœðu, at

þat skiptir miklu máli, hvat hverr maðr leifir til dœma eptir sik.

Joseph var^ fyrir hurð várs herra Jesu Krists, ok keyptr með verð-

aurum á Egiptaland^ svá sem útlenzkr þræll, en tryggleikr hans ok

lítillæti likaði svá vel guði, at hann var næst konunginum yfirmaðr

allra þeirra, er þá váru bornir í þvi landi ok þar áttu fé ok frændr,

hvárt sem váru ríkir eða úrikir. Mörgum hundruðum vetra var Joseph

sjálfr dauðr, ok er þó enn lifandi sœmd hans ok hvern dag getit millim

allra vitra manna um allan heim. Vastes dróttning var löngu dauð

fyrir burð guðs, eða Aman höfðingi, ok er enn sú skömm lifandi, er

þau féngu fyrir heimsku sina ok ofmetnað. I dag berr enn Ester

*) er af g. li. neyzlu; ok hanii beiddu ") yfirdóniaiar ') löngu tilf. ^)

Egiptalandi
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dróttning lifandi sœmd, þá er hon fékk fyrir sitt litillæti, þar sem hon

var hertekin ambátt til Indialands, ok var {)ó siðan dróttning yfir

mörgum rikjum ok stórum, ok sett í |)at sæti, er Vastes dróttning

var or rekin.

En |)óat þessi dœmi, er siðar gátum vér um Constantinum keisara

ok Elenu dróttning móður hans, væri eptir burð guðs, þá var þat þó

svá löngu, at engi maðr má þat fyrir elli sakar muna, ok bera þeir*

enn i dag skínandi sœmd. Craton ok Zenophilus þóat þeir sé sjálfir

dauðir, þá eru þeir þó virðir fyrir réttlæti sitt ok mannvit, þar sem

þeir váru báðir heiðnir menn, ok váru þeir þó kosnir til dómara

náliga millim allra þeirra manna, er í váru heiminum, ok var þcim

trúat af allra manna hendi, bæði kristinna manna ok Gyðinga, at dœma

um þau lög, er hvárgi þeirra hélt sjálfr, ok lágu þó alls heims nauðsyn-

jar viðr'^. Nú skalt þú á slíku marka, at guð sjálfr hefir í hendi þann

hjálmurvöF, er hann hneigir ok vikr með hjörlum stórhöfðingja, ok

hrœrir alla stjórn hugar þeirra cptir sinum vilja, þogar hann vill;

þvíat Pharao konungr hóf Joseph til höfðingjaskaps* yfir höfuð öllum

rikismönnum, þcim er áðr váru í hans riki; en Assverus rak brott

Vastcs af drótlningardómi sínum, cr þar var áðr bæði rik ok stór-

horin, ok setti i stað Estcr dróllniiig^. Ilann krossfcsti ok Aman

ágætan höfðingja, ok gaf siðan alt hans ríki Mardochco, er áðr halði

verit hcrtckinn þræll af úkunnu landi. En Constantinus kcisari skipaði

Cratoncm ok Zcnophilum í dómarasæti, tvcim heiðnum mönnum, ok

trúði þeim at dœma um sannendi ok um skilning heilagrar trúar. JNú

skaltu þat víst vita, at allir þessir atbnrðir urðu mcð guðs forsjá ok

leyniligum hans boðorðum; en því eru þcssir hlutir skráðir fram á

leið manna milli til minnis , at allir skyldu nema ok sér i nyt fœra

öll góð dœmi, en varask hin dáligu dœmi. Nú ef þér verðr auðit at

verða konungsmaðr, þá mun þú þessi dœmi, er nú cru þér sögð,

þvíat mikill fjöldi er annarra slikra dœma, þóat vér hafnn eigi getit í

þessarri rœðu; en þó þýzk þú sjálfr öll þau, er þú sér at þér megi

at nytjum verða.

XLIII. Soni'. Guð launi yðr, herra minn! at þér vilit gefa

yðr til þess stund ok tóm með mikilli þolinmœði, at svara svá nyt-

samliga öllum spurningum minum, þvíatþcssar rœður munu mik leiða

til meiri nærkœmi um minn athuga en fyrr liaföa ck; þat kann ok at

vera, at þeir verði enn nökkurir fram á leið at skynja þessa fróðleiks

rœðu, er héðan af niegi enn hvárttveggja nema, mannvit ok góðar

1) þau -) ok dœmdu þó rétt tilf. ') hjálmunvöl "*) höfðingjasiiapar

*) iirílía ok hertekna tilf.
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skilningar eða aðra dugandi siðu. En ek girnumk enn fram á leið at

spyrja fleiri hluta þeirra, er ek iieíi mér í hug til minnar forvitni; ok

vil ek |)ess biðja yðr, at {)ér látit yðr enn eigi leiðask mik at læra

fram á leið, fyrir J)ví at yðart leyfi dirfir mik enn til |)eirra dælleika

við yðr, at láta ekki þat eptir liggja, er hugr minn forvitnar^ En
ek þykkjumk þat sjá, at [svá horfir f)essi rœða til, at enn munu |)eir

margir hlutir eptir vera, er þeim manni mun nauðsyn at vita ok verða

vel áskynja, er^ sœmdarmaðr vill með konungum vera, eða öörum

stórhöfðingjum, ok stunda ek enn til þeirrar rœðu fram á leið.

En ek vil þó nú enn at sinnsökum^ forvitnask um stœrri menn

heldr, en þá er þjóna skulu undrr þeim er ríkireru; þvíat mér skilsk

þat, at þeir eru skyldir til, er þjónostumenn eru, at gæta hvárstveggja,

hinna beztu siða eða fróðleiks, eða mannvits ok allrar ráðvendi; þá

mun allmikil skylda [á þykkja* um hina, er höfðingjarnir skulu yfir

vera, ok allir aðrir skulu til þjóna, at þeir sé bæði fróðir ok vitrir, ok

allskylt mun þeim at elska aðra ráðvendi, þar sem þeir eigu kost^ á

öUum öðrum til refsingar, þeim sem eigi eru ráðvandir. Fyrir því

vil ek nú þess spyrja með yðru leyfi, hverja siðu konungrinn sjálfr

skal hafa, þá er hánum beri vel í sínum konungdómi? Segit mér svá

skilvísliga, at ek mega skilja, hvat hans er skyldarembætti eða athæfi

snimma um morna, eða hverir hlutir síðan eigu at fylgja hans athæfi

á öllum deginum, þviat hann er svá mjök miklaðr ok tignaðr á jörðu,

at allir skulu svá lúta ok hníga til hans sem til guðs. Hann hefir ok

svá mikit veldi, at hann ræðr hvers lifdögum, þess er í hans riki er,

svá sem hann vill, lætr þann drepa, erhannvill, en þann lifa, erhann

vill. En þat hefi ek sét, ef maðr verðr manns bani, at allir ráðvandir

menn hafa hann síðan í styggleik, svá sem heiðinn mann, ok er þat

kallat mikil synd at drepa mann, ok tekr sá er þat görir stórar skriptir

ok mikit meinlæti, áðr en kristnir mcnn vili hann aptr taka í sina

samneyzlu. En þér gátut fyrr i yðarri rœðu^ at ek skylda skirrask

öll manndráp, ok létu þér þat fylgja, at öll þau manndráp, er með

konungs boði væri eða i orrostum, þá skylda ek þau ekki meir skirrask

en eitthvert þat annat verk, er gott væri. Nú ef konungrinn hefir

svá mikit vald af guði fengit, at þau eru öll syndalaus manndráp, er

eptir hans boði eru gör, þá hugða ek þat, at hann mundi eiga allvitr

at vera ok forsjáll ok réttlátr í öllu sínu athæfi, ok þarf ek fyrir því,

at þér skýrit inniliga fyrir mér þessa hluti, sem nú hefi ek spurða,

*) forvitnask -) þessi rœða má niargan mann fróðan gera
,
þann sem vel

verðr áskynja, ok ^) siiuii *) at hyggja *) vald
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ef yðr sýnisk svá, at þat sé eigi til heimskliga spurt, eða mér sé

eigi ofmikil dirfð i at forvitnask um athæfi svá stórra manna.

Fadir. Ekki er |)essarra hluta svá heimskliga spurt, at eigi má

jafnvel um þat rœða, hvat iðrótt konungrinn á at hafa í sínum kon-

ungdómi eða meðferðum sem aðrir menn. En {)at er hans víst skyld-

arembætti at nema mannvit ok fróðleik, ok á hann vist at vera marg-

fróðr um öll dœmi, |)au er verit hafa, at hann megi {)aðan skilning

af taka til allrar sljórnar, þeirrar er hann þarf at hafa i sinum kon-

ungdómi. En þat^ er þú gazt þess, at hann er tignaðr ok niiklaðr

á jörðu, ok allir liila til hans sem til guðs, þá eru þau þar tilgöng,

at konungrinn merkir guðliga tign; þvíat hann berr nafn sjálfs guðs,

ok sitr hann í hinu hæsta dómsæti á jörðu, ok er þatsvá at virða, sem

maðr ligni guð sjáifan, þá er hann tignar konung fyrir nafns þess

sakar, er hann hefir af guði. Ok sýndi guðs son þessi"^ dœmi, þá er

hann var sjálfr á jörðu, at allir eigu konung at tigna ok alla hlýðni

at veita; þvíat hann bauð svá Petri postola sinum, at hann skyldi

draga fiska af undirdji'ipum vatna, ok opna þcss fisks munn, er fyrstan

lœkihann, ok kvað hann þar mundu penning undirliggja, ok bað hann

þann penning kcisara í skatt gjalda fyrir þá báða. Nú skal [í þessu

merkja^ , at hverr maðr á jörðu er til þcss skyldr at sœma ok tigna

konungligX nafn, þat sem jarðiigr maðr hddr afguði; þviat sjálfr guðs

son lét sér sama at ligna svá mjök konungiigt nafn, at hann gcrði

sjálfan sik skatlgildan, konungdóminum til sœmdar, ok þann lærisvein

sinn, er hann skipaði at vera höfðingja yfir öllum postolum sínum ok

allri kennimannligri tign.

XLIV. Sovr. Hcr er nökkurr sá hlutr, cr ek þarf nú sem

fyrr yðarrar orlausnar við, þviat mér vcrðr þctta eigi Ijóst fyrir augum.

þér gátut þess er mcr þykki liiviiiít, at konungrinn hcfir-* licldr hálcitt

nafn at tign ok sœmd af guði sjálfum, en þat má mér eigi Ijóst fyrir

auguin vcrða, hvi guð sjálfr gerði sik skattgildan jarðligum konungi,

þar sem ck liygg, at liann niundi vcra yfir öllum öðrum konungum,

þvíat hann ræðr baíöi himnesku riki ok jaröligu.

Faðir. I því skalt þú þat marka, at guð tignaði sjálfr jarðligan

konungdóm, at þá er hann steig af hinni hæstu hæð himins ok til

jarðrikis, þá virði hann sik hér svá kominn vcra með mönnum, sem

gcst, ok vildi hann ekki af jarðligum konungdóini taka, þóat hann

ætti kosti, ok fyldi hann þau orð, er David hafði mælt: „Dróttinn

ræðr himnaríki, en hann hefir at sönnu gcfit sonum manna jarÖligl-^

ríki." Nú vildi guð heldr sœma jarðligan konung ok konungdóm,

') þá ') til þcss ') á slíliu marka *) mgl. ') ok ráðuligt tilf.
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meðan hann var á jarðríki, en með nökkurum frádrætti hafa^; þviat

guð vildi ekki þat frá jarðligu riki laka, er hann hafði áðr jarðligum

höfðing-jum gefit at stjórna, ok sýndi guð sik í fullri hlýðni við keis-

arann. Svá skaltu ok þat marka, at J)ar sem guð bauð Petri postola

sínum at rannsaka þann fyrsta fisk, er hann upp drœg-i, ok taka þar

penning or munni hans, ok eigi vildi guð at hann rannsakaði annan

fisk eða hinn þriðja, nenia heldr hinn fyrsta, at hverr maðr skal í

öUum hlutum fyrst sœma konung ok konungliga tign, þvíat guð sjálfr

kallar konung vera krist sinn, ok hverr konungr er fuUa konungs

tign berr, þá heitir hann með réttu kristr dróttins. Svá mælli ok

posloli guðs í læringum sínum, þá er hann lærði fólk til réttrar trúar:

„Hræðizk þér guð ok tignit konung yðarn," náliga scm hann kvæði

svá at orði, at sá hræðisk eigi o-uð, er ei^i veitir konunffi fulla tig-n.

Ni'i á þvi konungr hverr, sem þú gazt, vist at vera vitr ok marg-

fróðr ok þó góðviljaðr, at hánum hœfir sjálfum at kunna á því góða

skilning, at hann er þó sjálfr þjónn guðs, þóat hann sé svá mjök

miklaðr ok tignaðr i háleitri guðs þjónostu, at allir hníga til hans svá

sem til guðs; þviat allir þjóna guði [i þvi, ok^ helgu nafni er hann

berr, en eigi sjálfum hánum. Fyrir því er þat upphaf i konungs nátt-

úru, at allir^ bera af hánum ógn mikla ok hræzlu, svá at engi er

fyrir utan aga, er hann heyrir nefndan: en hann á sjálfr sik at sýna

léttlátan* ok bliðan öllum góöum mönnum, at engi hafi svá mikla ógn

af hánum, at hann bleyðisk* at bera öll nauðsynjamál sin fram fyrir

konung fyrir hans grimleiks® sakar.

|)etta á um nætr at vcra hans skyldar reiða eða sýsla, þegar

hann er [saddr af svefni'^, at bera áhyggju fyrir öllu riki sinu, hversu

liann skal þess^ skipa eða siða, er^ guði megi helzt lika sú hans

áhyggja, er hann berr þar fyrir, ok svá ok hversu hánum sjálfum

megi rikit verða nytsamligast til allrar hlýðni við sik; henda glögg-

þekkliga^*^ þat hóf, hversu stríðliga hann skal hinum ríka aplr halda,

at hann verði eigi ofágjarn við hinn fátœka, svá ok með mundangshófi

fram at draga hinn fátœka, at hann görisk eigi ofdjarfr við hinn ríka,

ok þarf hann þat sannyndasamliga^ ^ at skipa ok skygna, at hverr sé

mundangsmaðr í þeirri tigund, sem hann er i skipaðr. {)at þarf hann

ok vandliga at huglciða við sjálfan sik, ef hann þarf rcfsingar við þá,

er eigi vilja þvi una^^, er guð hefir þá til skipaða, at hann sé í sinni

refsing hvergi svá blauðr, at fyrir ofmikillar bleyði hans sakar skyli

') at smáttka =) ok |jvi ") cigu at tilf. ^) litillálan *) blýgisk «)

hkleiks ^) fullsvclla ^) þat ^) svá at '") glöggliga '') skyn-

samliga '-) hlita
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hverjuin dælt þykkja at brjóta f)at, er standa á eptir rétlri skipan.

Eig'i sé hann ok svá striðr í sínum refsinguni, at guði virðisk svá eða

sannsýnum mönnum, at hann refsi meir fyrir grimleiks sakar en

réttynda. Nú þarf konungrinn fyrir þvi þessa hluti ok marga aðra

hugleiða um nætr, þegar hann er fuUsœfti^, at þá koma færri hlutir

á úvaran hann um daginn þann tíma, er lands nauðsynjar verða fyrir

hann bornar,

XLV. Sonr. Hér þykki mér at þvi koma, sem fyrr gátut

þér í yðarri rœðu, at hvárttveggja mun við þurfa mikit hóf ok þó

sannsýni, cf konungrinn skal á þvi hitta mundangshóf, at hann sé

hvárki i rofsinguin ofstriðr né ofblauðr; ok vil ek nú þess spyrja, ef

þau eru nökkur dœmi, [or hann megi siðvendi taka af þeim^ til þessa

liófs, með þvi ok at þér gátut ^css, at konungrinn hverr ætti allfróðr

at vcra um öll þau dœmi, er til væri.

Faðir. J)ess get ek enn scm þá, at engi maðr ætti at vera marg-

fróðari eða vitrari um alla hluti en konungr, þviat þat cr sjálfs hans

nauðsyn mikil ok svá alls fólksins, er undir hánum er. En sá sem

allfróðr cr um dœmin, þá munu allfáir þeir lilutir manninum til handa

bera, er hann má eigi dœmi tíl finna. En þessi dœmi váru árla

skipuð, cr hvcrr konungr á sér opt fyrir augum at hafa, ok þaðan

af þau mörk henda^, hvcrsu hann skal sinu riki stjórna.

þá er guð hafði skapaðan allan heim ok skrýddan hann hvárt-

tveggja mcð grösum ok öðru blúmi, svá ok með kykvendum eða fuglum,

þá skipaði liann tvcini mönnum til, karlmanni ok konu, at gæta allra

þessarra Iiluta, ok Iciddi hann þau bæði Adam ok Evu yfir hæð"* Par-

adisar, ok sýndi þeim alla fugla ok öll kykvendi, blómstr ok alla

fcgrð [i Paradísu^. J)á mælli guð við Adam ok Evu: „þessa hluti

alla, er nii sé^ þit, þá gef ek ykkr til viðrlífis ok forræða, ef þit vilit

halda lög þau, sem nú set ek vár á milli; en þessi eru lög þau, er

þit skulut vandliga gæta, cf þit vilit þeim gjöfum halda, cr nú hcfi ek

gcfil ykkr: Tré þat hit fagra, cr þit sét^, at stendr i miðri Paradisu

mcð girniligum cplum, þat hcitir viscndatré, en aldin þat er tré þat

berr, þá hcita þau fróðleiks cpli; á því tré skulut þit ekki taka ok ckki

neyta af þeim cplum, er þat bcrr, þvíat þit munut dcyja, þegar þit

etit af því; en alt annat þat sem nú sé^ þit, þá skulu þit i leyfi neyta

eptir ykkrum girndum." Til þessa sáttmáls váru kallaðar fjórar systr,

guðligar meyjar, þær er heyra skyldu setning þcssarra laga, ok vita

altskilorð þessa sáttmáls; ein þcirra hct sanncndi, önnur friðsemi, hin

') fullsvcna -) al hann nieffi af þeini niarlva ok taka vísiudi *) at taka

*) hæöir '•) Paradisar ") sjáit
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þriðja réttvísi, hin Qórða miskiinn; ok mælti guð svá við þessar

meyjar: „Yðr býð ek um at skygna, at Adamr brjóti eigilög {)au, er

nú eru sett okkar á milli, fylgit hánum vel ok gætithans æ vel, meðan

hann heldr J)essa hluti, er nú eru mæltir; en ef hann brýtr, þá skulut

þér í dómi sitja mót hánum með feðr yðrum, með þvi at þér erut

dœttr dóinarans sjálfs."

At lokinni rœðu hvarf guð af augliti Adams, cn Adamr gckk at

skygna um alla fegrð Paradísar. En með því at ormr er öUum kyk-

vendum slœgri ok mjúklátari, þá kom hann á þeirri stundu til Evu,

konu Adams, mcð meyligu andliti, ok mælti við hana mikilli blíðu:

^Sæll er bóndi þinn ok svá sjálf þú, með því at guð hefir gefit alla

hluti undir ykkart vald, ok eigu nú öU kykvendi at hlýða ykkru boði,

með því at Adamr er várr lávarðr, en þú ert váf lafdi. Ok vil ek nú

J)ess spyrja |)ik, hvárt guð hefir nökkurn hlut undan tekit ykkrum

forræðum, þann er á jörðu er, eða skulu þit alla hluti neyta, sem

þit vilit fyrir utan alla viðrsýn." Eva svaraði: „Alla hluti þá er guð

skapaði á jörðu gaf hann í okkur forræði, nema tré þat, er stendr

í miðri Paradísu, þat bað^ hann okkr eigi neyta, ok sagði hann, at

vit mundim deyja, ef vit ætim þar af." Enn mælti ormrinn við Evu:

„Óhó! lafdi min, hann vildi eigi, at þit værit svá fróð, at þit vissit

bæði gott ok ilt, þvíat hann sjálfr veit alla skilning millim illra hluta

ok góðra, en þit vitit ekki nema góða hluti eina, en þegar þit etit fróð-

leiks epli, þá munu^ þit vera guði lik, ok vera eigi úfróðari um illa

hluti en góða." En þcgar ormrinn hvarf ífrá augliti Evu, þá kallaði

hon Adam bónda sinn til sín, ok sagði hánum alla þessa rœðu; því

næst tók hon tvau fróðleiks epli, ok át annat sjálf, en annat fékk hon

Adami. En þegar er þau höfðu þessi epli etit, þá óx fróðleikr þeirra

til illra hluta, svá sem ormrinn hafði sagt, ok tóku þau þá um at skygna^*

vöxt allra kykvenda, svá fugla ok trjá, ok svá um þat, hversu sjálf

þau váru sköpuð. |)á mælti Adamr: „Skamliga stöndum vit nökkvið

hjún, þviat limi okkra hylr ckki; hylr öll kykvcndi hár cða hali, en

fugla hylja fjaðrar, en tró'* hylja kvistir ok lauf, en vit tvau ein

stöndum með skamnöktum limum." J)ví næst tóku þau sér breitt

lauf af viði^, ok huldu limi sína, þá sem þau skömdusk^ mcst at

berir væri. þá kom friðsemi framgangandi ok mælti við Adam ok

Evu: r^ú hafi þit brotit lög ok sáttmál við guð, ok vil ek eigi halda

ykkr frelsi lengr í opinberri víðáttu, sem fyrr höfðu þit; cn ek mun

halda ykkr frelsi i leynili^ai fylsni, þar til er dómr fellr á mál ykkart,

ok til þess vil ek ykkr IVelsi halda, at þit skulut eiga kost at hafa

1) bauð -) mundi- ^) hyggja *) trio' *) þeim-^ tilf. *) skömmuðusk
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svör fyrir ykkr; en þit gefit gaum at {)ví sjálf, at svör ykkur verði

ykkr haldkœm ok heldr til fulltings en úliðs." Sannendi gékk fram

ok mælti við Adam: „Hygg þú at því, ef rœða þarf mál þitt, at þú

Ijúg ekki, þá em ek í vitnisburð með þér; seg svá frá öllum hlutum,

sem verit hafa; þvíat þegar er þú lýgr nökkut, J)á
em ek í vilnisburð

móti þér." Réttvísi gékk fram ok mælti: „þat er mitt skyldarembætti

at skygna um þat, at þú verðr eigi dœmdr með röngumdómi; en þvi

gagnstaðligri verð ek þér, sem þú verðr meir við lygi kendr ok

ranglæti." Miskunn gékk fram ok mælti við Adam: „Líkn ok hjálp

mun ck veifa ])ínu máli, ef þú heldr vel alla þcssa hluti, er systr mínar

hafa lærðiin þik." En cr Adamr var hræddr orðinn, þá fór hanu at

fela sik millim trjá, at hann skyldi eigi nökkviðr sénn verða.

En at miðs dags tima gékk guð at sjá yfir fegrð Paradísar ok

gæzlu Adams; en mcð því at hann sá eigi Adam staddan á sléltri

viðáttii, þá kallaði hann Adam lil sín, ok spurði hvar hann var? Adamr

svaraði. „J)ví fal ek mik, dróttinn, at ek skömdumk at vera nökkviðr

í þinu augliti." Guð svaraði hánum: „Hvaðan af kunnir þú nú hcldr

at skammask þcss, at þú vart nökkviðr en fyrrmeir í okkarri rœðu,

nema þú hefir brotit lög ok etit af fróðleiks eplum þcim, sem ek hafða

bannat at neyta." Adamr svaraði svá sem verjandi sína sök: „Kona

þcssi er þú gaft mér, hon eggjaði mik þcss úráðs; hefða ek einn

saman vclt um mitt ráð, ok hcfðir þú cigi þessa konu mér gefna til

ráðagerðar mcð mér, þá munda ek haldit hafa skipat lögmál ok eigi

brotit þín buðorð." þá mælfi guð við Evu: -Fyrir hví kcndir þii

bónda þínum þctfa úráð, at hann skyldi lögbrot gera?" Eva svaraði

sem verjandi sina sök: „Ormr þessi hinn orðslœgi réð mér þetta úráð,

hefði hann eigi verit skapaðr eða til míns fundar koniit, þá munda ek

eigi þctta úráð tekit hafa." þá niælti guð: „Með því at lögbrot eru

nú gör, þá' vil ck nú, at þær meyjar er ek setta til gæzlu um okkart

sáttmál sé í dómi með oss." |)á svaraði sannendi: „þat ermittskyld-

arcmbætti at sýna sök Adams, incð þvi at hann leyndi mcð lygi því,

er mest var sök til [ok lögbrot^ afhanshcndi. En þessi var sök mcst

til af ykkarri hendi, at eplin váru fögr ok girnilig ok sœt at bergja,

en þit girntusk mjök at vera fróðari cn ykkr var lofat, ok drýgðu þit

í þessu stuld, er þit hugðusk lcyniliga taka, en ágjarnligt rán, þar

sem þit tókut fyrir leyfi, en metnaðarsamligt dramb, þar sem þit vildut

guði lík vera í fróðleik ykkrum um þat fram, sem ykkr var lofat."

{)á mælli guð við friðsemi, at hon skyldi með nökkurum orðum dœma

um þetta mál; en friðscmi svaraði á þcssa Icið: „Með þvi at þú settir

lögbrota
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mik til J)ess, at varðveita Adami frelsi til handa, meðan ú^ör váru

lögbrot, {)á vil ek enn til bjóðask at varðveita hánum til handa þvi

minna frelsi, at hann kunni eigi þess at gæta, er áðrhafðihann mikit

fengit." í)á mælti guð við réttvísi, at hon skyldidœma; en hon svar-

aði á þessa leið: „Meö því at Adamr kunni eigi at gæta frelsis þess,

er friðsemi gætti til handa hánum, þá haíi hann nú fyrir þat vesöld

ok nauð. En fyrir })ví at hann forvitnaði fróðleik til illra hluta, þá

f)oli hann nú ilt móti góðu. En fyrir þvi at hann vildi likja sik guði

í fróðleik sínum umfram leyfi, ok kendi guði völd um sín lögbrot með

lygiligri sakarvörn, |}á þoli hann fyrir þat þann dauða, er hánum

var heitinn, áðr en hann gerði lögbrot." þá mælti guð við miskunn,

at hon skyldi nökkut dœma um þetta lögbrot. Miskunn svaraði með

þessum orðum: „Með {)vi at þat er min nátlúra, at leita nökkurrar

líknar ok vægðar í öUum hlutum, þá vil ek þess beiðask, at eigi sé

Adamr með liknarlausum dauða^ týndr; nú með því at hann má iðrask

úráðs, meðan hann lifir, {)á eigi hann ván hjálpar ok liknar í dauða

sínum, æ meðan hann örvilnask eigi.'^

þá var um þat rœtt, ef hann ætti sonu, hvárt {)eir skyldu gjalda

hans lögbrota, eða skyldu þeir njóta þeirra gjafa ok óðala, er Adamr

var útlægr frá rekinn ok guð hafði hánum gefit fyrir öndverðu. Rétt-

visi svaraði: „Hversu megu synir hans, |}eir er getnir verða í útlegð,

njóta þeirra gjafa, er hann var útlagr frá rekinn fyrir lögbrot sín?

fylgi synir hans hánum til dauða. En með því at hann skal eiga

ván liknar ok miskunnar ok aptrkvámu til {)eirra óðala, er nú glatar

hann, |)á sé synir hans með hánum aptr kallaðir með nýju sáttmáli."

En þá er dómr var fallinn á mál Adams, ok allar þessar systr tóku at

samþykkjask með bliðu sáttmáli, svá at miskunn ok sannendi lögðusk

í faðma, en réttvísi ok friðsemi kystusk með blíðum hálsföngum.

Nú skal konungrinn hverr sem einn hafa þessi dœmi opt fyrir

augum, hversu guð tók hér at stiUa [reiði sinni^ fyrir brotit lögmál

við karl ok konu, eða hverja dómara hann hafði með sér, at refsing

hans væri eigi ofstrið fyrir liknarleysis sakar'. Nú dœmir konungrinn

ok rétt öllum mönnum, þegar hann dœmir rétt karliokkonu; en með

þvi skal hann jafnan íhuga sina dóma, þá er til refsinga horfa, at

hann hafi þessar systr með sér ok göri þær sáttar, svá at þær kyssisk

ok faðmisk; ok verða þá allir hans dómar hvárki ofstríðir né ofveikir.

f)at þarf konungrinn ok vandliga at rannsaka, at hann kunni vel at

blanda geði þessarra systra; þvíat svá berr sæti þeirra til í öllum

dómum, at þær sitja sér saman annan veg í dómi sannendi ok réttvísi,

') dómi ^) sína reiði ') eða ofveik fyrir refsingarleysis sakar tilf.
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en þær annan veg at dómi friðsemi ok miskunn. Nú skulu jafnan þær

sáttar vera ok samþykkar á hverjum dómi. En iðuliga berr svá til, at

friðsemi ok miskunn skýtr^ öllum dómi undir sannendi ok réttvísi, ok

samþykkjask þó'^ dómi eigi at síðr; stundum er ok þat, at hver

þeirra systra hafa fuUan rétt í dómi cplir tali réttu; enstundum kann

svá til at bera, at meiri hlutr dóms víkr undir friðsemi ok miskunn, ok

samþykkjask þó allar systr i dómi eigi at síðr; þat hefir ok stundum

hent at skipuðum dómi ok staðtestum, þá hefir friðscmi ok miskunn

veitta likn fyrir bœnarorð ok iðran þcss, er þurft hefir liknar.

XLVI. So7ir. Nú virðisk mór svá sem þctta sé enn meira vand-

endamáP en ck hugða fyrr, þviat þar mun mikit vit ok skynscmd við

þurfa, at blanda svá gcði þessarra systra, at þær skulu jafnan samsáttar

vera, ok veltr þó dómr stundum mcir í annan stað cn annan; þvíat

þér gátut þess i yðarri rœðu, at stundum veltr allr dómr undir sann-

endi ok réttvísi fyrir utan allar vægÖir, cn stundum veltr meiri hluti

dóms undir friðscmi ok miskunn; þcss giúut þér ok, at stundum hafi

brigð á verit gör skipuðuin dóini ok slaðfcstum. Nú cf hér væri dœmi

til þessarra hluta, með því at þér sögðut til llcslra hluta dœmi mcga

finna, ef at væri leitat, þá vilda ek nú gjarna hcyra þessi dœmi, at

mér væri þctta Ijósara fyrir augum, ok svá öðrum þeini er heyrði;

allra skyldast mun konungum vcra at vita hcr góð skil á , sem öllum

öðrum hlutum, þviat þcir munu optast slikra hluta við þurfa.

Faðir. Svá er nú mikil fyrnd at hciminum, at varla munu nú

þeir hlutir kunna til at verða, er cigi munu dœmi til fuinask, at fyrri

hafa orðit, ok niunu því varla þeir hlutir kunna til handa bcra, er eigi

mun fróðr maðr dœmi til finna. En til þessa hlutar eru þau dœmi,

er svá árla urðu, at ek veit engi fyrri hafa vcrit, at allr dómr valt

undir sannendi ok réttvísi fyrir utan allar vægðir. J)á er Lucifer

engill í himnum var dróttinsviki ok gcrði niðingsverk mót sinum herra,

þá dœmdi sannendi hann ok réttvísi með skyndiligu niðrfalli án allar

liknligar vánir. I þessum dómi fcllu mcð hánum allir hans félagar

ok ráðunautar. þcssi váru þau lögbrot, er guð refsti með vægðar-

lausum dómi.

XLVII. Sonr. "pess vilda ek nú biðja yðr, at þér létit eigi

leiðask yðr, þóat yðr þœtti spurning mín bcrnslig verða ok úfróðlig,

sú cr mik fýsir at spyrja yðr; ok með því at ck skil eigi til fulls þá

hluti, er ek ætla nú eptir at spyrja, þá kann þat at vera, at margir

sé þeir aðrir, er eigi skili heldr en ek; en þat er um orminn er þér

sögðutat komtiIEvu ok mælti við hana scm maðr, ok eggjaði hana at

skjóta 2-) ajiar f ^i/^^
s^ vandamál
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göia lögbrot; ok vil ek nú þess spyrja, hvárt ormrinn var svá skapaðr,

at hann mælti heldr en önnur kykvendi? eða mæltu íleiri kykvendi í

þann tíma, þóat nú sé öll dumba^? eða hver sök til var, at ormrinn

Yildi konuna leiða til lögbrota?

Faðir. Vit höfum mjök langa rœðu í munni hafða, ok ef vit

skulum hana glósa alla, {)á verðr pat auki mikill langrar rœðu; þvíat

|)at er allvíst, at fá orð munu þau vera í okkarri rœðu, er eigi mun

þurfa at glósa, ef allfróðr maðr kemr til, sá er gerla^ kann at skilja

allar þessar rœður; ok þykki mér þat sannligra, at vér takim réttan

framgangsveg upphafðrar rœðu, en vér hirðim öðrum þat starf at

glósa okkrar rœður, þeir er síðar heyra, ok þat starf vilja ciga með

margsmogalli^ athygli. En með því at hver spurning lítr til nökkurrar

orlausnar ok andsvara, þá er þat rétt, at ek lúka upp nökkut þessarri

rœðu fyrir þér, at þér verði Ijósari fyrir augum, eða þeim öðrum, er

eigi skilja heldr en þú; ok mun ok þó fara um þat fám orðum, fyrir

því at ek vil eigi vera mjök krafðr at glósa mína rœðu.

En þar er þú spurðir ^ess, hvárt ormr eða önnur kykvendi váru

sköpuð til máls í þann tinia, er Adamr var skipaðr gæzlumaðr í Par-

adísu, þá skalt þú þat vita víst, at engi líkamlig skepna var sú, er

mál var gefit, nema manninum'*. En þar er þú leitar eptir þvi, hví

ormrinn fékk mál, eða hví ormrinn leiddi konuna til lögbrota, þá er

nú skýranda þat. En þat er upphaf þeirrar skýringar, at guð hafði

fyrri skapat engla en menn. þeir váru allir skapaðir með mikilli

fegrð, údauðligir andar án allan likamligan breyskleik, þó váru þeir

skapaðir með mikilli fegrð undir þessarri lagagæzlu, at þeir skyldu

halda hlýðni ok ástsemd^ við skapara sinn með lítillæti án alla flærð.

Var þeim því heitit, at þeir skuldu halda allri fegrð ok allri annarri

sœmd, þeirri er hann hafði gefit þeim, æ meðan þeir gætti þessarra

laga; þó gaf hann þeim frjálsligt sjálfræði, at þeir skyldu mega göra

lögbrot, ef þeirvildi, ok mælti svá guð við þá: „Með þvi atþérvánit

allir í senn skapaðir, ok engi af öðrum getinn, þá skal hverr yðarr

fyrir sjálfum sér gera, en engi fyrir öðrum, hvárt sem heldr verðr

gætt þeirra laga, sem nú hefi ek sett, eða verða þau brotin. En ef

nökkurir eru þeir, er þau brjóta, þá skulu þeir vera reknir or þessu

sældarlífi; en þeir er gæta, þá hafa þeir jafnan úþrotliga sælu ok

endalaust lif í sqpmiligri þjónostu minni. En þvi gef ek yðr öllum

sjálfræði á, hvárt er þér vilit heldr brjóta þessi* lögmál eða halda,

at þeir er halda, þá eru þeir valdir mér til kosinna gersima, en þeir

') dumb -) glöggliga ') margsraugalli *) maðrinn einn *) ástúð

«) þelta



112 ' CcP' Í7.

er brjóla, {)á verða {)eir fyrir hatri ok reknir til kvalsamligrar ánauðar

ok úving^jarnligrar þjónostu.*

^essir englar váru allir fagrir, ok {)ó var einn fegri ölhim þeim,

ok var hann fyrir þvi Lucifer kallaðr, ok var hann skipaðr höfðingi

yfir mörgum englum, ok hneig mikill fjöldi engla til hans með þjón-

ostu ok allri vináttu. En þá er guð hafði lokit þessarri rœðu, þá

hvarf Lucifer svá sem i norðr frá guði með öUum sinum fylgjurum,

ok mælti svá: „Hví skulum vér þola hót af guði fyrir þjónostu vára,

þar sem vér höfum sjálfir yfrinn krapt ok fegrð ok fjölda at halda

várri sœmd? Nú mun ek selja mér annat hásæti líkt guði í nörðra

hlut himins, ok varðvcita mcð ágæ'tligri stjórn annan helming himins

eða meira." J)á svaraði guð ok mælti við Lucifer: „Með því at þú

hefir lögbrot gört með svikligri uppreist, þá máttu enga staðfestu hafa

lengi^ með oss; ok með því at þú vilt rikisgæzlu hafa, þá far þú nú

til ríkis, er þcr er búit, ok skalt þú nú hafa nauð fyrir frelsi ok

vesöld fyrir sælu, hverskyns hann án alla huggan, Fylgi þeir þcr

allir, er eigi váru gagnslaðligir þinni ráðagcrð." En þá er guð lcit

til þcirra rciðuliga, þá skulfu himnar allir i auglili guðs, en úvinir

hans flýðu með ógurligu niðrvarpi, ok gerðu leiðiligt litaskipti mcð

brottorpinni^ fcgrð. því næ*st hillu þeir alla þá staði, er þeim var

til vísat, ok dreifðusk þeir um allar hclvitis holur, skipaðir með ýmis-

ligu emba'lti, ok skildisk með þvi myrkr frá Ijósi.

En eplir þat cr guð hafði mann skapaðan, ok hann var skipaðr

í sældarlifi í Paradísu, þá mælti Lucifer til sinna fchiga: ^.þessum mun

guð hafa ætlat riki þat, er hann rak mik ífrá, ef hann gcrir cigi mis-

brigði i gegn hans vilja. En þóat hann skipaði öðrum englum í várt

riki, þá mættim vér þat aldri þola, ef vér fcngim nökkut at gört; en

þetta er oss ofmikil skömm, atmaðr sá er görr var af lciri eða saurgu

jarðar dupti, skal vera leiddr í þá eilifa sælu, er vér várum frá reknir.

Fyrir því skulum vér jafnan berjask við hvcrn þeirra, er þannug stundar,

ok hefna várs skaða með grimligri heipt á öllum þeim, er vér fám

sigrat. Fyrir því skal ek við leita at vinna sigr á hinum fyrsta manni,

er guð hefir skapat, at þá megi aðrir mínir félagar [vinna sigr á

hinum^, er siðar koma." |)vi næst skrýddisk hann með sjau höfuð-

vélum*, þcim er hann vænti scr fulltings af: ein var eitrlig^ öfund,

önnur brcnnandi hcipt, þriðja villusamlig slœgð, fjórða glyssamlig

flærð, fimta drambsamlig yfirgirnd, setta ágjarnlig^ sinka, sjaunda

bergisamlig lostasemi. ]því næst mælti hann við sjálfan sik: „Með þvi

') lengr -) sœind olí tilf. ') hafa þau dœmi við hina *) höfuðviUuni

*) dritlig *) eigingjarnlig
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at ck em nú lísýniligr andi, þá má ek eigi sýniliga koma í tal við

likaniligan mann, nema ek skrýða mína hina Ijótligu ásjón með nökkurri

likamligri fegrð. Nú mun ek ganga inn í orm þenna , er guð heíir

t^kapaðan með meyligu andliti, ok likastr er mannligri fegrð, ok mun

ek tala með hans munni við Evu konu Adams, ok vita af henni, hvárt

þau eru sköpuð í fullu frrlsi fyrir utan alla lagagæzlu, eða hefir guð

nökkut lögmál skipat þeim, svá at ek mætta þaðan af spilla peirra

sætt við hann."

|)ví næst hitti sá hinn öfundfulli andi orm {)ann, er nú er kallaðr

Aspis, er i J)ann tíina gékk á tveim fótum með uppréttum likam, svá

sem maðr, ok meyligu andliti, svá sem fyrr sögðum vér^. En |)á er

sá hinn illgjarni andi kom til fundar við Evu huldr með likanii [yess

orms, ^á neytti hann vélar þeirrar, er kölluð er glyssamlig flærð, þar

cr hann mælti við Evu með ílærðsamligri blíðu, þá er hann kvað svá

at orði: „Sæ^II er bóndi þinn, ok svá sjálf þú." |)etta lof veilli hann

þeim eigi af gœzku, heldr lofaði hann fyrir þvi þeirra sælu, at hann

vildi draga þau til vesaldar með heipt ok öfund. En þar neytti hann

villusamligrar slœgðar, er hann bað Evu segja sér, hvárt guð hefði

gefit þcim Adami forræði ok neyzlu fyrir utan alla viðrsýn á öllum

hlulum. En þegar er hann fékk vísendasvör af Evu fyrir bliðyrði

sín, ok hann heyrði at þeiui var dauða heitit, ef þau gorði lögbrot,

þá varð hann feginn, ok ncytti haiin þá drambsamligrar yfirgirndar,

er hann sagði þat Evu, at þau mundu í þessum hlutum guði líkjask

í fróðleik sínum, at vita alla grein millim góðra hluta ok illra. En

þar neytli hann bergisamligrar lostasemi, er hann bað hana freista

hversu sœtt væri eða vel þefjaf^ fróðleiks epli, þat er henni var

bannat. En i þvi neytti hann yfirgjarnligrar sinku, er hann kom Evu

til þess, at cignask þat er guð hafði áðr bannathenni; þvíat guð hafði

gefit alt annat í vald Adams ok Evu, utan þetta tré eigi, ok síngirndusk

þau eplir at hafa þetta fyrir utan leyfi, þar sem altannatvar i þeirra

vald gefit. |)essa cina grein vissu þau millim góðra hluta ok iUra, at

betra var gott en ilt, at þau hræddusk þann dauða, er þeim var

heitinn. En fyrir því at þau höfðu enga beisku illra hluta bergða, þá

kunnu þau eigi at vita þat, hversu mikla vesöld er þau mundu þola

fyrir lögbrot, hcldr þótti þeim mikit upphaf i, ef þau væri lík guði í

fróðleik sínum, at þau vissi alla grein millim góðra hluta ok illra. En

þá er ormrinn eggjaðiEvu at eta af fróðleiks eplum, þá hræddisk hon

dauða, ok mælti svá við orminn: „Ek hræðumk, ef ek et, at ek deyja,

með þvi at guð hét mér því. Nú et þú fyrri, svá at ek sjá, ok ef

*) ok þó með draganda sporði tilf. ^} þefat
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þú deyr eigi, þá mim ek eta, þvíat |)etta aldin mun jafnvel öðrum

kykvendum skapat til bana sem mér, ef þat hefir dauðligan krapt með

sér." En andinn sá er lcyndisk í orminum, þá svaraði með sjálfum

sér: „Ek má vel efa eplit, þvíat ek em ckki at sekari né dauðligri,

þar sem ek em áðr í fuUri reiði guðs." En þessi orð heyrði Eya

eigi. J)ví næst tók Eva eitt epli ok lagði í munn orminum, ok hann

át þat þcgar. Ok er hon sá, at hann sakaði ekki, þá tók hon þcgar

annat epli ok át sjálf, ok þótti vera afar sœtt, sem ormrinn hafði

sagt hcnni.

því næsthvarf ormrinn frá auglitiEvu; cn hon kallaði Adam bónda

sinn, ok sagði hánum þessa hluti. En með því at hann hræddisk ok

dauða, sem guð hafði heitit hánum, þá vildi hann eigi eta, nema hann

sæi sjálfr, at Eva æfi fyrir hánum, ok tók þá enn Eva tvau cpli, ok

át þcgar annat sjálf djaríliga, þvíat hon hafði kcnl áðr sœfleik epiisins,

ok girndi hana optar at bergja á, heldr en hon skemdisk þess, er

hon hafði áðr gört. En þcgar Adamr sá, at hana sakaði ekki, heldr !

[þckti haiin lysfiligan sœflcik í^ munni hcnnar, þá fók hann við því

epli, cr lion bauð hánum , ok át eigi síðr en hon. Scm þau höfðu

eplit efif, þá hikusk upp augu þeirra til meira fróðleiks en þau höfðu

áðr, svá scm ornn'inn sagði; þvíat þá kunnu þau þcgar at skammask

nökfra lima, þar scm þau sá fugla líkami huhia vera með fjöðrum, en

dýra likami með hári, cn þau sá sjálfra sinna likami nekta vcra, ok

skömdusk þau þess mjök; en allra mest voldi*^ þat þcssarri skömm,

at þau vissu sik í sökum við guð fyrir brotit lögmál, ok báru þau

allan hræddan likam sinn, ok skömdusk nöktra lima. þvi næst fóru

þau at fcla sik millim trjá, ok gáfu oss dœmi sinnar dulrænu, þviat þau

gáðu þcss eigi, at guði váru svá kunn handaverk sín ok alt smiði,

þat sem hann liafði gört, at cigi mundi hris eða skógar fela þau fyrir

hans augliti, þar sem leyniligar róar^ helvítis fylsna eru berar ok

sýniligar í hans augiifi á hverri stundu.

En meðan er Adamr var í fylsnum, þá mælfi guð við andann, er

leyndisk i orminum: ,,Með drambi ok illsku hóft þú upp hit fyrsfa lög-

brot, ok var engi annarr at tæla þik, nema sjálfs þíns dramb ok öfund;

fyrir því œsisk* rciði mín móti þér fyrir utan alla várkynd, ok glat-

aðir þú cilífri sælu án allar vánir þinnar aptrkvámu. Enþóatþú hafir

annat sinni minn hug vaktan til rciði fyrir þessi lögbrot, er nú eru

gör, þá mun Adamr taka refsing fyrir sín lögbrot, ok eiga þó vánir

aptrkvámu ok miskunnar, þvíat hann kom í mina reiði [fyrir þinnar

kendi lystiligan sœtleili or -) oHi ^) rár *) œðisli
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illsku sakar ok flærðsamligra pretta'. Ok svá sem þú vaiit sigr á

konu Adams, þeirri er enn er mær, svá skal ein af hennar dœtrum,

sú er mær er, s'igr á þér vega. Ok svá sem \m þykkisk nú leitt hafa

Adam með herfangi eða hans kyn í J)itt veldi, svá skal einn af hans

sonum rannsaka allar þínar féhirzlur, ok taka allar gersimar frá þér

með herfangi, leiða Adam undan þínu valdi ok allar hans dyggvar

kynslóðir^ með dýrum sigri, ok skipa hánum sœmiliga millim sinna

sona í því riki, er þú týndir makliga. Ok svá sem grœnt tré bar þat

aldin, er þú vant nú sigr með, svá skal þurt tré bera þat aldin, er

þinn sigr skal týnask með." |)ví næst mælti guð við orminn, þann

er andinn hafði leynzk í: „Bölvaðr verð þú fyrir öll kykvendi á jörðu,

þvíat þú tókt við minum úvin ok leyndir hánum fyrir augliti Evu, til

þess at hann mætti or þínu fylsni [sigr vega á mannligu kyni^; fyrir

þat skalt þú skipta ásýn þeirri, er þú bart i meyligu andliti, ok skalt

þú nú bera Ijótt andlit ok grimt ok andstygt mannligu kyni, hverfi

þeir fœtr, er báru þinn réttan líkam, ok gakk þú héðan ífrá á kviði

þínum ok á brjósti. Beisk mold ok saurig* skal vera matr þinn, fyrir

því at þú ázt sœtt epli, þat er þú tókt or hendi Evu. |)ú skalt vera

sjálfgört kerald eitrs ok dauða, til vitnisburðar at þú falt eitrliga

öfund í þínum líkam. Segi ek sundr sætt millim þín ok allra mann-

ligra kyna^; skal höfuð þitt ok háls gegna manna fótum ok þeirra

ástigum I hefnd þeirra svika, er menn hlutu af þinni flærð ok blíðu.

En með því at þú vart^ manninum til þess at gera lögbrot með munn-

inum ok með ætni sinni, þá skal mannsins hráki, sá er flýgr af fast-

anda manns munni, verða þér at jafnhættu eitri við líf þitt, ef þú

bergir á, sem manninum er eiir þitt, ef hann bergir á því."

því næst kallaði guð á þau Adam ok Evu, ok spurði hvar þau

væri. En Adamr svaraði: „Yit fálum okkr fyrir því, dróttinn, at vit

skömdumsk nökkvið at vera fyrir þínu augliti." I fyrsta orði er Adamr

svaraði guði, þá laug hann at hánum, þvíat þau vissu sik sakafull vera

fyrir lögbrot ok fálu þau sik fyrir þá sök, ok leyndi Adamr því í

þeim andsvörum, er hann svaraði guði. |)á mælti guð við Adam:

„Hví kunnu þit nú heldr at skammask en næstum í várri viðrœðu, at

þit erut nökkvið, nema fróðleikr ykkarr hafi svá aukizk, at þit hafit

etit af þeim eplum, er ek bannaða ykkr." En þegar er Adamr heyrði

þat, at eigi mundi leynask, at þau hefði^ lögbrot gör, þá leitaði hann

[þegar athygli ok^ at annarr bæri ávít fyrir þá sök, heldr en hann

1) sakir flærðsamligrar fortölu þinnar, en eigi fyrir sakir sjálfvaxinnar illsku í

sínu brjósti ^) kynkvíslir ^) sigra mannligt kyn *) saurug *) kyn-

kvísla *) komt ') höfðu ®) þeirrar athygli
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sjálfr, þvíal hann kvað svá at orði: „Hefða ck cinn vélt um niilt ráð,

ok hefðir þú eigi gefit mér konu þessa lil ráöagerðar með mér, þá

munda ek hafa haldit skipat lögmál, ok eigi brotil þín boðorð." þessi

orð jóku nijök sök Adains i augliti giið.s, þvíat hann leitaði hcldr

sakarvarnar en miskunnar. En ef hann hefði þessi orð mælt: „Minnsk

nú, dróttinn minn, at ek em görr af ústyrku efni svá sem breyskr

leirpottr, ok þarf ok mcir miskunsamligrar vægðar þinnar, hcldr en

verðleikr sakar minnar miin bciöask, |)víat ck ústyrkr fcll í miklar

sakir við þik, dróltinn minn, fyrir lögbrot mitt;" þá hcfði þegar

minkat sök Adams í augliti guðs, þvíat þá vaM'i leitat miskunnar, en

eigi sakarvarnar. En þá cr guð heyrði, at Adamr svaraði sem ver-

jaudi sina sök, þá mælti hann svá sem með rciði: „Eigi skalt þú mér

fyrir þat sök gcfa, at ek skapaða konuna; þvíat til hjúskapar ok

yndis gaf ek þér konuna, cn eigi til þcss, at þú skyldir mcð hennar

ráði lögbrot gcra. Varaða ek þik við, at þú skyldir lögbrot gera, ok

sagða ek þér sakar ván, ef þú gerðir lögbrot; hvi fylgðir þú heldr

veilræðum^ konu þinnar cn hcilræðum mínum, noma þú gcrðir fyrir

drambs sakar ok yfirgirndar, at þú vildir vera jafnfróðr sem ek, ok

forvitnaðir^ þú fyrir því þat er þér var eigi lofat.''

|)ví næst mælti guð við Evu: Hví eggjaðir þú bónda þinn, at þit

skyldut^ gcra lögbrol?" En Eva vildi gjarna, at annarr bæri ávit fyrir

sök hcnnar, heldr en sjálf hon, þviat hon kvað svá at orði: „Ormr

þcssi hinn orðslœgi rcð mcr þetta úráð; hefði hann cigi skapaðr verit

cða til míns fundar komit, þá hefða ek eigi lögbrot gört, né bónda

minn eggjat at göra lögbrot." þá er guð heyrði sakarvörn Evu, þá

mælli hann reiðr: „Svá sýnisk mér, sem þit vilit mér kenna bæði, at

þit gerðut lögbrot; þviat hann gaf mér sök fyrir þat, at* ek hafða

þik skapaða til ráðagcrðar við hann'*, en nú gcfr þú mér þá sök, at

ek hefi orminn skapat. Svá skapaða ck orminn sem öll önnur kyk-

vcndi á jörðu; en eigi gaf ek hann þcr til ráðgjafa, heldr lagða ek

hann undir ykkart vald, scm öll önnur kykvendi á jörðu. Varaða ek

ykkr bæði við, at þit skyldut eigi lögbrot gcra, ok sagða ek ykkr

ván dauða fyrir. Nú eru ekki betri verk ykkur orðin í sakarvörn

ykkarri, en áðr váru i lögbrotum; fyrir því skulu þitþola þann dauða,

er ek hét ykkr. þóat þit fallit eigi þcgar dauð niðr, þá skulu þit þó

langar hcfndir taka í ykkrum dauða fyrir ykkart lögbrot, ok cngar

kynkvíslir skulu þær af ykkr koma, er eigi skulu svara þessum lög-

brotum. En þá slund er þit lifit á jörðu, þá skulu þit þola sorgsam-

ligar nauðir í stað þess er þit kunnut eigi at gæta frjálsligrar sælu.

') veilræði; vélræði -) forvitnaðisk ') skylclit ^) er *) með hánum
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En fyrir {)íit at þú gerðir fyrri lögbrot en Adamr, þá maro-falda ek

þossar nauðir þínar umfram þat^, er þit skulut bæði kenna: þú skalt

[undir vera orpin^ veldi bónda þins ok öllum hans forræðum, ok

sýnask hvarvetna^ minni fyrir þér ok lægri í augliti sona ykkarra.

Börn þau er J)ú getr í lostasamligri girnd, þau skalt pú framloiða með

sótt ok nálgandisk lifsháska; })ú skalt ok skyld at veita börnum ykkrum

alla })jónostu með starfi ok sorgsamligri önn í uppfœði þeirra."

J)á maMti guð: ,.Nii er Adainr orðinn svá fróðr sem einnhverr

várr, vitandi góða hluti ok illa, Varizk þér, at eigi neyti hann af

lifslré fyrir utan leyfi, svá som hann neytti af fróðloiks eplum, at eigi

lifi hann eilífliga í sínum sektum." því næst skipaði guð Cherubin at

varðveita þann yog, er liggr til lífstrés með cldligu sverði, |)at er

jafnan svipar allan veg með eldbitrum* eggjum, svá at engi megi |)ar

fram koma fyrir utan leyfi. J>ví næst mælti guð við Adam: ,.Fyrir

})ví at |)ú hlýddir moir úráði konu þinnar heldr en hoiiræðam mínum,

ok neyttirkviðjaðan ávöxt jarðar, fyrirbölvask jörð í vorki þinu, sii er

|)ér gaf allan girniligan ávöxt, svá sem með móðurligri mildi. Nú skal

hon synja þér ávaxta J)eirra, er |)ér sé sœmiligir til neyzlu, svá sem

hryggliga reið: þistla ok illgresi skal hon gofa |)ér í ávöxt, noma

pú fágir hana moð verknaði, svá at hon drekki sveita þinn; |)ví at

héðan ífrá skalt þú með starfi afla þér matar á^ jörðu." |)vi næstgaf

guð þeim Adami ok Evu skinnkyrtla, ok mælti við þau: „Moð því

at þit skömduzk^ nöktra lima, þá hylit ykkr nú með starfs ísmottum'''

ok iigloðisklæðum, ok farit nú á víðáttu jarðar með annsamligu starfi,

ok leitit ykkr fœzlu. þó skulu þit hvílask í dauðligu faðmlagi jarðar

ok snúask aptr [náttúrulig í dauðlig efni, þar^ er þit várut af tekin

fyrir öndverðu." |)á mælti Adamr: „Miskunn ok réttdœmi^ þakka ek

þér, dróttinn minn, þvíat ek skil görla stórar afgerðir mínar; svá

þekta^^ ek ok miskunn þina
,

þvíat ek mun eigi týnask líknarlauss

sem Lucifor. Hryggrillun ek stíga niðr til dauðligra*^ helvítis skugga,

þó mun ek jafnan gleðjask í ván aptrkvámu minnar, þvíat "^gss vænti

ek til þin, dróttinn minn, at þú munt enn sýna mér lifanda geisla í

dauða^^ myrkri; ok til þoss mun ek jafnan stunda, at sá er nú gleðsk

af mínum úförum svá som af fengnum sigri, hann mun enn hryggvask

af várri aptrkvámu, svá sem yfirstiginn [ok sigri týnt^^." J)á mælti

Eva: „Svá sem nú skiljumsk vér sorgfull, dróttinn nn'nn, fyrir stóran

várn tilverka, svá munum vér enn fagna miskunsamligri huggan

þær -) undirvorpin vera ^) hvervitna *) allbitriim '•) af ^}

skemdizk ') ísniáttum ®) í náttúruligt efiii (eöli) þat ') réttlæti ^**)

þekki ") dauðliga* i-) dauöu* ' *) af (at) tVndum sigri
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þinni í nauðsynjum várum." J)vi næst hvarf guð af augliti J)eirra, en

|)au bjoggusk fyrir á jörðu, sem guð bauð þeim.

Nú hefi ek gört sem þú beiddisk, at^ lokit upp með nökkurum

orðum fyrir \)ér, hví ormrinn mælti við konuna, eða hver sök til var,

at hann cggjaði konuna til lögbrota; ok heíi ek |)ó haft sem léttast

efni í þessa^ rœðu, þvíat ek vil öðrum |)at starf spara, at glósa várar

rœður með djúpligri áhyggju; cn vit takim^ heldr réttan framgangsveg

upphafðrar rœðu, með J)ví at vit höfum eigi tóm til hvárstveggja.

XLVIII. Sonr. Nú skilsk mér þat, at yðr þykki orlausn

|)eirrar spurningar, er ck spurða næstum, hcldr vera glósur ok þýð-

ing'* þeirra rœðna, er fyrr töluðum vit um, hcldr en þat sé fram-

gangsvegr upphafðrar rœðu, ok hræðumk ek þat, ef ek spyr nökkut

lengra um þessar skýringar, at yðr virðisk spurning min eigi fróðlig.

En fyrir dællcika sakir þess, at þcr hafit lofat mér at spyrja þeirra

hluta, er forvitni mín girnisk, þá mun ek þó enn tilhætla at spyrja,

þvíat ek vænti enn góðra svara fyrir sem fyrrmeir, þóat ek spyrja

bernskliga. Nú hafi þór skýrt fyrirmcr, hví ormrinn mælti viÖ konuna

mcð þeim hælti, at andinn mælti með munni ormsins; svá skýrðu þcr ok

fyrir mér, at konan var eggjuð at gcra lögbrot, at þat var fyrir þeirrar

öfundar sakir, at Lucifcr fyrirmiindi manninum at koma til þess ríkis,

cr hann var or rekinn; ok liöröu j)ór nökkura þá rœðu í þeirri skýr-

ing* um þcssa dóma guðs, hvárltvcggja um Lucifcr ok svá um Adam,

er eigi er vist, at áðr sé opt hcyrð. En cf ek hefða minni til þeirrar

rœðu, ok bæra ck eptir því fram, scm ck heyrða yðr rœða, ok kvæði

cinnhverr svá at orði sá er heyrði, at hann kallaðisk cigi þcssa rœðu

fyrr hafa heyrða, þá vilda ek þcss biðja yðr, at þér sýndit mér, hver

cfni ck skylda hafa í andsvör min, at eigi sýnimk ek þcgar fallinn

mcð úfróðleik frá minu máli, hcldr mætta ek þá hjálp til finna at

fulltingja mínu máli með, er öllum litisk heldr sannlig en lygilig.

Faðir. Svá eru glósur hverrar rœðu stm limir eða kvistir af

cinuhverju Irc. þar vex fyrst upp einn bulr af rótunum ok kvislask

siöan með mörgum greinum ok limum; ok hvern er þú tekr liminn

ok rannsakar með réttri athygli, þá er þat jafnan fast við bulinn,

þann er upp er vaxinn fyrir öndverðu af rótunum, ok njóta allir lim-

irnir ok kvistirnir þeirra rótanna, er sjálft tréit stendr á. En ef þú

höggr af einnhvcrn liminn ok kastar langt brott frá trénu, ok finnrsá

einnhverr á, er úkunnigt er, hvar staðit hefir, þá þykki hánum slíkr

sá kvistr, sem einnhverr annarra, sá erhannfinnr á sínum vcg, þviat

hann veit ekki til, hvar hverr hefir slaðit. En ef hann berr aptr til

*) ek hefi tilf. ') þessarri ^) töliuin ^) sliýring *) spurning
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hins sama stofns, er af hjó, ok leggr þar við, þá berr kvistrinn sjálfr

vitni um, af hverjum rótum hann er upprunninn. Nú er með sama

hætti um skýring^ rœðu hverrar; sá er góða skýring hefir til þess,

at rœðan fari rétt, þá hefir hann ok skilning til ^ess, at skýringin

fari rétt. En með því at ek heyrða, at sumir hlutir hafa þeir verit í

þessarri skýring, er eigi hafa opt verit heyrðir, þá vil ek nú stundum

spyrja, með því at optar hefi ek svarat en spurt; ok vil ek nú þess

spyrja, hvárt nökkurir hlutir eru þeir, er J)ú hefir áskynja orðit í

þessarri rœðu fyrr?

Sonr. Eru þeir sumir hlutir, ok þó eigi margir. J)at hefi ek

heyrt hermt frá orðum Luciferi, at hann kvazk vilja setja sæti sitt

jafnhátt guði; en engi hefi ek heyrt fyrri andsvör skýrð, þau er guð

veitti þar á mót, en nú skýrðu þér.

Faðir. Enn vil ek framar spyrja: hvern ætlar þii þann hermt hafa

orð Luciferi, er hjá stóð ok heyrði þessi svikafull drambyrði?

Sonr. ]þess nafn er eigi skýrt fyrir mér, ok eigi þykki mér víst,

at sá hafi einnhverr frá sagt, er heyrt hefir fyrir öndverðu.

Faðir. |)at skalt þú þó til víss vita, ef sá hefir hermt frá orðum

Luciferi, er heyrði þau fyrir öndverðu, þá mundi hann at vísu heyra

j)essi andsvör guðs, sem nú hefi ek frá sagt, ok mætti hann skýra

hváratveggja rœðu, ef hann vildi, þvíat annattveggja mundi hann

heyra báðar eða hvárga. En ef hann hefir eptir ætlan hermt sviklig

drambyrði Luciferi, þá mætti hann vel eptir ætlan skýra sannlig and-

svör guðs til hefndarinnar; þvíat annathvárt hefir orðin sönn Iivár-

tveggja eða hvárgi; þvíat á þeirri sömu stundu, er Lucifer gerði lög-

brot, annathvárt með hugrenningum eða með orðum, þá hugði guð

þegar alla hefndina, þá er vera skyldi frá hinni fyrstu stund ok til

hinnar efstu; þvíat svá er mikil gnótt guðligs mannvits ok ætlanar, at

forsjá guðligrar glöggþekni grípr í einu augabragði alla þá hhiti, er

verða skulu^ frá hinni fyrstu stund ok til hini^ar síðustu; en síðan gætir

hann með guðligri þolinmœði alla þá hliiti, er hann vill fram láta

koma til þess,' er hœfiligar stundir koma, ok hann vill þá hluti alla

láta framgengna verða, er hann hefir áðr ætlaða. Ok ef guð hefði

einumhverjum svá mikla skilning eða fróðleik gefit, at hann mætti

[þekt fá^ þá hluti alla, er guð hafði hugða, ok svá segja ífrá, at guð

hefði alla þá hluti með orðum skýrða eða rœðuni;, þá lygi eigi sá á

hann því atholdr; þvíat alla þá hluti er guð hefir huoða, þá hefir hug-

rinn mælt við sjálfan hann, hvárt sem varrarnar hafa nökkura rœðu þar

um gört eða eigi. En svá segir Páll postoli frá, at guð heíir gefil

') sliilning ') skal* ^) þekkja
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mönnuni helgan anda sinn með skipuðum iðróttum ok embælti; hljóta

sumir spáleiks anda, en sumir mannvits anda ok spektar, en sumir

mælsku anda; sumir skilningar anda, en sumir hagleiks anda; hljóla

sumir niikla giiótt af þessum gjöfum, cn sumir minna; sumir hljóta

('ina pessa gjöf, sumir tvær, sumir þrjár, en sumir allar, slikt hverr

sem guð vill gefit hafa.

En þeir er bæði hljóta skilningar anda ok mælsku sem David

konungr hhiul, þá hafa [hætt til^ þess at selja rœður sanuin ok bœkr

til þess görvar, at þær rœður skyldu eigi [með tjónum verðask^.

Hefir David rœtt í sumum slöðum um ætlan guðs, en í sumum stöðum

um orð guðs, en í sumum stöðum um verk hans; en þcir er glósat

hafa psallarann fram á lcið, er David gcrði, þá hafa þeir íleira rœtt um
þat hvat David hugði meðanj, heldr cn um orðin, er hann hefir mælt;

þvíat þcir hafa langar skýringar^ um þat gört með hvcrju orði, hvat

David hugði, mcðan hann mælti þat orð; ok syna þeir [þær með rœðum*,

til hverrar skýringar hugr Davids sá með hverju orði, cr hann mælti

í psaltaranum. ]\lcð sama ha^tli hafa þeir gört, cr skýrt hafa rœður

guðspjaliamanna, þá hafa þeir þal marl mælt, cr guðspjallamenninir

hafa þagt* yfir, ok hafa þeir í þvi þat sýnt, at þcir hafii þar skýrt

orð hugrennitigarinnar, sem eigi váru orðvarranna; ok cr sjá náltúra

al þeirri gjöf, þar sem guð heíir fullan skilningar anda gefit, at sá

er hann heyrir fá orð varranna, þektir^ hann mörg orð hugrcnningar-

innar. En þvi glósaði eigi David sjálfr psaltarann, athannvildi öðrum

þat starf ætla, at skýra með orðum alla þá hluti, er hann hugði með
sjálfum sér skýringina^, þá er hann ritaði rclta framgangsrœðu upp-

hafðra psálma. Ok svá göra allir þeir, cr þá rœðu hafa í munni, er

glósa þarf, þá ælla þeir öðrum þat slarf at skýra þat með orðum, er

þeir hafa í huga sér, meðan þeir [gera framgangsveg* upphafðrar

rœðu. þó skalt þú þat vita, at engi iiefir sá glósat rœðu Davids, er

hjá hánum sat, mcðan hann gcrði psaltarann, ok spurði hvat hann

hugði meðan; ok skalt þú fyrir þvi þat skilja, at miskunn skilningar

andans leiðir þá til þeirrar athygli, at rannsaka gruiidvöllu rœðnanna,

þeirra sem þeir hcyra; því næst skygna þeir um, hvcrsu margkvísl-

óttar^ eru rœtr undir þeirri rœðu; þat hugleiða þeir ok vandliga,

hversu margar greinir vaxa á þcirri rœðu; því næst hugsa þeir þat,

hversu margir kvistir fylgja hverri grein. At því gefa þeir ok miklar

geymdir, hverja grein sem þeir taka, at þeir megi hana rétlliga aplr

^) mgl.* -) at tjónum verða ') rœðiir *) þat með rœðiim síiiiim ^)

þagat ^) þekkir ") með hugrenningum ^) gæta framgangs *) marg-

kvíslaðar
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leiða lil þeirra róta, er hon var upp af riinnin frá öndverðu. Ok ef

|)ú nemr þetta skilvisliga ok rannsakar þú þat, er þú heyrir niælf,

með margsmogalli^ athygli, þá ferr þú þess ekki villr, hvárt þær glósur

verða rangar eða réttar, er þú heyrir, ef guð hefir þann anda þér

gefit, at þú kunnir rétt at skilja; þviat sá maðr hverr, er góöa skil-

ning fær ok kemr hann á réttan farveg í upphafinu, þá [má hann vel

þekta alla vegu líkleikanna- fram á leið, ok hver orðalög er makligust

eru, at fylgja hverju tilviki. Nú les þú af [þessum hlutum slika hluti,

er þú mátt, til skilningar^; en eigi sýnisk mér hér lengra um at rœða.

XLIX. Sonr. Guð launi yðr, herra minn! at þér [berit þol-

inmœði við"'' at svara þeim hlutum, er ck spyr; ok fuin ek þó nú þat,

at yðr þykki bernsliga reika spurning min, þviat ek knnn eigi at gæta

efnis upphafðrar rœðu, ok kemr því hér ok hvar niðr spurning min,

sem ván er at úfróðum œskumanni. En þó virðisk mér sjálfum, at betra

sé spurt en eigi þeirra hluta, er ek spurða næstum, hversu marka

skyldi glósur, hvárt þær yrði réttar eða eigi. En nú skilsk mér þat

vel, er þér sögðut mér, at sá maðr lygi cigi á guð, er hann segir

ætlan hans svá sem rœður hans; fyrir því at alt þat er hann hefir

ætlat i hug sér, þá hefir þat hugrinn áðr mælt við sjálfan hann, hvárt

sem hann hefir með vörrunum framtalat eða eigi, ok má fyrir þvi þá

hluti skýra svá sem framtalda rœðu, þvíatalt þat hefir hugrinn mælt við

sjálfan hann. þat skilsk mér nú ok vel, þóat engi mætti geta til þess,

hvat guð hugði fyrir öndverðu, þá hefir hann nú þat sjálfr skýrt, þar

senj hann hefir látit þá hluti framkoma, er hann hefir áðr hugða ok

ætlaða; þvíat víst vil ek mér láta skiljask þat, at allir þeir hlutir er

guð hefir fram látit fara, þá hefir hann þá hluti alla áðr hugleidda,

ok með skynsemd skipaða í hug sér, fyrr en þeir hafi framkomit.

Svá skilsk mér ok þat vel, at þeir er skýrðar hafa rœður Davids með

glósum, eða annarra þeirra manna er rœður hafa samansett ok í bœkr

fœrt, þá hafa þeir með þessu efni skýringar görvar, [at hugleitt*

hverr grundvöllr eða hvert efni hefir fyrir öndverðu verit undir rœðunni.

Siðan leiða þeir þat með athuga vitrliga, hversu sannliga líkligleikr

megi greiða^ hvern lim eða kvist þeirrar rœðu, svá at [úraskat verði

efni''' rœðunnar. Nú með því at mér taka at birtask nökkut þessir

hlutir, þá kann þat vera, at ek hugleiði slíka hluti fram á leið, ef

guð gcfr mér skilning til. En fyrir þvi at ck skil, at yðr þykki

1) raargsmugalli ^) má hann vel þetta alla vega huglciða (líkligt kalla);

máttu vel liitta alla vegu líkleikanna ^) þcr til skýringar slíkt er þú getr

lært *) hafit þ. til ") at huglciða; ok hugleitt ") greina •") upp-

bkátt vcröi cfni til
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mæðing ok íjölskyldi at svara hvárutvego-ja , upphafðri rœðu ok

svá skýringuin þeim, sem þar hœfa* til, þá vil ek nú þess beiðask,

at vit hverfun aptr til upptckinnar rœðu, ok sýnit mér fram á leið

fleiri dœmi um dóma guðs, hvar hann hefir
J)á

látit striðliga fram fara

með dómi réttvisi ok sannendi, eða hvar hann hefir þeim meir vægt.

Fadií'. |)essi dœmi váru löngu síðar með hinum sama hælli, cr

Pharao konungr varð fyrir á Egiptalandi, þvíat hann tapaðisk í dómi

réttvísi ok sannendi fyrir utan alla vægð. Abiron ok Dathan týndusk

mcð réttum dóini. En {)á er Josve leiddi inn Israels fólk í land þat,

er guð hafði þeim heitit,
f)á bauð guð svá harða refsing yfir fólk þat,

er bygði stiiö, þann cr Joricho hcitir, at hvetvctna skyldi þat drepa, cr

kvikt væri. þat var ok löngu síðar, þá cr Saul konungr fór herför

í Amalech, þá bauð guð hánum svá, al hvetvetna skyldi drepa, þat sem

kvikt væri; ok fyrir því fckk Saul reiði af guði, at hann [fyldi cigi'^

])at, sem hánum var boðit. En þessi eru þau, er löngu urðu siðar,

erJudas varð fyrir, einn af postolum guðs; þviat sannendi ok réttvísi

dœmðu hann án vægð fyrir níðvirki ok dróttinsvik. Mörg cru þvilik

önnur dœmi, þóat vér hafim þessi sýnt; ok fyrir langrar rœðu sakar

megum vér eigi öll dæmi í cina rœðu sctja, þau scm vér vitum

þessum lík verit hafa. En þá er guð dœmdi allar þcssar rcfsingar,

er nú höfum vcr frá sagt, þá hafði hann allar þossar systr í dómi

með sér, sanncndi ok réttvisi, friðsemi ok miskunn, ok samþyktusk

þó allar systr með hánum, svá at þær föðmuðusk ok kystusk^.

L. Sotir. Vist mun hér svá synask í þessum stöðum, sem

nú er frá sagt, at mciri lilutr dúnis hofir legit uiidir sannendi ok rétt-

vísi, hcldr en undir friðsoiiii ok miskunn. En í því má engi maðr

ifask, at þcssar systr munu samþykkjar hafa verit í þcssum dómum;

þvíat þat or víst, at guð dœmir aldri miskunnarlausan dóm, ok þarf

fyrir því slíka hluti mjök at hugloiða moð mikilli alhygli ok nærkœmri"*

vizku, þvíat guðs dómar eru mjök fólgnir* fyrir mönnum. |)ó vil ek

þcss biðja yðr, at nú sýnit þór mér þau dœmi, cr meiri hlutr dóms

hefir voltit undir friðsemi ok miskunn, at ek mega hvárratveggja^

áskynja verða, með því at til hvárratveggja^ má dœmi íinnask.

Fadir. Hvártveggja eru mörg dæmi, svá at eigi megum vér þeim

öllum dœmum í eina rœðu koma, en þó megum vér nökkut af þeim

sýna til þess, at þá verðr hvárutveggja máli svarat. þessi eru þau

dœmi, er mjök löngu urðu, þá er Aaron byskup ok Ur syndguðusk mót

guði með svá miklum glœp, at þcir féngu fólki guðs [tvau naut stcypt

') liorl'a -) vildi cigi vinna '') kajipsaniliga lilf. *) nákvænui *)

duldir ^) hvárstveggja
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saman af gulli^, ok viltisk alt fólk í trii sinni, þvíat fólkit kallaði

[þessi naut^ g-uð Israels, ok ofruðu {)ar fúrnum^ til svá sem guði.

En þá erMoyseskom farandi til fólksins - hann hafði áðr verit í fjalli

|)ví, er* hann hafði talat við guð sjálfan - þá runnu byskuparnir mót

Moysi ok iðruðusk ákafliga glœps sins, ok féllu til fóta Moysi ok báðu,

at hann skyldi biðja fyrir þeim til guðs, at guð reiddisk þeim eigi

eptir verðleika. En þá er guð sá fulla iðran byskupanna, þá heyrði

hann bœn Moyses, ok héldu byskuparnir sœmd sinni, þeirri sem áðr

höfðu þeir, ok bœttu glœp sinn með iðran. þessi cru ein dœmi af

þeim, er nú eru sögð, at meiri hlutr dóms valt undir friðsemi ok

miskunn, ok samþyktisk þó réttendi ok sannendi^ þessum dómi, ok

váru þó byskuparnir dauða verðir fyrir sökina, ef® eigi géngi meir

vægð miskunnar fyrir en verðleikar^. þessi eru önnur dœmi þvilík,

er urðu löngu siðar. David konungr féll i sök svá mikla, at hann

hóraði konu Urias ok réð sjálfum hánum dauða síðan; en eptir dauða

Urias tók David konu hans ok [hafði sér at konu*, ok var hann víst

dauða verðr fyrir þessa sök; en hann iðraðisk svá ákafliga verks síns

fyrir guði, ok bað sér lítillátliga vægðar fyrir viðrgengna glœpi; en

guð heyrði bœn hans ok staðfesti riki hans heldr en hann tœki af

hánum, þóat hann hefði slíka glœpi görva.

|)essi eru þau dœmi, er löngu urðu siðar á þeirri stundu, er

dróttinn Jesus Kristr var með mönnum á jörðu, þá gerðusk hánum

gagnstaðligir byskupar Gyðinga ok allir aðrir lærðirmenn með þeim,

ok leituðu jafnan þess, at þeir mætti nökkura þá hluti finna, er [ávit-

samligar sakar snerisk til handa hánum^. ^á tóku þeir konu eina,

þá er legit hafði opinberliga í hórdómi, svá at hon var dauða fyrir

vcrð eptir lögum Moyses. f)essa konu leiddu þeir fyrir Jesum, ok

sögðu hánum sök hennar, ok svá sögðu þeir ok þat, at lög dœmdu

hana til bana; spurðu hann, hvern dóm hann legði á mál hennar.

Jesus svaraði svá, at sá þeirra skyldi fyrstai" steini at henni kasta,

er eigi hefði syndir görvar. |)eir hurfu skjótliga i brott ok treystusk

eigi framar .at spyrja, þvíat þeir vissu sik allir synduga vora. J)á

mælti Jesus við konuna: „Með því, kona, at engi þessarra, er þér

gaf sakir, lagði dóm á mál þitt, þá vil ek eigi dœma þér dauða; far

þú ni'i frjáls, ok sé^^ við syndum héðan ífrá." |)au eru cnn ein dœmi,

er lik eru þeim, sem fyrr gat ek, er urðu þá nótt, cr Jesus var

tekinn. Petr postoli hans hafði staðfestzk^^ með ofrmælum, at hann

>) steyptan kálf at tilbiðja *) hann ^) fórnir ^) Sinai heitir, þar lilf.

**) í tilf. *) en* ") verðleikr *) gerði sér at eiginkonu ') ávitsam-

ligir væri 1°) fyrstr i') sjá ^) þat staðfest



124
,

Cap. 51.

skyldi aldrigi skiljask við hann, þóat allir aðrir skildisk við hann; ok

kviizk fyrri daiiða skyldii þola með Josu en hann skyldi fyrir bleyði

sakar skiljask við hann. En á þeirri söinu nólt, erJesus var lekinn,

þá nikvæddi Petr þrysvar sinnum hans föruncyti, ok hit þriðja sinn

sannaöi hann með oiðum, at hann kvazk eigi Jesu^ maðr verit hafa; ok

við |)at hvarf hann út or garði þeim, er Jcsus var haldinn, ok iðraðisk

J)ó þegar glœps síns ok allra orða sinna, ok grét ákaíliga. En þó

fyrirgafsk Petri sú sök eptir upprisu Jesu, svá athannhélt allri þeirri

sœmd, er hánum var áðr heitin. Enn eru |)(^ssi dœmi, er fám dögum

urÖu siðar; þá er várr herra var krossfestr. {)á váru kros.sfestir nieð

háiium tveir þjófar, á sína hönd hvárr; þeir váru báðir teknir í einskyns

glœpum, hvárrtveggja i manndrápum ok í stuldum, En meðan þeir

héngu á krossinum, þá mintisk annarr þeirra at iðrask, ok beiddÍFk

þó''^ miskunnar af Jesu, þóat hann héngi á krossi svá sen) þj('>farnir.

Hánum váru svá sínar sakar fyrirgefnar, at hánum var á þeim sama

degi heitit Paradísar^ vist; en annarr hans félagi dœmdisk eptir sínum

tilverka.

LI. Sonr. Ef jarðligir konungar eða aðrir höfðingjar, þeir

sem yfir dóma eru skipaðir, skulu sína dóma líkja eptir þessum dœmum,

er nii hafit ér synt, þá nuindi þeim þat miklu máli skipta, at þeir

skildi vandiiga griindvöllinn undir S()kunum, með þvi at hér mun svá

sýnask i mörguin þessum dœmum, at sakarnar sé heldr likar at athuga*,

ok ultu þó allir díimar í hiiuiin fyrrum dæinum til striðrar refsingar;

en í þessum siðuruin dœinum ullu allir til vægðar ok liknar. Fyrir

því vil ek nii þess spyrja, fyrir hvi Pharao lýndisk fyrir utan alla

vægð, eða Dathan ok Abiron, eða fólk þat er Jericho bygði, eða svá

þeir í Amalech, cr urðu fyrir refsing Sauls konungs?

Fadir. |)essir lilulir urðu allir með dómi réttvisi ok sannendi,

þó með samþykki friðsemi ok miskunnar; þviat Moyses gerði margar

ok stórar jartegnir hvern dag fyrir Pharao konungi, ok bauð hánum

laust at láta guðs fólk, ok álti hann kost at láta laust, ef hann vildi,

svá at hann féngi engan skaða af, ok iðuliga hét hann því, at svá

skyldi vera, ok hélt hann eigi orð sín eða heit. Nú var þat rétt, al

hann félli í staðfesti ranglætis sins ok illsku, með þvi at hann þektisk

aldrigi vægð né likn, þóat hann ætti kost. Abiron ok Dathan, þá er

þeir heyrðu þat af Moysi, at þeir höfðu misgört, þá urðu þeir reiðir

á mót ok iðruðusk eigi, ok féllu þeir þvi vægðarlaust, at þeir leituðu

engrar vægðar. þeir er bygðu Jericho eða Amalech, þá höfðu þeir

marga daga þat heyrt, at þeir höfðu illa gört hvárttveggja móli [vilja

') liaiis -) })á ') Paradisus-' ^) hySíTJa
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guðs ok svá fólki' hans; en aldri biiðu þeir yfirbœtr, heldr buðu þeir

[at halda varnir^ með vápnum fyrir sér, ok urðu þeir með þvi sigr-

aðir at væg'ðarlausri hefnd. En þeir er í hinum síðurum dœmum sýnda

ek þér, um Aaron ok Ur eða David, eða allir aðrir þeir er í þeim

dœmum gat ek, þá duldu þeir ekki iUvirkja sinna, géngusvávið sinar

afgerðir, sem þær váru, beiddusk fyrir því vægðar ok liknar, at þeir

væntu þess, at þeir mundi fá, ok buðu hans dóm til yfirbóta, er þeir

vissu at vald álti á dóminum, ok hétu þvi, at aldri siöan mundi þeir

í þær sakar falla, ef þeir kœnii þá í fullar sættir.

LII. Sonr. Nú vil ek ^ess spyrja, hví svá mikit skildi með

þeim Petri ok Juda, ok mun þó sýnask sakir þeirra líkar vera. Judas

hvarf aptr með penningum þeim, er hann hafði fengit, ok iðraðisk

úráðs síns, ok gékk ígegn at hann hafði sclt saklausan herra sinn, ok

kastaði á braut þeim fjárhlut, ok kvazk eigi hafa vilja, er hann hafði

svá rangliga at komizk. Nú týndisk hann, þóat hann iðraðisk. En

Petr tók þegar iikn fyrir iðran sina.

Faöir. Judas féll fyrir öndverðu í sökina fyrir sinku sakar ok

fésníkni, ok tók mútu til at svikja herra sinn, ok iðraðisk hann með

Jví at hann vænti sér engrar liknar, ok engrar vægðar beiddisk hann,

nema refsti sér sjálfr með bráðum dauða; en Petr grét ákafliga i iðran

sinni ok beiddisk vægðar ok vænti sér liknar. Enda hafði Judas sök

meiri, þviat hann seldi herra sinn; cn þóat hann iðraðisk, þá beiddisk

hann ekki liknar, þvíat hann beið eigi guðs dóms, nema dœmdi sik

þegar sjálfr. En Petr nikvæddi herra sínum fyrir bráðrar hræzlu

sakar, ok iðraðisk þegar með miklum harmi hugar, ok bauð sik undir

guðs dóm ok beið hans at, en eigi dœmdi hann sik sjálfr sem Judas.

Ok með hinum sama hætti bjir til þjófunum á krossinum; þóat báðir

játaði viðrgengna glœpi, þá beiddisk annarr miskunnar ok liknar, en

annarr beiddisk engarrar líknar, heldr mælti hann sem af gabbi ok

spotti, heldr en fyrir bœnar sakar eða staðfestu. Fyrir því frelstusk

þessir allir, er nú höfum vér nefnda, með vægiligum dómi friðsemi

ok niiskunnar, ok samþyktusk þó þær dómi sannendi ok réttvísi.

LIII. Sonr. Með þvi at þessir hlutir taka nú at lýsask fyrir

augum raér ok birtask, hvcr tilgöng^ er til ^ess hefir verit, at stundum

hefir hinn meiri hluti dóms voltit undir réttvisi ok sannendi, en

stundum meiri undir friðsemi ok miskunn ; ok vil ek nú þess beiðask,

at þér sýnit mér þau dœmi, er fyrr gátut þér, at guð hefir brigð á

gör skipuðum dómi, svá ok hver [tilgöng þar hafa til leitf*.

1) fólki guðs ok svá vilja -) vörn ^) tilgangr ^) lilgangr til pess

hefir verit
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Faðir. f>essi eru {)au dœmi er mjök löng-u urðu á |)eirri sömu

stundu, er Moyses var í fjalli þvi, er Mons Synai heitir, J)á
syndo^aðisk

fóikit flestalt svá ákafliga, at þat féll í hórdómum, ok blönduðusk við

þær konur, er af heiðnum {)jóðum váru. En {)at var svá rikt bannat

af guði, at hverr var dauða fyrir verðr, er i þá synd félli. þá mælli

guð við Moysen: „Nú skalt þú hætla at tala við mik meir, ok gef

mér tóm til at reiði mín œsisk móti fólki þessu, er ek hafða þik fyrir

skipat; þvíat þeir hafa i svá mikinn glœp fallit móti lögmáli mínu, at

ek vil öllum þeiin týna fyrir með stríðri reiði, ok vil ek fá þér fólk

annat bæði mikiu betra ok þó slerkara ok meira." I þessum stað mun

náliga sýnask sem skipaðr dómr hafi kornit á mál þessa fólks; en þó

beiddisk Moyses leyfis at svara nökkurum orðum fyrir fólk Isracls.

En at fengnu leyfi þá mælti Moyses þessi orð: „|)ess bið ek þik,

dróttinn minn, at þú vægir nökkut reiði þinni, at eigi týnir þú fólki

þínu, þóat þat hafi illa gört. Gef eigi Egiptamönnum þau dœmi, at

þeir segi þat, at þú leiddir fólk þitt til þess af Egiptalandi undan

þeirra höndum, at þú vildir týna þvi hér í fjöllum eða eyðimörkum;

eða þeir mcgi þat mæla, at þú sér vanafli til at leiða fólk þitt inn í þat

land, er þú hafðir heitit þeim fyrir öndverðu. Minnsk heldr, dróttinn

minn, þræla þinna Abrahams ok Ysaacs ok Jacobs, ok týn eigi þeim

ættum, er getnar hafa verit af ætt Israels ok þú hézt sjálfr at marg-

falda á jörðu, ok leiða þá með staðfestu i þat land, er nú sitja

úvinir þínir yfir." Guð heyrði bœn Moysis ok vægði reiði sinni ok

drap eigi alt fólk silt þat, sem hann hafði heitazk, heldr seldi hann

þessa refsing i hendr Moysi ok bauð hánum, at þó skyldi eigi refs-

ingalaust vera, þóat eigi væri svá strið refsing, sem guð hafði áðr

heitit. Moyses gékk skyndiliga til fólksins, ok kom þar farandi með

œstum hug ok mikilli reiði ok drap margar þúsundir manna á þeim

degi, ok hógværði með þeim hætti reiði guðs. Nú eru þessi þau

dœmi er þat sýna, at guð skipti til hógværi ákveðinn dóm, þá er

hann vægði reiði sinni fyrir bœn Moyses; en þar sýnir^ þat, at engi

þeiri'a systra þarnaðisk síns réttar í þessum dómi, sannendi eða rétt-

vísi, þar sem Moyses drap mikinn her manna til þess at hógværa

reiði guðs; en þar höfðu þær sinn rétt friðsemi ok miskunn, sem

minna var atgört en mælt var fyrir öndverðu.

^essi eru önnur dœmi er þat sýna, at guð gerði brigð á skip-

uðum dómi. Hann sendi Jonas propheta^ i Ninive, ok bauð hánum

at segja konunginum ok öllu fólkinu í borginni, at innan 30 daga

skyldi Ninive týnask, ok alt þat sem í henni væri. Jonas gerði sem

^) sýnisk ') Jonam spámann
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guð bauð hánuni, sagði þessa hluti sem sönn tiðendi. En er kon-

ungrinn varð varr við, at f)eir urðu með sannendum fyrir guðs rciði,

{)víat J)at fólk var fult hórdóms ok allskyns ranglætis, þá gékk kon-

ungrinn or hásæti sinu ok lagði niðr konungligt skrúð, ok iðraðisk ok

fastaði, uk svá bauð hann at allir menn skyldu gera í borginni, hvárt sem

váru ungir eða gamlir. En er guð sá, at þeir iðruðusk illsku sinnar

með meinlætum ok allskyns staðfestum, þá vægði hann |)eim, ok týndi

hvárki borginni né fólkinu er i var.

{)essi eru enn þau dœmi, er sýna hit sama mál. Ezekias hét

einn góðr konungr í Israels fólki, en hann fékk sótt ok ihugaði hann

um mál sitt, hvárt guð mundi vilja, at hann stœði upp or sótt þeirri,

eða mundi hann vilja láta hann deyja. {)á sendi guð til hans Isaiam

propheta, ok sagði guð prophetanum, at Ezekias skyldi deyja or sótt

{)eirri. Isaias gékk til konungsins ok mælti viðhann: „Sé fyrir þér vel,

ok skipa híbilum^ þínum ok öllu hyski þinu, |)viat guð segir svá, at

{)ú skalt or sótt þessarri deyja, en eigi lifna." þegar Isaias hafði

mælta þessa rœðu við konunginn, {)á hvarf hann frá hánum, en kon-

ungrinn sneri andliti sínu til veggjar ok bað fyrir sér með fessum

orðum: „Minnsk {)ú, dróttinn minn, hversu staðfastr ek hefi verit í

{)inni {)jónostu, þviat ekhefijafnan verit gagnstaðligr úvinum |)ínum, ok

af mörgumúkynnum hefi ek |)etta fólksnúit, er þú hafðir mér í hendr

selt, þeim sem [margr hafði áðr en ek kœma^ til ríkis. Ok eru þeir

|)rir hlutir, er mér þykki mikit fyrir at deyja nú svá bráðliga or

J)essarri sótt. Sá er hinn fyrsti, er ek hræðumk mest, ef ek hefi eigi

til fuUs gætt boðorða þinna, ok dey ek við J)at, at ek á í dauða mínum

hefndar ván. Annarr er sá, at ek hefi enn eigi til fuUs öllu fólki

þínu komit af sinum úkynnum, ok hræðumk ek, ef ek dey brátt ifrá,

at þat snúisk skjótt aptr til sinna fyrri úkynna. Sá er hinn þriði

hlutr, er ek hræðumk mjök, framgang úvina {)inna yfir fólk J)itt, með

J)ví at son minn er í^ bernsku, ok mun at hánum afl minna verða til

varnar fyrir fólki, en f)urfa mundi mót úvinum J)inum. Enefþú vildir

heyra bœn mina, dróttinn minn, ok vildir þú lengja líf mitt með

nökkurum dögum, |)á mundu allir {)essir hlutir^ dragask tilbetra tima

en enn er kominn." Guð heyrði bœn Ezechias ok mælti við Isaiam

propheta: „Hverf aptr |)ú skyndiliga til Ezechias konungs, ok seg

hánum nú önnur tiðendi en þú sagðir hánum fyrr; þvíat ek hefi nú

heyrða bœn hans, ok vil ek auka lifdaga hans 15 vetr um {)at fram,

1) hýbýlum -^ þat hafði áðr eii ek koni ^) œsku ok (ilf. *) er nú hefi

ek talda tilf.
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er ek hafða áðr ællat hánum, ok alt hans ríki vil ck frjálsa af^ úfriði

andskola hans."

þessi er enn þau dœnii, cr löngu urðu síðar. A þeim dögum er

Jesus Kristr var hér með mönnum á'^ vcröldu, þá tók vin hans cinn

sólt, sá crLazarus hét, ok dó or sótlinni. Bclhania hét kastali sá cr

Lazarus var grafinn í. En ^á er hann hufði fjóra daga i gröf legit,

þá kom Jesus i Bclhania. Nú niun svá sýnask um Lazarus scm alla aðra,

J)á er dcyja or veröldu, at staðfastr dómr var kominn á niál hans, þar

sem hann hi íjóra daga dauðrmaðr i jörðu, ok hafði sjálfr dauði skipat

hánum sæti í sinu valdi^. Josus lét opna gröf Lazarus, ok kaUaði

hann, ok bauð hánum at slítask or höndum dauðligra fchiga. J)ví

næst reis Lazarus upp af dauða ok lifði marga daga síðan. Mörg cru

þvílík önnur dœmi, J)óat vér hafim hclzt þcssi í Ijós látit, ok fyrir

langrar rœðu sakar þykkir mér eigi nauðsyn flciri at telja, þóat

yfrin sé til.

LIV. Sonr. |)ví sannara þykki mér þat er ck heyri fleiri

dœmi*, cr þcr mællut fyrr i yðarri rœðu, at þat nuin allmikil nauðsyn

vcra, at konungar ok aðrir hölðingjar sé margfróðir, þcir scm yfir

dóma cru skipaðir, ef þeir skulu sína dóma líkja cptir þessum dœmum,

sem nú höfum vér heyrt.

Faóir. þat skalt þú láta þér lil fulls skiljask, mcð því at kon-

ungrinn hcldr af guði nafnit, þá cr þat víst hans skylda at likja alla

sína dóma eptir guðligum dœumm* , ok svá allir þeir er yfir dóma

eru scttir, hæði lærðir ok úlærðir; þvíat nú er cigi þcss kostr at

spyrja af guðs munni sjálfs hvers ráðs, scm Moyses gcrði; ok skulu

fyrir því mcnninir cptir þcim dœmum lifa, scm þá urðu, cr ^ess var

kostr at frétta af sjálfum guði, hversu hann vildi at væri. Nú skal

konungrinn fyrir þvi þessi dœmi opt í munni hafa ok fyrir augum, ok

sem flest önnur þau er hann mcgi til skilningar draga um sina dóma.

Allra helzt má hann tóm til slikrar áhyggju bcra um nætr eða árla

um morna, þá cr hann er saddr af svefni. En þegar upprisutími

nálgask, svá at konungi cru mál at hlýða tíðum sínum, þá er þat hans

skyldarsýsla at ganga til kirkju ok hlýða tíðum athugasamliga, ok biðja

fyrir sér með psálmasöng, ef hann kann. þat á hann at göra ok

hverr annarra kristinna manna, sá er á bœn er staddr, at vera með

svá mikilli áhyggju, sem þá standi hann [fyrir kné^ guði ok mæli við

sjálfan hann; ok á hann svá at minnask þcirra orða, er David mælti,

') undan -) í ^) veldi ^) til þess tilf. *) dómuin *) á knjám fyrir

sjálfum
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|)á er liann kvað svá at orði: „Jafnan mun ek sjá dróttin minn i

auglili mínu, þvíat hann er jafnan á hœgra veg minn."

En þefta upphaf á konungr at hafa at bœn sinni, at sýna fyrst

guði rélta trú sina. því næst skal hann þat sýna, at hann berr áhyggju

yfir jarðligt veldi^ ok um guðdómligan mátt guðs; því næst á hann

at játa guði syndir sínar ok afgerðir, ok sýna þat guði, at hann

þykkisk eigi þar vera kominn sektarhiuss eða svá sem verjandi sina

sök; þvi næst á hann at biðja vægðar ok miskunnar fyrir viðgengnar

afgerðir. |)at skal hann ok sýna guði lítillátliga, atsváþykkisk hann

þar vera kominn fyrir kné guði sem þræll eða þjónn, þóat guð hafi

hann skipaðan rikan manna á millum. Hann skal ok eigi síðr minnask

annarra manna i bœn sinni en sjálfs sins, dróttningar sinnar, ef hann

á, er með hánum er sett til stjórnar ok landsgæzlu; byskupa sinna

ok allra annarra lærðra manna, þcirra sem kristni skulu gæta með

hánum, ok til þess eru skyldir at halda upp helgum bœnum fyrir

hánum ok öllu öðru fólki, því sem í riki hans er. Svá á hann ok at

minnask í bœn sinni annarra landshöfðingja eða riddara, ok allra

annarra hermanna sinna, þeirra sem hánum veita fullting til ríkisstjórnar.

Svá á hann ok at minnask bónda ok búþegna ok allrar annarrar

alþýðu, þeirra er ríki hans halda upp með verknaði'^ eða annarri

atvinnu. A hann því allra at minnask, karla ok kvenna, at allir eigu

skylduliga á hverjum degi fyrir hánum^ helgum bœnum upp at halda.

En þessi er sú bœn, er hann má hafa hvern dag, ef hánum sýnisk,

með þeirri skipan sem nú hcfi ek sagt, ok svá mikilli áhyggju scm

þá niæli hann við guð sjálfan, þviat hann kveðr svá at orði:

„0 misericordissime Deus, æterne pater! strenuissime victor,

Jesu Christe, fili Dei unigenite! piissime consolator, spiritus alme!

indeficiens fons sapientiæ, nostræ fidei integritas, trinitas sancta!

principalis unitas et individua, unus Deus omnipotens! Tu qui sedes

in arce poli suprema, et omnia conspicis inferiorum occulta. Nulla

namque creatura potentiam tuam potest subterfugere
,

quamvis iram

tuam velit eff"ugere. Et ego si nossem cœlum ascendere tertium, tu

ibi præsides; et si in infimas latebrarum baratri tenebras serpsero,

supereminet et illic tua virtuosa potestas. Et si evolare scirem supra

pennas ventorum, ut laterem extra metas marinæ solitudinis ultimas,

tamen et inde me sumeret dextera tua, sub tuamque justitiam redu-

ceret. Tu namque dispersam venlis arenam ineíFabiIi scientia dinu-

meras, commotam etiam maris incessanti motu per amplum orbis spa-

tium; pluviales quoque roris guttas omnes oculus tuus numero com-

*) um alt sitt ríki eða veldi -) nýtum verknaði ok starfa ^) at biðja ok tilf.

9



130 Cap. 54..

prehendit. Ideoque te deprecor, domine ini, ut cum scrvo tuo non

intres in sessionem judicii, ut sic perscruleris æquilatem nieam; sed et

ne connumcres multitudinem scelerum meorum, imo potius a nequitiis

meis faciem tuam averte; ab occultis meismundame domine; facinora

mea dele: quia super caput meum maona sunt peccata mea, et pon-

derosa, et præ mullitudine mihimet innumerabilia, ea præcique quæ

commisi in cogitationibus vanis, in verbis incompositis, in improvida

circa legcm tuam sanctam neo^ligentia, improvisis testificationibua, in

juramentis, et plurimis operibus malis et minus utilibus. Confiteor

et concedo coram te, domine mi, sub omnium .sanctorum et electorum

testimonio„ adeo me reumdelictorum et iniquorum actuum, quod ex eorum

numero sum damnabilis, nisi summa et præpotenti copia misericordiæ

tuæ muniar, nec non meritis et intercessione sacra specialis dominæ

meæ Dei genitricis ÍVIariæ, et omnium sanctorum, qui tibi ab exordio

mundi placuerunt; quia quæcunque palam vel occulte a primæva ætate

mea quoad hunc diem inique fecerim^ nuda tibi sunt et manifesta, et

si vellcm ea tegere, ne apparerent, fragilitas namque mca improvida

in conspectu tuo perpetrare sua illicita desideria non erubuit. Sed,

domine mi, quia non lætaris super perditione peccanlium, sed magis

ut vivant cl CDrripiantur; nosti etiam quod homo fragilis sit, et expers

propriæ* virtutis, vclut et alius pulvis terrenus foliumve marcidum, nisi

tu euin misericordiæ tuæ manibus consolides; ideoque ne me punias

in iræ' tuæ vchenienti judicio deprecor, poliusque voluntatem pœni-

tentiæ et spatium palientia tua milii largiatur, et ad correctionem per-

severantem eíTectum. Aul'er a me, domine mi, invidiam et superbiam,

desperationem et cupiditatem, immodestiam et injustitiam, et detesta-

bilem gulositalem. De septem me purifica vitiis criminalibus et eorura

spuriis vitulaminibus. Da mihi, domine mi, charitatem et spem perpe-

tuam, veram fidem et humilitatem, scientiam et justitiam, et in omni

hora perficiendi voluntatem tuam virtutem perfectam. Da mihi et sep-

tem dona Spiritus tui principalia, fructusque consequi, qui de eis ger-

minare polerunt; opus quippe manuum tuarum sumego, ad imaginem

tuam formatus, servus tuus in peccalis a famulo tuo progenitus, et

ancillæ tuæ filius. Nunc autem, cum misericordia tua ad officium'

luum me elegerit, et ad regiam dignilalem indignum me sublimaverit,

'

in sacro principatu et super populum sanctum tuum me rectorem et

judicem locaverit; enixius imploro, ut non mea merita, sed populi,

cui præsideo, necessitatem attendas, et conccdas mihi intelleclum, in

jure modestiam et verilatem, eloquentiam et consilium, ut inter divites

et pauperes non aliud discernam et judicem, quam quod tuæ libeat
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majostati, et de quo gaudeant ipsi invicem ad mei justi judicii exe-

cutionem. Obsecro et, mi domine, ut coadjutores meos et consiliarios

spiritu consilii et veritatis inspires omnes, qui mecum in regimine

rcgni laborant, Præcipue Reginam quam mihi lege matrimonii copulari

voluisli, nec non et ecclesiæ sacrosanctæ ministros, Romanæ Sedis

Pontificem summum, episcopos et abbates nostros, præpositos et pres-

byteros nostros, et clerum univcrsum; ipsis domine da vitæ honestatem,

et operum rectitudinem, ut coram te luceant opera eorum bona exempla

populo dantia et vitæ doctrinam. Principalibus terræ meæ judicibus,

meisque benevolis, qui mecum regni curam agunt, veritatem et inju-

stitiæ contemptum immitte, juris intelligentiam, et in bonis moribus

pcrsistentiam. Adversariis, domine, meis lagire, ut de pravitatibus

suis pœnitentes et resipiscentes ad pacis et concordiæ veritatem con-

vertantur. Universis insuper hujus regni incolis largire, domine, scire

et velle te solum Deum digne colcrc et diligere, et obedientiam sanam

superioribus suis diligenter exhibere, et eisdem annue pacis auctor

paccm bonam, et absque hostium incursione telluris ubertatem. Me-

mento etiam, domine mi, per sanctam misericordiam tuam, totius hu-

manæ propaginis, tam videlicet horum, quos adhuc carnea mancipant

ergastula, quam exutorum tuo sancto jussu vel permissu mole carnea,

in quorum redemptionem dominus noster Jesus Christus, unigenitus

tuus, pretiosum sangvinem suum dignatus est effundere. Insuper, do-

mine mi, errore vel ignorantia excœcatis, tuamque sanctam trinitatem

non inteliigentibus, spiriturn intcUigentiæ præstare digneris, quo illu-

minati sciant et cognoscant, te solum Deum et nullum alium præter

te esse, quia nemo ad tuæ cognitionis contcmplationem. nisi tua sancta

misericordia ducente, valet pervenire. Et adhuc, domine mi, quia

loqui tecum attentavi, si semel loquar quæso ne dedigneris, sed in-

clina misericorditer aures tuas, et audi, et de abundanti pietate tua

annue mihi, domine mi, ut me nunquam in manus insidiantium mihi

tradas, culpis meis exigentibus, et eorum prædam et capturam aliquando

me fieri ne permittas, ne vel ipsi gaudeant de meis infortuniis, quos

habeo corporales hostes sive spirituales, visibiles aut invisibiles. Ve-

rumtamen cum in sanctissimam tuam voluntatem commisero, sub tuam

dexteram me suscipe, et nequaquam secundum actus meos, sed secun-

dum tuum mitissimum miseransque judicium me corripe. Da mihi

domine valetudinem sufficientem virtutemque securam contra omnia

adversantia, et meorum fraudes hostium, et ultra vires meæ fragilitatis

me tentari ne patiaris. Sub morte me subitanea vitam terminare ne

sustineas, magis de hoc seculo me sic evocare digneris, ut dum in
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vita guperstes fuero, in vera pœnitontia dc omnibus spurcitiis meis

tibi satisagam, et iabore temporali torminalo, tecum et cum sanclis

tuis perenniter requiescam. Est et quod dc (rratia tua benignus exigore

præsumo, ut regalitatis meæ solium ncc aliquo principe velis occupari,

nisi eo quem de lumbis meis novcris omauasse, serie tamen tali con-

servata, ut palri filius succedat. Ne quæso, domine mi, auforas a

genere mco bonodiclionem, qua me bcnodixisti, sed et univorsis de

renibus meis egressis et egressuris concede benedictionem, qua filios

Abraliæ sanclificasti Isaac et Jacob patriarcharum tuorum fidelium.

Kamum denique meæ slirpis aliquom, vol qui de mo originom duxerit,

in quoquam fervore malitiæ no pormitles arere, vel absque rore vir-

tutum desiccari, et non in negligentiæ vel invii præcipitium descendat,

de incompositis hominibus sumens oxomplum. Da potius cis, qui de

me succossuri sunt, intolloclum ct airoclum ad sciendum et discor-

nendum tuæ sacræ logis tenorem, virtulum honcstatem, ct te colendi

tuaquo sacrosancta præcopla conservandi dovotionom, quia tu solus

Dcus vorus cs, qui vivis ot rognas per infinita socula seculorum Amon."

„Heyrðu hinn miskunsamasti guð, æverandi faðir! Heyrðu hinn

ágætasti sigrari, Jcsu Kristr, eingotinn guðs son! Heyrðu hinn mildasti

huggari, hoilanr andi! Hoyrðu úþrotligr' spektar brunnr ok úbrigðilig

trú alhoil, hoilog þronning! Hoyrðu úsködd oining, [úskiptiligr einn^

guð allsvaldandi! þú er sitr yfir hinni hæstu hæð himins ok lítr' leyn-

iligar lægðir; þviat voldi þilt má engi skepna forðask, þóat vili

flyja þina roiði; ok þóat ok niætta stiga til hinma, þá ert þú þar fyrir;

ok þóat ek krypa i noztu smogur'* helvitis fylsna, þá er þar yfir

andligt'' voldi þilt; ok þóat ek mætta fljúga umfram vindligar Qaðrar

ok loynask utan yztu endimorki hafligrar auðnar, þá gripi mik þar

hœgri hönd þin, ok loiddi mik aptr undir þitt róttdœmi; þviat hjarta

þitt telr droifðan^ sand með vindum ok hafs afli um alla hoimskringlu,

ok auga þitt kannar alla dropa rognligrar döggvar. Fyrir því bið ck

þik, dróttinn minn, at eigi gangir þú i dómsæti með mér þræli þínum

til þoss at rannsaka réttvísi mína, ok eigi telir þú fjölda synda minna,

holdr snú þú andliti þínu frá illskum mínum, okhreinsa mik af leyndum

glœpum minum, ok þvá mik aföllum löstum mínum, þvíat syndir minar

oru stórar ok þungar yfir höfði minu, ok svá margar, at mér eru

sjalfum útalligar fyrir Qölda sakar, þær er ek hefi görvar í röngum

hugrenningum, í heimskligum orðum, i úrœkt boðorða þinna ok í

allskyns fyrirgleyming heilags lögmáls þíns, í skamsýniligum vitnum

') úþrotinn *) ok úskiptilig ') þaðan tilf, ^*) smugur *) afligt ^)

sædreifðan
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ok skjólsvörðum munneiðum, í röngum dómum miUim nianna ok of-

mikilli fégirni, ok í allskyns verkum únýtum ok iUum. Ek gong ígegn

ok jála ek J)ér, dróttinn minn, at vitni alira heilagra þinna, at ek

játa mik svá sokjan af glœpum ok illum verkum, at fjöldi synda minna

fyrirdœma mik, nema ok njóta við yfirafligs fjölda miskunnar þinnar

ok verðleika góðs árnaðarorðs frú minnar hinnar helgu meyjar Maríu,

ok aUra heilagra þeirra er þér likuðu frá upphafi heims; þvíat glœpir

mínir ok allir lestir mínir, þeir sem ek hefi görva frá bcrnsku ok til

þessa dags, eru fyrir þér berir ok úleyndir, þóat ek vilda leyna

ok eigi játa; fyrir þvi at skamsýniligr breyskleikr skamdisk eigi at

gera illar girndir sínar i augliti þinu. En fyrir þvi, dróttinn minn,

at þú glezk eigi yfir þeim er týnask í syndum, ok þú vilt heldr at

þeir lifi ok leiðréttisk, ok þú veizt at maðrinn er breyskr án allan

krapt, svá sem annat jarðar dust eða fölnanda lauf, nema þú styrkir

með afli miskunnar þinnar; fyrir því bið ek þik, at eigi refsir þú

mér með bráðum dómi rciði þinnar, heldr gcfi mér guðlig þolinmœði

þin stund ok vilja til iðranar ok góða framkœmd til yfirbóta. Tak

þú frá mér, dróttinn minn, öfund ok ofmetnað, örvilnan, eigingirni,

úhóf ok ranglæti, ok bölvaða kviðargirnd, ok hrcinsa niik af sjau

höfuðlöstum ok öllum bölvuðum lýtum* þeim, er þar kvíslask af. Gef

þú mér, dróttinn minn, áslsemd ok eilífa ván, rétta trú ok litillæti, vizku

ok réttlæti, ok algörvan krapt at gera vilja þinn á hverri stundu; ok

gef mér sjau höfuðgjafir hcilags anda þins ok allan blessaðan ávöxt

þann, er þar má af blómgask, fyrir því at ek em þín handaverk,

skapaðr eptir þinni líkneskju, þræll þinn getinn með syndum af þjóni

þínum, son ambáttar þinnar. En miskunn þín hefir kosit mik til þíns

embæltis ok leiddan niik úverðan til konungligrar tignar ok heilags

höfðingjaskaps^, ok hcfir þú skipat niik stjórnarmann yfir helgu fólki

þínu ok dúmara. Fyrir því bið ek þik, at þú virðir meira nauðsynjar

heilags fólks þins, þess er þú hefir mik stjórnara yfir settan, heldr en

mína verðleika, ok at þú gefir mér rétta skilning, hóf ok sannsýni,

orð ok ællan ok góðan viija, at ek mcga svá skipta ok dœma niilli

rikra ok fátœkra, at þér liki, ok þeir megi fagna réttendum hvárir

við aðra. í)ess bið ek þik, dróttinn minn, at þú veitir góðviljaðan

skilningar anda [þinn fulltingsmönnum mínum^ ok ráðgjöfum, þeim er

með mér gæta rikissfjórnar. Dróttning minni, þcirri er þú hefir mér

gefna með hjúskapar sambandi, ok allra helzt helguðum stjórnarmönnum

ok þjónostumönnum heilagrar kirkju, hinum hæsta kennimanni Rúma-

borgar byskupi, ok öUum várum byskupum, ábótum ok yfirboðum,

1) limum* -) hðfðingjaskapar *) þínum fulltingsniönnimr"
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prestum várum ok öllum lærðum mönnum, þeim er undir þeirra gæzlu

eru, gef J)cim, dróllinu minn, hreiniifi ok réttlæti, at |)eir niegi sýna

þér góð verk sin, en fólki þinu góð dœmi ok réttar kenningar. En

landshöfðingjum ok öllum þeim er stjórna ok gæta ríkis með mér,

þá gef þú þeim sannendi ok hafnan allra illra siða, en skilning ok

elsku allra góðra siða. l'vinum mínum veillu rélla iöran sinnar illsku

ok ranglætis, ok snú þcim til rétlrar sætlar ok afláts síns grindciks;

cn fólki þínu ok alþýðu gcf þú kunnustu^ ok vilja at elska þik sannan

guð, ok rétta hlýðni við sina yfirboða hafa, góðan frið ok yfrit ár án

allan úvina aga. Minnsk þú, drótlinn minn, með þiniii hcilagri niiskunn

allra mannligra kynkvi.sla, þcina er dróllinn várr Jesus Kristr, ein-

gctinn son þinn, hclli út sinu blóði þcim til lausnar, hvárt sem þcir

cru hcldr lifandi i ])cssi vcröld eða eru þcir mcð þinu boðorði ok

heilagri þulinmu'ði hcðan kallaðir. En þcir, drótlinn minn, er villa

ok fáírœði helir blindat, svá at þeir skilja eigi helga þrenning þína,

þá send þeim skilningar anda þinn, at þeir viti ok kenni, at þú einn

ert sannr guð ok cngi annarr, þvial cngi má lil þín nálgask, ncnia

þin heilög miskunn b'iði haini til þiiinar ástar. En fyrir því at ek

liælta til al mæla við þik, drótlinn minn, um sinn, þá reizk eigi þú

mér þræli þinum, þóat ek biðja þik cnn frainar, heldr hncig þú

miskunsamliga cyru þin, ok hcyr þat ok vcit, cr ek bið, með nógligri

mildi þinni. þess bið ek þik, dróttinn minn, at aldri selir þú mik í

hendr úvinum minum fyrir afgerðir miiiar, ok aldri látir þú nnk vcrða

þeirra veiði cða hernám, ok aldri lálir þú iivini inina eiga at fagna

úföruin niinuin, livárki andliga né likamliga, sýniliga né úsýiiiliga,

hcldr lak þú mik undir þina hœgri hönd, cf ek misgörl móti helgum

vilja þinum eða boðorðum, ok rcfs inér sjálfr, cigi cplir mínum til-

vcrka, hcldr eplir vægiligum niiskuniiar dómi þiiium, ok veit mér

yfrit afl ok öruggan krapt móti ölluin gagnslaðligum hlutum ok öllum

ílærðum, ok lát mik hvergi verða fyrir meiri freislni en breyskleikr

minn megi standask, ok lát mik eigi cnda líf mitt með bráðum dauða,

hcldr kalla þú mik svá af þcssuni hciiiii, at ck hafa hcr áðr yfirbœtt

syndir mínar með réttri iðran, ok at lokiui vcraldar slarfi mega ek

eilifliga hvílask ineð þér ok þíiuini hclguni, þess bið ek þik forkunn-

liga, dróllinn minn, at þú gofir mér gelinn af minum lenduin lögligan

erfingja, þann er þú látir þér sóma mcð þinni miskunn at setja í

þat sœmdarsæti eptir mik, er þú hefir niik í settan, ok þú látir

mitt hásæli aldri siðan koma undir aðrar liöfðingjaæltir, nema þær

er af mér kvislask. svá at son taki jafnan cplir föður. ^ess bið ':

') kunnatta
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ek J)ik, dióttiim minn, at ])ú veilir niér, at enffi kvistr sá er af

niér blónigask þorni eða hrörni^, ok eigi snúisk þeir á [úrœkt eða

villistiga"^ eptir heimskum þjóðum, heldr gef þú þeim skilning- ok vit

at skilja ok kunna heilagt lögmál þitt, ok krapt ok góðan vilja at

elska þik ok þín boðorð; þvíat þú einn ert sannr guð, sá er liíir ok

ríkir um endalausar [veraldir veralda^. Amen".

Nú er þessi sú bœn, er nú hefir þú heyrt, er konungr má hafa,

er hann vill, með öðrum bœnum eða psálmum, ef hann kann. En
þóat hann hafi eigi þessa bœn jafnan, þá skyldi hann þó með þvílíkri

skipan bœnahald sitt hafa, sem hér er skipat í þessarri bœn, ok ætla

ek víst þetta hans skyldarsýslu vera á hverjum degi, til þess er hann

hefir tiðum sínum hlýtt ok messu, ef hann vili því fylgja, sem hans

nafni byrjar ok hans er skyldarembætti.

LV. Sonr. Nú virðisk mér svá, sem þér hafit skýrt fyrir mér,

hvat yðr þykki skyldarsýsla konungs vera um nætr eptir liðna svefn-

stund, þá er hann berr áhyggju fyrir ríki eða fólki sínu; eða svá um
morna, þá er hann gengr til kirkju eða bœnahalds síns: ok virðisk

mér svá sem þessi sýsla sé bæði nytsamlig ok svá nauðsynlig, at

hennar má [engum kosti án*. Fyrir því vil ek biðja yðr nii, at þér

sýnit niér enn fram á leið, hvat hans skyldarsýsla skal vera um dag-

inn, með því at þér hafit sýnt mér þat^, er hann skal hafa um nóttina

eða öndverðan morguninn; hvárt yðr sýnisk, at hann beri fyrir því

áhyggju með náttligri vöku um ríki sitt, at hann megi frjálsligri^ lifa

þá um daginn eptir með þeirri siðvenju, sem ek spyr at konungar

hafa nú i flestum stöðum, annathvárt at riða með haukum eða fara á

veiðar með hundum, eða einahverja þá skemtan, er ek spyr at í flestum

stöðum er nú tíð um konunga atliæfi; eða sýnisk yðr, at hann ætti

aðra skyldarsýslu, ef hann gerði eptir því sem skyldi, ok taki þeir

þessa skemtan meir fyrir gamans sakar^ heldr cn þat hœfði^ nafni

þeirra?

Faðir. þat er þar spurðir þii, þá ætla ek þat víst, at konungdómr

sé meir settr ok skipaðr at bera áhyggju fyrir nauðsynjum allrar al-

þýðu ok rikis síns, heldr en til loklausu^ eða hégómligrar skemtanar;

en þó er hánum þat eigi bannat nökkurum sinnum at frenija nökkura

skemtan, annattveggja með haukum eða hundum eða hestum, eða

með vápnum, at hann megi halda heilsu sinni eða léttleik til vápna ok

allra herfara. En hitt en þó hans skyldarsýsla at bera nytsamligar

*) morni ') úrœktir eða villusligu ^) aldir alda *) at engum kosti án

vera *) þá *) frjálsligar ") ok skemtanarlífs tilf. *) bæri ^)

lokleysu
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ijhyggjur fyrir niannvitsamligri ríkissljórn ok góðum orlausnuni uin

öll vandendaniáP, eða allskyns nauðsynjum er fyrir hann væri'^ bornar;

ok skalt J)ú þat lil viss vita, at jafnskylt er konunginum á hverjum

degi at gæta reglu heilagra laga cða varðveita réttlæti heilagra dóma,

jafnt sem byskupinum, [er varðveita á^ rétta reglu heilagrar messu ok

allra tiða.

Sonr. Ek spyr fyrir því þessarra hluta svá inniliga, at niargir

hyggja þat, at konunglig tign sé skipuð til gamansamligs rikdóms ok

alfrjálsrar skemtanar i allri girnd sinni. En niér skilsk|)at nú af eptir

yðarri sögn, at hann á jafnan at [áncyða sik undir guðs oki"*, ok

virðisk mér svá scm hann eigi hvern dag at bera þunga byrði i allri

áhyggju, þcirri er hann hcfir fyrir alþýðu nauðsynjum, þcim er fyrir

hann vcrða bornar. Af þvi vil ek enn biðja yðr fram á lcið, at þér

sýnit mcr skilvísliga, hvat koiiungs sýsla sc eplir loknar tíðir.

Faðir. |)at var siðr forðum þann tíma, er konungdómr var skip-

aðr ok hann slóð mcð fegrstuin blóma, at þcgar konungr sal við cngan

úvina aga, ok hann var í fullu frjálsi mcð hirð sinni, þá cinkaði hann

til þess eitt ágætligt hús, at láta þar setja í hásæti sitl, [þat er hann

hafði fyrir* dómstól, ok lct þat sæti vcl búa með konungligri tign

allri. Siðan sctlisk þar konungr í, ok hugsaði hann þat hversu ágæt-

liga ok hálcilliga hann sal; þvi iiæst [liuguni lciddi hann þal^, hvcrsu

hann mætti þcsssitja i svá ágætu sæli, al haiin væri cigi mcð nökkurri

háðung brotthrundinn or þvi sæti, anniithviirt fyrir sakar raiiglætis cða

illsku, skamsýnis cða fólsku, cða ofiiiikillar blcyði cða ofdrainbs, cða of-

mikillar yfirgirndar, þóat hann sé hálcilliga scttr. Nú þykkir mér þat

sannligast, mcð þvi at við þcssuni hætli var konungdómr skipaðr fyrir

öndverðu, scm nú er sagt, at konungr lialdi cnn hinni söiiiu skipan

sem fyrr var skipuð; cn þegar cr konungr kcmr í þctta sæli, sem nú

er um rœlt, ok hann hefir þessa alla hluti huglcidda, sem nú höfuni

vér um talat, þií á hann því næst at dœma um mál manna ok nauð-

synjar, ef fyrir hann verða bornar. En með því at cigi vcrða skyld-

arnauðsynjar þar fram bornar fyrir hann, þá skal konungr hugleiða

uppruna heilagrar spektar ok rannsaka nicð athugasamligri áhyggju

alla hennar vegu ok stiga.

LVI. Sonr. þess vil ek nú biðja yðr, herra minn, at þér

reiðizk eigi, þóat ek spyrja nú skjótliga ok úfróðliga, þvíat þelta virðisk

mcr torvcldlig áhyggja at hugleiða uppruna sjálfrar spcki ok hcnnar

vegu ok stiga, ok fyrir því vil ck biðja yðr, at þcr sýnit mér nökkut

') vandamál ^) verða ') er skyll at varðvcita ') neyða sik undir guös

boðorð ^) ok *) hugleiddi hann; leiddi hann huguin til
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af þessarri áhyírgju, svá at ek mælta iiökkura skilning hér af taka, ef

svá má vera.

Faðir. Eigi er við þat reiðandisk, at niaðr spyri inniiiga þeirra

hluta, er hann þykkisk eigi skilja niega, nema hann hafi nökkura til-

vísan. En guðs miskunn görir marga hluti mönnum kunna ok sýniliga,

þá er mjök væri fyrir mönnum fúlgnir, ef guð vildi eigi birtask láta,

ok hefir hann til þess marga hluti birt fyrir mönnum, þá er áðr váru

fólgnir með sjálfum hánum, at hann vildi, at maðrinn bæri nytsamliga

áhyggju fyrir fróðleiks auðœfum, þeim er liann eigna^k af guðligri

féhirzlu. En þessa tilvisan má helzt marka til þeirrnr áhyggju, er

fyrr rœddum vér um, at gæta þeirra orða, er sjálf speki hrfir af sér

mælt, þá er hon kveðr svá at orði:

„Ek em getin af hjarta guðs, ok gékk ek fram af munni hins

hæsta, ok skipaða ek öllum hlutum; en guðs andi fluttisk yfir túmt

undirdjúp, ok skildum vér Ijós frá myrkrum ok skipuðum stundir ok

tíma, daga ok nætr, [ár ok vetr ok eiliílig sumur^, ok timbruðum vér

himna konungi stirnt^ hásæti, ok ekki gerði guð án mína hagspakliga

atvist; þviat vér vágum saman léttleik lopts ok höfga jarðar, ok

hengðum þungan jarðarböll í léttu lopti, ok styrktum festiband^ himins

meö öflgum kröptum. Buðum vér skínandi sólu at skrýða [alt dags

Ijós* með björlum geislum, en brigðiligu tungli buðum vér at lýsa

nátllig-^ myrkr moð bleikum skima. Vér gerðum fagrskapaðan niann

eptir várri likneskju, ok skrýddi guð andlit jarðar með margskyns

ávexti trjá ok grasa, ok leiddi hann fram loptligt skrúð með marg-

földuðu^ kyni fugla, ok fal hann íjölda fiska með mörgum kynjum^

í djúpum vatna, ok bauð hann fjórfœttum* kykvendum at margfaldask

á jörðu með margskonar kynkvíslum, ok hann umgyrði^ alla kringlu

jarðar með þjótanda hafi ok söltum straumum, ok bauð hann þjörfum^^

vótnum fram at fljóta af andliti jarðar með bröttum forsum, ok skip-

aði guð grundvöllu jarðar með [tilsogligum æðrum^^, at fljótancli vötn

mætti fremja úaflátliga boðit embætti, ok bauð hann léttu jarðardupti

at bera þung vötn yfir háleik lopts mcð teygjanda hita, ok hann

bauð vindþrotnum^^ skýjum upp at spýja svölum regnelum yfir andlit

jarðar. En skapari allra hluta bauð mér at skynja allan hagleik guð-

ligs'^ smíðis, ok steig ek harðliga^* yfir hvirfil fjalla með þrýstanda

fœti, en ek gékk léttliga um slétta dala^^ ok flata völlu; gékk ek

') vetr ok suniar -) styrkt; stjórnar *) fcsti ^) da^shrún ^^ náttligt

") niargföldu ^) kynnm *) ferfœttum ^*) umgerði '") þjörnum

;

björtum ") smoguligum (gnógligum) æðum i') vindþrúluum '^) guðs
i^) hraðliga '*) dali
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harðli(?a yfir brattar bárur^ með |)ungu ástiffi, ok inælda vk víðáttu

sléltra bafa með linligum fetujn, þrýsta ek striðliga stirðum leggjum,

þá cr ek gékk yfir fjaðrar stormsamra vinda. Mælta ek blíðliga, þá

er ek læröa J)C(rjanda logn til sœtrar^ snildar. Lagða ek vegu mina

um liáleik himins ok víðáttu lopts, kannaða ek bjúgan hring úkyrrs

hafs, ok mælda ek með fetum [allan böll ákiifóttrar^ jarðar. Fór ek

um fjöll ok um ása, ok rann ek um heiðar ok völlu ok slétla dala*,

ok gaf ek hunangligar daggir* öllum fræandum*^ grösum. Gékk ek

um þorna^ ok hrís ok allskyns skóga, ok gaf eksœtan blómstr aldin-

beranda viði. En ek selta landtjald mitt í skuggalausum* geisla, o k

gékk ek fram af fögru herbergi sem skrýddr brúðgumi; ek var glaðr

sem sterkr risi fagnandi rásarskeiði. En dauðligirflærðguðar öfunduðu

mik, gerðu miksekjan ok dœmdu mik til dauða. Ok steig ek reiðr niðr

til hinna neðslu dala, ok braut ek borgir hermanna i reiði minni; gnera

ek í sundr þrekliga^ öll málinliiið sterkra borga, braut ek sterka járn-

slólpa ok digrar járnslár, tók ek gull ok gersimar [herfengnar með

giinsleinum; fór ek fagnandi til hinna hæ^slu bygða með hrósanda^*'

herfangi; fór ek um þorp ok um tún ok heraðsbygðir, ok bauð ek

fátœkum miðlan mins auðar; býð ek plógkörlum fræanda^^ korn ok

félagsgerðir; hugga ek harmanda, gef ek móðum hvild, skenki ek

þyrstanda, fœði ek hungranda. Sæll er sá er drekkr af minu borðkeri,

þviat niinn drykkr hefir úþrotligan sœtleik. Fer ek um borgir ok

bœi^2 ok kaupstaði, renn ek um garða ok torg ok stræti, kalla ek með

[bliðri ok^^ skirri raust, byð ek snæðing ok samsæti ok ílærðlausa

skcmtan. Sæll er sá er gengr til miiis snæðings, þviat min fœzla

þefjar betr hverjum ilm^*; hunangi sœtari cr minn drykkr ok skírri

hverju víni; at mínu borði má heyra þjótandi strengleika með sœtum

ok fögrum tóna; þar er kveðskapr ok fáheyrðir söngar'^; þar er

skcmtan ok gleði ok flærðlauss fagnaðr án alla sorg. Sæll er sá er

búa skal í minu herbcrgi, þviat í ininu herbergi eru sjau höfuðstólpar,

j)cir er samantengja alt hválf mcð góðri þekju, ok sjálft gólf með

úþrotligum grundvöllum , ok rcmma þrekliga alla veggi með sterku

afli. I hverjum stólpa þessarra má finna sjau höfuðvélir^^ allskyns

hagleiks; ok mitt herbcrgi er [stráð mcð ilinandi grösum ok ágætum^^

urtum, þat er tjaldat með fcgrð ok prýði ok allri sælu. Ek em gam-

*) bratta hamra Udg. -) settrar •'*) aldinböll kúfóttrar (kúpóttrar) *) dali

*) döggvar *) frjóvandi ) þyrna ^) skufrgalansan *) sterkliga; þrótt-

liga '") sigri ok filf. '^ frjóvanda '-) bœa* '') blíðu ok nicð

' *) liirni* '") söngvar '*) liöfudvclar(-listir) '") slrœat með irm-

andum grasuni ok gctum^
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ansaiiir félagi niilliia lilillátra, en styrkr^ ok drainbsamr móti dramb-

sömuin. Ek em hufuðmoislari í hverjum skóla ok hin hæsta snild á

hvorju \nngi. Ek em vitrastr milliin allra lögmanna ok yfirdómari í

öliuin dómsætum. Sæll er sá, er funninn verðr flærðlauss félagi við

mik, þvíat ek frjálsi niinn félaga af öllum háskum, ok fylgi ek hánuin

eilíflig-a. Sá er sæll, er enga skömm hlýtr af mér, þviat reiði mín

kveykir- cld [í œði sinni^, sá brennir* til hinna neðstu-^ grundvalla.

Hann mun svelgja jörð með ávöxtum sínum ok brenna grundvöllu

allra fjalla. Hvar felr sá sik, er flýja vill mik? Andi guðs fyllir alla

lieimskringlu ok rannsakar skilning ok skýring^ hverrar raddar."

Slikar rœður, sem nú hefir \m heyrðar, eru þær er sjálf speki

inælir af sér, ok margar aörar þær, er ekki er hér um rœtt, þvilíkar

eða cnn liærri; |)víat Salamon konungr eöa Jesus [filius Sirach' hafa

ritat með mikilli snild fjölda þeirra rœðna, er sjálf speki hefir af sér

mælt mcð ýmisum hállum. En ef vér minnumk nú þeirra rœðna allra,

er vér meguin finna í þeirra ritningum, þá verðr þat dvöl langrar

rœðu, ok þykkir mér eigi nauðsyn at gera lengri minningþeirra hluta

nú at sinni í várri rœðu, er sjálf speki hefir af sér mælt. En þó er

liverjuin konungi skyldligt at vita görsamliga allar þær rœður, er

sjálf speki hefir af sér mælt, eða elligar svá vitrir menn, sem fyrr

váru nefndir, ok huglciða á hverjum dcgi nökkurn hlut af þeim rœðum,

ef hanii íæv nökkut frclsi til fyrir öðrum skyldarnauðsynjum.

LVII. Sonr. Með því at þat er víst skyldarsýsla konungs at

vcrða vel áskynja til alls mannvits, þá er þat víst sýnt, at þessi fróð-

leikr mun hánum [alls skyldastr^ vcra, er nú hafit ér um rœtt, fyrir

þvi at þat er likt, at af þcssum fróðleik nicgi hann flcstar skilningar

samanhenda, hvárt er hann vill huglciða mátt guðligs veldis eða um

manna nauðsynjar. Nú með því at yðr sýnisk eigi um þessa hluti

lengra at rœða, þá vil ek nú þcss biðja yðr, at þér mættit cnn lcngja

þessa rœðu mcð nökkurum orðum um þat, hverja hluti konungr skal

huglciða, þá er hann kemr í dóinstól sinn um dóma, þá er hann skal

daínia [um mál maniia^.

Faðir. þcssir hhitir cru hánum vísl skyldir, sem þú sagðir, at

rannsaka vandliga allar þær rœður, er nú hófum vit um rœtt með

margsmogallii" skilning; ok fyrir því, cf hann glósar þessar rœðiir í

hug sér skilvísliga, þá má hann þar í finna víst, ef hann kann skilja,

flesta alla þá hluti, er horfa til vcldis guðligs máttar, eða svá til þeirra

hluta, hvcrsu guð hefir skipat sínum gjöfum millim manna eða annarrar

1) styggr 2) Uvcikir =•) eiiíf'an ^) brennr ') helvítis lilf. ") sliynsemd

•") sonr Syrachs ") alsltyldaslr '') manna i milium '") margsmugalli;

smásmugiiffri



140 Cfip. 57.

skppíiu; ok má hverr konungr kenna sik, ok hverr annarra vilra nianna,

hverr hann er ok hverr hann skal vera, ef hann viil þvi fylgja, sem

hann er tilskipaðr af guðs hálfu. En þar cr þú leitar, hversu dóma

skal huok'iða, þá er hann dœmir nianna milli, þá skýrða ck þat fyrr

fyrir þér í okkarri rœðu með nökkurum orðum, þá er vit rœddum

um þal, hversu guð dœmdi brotit sáttmál millim sin ok Adams, eða

hverja dómara guð leiddi til dómsctu mcð sér. Svá sýnda ek þér ok

niörg dœmi, hvcrsu guð skipaði dómum sinum við þá, er siðar kómu

hvárllveggja um Pharao konung eða alla þá aðra, er síðar váru nefndir

í þeirri ra'ðu; ok er þat víst hverjum konungi^ athuga lciðanda, er

þar má fiiinask í þcim dœnmm. |)at þarf hann ok vandliga al hug-

lciða ok skilja, hvar hann þarf refsingar við ok striðlcik í dómuni

sinum, eða hvar dómum skal vægja; fyrir því at eigi eigu i öHum stöðum

dómar jafnstríðir al vcra; en í öllum dómum skal þó [rétllæti vcra

ok jafngirndar cndimerki^, ok má þar segja vel ein dœmi til, ef vill.

En sá konungr einn, er mér sýnisk hclzt af at scgja í þcssarri

rœðu til dœma, hann var ágælr maðr ok rikr, vcl lærðr til alls mann-

vits ok sjálfr rctllátr í öllum dómum, ok kom á hvcrjum degi mikill

fjöldi þeirra manna fyrir hann, er hann þurfli at dœma um nauðsynjar

þcirra, ok sal hann hvern dag langa hríð í dómsæli sinu, til þcss at

dœma um mál manna, ok þ(Mr spekingar með hánum, er hann fann

at vitrastir váru ok bezt viljaðir til slíkra nauðsynja. En þá cr kon-

ungrinn sat á þessarri slefnu ok þeir spekingar, er hann hafði til þess

ncfnda mcð sér, þá váru vápnaðir riddarar fyrir utan húsit at gæta,

at konungr sæti í fullum friði. þessi konungr álti mjök marga sonu,

þó var hánum einn kærastr af öllum þeim, þvíat sá elskaði þat helzt

at vera oplast nær fcðr sínum, ok hann var ok opt á dómsælum með

konunginum. J)at var náttúra konungs þessa at vcra seinn í atkva^ðum

um dóma sina, ok rœddu þeir menn þat millim sin, er skjótlyndir

váru i geði sinu, at konungr mundi skjótara lýsa dómum sínum eða

leysa mál manna, ef hann væri allvitr. f)cssarri rœðu samþykfisk son

hans ok margir aðrir af hans spekingum, ok svá gerðisk þctta mál

fjölrœtt í þeirra munni, at konungr sjálfr varð áskynja þessarrar rœðu.

"þá gerðisk svá til citlhvert sinn, at konungr var i þyrmslum eptir

blóðlát silt, ok kom þá mikill fjöldi á þeirri stundu þeirra manna, er

mál sin vildu bera fyrir konung. Konungr kallaði son sinn á mál

við sik, þann sem vanr var at sitja í dómum með hánum, ok mælti

við hann: „Kalla þú spckinga miua, þá cr vanir eru at sifja á dómnm
með mér ok gangit i dómlu'is miff, ok sczk þú i sæti mitt í dag ok

') mcd lilf. -) gæla réltlætis oli jafiiginular ciidimerkja
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leysit iiiál manna svá margra, sem þér fáit ílostra leyst í dag.'* Svá

var gört sem koíiungr bauð. En þá er þau mál váru framlöluð^

fyrir þeim, þá sýndisk þeim svá, at þeir mundu skjótliga fá leyst þau

mál. En þá er konungs son var búinn fram at segja lausnir þeirra

mála, sem þar váru framborin'^ fyrir hann, þá sýndisk hánum ganga

fram þrír ungir menn, fríðir at ásýn ok þó ógurligir; tveir settuskniðr

fyrir fœtr hánum á sína hönd hvárr. Annarr þeirra hafði með at fara

mörg bréf, ok var á þeim bréfum öll þau mál, er sælt skyldu vera á

þeim degi, ok þó ein sök i hverju bréfi. En annarr þeirra hafði skálir

með at fara; þær sýndusk hánum svá vægar, at ef eilt lilit hár væri þar

lagt í, at þó mundu þær eptir láta. Sá hólt upp skálunum, erþærhafði;

en sá er bréfin hafði, þá lagði hann í aðra skál þau bréf, er váru af

hendi sakarábera, en í aðra skál þau bréf, er váru af hendi ^ess er

svara skyldi, ok sýndisk hánum sem skálirnar niælti aldri jafnvægar

verða. |)á sýndisk hánum sem þau bréf kœmi fram, er á var^ ritaðar

orlausnir ok ákveðnir dómar, eptir því sem hann hafði ætlat upp at

segja, ok allir spekingar höfðu lagt ráð til; ok þá er þau bréf váru

lögð i skálirnar, þá urðu þær aldri jafnvægar heldr en áðr. J)á er

son konungs sá þessa hluti, þá hugði hann at, hvat sá hinn þriði ungi

inaðr hafðisk at, ok sá at hann stóð þar nær hánum með dregnu* sverði

ok búinn við at höggva; þat sverð var snarpeggjat ok svá ógurligt,

at hánum sýndisk sem eldr brynni or báðum eggjum. ^at sá hann

víst, ef hann lyki upp dómum fyrr en skálirnar væri jafnvægar, at

sverð hins unga manns kœmi þegar á háls hánum. ^á varð hánum

litit niðr fyrir fœtr sér, ok sá hann þar opnaða jörðina niðr í gögnum;

hann sá þar helvíti* undir með gapanda munni, svá sem væntandi at

hann mundi þar koma. En þá er konungs son sá þessa hluti, þá dvald-

isk rœða hans ok upplokning dómanna. Spekingar vöktu til, at dtunar

skyldu vera uppsagðir; hann kallaði þá til sín; en sá hverr er til

hans kom, þá sá þessa hluti alla, sem vér höfum nú frá sagt, ok

treystisk engi þeirra siðan upp at segja dóma, þvíat skálir hins unga

manns urðu aldri jafnvægar, ok varð engum málum lokit á þeim degi.

En síðan undraði engi maðr, at konungr væri seinn í uppsögu dóma.

Enn eru önnur þvílik dœmi, eptir því sem ek sagða þér fyrr í

okkarri rœðu, þá er vit rœddum um stað þann, er Temere var kallaðr

á írlandi, ok má enn nökkura minning gera þeirrar sömu rœðu, ef

sýnisk. En þat^ var höfuðstaðr á írlandi, ok þar var höfuðsæti kon-

ungs, ok eigi vissu menn frægra^ stað á jörðu. En þóat landsfólk

1) framboiin *) borin upp ') váru ^) brugðnu *) brennanda tilf.

«) þeiin stað er svá farit, sem þá gat ek, at hann ^ fegra
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væri hciöit ok hctöi cigi átrúnað rcttan til guðs í |)ann tíma, þá var

þóþat fólksvá [í trúnað^ sínum, at þat trúði at rcMtdœmi mundi aldri

haUask af hcndi |)css konungs, er sat í Tcmcrc; fyrir J)ví at engi

dónn- var sá dœmdr á írlandi, er þeir ætlaði at fyrr væri rctlr cn

konungrinn af Tcmere hefði dœmt. En þcssi atburðr gerðisk eitlhvert

sinn til, at þat mál var borit fyrir konung þann, er sat í Tcmcrc, at

frændr hans ok vinir áttu annan vcg hlut í, en annan vcg áttu þcir mál,

er konungr halði fjándskap við; ok liallaði konungr þá dómi meir

eptir vilja sínum en eptir rétlendum. Ok þá bar raun á því, at þrim

náttum siðar þá sncri um liöll konungsins ok [öU önnur hús þau^

sem hann sat í, ok vissu þá grundvcllir upp á, cn vigskörð ok vcggir

í jörð niðr, ok þegar tók borgin at eyðask, ok varð hon aldri síðan

bygð. Nú skal á slíku marka, at guð lætr til þess slika hluti opin-

bcra vcrða fyrir mönnum, at hann vill at mcnninir skili þat, at slikir

hlutir cru hvern dag búnir fyrir mönnum andliga ok úsýniliga, þeim

sem eigi vilja réttcnda gæta cða sannra dóma, ef þcir setjask ylir^

mál manna.

LVIII. Sonr. Rétliig cru þessi dœmi þeim mönnum, er annat-

hvárt eru fégjarnir eða kappsfuliir eða bæði*.

Fadir. þat skalt þú til \iss vita, at hvervclna þar scm rcttcndi

vcrða við vcrði scld eða nieð ofkappi niðrfcld, þá cr þat aldri hefn-

darlaust eða rcfsingar af guði, annatlivárl andliga cða líkamliga, ok

eru þar enn cin dœmi til at sýna, ef vill. Einn ágætr borgarmaðr,

er Stcphanns var kallaðr, i Alhcnis, hann var dómari yfir öllum þeim

málum, er innan borgar gcrðnsk til; ckki var hann ok ranglátr maðr

kallaðr. Svá gcrðisk til, at Slcphanus Ict líf sitt, ok kómu í mót

hánum tvinnir ílokkar cngla, aðrir þcir er hans [máli vildu við hjálpa^,

en aðrir þcir er hánum gáfu margar sakar ok stórar, ok vildu leiða

liann mcð scr til dauða. Ok mcð þvi at þræ'fa gcrðisk millim þeirra,

ok hvárgir vildu af láta, þá mælti einn engillinn, at þeir skyldu leiða

Stephanum fyrir kné dómaranum, ok skyldi dómr skilja þat mál millum

þcirra. En cr þcir kómu til domsins, þá o^ptu sakarábcrar hátt ok

kváðusk hafa mikla sök á hendi Stcphano, sögðu svá, at hann hafði

tekit jörð frá kirkju hins hclga Laurencii mcð röngum dómi. En

dómrinn^ svaraði þvi, at Laurencius skyldi ráða atkvæðum um þat,

er hann var ræntr. En á þeirri stundu cr Laurcncius gékk til at

hcyra þat, hversu þat mál var^ farit, þá mælti einn engillinn við

Stephanum: „Hví kallar þú eigi nú hinn helga Justinum prest, er

') styrkt í átrúnaði -) öUum öðrum húsum þeim "*) til at dœma um *)

bráðir **) mál vildu flytja oli tijálpa við guð ^) dómarinn '') hafði
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J)ú sœindir svá, at þú lézt sclja lians kapellii nær höU þinni, ok hcTir

þú hánuni mikit þjónat í mörgum hlutuin, ok væri hánuin nú \el

göranda at hjálpa nökkut at þínu máli í þessarri nauðsyn?" Ju-

stinus^ kom í þann tíma, or þctta var fram flutt fyrir hinn helg-a Lau-

rencium, ok at framboriniii sök, þá spurði Laurencius, hví Slcphanus

rænti hann ok dœmdi jörð undan kirkju hans? Stt'phanus svaraði því,

at hann dœmdi eigi þann dóm rangan at vilja sínum, heldr huo-ði

hann at þat væri rétti' dómr. þá tók Laurencius í siðu Stephano ok

klýpti afar fast. J)á hað Justinus fyrir Iránum, ok bað Laurencium

miskunna máP hans, hvárttveggja fyrir bœnar hans sakar, ok svá fvrir

þær sakar at hann vissi eigi, at hann hefði rangan dóm dœmdan, En

þat ætlaði Stephanus, at moðan hiiin helgi Laurencius hé!t í síðu

hánum, þóat hann þyldi^ eina'* pínsl jafnlanga hríð í helviti, at hánum

mundi eigi sárari kvöl þat vera, en hánum var klypingLaurencii. En

J)egar er Justinus hafði beðit fyrir Stephano, þá lét Laurencius laust,

ok fyrirgaf hánum þá sök.

En þá er sakaráberar heyrðu þat, at þeir váru fallnir at því máli,

þá œptu þeir iniklu hærra, ok kváðusk hafa meiri sök á hendi Ste-

phano. |)eir sögðu svá, at einn rúmverskr maðr, er Tarkvinus hét,

var kominn til Athenis, ok með því at hann var útlenzkr ok frænd-

lauss þar kominn, þá þóttisk hann þurfa hjálpa^ Stephani um alla þá

hluti, er hánum varðaði, með því at hann var dómari ok höfðingi yfir

allri borginni, ok þá Stephanus hest góðan af hánum, til þess at hann

skyldi halda hann til laga ok réttenda. En þá kvað dómrinn^ svá at,

at ef Stephanus hafði selt réttendi við verði, at hann skyldi sjálfr

fylgja til glatanar þeim fjárhlut. En þá er leitat var við Stephanum,

hvárt sú sök var sönn eða eigi, þá níkvæddi hann þessarri sök, ok

kvazk aldrigi muna, at hann hafi fé tekit í dómi eða gjöf. En með

því at Stephanus nitti sökinni, þá var svá boðit, at Tarkvinus skyldi

þar koma ok bera sjálfr [mál þat or boga'''. En þá er Tarkvinus kom,

þá sagði hann svá, at sú sök var eigi sönn á hendi Stephano, þvíat hann

sagði svá, at Stephanus tók aldri fé til dóms, svá at hann vissi; „en

mcð því at ek var þar kominn iitlendr^", sagði Tarkvinus, „þá þóttumk

ek þurfa vináttu slíks manns, ok gaf ek hánum hest minn eptir vilja

mínum, en eigi eptir beizlu hans," þá er sakaráberar heyrðu þat, at

þeir mundu fallnir vera at þcirri sök, þá œptu þeir miklu hærra, ok

kváðusk hafa miklu meiri sök á hendi hánum en hvárgi var þessarra.

|>eir sögðu svá, at Stephanus hafði tekna þrjá menn undan dauða með

') hinn lielgi tilf. -) máli *) þœlði* *) einhverja *) hjálpar «)

dúmarinn ") or boga; or boga um þat mál ^) tngl.-
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ofkappi móti rétlondum, er hvárlvcggja höfðu bitil lög ok rótlendi, ok

svá dómar réttir. pk er Stcphanus var atspurðr, ef hann væri sannr

at þeirri sök, þá gékk hann i gegn, at hann hafði mcnnina frclsta

undan dauða, ok kvazk jafnan þess iðrazk hafa, at hann írelsti þá með

ofkappi móti réttendum. |)á kvað dómr svá, at ef hann frclsti þá undan

dauða mcð ofkappi, er rcttcndi hafði dœml tii dauða, at hann skyhli

sjálfr þola dauða fyrir, ncma hann bœtti þar scm hann braut. þá bað

Juslinus prestr hinn hclga Laurencium, at hann skyldi hjálpa við máli

hans, mcð þvi at hann hafði fyrirgcfit hánum þá sök, cr hann hafði

á hendi hánum, ok engi sök hafði önnur sönn orðit á höndum hánum,

ncma sú cin, cr þá var uuí rœlt. þá gcngu þcir Laurcncius ok Ju-

stinus skyndiliga [til dróttningarinnar^ ok féllu til fólahenni, ok báðu

hana bciðask þeirrar miskunnar, at dómi væri svá miðlat, at Slephano

væri þar lofal at bœta, sem brotit var. En þcgar dróttningin^ bað fyrir

Stephano, þá varþatlofat sem hon bað. J)vínæstvar Stephanus leiddr

aptr til Athcnis, ok rcis upp á þcirri stundu, er [líkamr hans var til

graftar ætlaðr^ at ílytja, ok lifði þrjá vetr síðan, ok bœtti sök þessa

cptir ráði byskups þess, er yfir þcirri borg var.

Slík eru mörg dœmi til, ef þat þœtli nauðsyn at Iciða fleiri dœmi

í þessa rœðu, ok mált þú nú þal marka cptir því scm ek gat fyrr i

orði fyrir þcr, at allvandliga vcrðr dómanna gælt, þcirra scm hér

verða dœmdir, ok er því mikit undir, al vel væri athugt þcim*, er yfir

setjask dómana, at nieð réttum atkva-ðum væri dœmdir ok svá upp-

sagðir; fyrir þvi at þú hcyrðir, hvcrsu mjök dómarnir váru vandaðir

fyrir syni konungsins þess^, er skálirnar váru ui^phaidnar fyrir, ok

þær urðu aldri jafnvægar, ok dauði hánum fyrirællaðr, ef hann lyki

öðrum dómum upp, en skálirnar yrði jafnvægar. Svá hcyrðir þú ok,

hvcrsu guð hcfndi konunginum ok svá staðinum Tcmcre, fyrir þat at

konungrinn hafði hallat réttum dómi; þóat fólkil^ hefði eigi átrúnað

réttan til guðs, þá hefndi hann þó þess, þviat fólkit trúði því, at rangr

dómr mundi aldri koma af Temere. En í þcssum siðustum dœmum
er þú hcyrÖir hversu Stephanus var krafðr skynscmdar um alla þá

dóma, cr hann hafði dœmda, ok gegndi sök fyrir þat, at hann þá

gjöf af vin sinum; en þar hlaut hann dauðadóm fyrir þat, at hann

frelsti menn undan dauða, ok mundu þat margir ætla, at þat væri

heldr golt verk en ilt.

LIX. Sonr. þess vandara lizk mcr þcirra mál, er yfir dóma

') fyrir dróttninsrina; til .Maríu drótlningar ^) hin sæla María ^) þeirætluðu

likam hans til graftar •) þeir* *) er vér gátum í hinuni fyrrum dœmuni,

þeim ") væri heiðit olt tilf.



(•«/>. 59. 145

eru skipaðir, er ck heyri slík dœmi fleiri. Fyrir j)ví vil ok biðja

yðr, at þér lúkit upp nökkurri grein þeirri fyrir mér, at^ þat megi

skilja, livar er dómar eigu stríðir at vcra, ok hvar feir skulu [vægi-

ligri fara^.

Faðir. |)at er mér vant atskilja^ mcð ákveðnum orðum: en allir

dómar verða þó nökkurar orlausnir hafa, J)eir er fyrirþámenn verða

bornir, er yfir dóma eru skipaðir. En þann hlut ælla ek þá helzt

undan frjálsa* stórum sökum við guð, at þeir dœmi sem þeir kunnu

réltast; þvíat þat frjálsti Stephanum undan þeirri sök, at hann hafði

dœmt jörð undan kirkju hins helga Laurencii, at hann vissi eigi, at

hann hafði rangt dœint, ok varð hann þó eigi með öllu rcfsingarlau.ss,

en þó tók hann mörgum hlut minni refsing, cn hann mundi taka, cf

hann vissi, at hann hefði rangt dœmt. Nú cru þeir fjórir hlutir, er

hann skal úti byrgja, er hann gengr í dónihús, ok láta aldri koma

innan dura eða í dómsæti með sér. Einn hlutr er fégirni, annarr er

fjándskapr, þriði er kapp, fjórði cr vinátta. J)víat þú hcyrðir, at Stc-

phanus var krafðr skynscmdar fyrir þat, at hann þá [cigi til þess gjöf

af Tarkvino*, at hann skyldi fyrir fjár sakar halda hann til réttcnda.

Ok kvað svá dómr, at ef hann hefði íé tekit fyrir réttendi, at hann

skyldi þeim íjárhlut fylgja til glatanar. Svá heyrðir þú ok þat, at hann

var dœmdr til dauða fyrir þat, at hann tók menn undan dauða mcð of-

kappi móti réltendum. J)at heyrðir þú ok í hinum fyrrum dœmum,

at konungrinn i Temere ok svá staðrinn ^6^8^"^^^^^^^, at hann hallaði

réttum dómi, fyrir því at hann hafði vináttu við aðra, en við aðra

mikinn fjápdskap. Nú þurfu fyrir þær sakar þessir hlutir úti vera

byrgðir, at hvergi sé réttum dómi hallat fyrir einnahverra þessarra

hluta sakar.

En þar er þú spurðir at því, hvar dómum skal vægja eða hvar

þeir skulu striðir vera, þá er þat nú skýranda með nökkurum orðum;

ok skal þat mjök hugleiða, hver atvik eru sakarinnar þcss manns, er

fyrir sök verðr. Verðr sá maðr fyrir sök, er gjarna vildi spakr vera,

ok þröngvir hánum ágirnd ok ofkapp annars til úspcktar, ok þykkir

hánum sök sín ill ok vill gjarna yfirbœta, þá á þar dómura at vægja

um þess manns mál, er svá er atlotinn. Svá ok ef sá maðr görir

lögbrot. er fáfróðr er ok vcit eigi, þóat hann göri lögbrot, ok vildi

eigi þat verk gört hafa, ef hann vissi at þat væri lögbrot, þá er þar

enn dómum at vægja. En þóat þær sakir verði til, er Ijótastar eru

millim manna, annathvárt rán eða stuldir, þá er þat enn lítanda^,

er ') vægiligir vera ^) skýra ^) fœra *) gjöf af T. til þess *)

tapaðisk ') líðande*
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hversu sök berr til lianda. Ef maðr verðr sladdr í þessarri nauðsyn,

at hann fær eigi niat at þii^gja ok eigi at kaupa, ok eigi niá hann

vinna, en hungr ok líkanilig náttúra þröngvir hánum, svá at hann má

eigi þola, þá eigu dómar at vægja h;mum, þóat hann sé tekinn í

þessarri sök; ok hvarvetna þar sem nauðsynjar þröngva manni tii

sekta eða lögbrota, þá er þar dómum at vægja.

En ef þeir menn verða fyrir sökum, er þat gera fyrir kapps

sakar eða frægðar sakar, eða sinku eða ágirndar, þá eigu þar dómar

striðir at vera, ok skal þó gæta í öllum dómum lands laga ok rétt-

enda; en í slikum stöðum skulu dómar bíta sem stríðast megu eptir

lögum, sem nú höfum vér rœtt; en í hinum stöðum sem fyrr rœddum

vit um, þá á þar sú lagaskipan at vera, at virða svá nauðsyn, sem

til handa hefir borit, ok vægja eptir því dómum, sem nauðsynjar virð-

ask miklar til hafa gengit. Eii ef konungr eða einnhverr landshöfðingi,

sá er dómari er eða refsingarmaðr, gerir refsingar með manndrápum,

þá skal hann sér jafnan láta þykkja mikit fyrir, ok^ harma dauða hins

í hugþokka sinum ok úfarar; ok skal hann þó eigi svá fyrir sér sjá,

at hann drcpr hinn íyrir grimmleiks sakar sjálfs síns, eða reiði eða

hatrs við þaiin er deyr; heldr drepr hann sakar réttrar refsingar ok

ástar sakar við hina, er eptir lifa, þviat hann vill, at þeir lifi í þvi

meira frjálsi eptir ok belra lífi, er þeir sjá úfarar hinna okdauða; ok

viU hann, at sú hræzla ok agi, er þeir taka af annars úförum, stjórni

þeim til rétllælis ok góðra siða, þeim sem eigi mátti náttúra til stjórna

fyrir sakar ofmikiUar yfirgirndar eða skamsynis*^. þat setli einn maðr

ágætr, dýrligr keisari ok réltlátr, i konungligri refsing, at cf konungr

yrði einumhverjum manni svá reiðr, at hann ætlaði hánum bana, ok

væri eigi svá opinberar sakar á hendi hánum, at þær dœmdi hánum

þegar með réttdœmi bráðan dauða, þá skyldi þann mann varðveita í

konungs garði eða í gæzlu 40 daga, áðr en ályktardómr félli á mál

hans; ok þat væri sannligast, at þetta lögmál varðveitti allir konungar

til þess, at þeir mætti svá sina dóma með rélllæti ok skynsemdar áliti

gera, en eigi eptir bráðri reiði. En ef sá maðr verðr fyrir sök, er

lög ok réttendi dœma hánum fjárlát en eigi dauða, þá á konungr eða

sá höfðingi, er lands gælir, at taka fé hans fyrir réttrar refsingar

sakar ok lands laga, en eigi fyrir [fésníkni sakar eða sinku^. Nú ef

slikra hluta verðr vel gætt allra, sem nú höfum vér um rœtt, þá ætla

ek þá sízt eiga stórsaka* ván af guði, er yfir dóma eru skipaðir.

LX. Sonr. þat er alllikligt, at þat land hafi góða stjórn, er

sá höfðingi verðr yfirskipaðr, er þessarra hluta gætir vel, ok [kann

') at* ") sliamsýni ') sakar nökkurrar fésníkju eða síngirni *)saka; skaða
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fólkiti at virða mcð réttendiim Iians stjórn. En þó vil ek enn með
leyfi spyrja þeirra hluta, er mik forvitnar um réttlæti dóma. J)ér

gátut þess, er mér þykkir allikt vera, at þat væri^ góð lögrétta, er

keisarinn gaf um konungliga refsing, at hann gæfi þeim manni 40 daga

frest í konungs varðveizlu, er fyrir konungs reiði verðr, at eigi féili

ofbráðr dómr á mál hans með ákafligri reiði, ok virðisk mér svá sem

|)ar muni þurfa mikit skapgœði við þat, ef maðr skal þyrma manni

í reiði sinni. En jafnréttvíss maðr sem Moyses var ok heilagr, þá

fékk hann eigi stilt reiði sinni, J)á er hann kom til Israels fólks reiðr,

eptir því sem mér er sagt ifrá, at hann varð svá ákafliga reiðr, at

steinspjöld þau sem hann hafði í fangi sér, ok sjálfr guð hafði ritat

með sínum fingrum með 10 boðorðum lögmála sinna, þá rak Moyses

þau við steini ok braut öll i sundr i bræði sinni, ok hljóp þegar til

vápna, ok allir þeir cr [hánum fylgja^; ok drap á þeim degi mörg

hundruð manna. Svá hcfi ek ok þat heyrt, at sá maðr er kom or

bardaganum, þeim er Saul féll i, ok sagði þau tiðendi at Saul var

dauðr, þá bauð David í bráðri reiði sinni, at drepa skyldi þann mann

þegar, en eigi lét hann varðveita hann til umræða.

Faðir. Minnstu þess, er ek gat fyrir þér i fyrra orði, at þeim

mönnum eru þau lög skipuð, er eigi verða fyrir svá opinberum sökum,

at réttdœmi dœmir þeim bráðan dauða. En Moyses skildisk svá við

guð, at hann vissi reiði hans við alt Israels fólk, ok drýgði hann

ástarverk en eigi öfundar, þá er hann sneri þeim af villu ok illum

siðum með þessarri refsing; ok sagða ek þér, atkonungr skyldi gera

í sinni refsing fyrir ástar sakar en eigi öfundar; fyrir því at hver sú

refsing, er gör verðr fyrir öfundar sakar, þá er þat manndráp, en

hver sú refsing er gör verðr fyrir ástar sakar ok réttenda, þá er þat

heilagt verk en eigi manndráp.

LXI. Sonr. Nú vil ek inniliga spyrja yðr moð leyfi um dóma.

^at munu fáir menn láta skiljask sér, at þat sé gott verk ok heilagt

ok ástsemdarverk, at menn sé drepnir, ok þarf ek þess ok margr

annarr út ifrá, at þér skýrit þat með nökkurum orðum, at þat verk sé

gott ok réttligt, at drepa menn í réttri refsing, þviat allir hógværir

menn ok friðsamir styggjask mjök við manndráp ok þykkja ill vera

ok syndsamlig.

Faöir. J)ar eru opinber skynsemdarsvör til, sem nú rœddum vit*

um, er Moyses var. Jafnheilagr maðr ok rétlvíss sem hann var ok

allskostar hógværr, ef hann vissi, at refsing hans væri jafnsyndlig sem

annat manndráp, þá gerði hann eigi þat. En ef hann væri svá bráðr

berr hans fólki *) heillaráð ok tilf. ^) raeð hánum váru *) vér

10*
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i striðri reiði, al hann hefði þetta verk gört meir fyrir bræðisakar en

réttenda, þá mundi guðs réltdœmi hafa hefnt hánum með stríðri refsinor

ok harðri hefnd, fyrir jafnniikit manndráp sem hann gerði; þvíat

Moyses bauð hverjum manni þeim, er til vápna tók^ með hánum, at

engi skyldi þyrma hvárki feðr né brœðr eða öðrum frændum sínum,

er hann væri í þvi verki staddr, sem guð var þeim reiðr orðinn fyrir.

Ok þrefahiaðisk réttiæti Moyses í þessarri refsing, þvíat þeir helguðu

hendr sínar, er með Moysi váru i refsinginni, í blóði hinna, er drepnir

váru, þvíat þeir drýgðu hlýðni við höfðingja sinn ok gæzlu heilagra

laga í verki sinu; en þeir er iifnuðu'^, iÖruðusk lögbrola ok sner-

usk síðan til yfnbóta fyrir brotit lögmál; en þcir er drcpnir váru,

hreinsuðusk í sinni iðran ok pínsl, er þeir þoldu í dauða sinum, ok

var þeim miklu betra at þola skamma kvöl í dauða sinum en langa

pinsl i helvíti. Ok með hinum sama hælti eru nú konunga refsingar,

þviat konungr hreinsar sik i blóði ranglátra, ef hann drtípr þá í réttri

refsing ok gæzlu heilagra laga. En margir eru þeir siðarmenn', er

hræðask refsing ok mundu göra lögbrot, ef þeir hefði engan aga af

konungs refsing. En hinn er þolir reísingardóm, þá gengr hann til

skripta, ok iðrask hann þá misgerninga sinna , er hann mundi enga

iðran taka, ef hann sæi eigi þar bráðan dauða"* sér búinn vera; ok

verðrhann húipinn af iðran ok kvöl, er hann þolir i dauða sínum; ok

cr hánum betra hér al taka skjólar hefndir en kvöl ok pinsl utan enda;

þvíat eigi hefnir guð tysvar hins sama. Ok verðr fyrir því konungs

refsing gott verk ok ástsemdarverk við alla þá, sem undir liánum eru,

at hann vill, at sá er fyrir refsingum verðr, taki hér skamma pínsl

fyrir illskur sínar, heldr en hann sé eilífliga týndr annars heims. Ok

frjálsar hann hinn réttláta ok hinn spaka með ástsemd undan ágirnd

ok illsku hins úspaka. Svá er ok þat markanda, at refsing er gott

verk, ef hon er gör eptir réltdœmi; þviat Saul konungr var fyrir þat

afsagðr riki sinu, at hann refsti eigi eptir því sem guð bauð hánum,

þá er hann fór i Amalech ok Amorea^ riki.

LXII. Sonr. Nú vil ek þess spyrja yðr, hvi David drap þann

mann, er vit rœddum fyrst um, er hánum sagði þau tiðendi, at Saul

var fallinn, ok hvárt þat var réttdœmi, at hann drap hann, eða var

þat af bráðri reiði?

Faðir. Sá er sagt hafði þau tíðendi, þá spurði David, hví hann

vissi þat? en sá kvazk hafa borit vápn á Saul eptir bœn sjálfs hans.

En þá er David heyrði þetta, sá svaraði hann svá: „Vesall ert þú

') hljóp ') lifðu ') siðir manna; úsiðarmenn Udg. *) bana -^)

Amoria
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þess, al þú þorðir at legg-ja hcndr á krist dróltins, ok er þér betra

hér at taka skjóta hefnd heldr en sjá sök fylgi þér til helvitis eilífliga."

^ví næst bauð David at drepa skyldi þann mann. En er hinn sá, at

hánum mundi dauði ætlaðr vera, þar sem hann hugði, at hánum mundi

fagnaðr búinn fyrir sin tíðendi ok góðar gjaíir, þá iðraðisk hann, at

hann hafði logit sök á hönd sér, ok vildi gjarna aptr kippa, ef hann

mætti, orðumsinum; en David svaraði svá: „Vitni sjálfs þíns dœmir þik,

eneigiek; þvíat þú sagðir á hendr þérsjálfum, at þú hafðir drcpit krist

guðs." Enn eru þvílik önnur dœmi þeir mcnn, er drápu Ysboselh son

Sauls, ok Iiugðusk mundu taka vináttu afDavidi fyrir þat, ok fóru til

Davids ok sögðu hánum, at þcir höfðu drepit úvin hans, þann er upp

vildi reisask móti hánum ok hans ríki. En þá er David hcyrði þessi

tíðendi, þá svaraði hann þessa leið: „Veslir erut þit fyrir verki^, at

þit dráput herra ykkarn, þar scm þit várut [mcnn Ysboseths-, ok hafi

þit gört dróttinsvik ok níðingsverk, þar sem þit lögðut hendr á hcrra

ykkrum, eigi sem þit værit mínir mcnn ok gerði þit þat i trúnaði við

mik. Nú cr ykkr nauðsyn at taka bráða hefnd ok skjóta rcfsing, at

sjá sök dragi ykkr cigi til cilífra kvala." því næst bauð David, at af

skyldi höggva þeim bæði hendr ok fœtr, ok lct síðan hengja þá upp

við vatnstjörn eina í stað þcim er Ebron hcitir.

LXIII. Sonr. Enn vil ek til hætta at spyrja yðr eina spurning

um þá hluti, er mér þykki guð hafa undarliga dómum snúit, ok vil

ek þvi helzt spyrja, at mér skiljask þessir hlutir varla, hver grein ok

atsvif' hafa verit í skilning þessarra dóma, er nú vil ek eptir spyrja.

í)ér gáfut fyrr í rœðu yðarri, at guð [kipti því riki frá* Sauli kon-

ungi, at hann yar ofvæginn í manndrápi, ok mundu þat margir mcnn

ætla, at þat væri eigi mikit illvirki; þvíat kostr mundi vera at drepa

yfrit marga, ef þat þœtli betra verk vera en lifa láta. En hánum féll

þó svá þungliga sú sök, at guð kvazk iðrask þcss, at hann hafði kosit

Saul til konungs yfir fólk sitt, ok hét því þcgar, sem hann efndi síðan,

at konungdómr skyldi aldri ganga lengra í hans ætt, ok kaus þegar

annan, mcðan Saul lifði, þann er konungr skyldi vera eptir hans daga.

En þessi er sii sök, cr David féll í siðan hann varð konungr, er eigi

inundi þykkja minni at at hyggja, at hann hóraði konu Urie riddara

síns, góðs manns ok tryggs, en síðan réð hann banaráð sjálfum

hánum, cigi fyrir réttar sakar, heldr fyrir því at liann vildi hafa konu

hans. En siðan Nathan bar upp þessa sök fyrir David ok hann gékk

í gögn, þá var hánum þegar fyrirgefit, ok var allnær sem staðfestisk

riki hans mcir eptir þat en áðr var. Ok veit ek eigi, hvárt meiri

1) þat vcik ») nirð Ysbo.<cth ') atvik ^) svipti þ. r. Hndíin
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var sökin, at drepa saklausan mann ok hóra konu hans, cða gefa

þeim líf, er sakafullr var? Nú munu svá margir menn skilja, þeir er

eigi kunnu grein á, at guð hafi elskat meir David en Saul, ok hafi þat

tilgengit, at Davidi varð léltari sin sök. En fyrir því at guð dœmir

alla hluti eptir réttendum en eigi eptir mismuna^, þá mun þat synd

vera, at menn skilja eigi þessa hluti rétt, ok mun þat betr vera, at

þér skilit^ þelta með nökkurum orðum, ef yðr þykki ck eigi til heimsk-

liga spyrja. J)at kann ok at vcra, at slórhöfðingjar, þeir scm yfir

dóma eru skipaðir, megi þvi bctri skilning hér af taka, at þetla sé

inniliga skilat.

Faöir. Svá bcrr þcssarri spurning til, at hana mun verða með

löngum rœðum inna, ef hana skal vel skilja. En með þvi at spurt cr,

þá vil ek gjarna þcssa rœðu inna, eptir þvi sem ek kann, ok þó sem

ek má skemst, ok þarf nú þess at minnask, scm ck gat i fyrri rœðu,

þá cr vit rœdduin um dóma, hvar þeir skyldu striðir vera ok hvar

þeir skyldu vera linari, ok gat ek þcss fyrir þcr, at ef góðr maðr

ok spakr félli i sök, ok þœtti illr vera glœpr sinn, ok vildi gjarna

bœta, þá eigu dómar at vægja hánum fyrir sakar mannligrar náttúru,

þvíat mannlig náttúra er svá brcysk, at cngi gctr sin gætt svá, at

hann falli aldri i sök. En sumir falla með því í sök, at þeir mikla

sik i því, ok sjá eigi við at falla þegar i aðra sök. Nú var sú nátlúra

Davids, at hann var manna vaskastr lil vápna í orroslum ok vel harðr

í réttri refsing; cn hann var maðr góðgjarn okásthollr hvcrjum manni

ok auinlijartaðr yfir úförum hvers manns; hann var ok tryggr maðr í

öllum hlufuin, ráðvandr ok faslorðr í vináttu ok í öllum heitum, ok

svá lastvarr, at hann vildi engan löst á sik vita, ok eigi var hans

maki i Isracls fólki; þvíat guð tók svá til orðs í vitnisburð jgínum, þá

er hann kaus David lil konungs, at hann kvazk funnit hafa mann eplir

lundcrni sinu. En þvi^ voldi breyskleikr manndómsins, at David féll

i þá sök, sem fyrr rœddum vit um, athann hóraði konu Urias; ok svá

skjótt sem hann hafði í þessa sök fallit, þá iðraðisk hann mjök með

andvörpum ok með tárum, þegar hann var einnsaman staddr. En fyrir

þvi at regla laganna dœmdi þenna glœp Ijótan löst, efuppkœmi fyrir

fólkinu, þá leitaði David þeirrar athygli, at hann mætti heldr þegja

yfir ok sæi guð iðran hans, en fólkit gcngi dult lögbrota hans, ok

tœki eigi hans glœp til dœma, at þeim þœtti þá niinna fyrir at falla

i glœpi ok lögbrot, cf þeir vissi hans glœp. En með þessarri list

vildi David leyna glœp sinum, at þegar er hann vissi, at Bcrsabe var

nieð getnaði, kona Urie, sá sendi hann eptir Uriam ok vildi sjá við

') mismunum ') skjrit ') þat'
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manndrápi, ok vildi at hann sjálfr ætti lag við komi sína, ok væri

hánum sjá getnaðr kendr, en hann vildi bœta glœp hórdóms síns í

leynd, ok vildi aldri síðan koma nær konu hins. En síðan er hann

sá, at þat barsk undan, at Urias vildi [leyti eiga* við konu sína, þá
leitaði hann þeirrar listar, at hann mætti leyna glœp sínum fyrir

mönnum, þóat hann aukaði synd sína [fyrir guði^. En siðan Nathan

propheta^ bar þessa sök á hendr Davidi alla saman, þá svaraði David

svá sem sjálfr dœmandi sik, þviat hann svaraði svá: „Svá er glœpr

minn iUr ok þungr, at ek em dauða [verðr fyrir sök þessa* , ok em
ek vesall ^ess, at ek gaf þvilík dœmi fólki guðs, þar sem hann skip-

aði mik stjórnarmann ok dómara yíir fólk sitt, ok vil ek [gjarna heldr

þola nú bráðan dauða, heldr" en sjá glœpr fylgi mér til helvítis. Nú
með því at ck gerða syndlig^ dœmi fyrir fólki guðs í glœpinum, þá em
ek nú búinn eptir vilja dróttins míns at þola refsingina til þeirrar

viðrsýnar, at eigi falli fólkit í slikan glœp."' En þá er sannendi ok

réttvisi litu iðran Davids, þá skutu þær atkvæðum^ þessa dóms undir

miskunn, þvíat Nathan proplieta svaraði: „Guð sér iðran þína ok viU

hann eigi, at þú takir dauða fyrir synd þina, en hann mun hefna þér

með mundangshófi refsingar þessa verks, áðr en þú deyr." Nú skalt

þú þat vita, at eigi lét guð svá fyrirgefna þessa syndDavidi, at hann

hefndi eigi eptir réttendum; þvíat sú var hin fyrsta hefnd, er David

tók af guði, at barn þat er hann haföi getit með Bersabe, þá var

þat son ok var afar friðr, ok vildi David gjarna, at barnit hefði líf*,

en guð vildi eigi unna hánum nytja á því barni, er hann hafði svá

syndliga getit; þó lá David sjau daga fastaudi á jörðu í úgleðisklæðum^,

ok bað guð lifs því barni, en guð vildi eigi heyra bœn hans, ok dó

barnit á hinum áttanda''^ degi. En þessi var önnur hefnd, at guð

vildi eigi þiggja af Dhvidi, at hann gerði hánum templum^^, ok kallaði

guð David manndrápsmann^^ fyrir þal, at hann hafði ráðit Uriam af

lífi. En fyrir hór konu Urie, þá þoldi hann fyrir þat þá skömm, at

Absalon son hans gékk í augliti alls fólks^^ ok lagðisk með friðlum

hans, ok gerði þessa skömm foðr sinum [fyrir öllu fólki^"*.

En þar er þii spurðir þess, hvár meiri var sök, at David drap

Uriam saklausan ok hóraði konu hans, eða var sii, at Saul vildi eigi

drepa yfrit marga í Amalech, nú skaltu þat til viss vita, at sú var sök

meiri, er Saul gerði, þvíat engi er ein sök þungari en veita úhlýðni ytir-

1) eiga lag (sambúð) *) í augliti guðs ^) guðs propheti (spáraaðr) ^)

söli fyrir verðr* ^) nú heldr þola dauöa ^) syndsanilig '') atlivæði

8) lifat *) úgleðildæðum sínum i") sjaunda '^) kirkju '*) niann-

drápamann i'') lýðs '*) í augsýn alls fólksins
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boða sinuni, sem Saiil gorði; ok mátlu marka enn i dag á |)ví um

klaustramenn, at ef munkrinn cr úlilýðinn ábóla sínum, [er hann eryfir

klaustranum^, eða priori, ef hann er, þá skal hann þegar vera útrek-

inn frá heilagri reglu ok or klaustra sínum^, ok haldinn sem cinn leik-

maðr; svá ok ef prcstrinn viU eigi vcra hlýðinn byskupi, yfirboða

sínum, þá er hann þegar sagðr af lærðra manna tign, ok messusöngr

af hánum tekinn, ok alt annat embætti af hánum kipt; svá ok ef

byskupinn vill eigi hlýðinn vera sinum yfirboða, hvárt sem hann er

ríkr eða úríkr, þá er hann þcgar afsagðr sinni tign ok öllu cmbælti,

ok síðan svá haldinn millim allra lærðra manna sem einnhvcr úlærðr

maðr^ engrar sœmdar verðr. En cnn heldr mátlu þat vita, at Sauli

mundi eigi duga at vcra úhlýðinn slikum yfirboða sem guð ersjálfr, þar

sem hann hafði boðit hánum at fara í Amalech ok í Amorea ríki, at

drcpa alt þat er kvikt væri. Guð tók refsingarvönd sinn ok seldi í

hcndr Sauli, ok bað hann hefna reiði sinnar ok vægja engu því er

kvikt væri, brenna borgir* ok bólstaði, kla'ði ok alt annat þat sem

þar var; skyldi týna ok hrcinsa svá alt land með svcrði ok exi ok

eldi. En Saul skipaði svá þcirri rcfsing, cr hánum var boðin, at hann

týndi þvi öllu, cr hvárki var fagrt né fémælt, en alt þat er hánum

þótti eiguligt* vcra okfegrst ok fémælt, þáþyrmdi hann því ok skipli

manna sinna á millim, ok hafði licim i sitt land. En þá er Samuel

kom til Sauls ok sagði hánum rciöi guðs, þá svaraði Saul scm ver-

jandi sína sök: „Lofaðr sé guð, al ck fylda boðorð hans, ok fór

ck út í Amalcch ok eydda ek alt þat riki með eldi ok sverði; en ek

leidda hingat Agag konung, þvíat ck vilda sœma svá guðs boð, at

hann dœi hcr, ef hann vill at hanndcyi; [feilir yxn ok fagrir sauðir®

þá cru til þess hingat lciddir, at ofra guði slikt af, erhannvill þiggja;

cn ríkra manna börn Icidda ek hingat til þess at vcita oss sœmiliga

þjónostu, en þau sjálf í þrældóm ok í ánauð."

þá svaraði Samucl: „Hvcrsu má guð þiggja þat hér í fórn, cr

hann bölvaði sjálfr í sinni rciði, þviat guð vill þiggja blessaða fórn

en cigi bölvaða; þat skalt þú víst vita, at betri þykkir guði hlýðni en

cngi fórn önnur." Sannendi stóð nær ok svaraði: „Hvi þarf at leyna,

hvat Sauli gékk til, at hann gerði eigi scm guð bauð hánum? Saul

þóttisk nú svá fullkominn vera í ríkisdóm^ sínum, at hann þótlisk nú

slíkum hlulum niega skipa mcir cptir vilja sinum, cn eptir guðs boðum,

ok var þat ofdramb Sauls í þessu, at hann gáði eigi fiess hverr

hánum gaf rikdóm. En fyrir því tók hann góða hesla eða yxn eða sauði

^) ef h. e. y. klaustriiiii -) Ul.Tustii sinu '') ok tilf. ') nk bœi lilf. *)

eigurlegl* *) fcita cxii ok fagra .sauði* ") ríkdómi
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ok marffar aðrar írorsimar, alliannvægði i þvi fésnikni riddara sinna ok

sinku annarra hermanna meir, cn liann vildi gæta guðs boða^ En í

f)ví drýgði liann lygi, er hann sagði, at liann flutti fyrir því hcsta ok

sauði ok aðrar gersimar í riki sitt, at hann vildi at guði væri þar ger

af fórn, þvíat hann vissi, at guð vildi eigi [bölvat ofr^ þiffgja." þá
var sá dómr lagðr undir réttvísi; en réttvísi svaraði svá: -Með því at

guð tók rofsingarvönd sinn ok seldi í hendr Sauli, ok bað hann hcfna

reiði sinnar á bölvuðu fólki, þá liggi sú rcfsing á Sauli ok hans kyni,

sem hann sparði við hina, er guð bauð hánum at hann skyldi franimi

hafa. Ok sá rcfsingarvöiidr er scldr var í hendr Sauli, at hann skyldi

hrista yfir öðrum, þá skal aniiarr þann rcfsingarvönd hafa ok lirista

yfir Sauli ok öllu hans kyni. En fyrir því at hann vildi fyrir sinku

sakar cignask þau auðœfi, er hánum váru bönnuð, þá glatisk þau

auðœfi fyrir hánum, er hánum váru áðr gcfin." En fyrir því gerðisk

þessi dómr réltvísi svá stríðr við Saul, at guð þekti görla náttúru

hans. En þcssi var hans náttúra, at hann var stríðr ok drambsamr í

guðs augliti, þá er hann þóttisk fullkominn i [staðfestu ríkis^; hann

gcrðisk sinkr ok fégjarn, svá sem hér bcrr vitni um i þvísa máli^.

Nú skildi þat lunderni þeirra Davids, þá cr Nalhan prophcta bar

sök á hendr Davidi, þá lastaði hann glœp sinn náliga sem dœmandi

sjálfan sik, bað miskunnar ok bauð sik þó undir refsing svá sem þakk-

samliga búinn við at taka hvcrjum kosti , er guð vildi at hann hcíði

fyrir sinn glœp, ok lilaut hann tyrir þvi líkn með vægiligum miskunnar

dómi. |)ó dó son hans fyrir dauða Urias, at hann dœi eigi sj;';Ifr; en

fyrir [hór konu^ Uric þá Iilaut hann yrna skömm, þar scm son hans

skemdi hann^ i augliti alls fólks.

En þá er Samuel bar sök á hcndr Sauli
, þá svaraði hann scm

verjandi sína sök, ok hrósaði at hannhafði vcl gört, þá er hann kvað

svá at orði, „at guð sé lofaðr, at ek fylda þal sem hann bauð mér",

ok vissi þó mcð sér aðra hluti sannari; ok fcll hann fyrir því með

dómi réttvisi, at guð sá drambsamliga hœlni hans ok lygiliga sakar-

vörn. En þó tók siðan öfund ok dramb mcir atbirtask, er hann fann,

at guð var reiðr hánum; þvíat Saul tók sótt, þá er endr ok stundum

[kom at hánum höfuðœrslur^, ok þurfti at gæta hans, mcðan sú sótt var

á hánuin, ok var hánum funnit þat til lækningar, at fá skyldi þann

mann, er vel kynni hörpu at slá yfir hánum, okmundihann þá minnr

saka sóttin. því næst var funninn einn ungr maðr ok friðr, crDavid

') boðorða ') bölvaðar ofr (? fórnir)~ ') staðfesii rikis síns *') er nú

höfum vér um rœtt lilf. ') lconu ') frillur haiis ") Itómu at hánum

höfuðórar (-œr.sl)
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var*, son Ysay i Bethleem, er vel kunni at slá hörpu, ok koni hann

til konungsins, ok þegar sóttin tók konunginn, þá stóð David fyrir hánum

ok sló hörpu sina, ok hvarf þegar sóttin af hániim. En þegar konungrinn

kendi, at sótt hans var linari, þá elskaði hann mjök David, ok gerði hann

[at skjaldsveini sér^; en þó hafði Samucl smurðan hann áör til kon-

ungs leyniliga, svá at engi vissi nema faðir hans ok brœðr. David

var marga daga með Sauli konungi ok þjónaði hánum tryggliga; en

i öllum verkum Davids, þá fannsk þat öllum mönnum, at guð var með

hánum. Saul var ok vel við hann í fyrstunni, ok gaf hánum dóltur

sina ok léKk hiinum lið sitt fyrir at ráða. En eptir sigr þann er Saul

konungr hafði unnit á Philisteis, ok David hal'ði drepit Goliam risa, ok
þeir hurfu aptr or þeirri herför, þá géngu út konur or borgum ok

kaupstöðum, ok dönsuðu íuóli þeim, ok sungu þeim lof fyrir sigr sinn;

en svá varð i söng þeirra, at Saul konungr hafði unnit sigr á þúsund,

en David á 10 þúsundum. Ok þegar er Saul heyrði þessa hluti,

þá rann á liann þegar reiði ok öfund við David, ok mælti^ i hugþokka

sinum: „IS'ú skil ek, at guð hefir ætlat þeima manni at taka riki eptir

mik, en eigi sonum minum, ok skal ck við leita at fyrirkoma þvi

ráði, ef ek má, ok þó með þcirri list, at engi skal vita, al ek drepa

hann at vilja minum." Fám dögum siðar kom vanyflasólt Sauls at

hánum, en David tók hörpu sina, ok stóð fyrir hánum ok sió eptir

siðvenja sinni, at sótt konungs skyldi minka. Saul hafði spjót i liendi

ok skaut at Davidi, ok hafði hann ætlat gögnum hann at skjóta ok

negla hann þar við hallarv(^gíxinn ; en hann ællaði at forða scr svá

[frá manndr.ipi"*, at fólkit skyldi þvi um kcnna, at hann gerði þat í

œrslum, en eigi eptir illsku. David komsk undan ok fckk forðat sér

við lifsháska. En þá er Saul sá þat, at David konisk undan, ok at

hann gat'' eigi veiddan hann, þá sendi hann David i margar hcrfarar

millim heiðinna þjóða, ok a^tlaði at liann skyldi þar falla. En þvi optar

er David fór i herfarar, því fleiri sigra vann hann ok [ágætari varð^,

ok miklaði guð David i augliti alls fólks. En Saul öfundaði David

þvi moir, scm hann sá at hánum tóksk bctr til.

Nú máttu skilja nátlúru Sauls konungs. Hann hafði engar sakar

[Davidi at fii^ nema góðar einar; en fyrir þvi at hann sá, at guð

elskaði David mjök fyrir lilillætis^ sakar ok tryggleiks, þá öfundaði

hann David, svá sem Kain öfundaði Abcl bróður sinn fyrir því at guð

elskaði hann. Ok gerðisk svá opinberr fjándskapr Sauls við David,

at hann leyndi engan mann þvi, at hann vildi drepa David; þó minli

') nefndr tilf. ') skjaldsvein sinn ^) hann Ijegar við sjálfan sik tilf. *)

við manndrápi; undan nianndrápssuk •*) fékk •) varð ágætari ""^ at

gcfa David *) lcttlætis*
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Jonatlias son hans konunginn á, at þat var synd at drepa saklausan

niann, ok mælti svá: „Herra minn! hví ert þú reiðr Davidi þjóni þinum?

Ef nökkur er sú sök á hendi hánum, er gagnstaðlio- er þínu ríki eða

sœmd, þá vill hverr maðr, er með yðr er, um hans líf liggja, ok

megum vér þegar hafa hann, er vér viljum, þvíat hann varask oss

ekki, er hann veit sik saklausan. Hann hefir yðr lengi þjónat ok verit

tryggr í öllum hlutum, ok gékk við mikit ofrefli, þá er hann drap

Goliam, ok frelsti guð alt riki yðart með undarligum sigri Davids,

þar sem hann barðisk vápnlauss maðr móti einum risa; þjónat^ yðr

i [nauðar sóttarferði^ yðru, ok þar sem þér [hafit l)eilt^ hann fyrir

fólk yðart, þá hefir hann haldit upp mikilli vörn fyrir ríki yðru, ok veit

engi maðr annat á hendr hánum en tryggleik. Nú still reiði þinni, herra

minn, ok fall eigi í svá opinbera manndráps sök fyrirguði, at þértýnit sak-

lausum manni." Saul varð því öllu reiðari ok gaf svikræða sök syni sínum

ok öllum þeim mönnum öðrum, er nökkut gott orð mæltu um David.

David ílýði braut undan reiði Sauls konungs, hvárttveggja vápn-

lauss ok klæðlauss með fám sveinum, ok kom í þann stað, er Nobe

var kallaðr. En þar var Abimelech byskup fyrir, son Achitobs byskups;

en Achitob var son Ichaboths, sonar Phinees'*, sonar Ely byskups. En

þá er David kom til Abimelecs byskups, þá sagði hann, at hann

fór nauðsynja erenda Sauls konungs, ok bað hann gefa sér nökkut

til matar ok svoinum sínum, ok bað hann fá sér nökkut til Viipns.

Ok Abimelech byskup fékk hánum slikan mat, sem hann hafði, en

vápn hafði hann engi at fá hánum, nema sverð þat er Golias hafði

átt; ok fékk hann Iiánum þat, þvíat Iiann vissi eigi, ai hann var á

flótta, nema hann hugði, at hann fœri konungs erenda, sem hann sjálfr

sagði. En svá mikill fjándskapr var konunginum á Davidi, at þegar

er hann vissi, at Abimelech byskup hafði gefit hánum mat, at hann

tók byskupinn ok alt hans kyn ok gaf hánum svikræða sök. þá svar-

aði byskupinn svá: „Herra minn, ek geng ígegn því, at ek gaf Davidi

slíkan mat sem ek hafða, ok þat vápn sem ek hafða, þviat hann kvazk fara

nauðsynja erenda yðarra. Hvi munda ek eigi vel fagna slíkum manni,

sem David er, er mestr ok mætastr manna er með yðr utan sonu yðra,

ok þó mágr yðarr, ok verit yðr tryggr í öllumhlutum; aldri réð ek svik

móti yðr eða yðarri sœmd. Ætla eigi þat, herra minn, at ek þjónn þinn

ráða nökkut mót vilja þinum við David, þvíat ekki vissa ek til, hví

David fór svá nauðsynliga, nema þat er hann sagði mér, at hann fór

yðarra nauðsynja erenda, ok í enga sök vissa ek haiin hafa fallit við

yðr." Saul svaraði þegar með ákafligri reiði: ,í)ess sver ek, at þú

') hefir hann tilf. -) (nauðsynligu) sóttarfari ') settut *) Sinccs-^
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skalt (leyja i dag ok alt kyn þitt." Ok því næst lét hann drepa

byskupinn ok finim menn aðra ok átta tigu, þeir sem allir váru skrýddir

með kennimannligri tign. En síðan lét hann brenna borfjina Nobe,

ok lét alt þat drepa, er kvikt var í borginni, bæði börn ok konur.

Nú heíi ek sýnt þér grinileik Sauls, þann sem guð sá í brjósti

hánuiii', þá er hann kipti hánum frá ríki, ok síðan gerðisk opinberr,

.svá sem nú hofir þú heyrt, ok margr annarr þvilíkr, þóat ek hafa

þenna taidan'-; ok féll fyrir þvi svá þungliga sú sök konunginum, er

haiin féll i við guð, at guð sá ágjarnligan grimlcik í brjósti hans,

þa'nn er síðan tók^ birtask*. Nú vildi liann drepa David saklausan,

þvíal hann fann at guð elskaði hann; ok byskupinn drap hann sak-

lausan með svá miklum grimleik, at hann drap alt þat, sem kvikt var

í borginni, ok brendi borgina siðan. En þar sem guð bauð hánuin

slíkan grimleik frainmi at hafa, þá þyrmdi hann þar, en hór drap liann

guðs þjónosluinenn móli guðs boði. En þvi gorðisk sök Davids liiiari

i guðs dómi, at svá sem guð skildi grimleik þcnna í brjósti Sauis,

þá skildi hann sanna iðran ok mildleik í brjósli Davids, eplir því sem

nú vil ek sýna þér.

Abialhar hél son Abimelecs byskups, sá er flyit hafði í fjallsholu

eina, þá er þeir váru drepnir, er fyrr váru taldir. Abiathar flýði til

Davids ok sagði háiuim alla þessa hluti. Sem David heyrði þessi tíð-

endi, þá klökk haiin, ok svaraði^ með mikluin harmi hugar: „Guð

með sinni niiskunn þá fyrirgeíi iiiér þetta manndráp, þviat ofniikill

hlullakari em ek af þvisa, þvíat ek ál mat föður þins; ok nú inoð þvi

at þú erl l:ér komiiiii, þá ver með mér; ok ef guð vill láta iiiik lifa,

þá mun haiin gæta jiin ineð mér, ok gangi slikt yfir báða okkr saman,

sem guð vill at sé." því næst hóf David hann til byskupsdóms, [sem

faðir hans liafði luifl^. En er frændr Davids spurðu til , at hann fór

i skóguin úti, þá fóru þeir til hans með fjölinenni, ok var þat þá eigi

minna lið en 4 hundiuð manna, ok styrktisk Davið upp ifra þvi, eptir

þvi sem guð vildi. David var úti í fjöllum með þvísa liði, ok herjaði

Íaf.'ian á úvini Sauls, en aldrigi á sjálfan liann eða á vini hans. En

hvarvetna þar sem Saul spurði til, at David leyndisk, þá fór hann al

hánuin ok vildi drepa hann.

En svá barsk nökkut sinni til, þar sem David leyndisk í helii

nökkurum miklum nieð liði sinu, at Saul gékk inn einn^ nauðsynja

sinna; þá mæltu um* félagar Davids: „Nú hefir guð þat efnt, er hann

') leyndan tilf. -) iipptaldan ') at lilf. ^) scm nú liöfuni vcr nm rœtt

tilf. ') sagði svá *) þcss cr ;idr lialði liall fadir lians. ) IVá liði

sinn (niönnuni sínuni) lilf. *) nigl.
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helir heitit þér, [at senti í hetidr þér úvin þiim; Ivunn nú at nýta

þér þessa veiði." David stilti til ok skar nökkut af kyrtiisijluði Sauls

konungs, svá at hann varð eigi varr við, ok gékk svá aptr til félaga

sinna. í)á mæltu um félagar Davids: „Ef þú vilt eigi sjálfr leggja

hendr á hánum'*, þá lát oss drepa hann." David svaraði: .Jöfn er

sök mín fyrir guði, at ek göra þat, ok þá at ek bjóða einumhverjum

öðrum. Guð gæti wún frá því verki ok allra várra félaga, at eigi

leggim vér hendr á kristi^ guðs. Hann er herra niinn, ok hefi ek

þjónat hánum lengi; hann er ok kristr dróttins, ok væri þat niikit iU-

virki, ef ek legða hendr á hánum, þar sem ek á hvárki at hefna á

hánum föður né brœðra, né engarra annarra frænda, ok cr eigi sem

hann ynni* þetta sæti undan niinum frændum með nökkurum svikum

eða afli, er nú sitr hann í, nema guð kaus hann til ok helgaði hann

sér til þjónostumanns, ok skrýddi hann með sjálfs síns nafni; ok er

þat rétt, at sá taki hann frá með sinum vilja, er liann kaus til, en

eigi ek með ágirndligri dirfð. Ok sver ek þess í dag, at guð skal

kalla hann, annalhvárt at hann skal falla í bardaga fyrir úvinum sínum

eða krefi guð hann andar sinnar; elligar skal hann lifa marga daga

fyrir mínum höndum. J)ó iðrumk ek mjök, atekskadda klæðum hans,

ef hánum þykki nökkut illa eða svívirðing at.~

En er Saul var brottgenginn ok til liðs síns, þá rann David á

hæð nökkura, ok mælti: „Mátl þú heyra, herra minn, Saul konungr!"

En þegar er konungrinn snerisk aptr ok vildi heyra, hvat sá maðr

mælti, þá hneigði David þegar bæði kné sín til jarðar ok laut kon-

unginum, ok mælti við hann: -Illa gera þeir menn, er þat segja yðr,

herra konungr, at ek vil vera úvin yðarr; þviat hér hefi ek nii vitni

í hendi mér, at ek átta lífs þíns kosti í dag, þá erþúgékkt í helli einn

frá öllu þínu liði, ok munda ek eigi siðr eiga kosti at skeðja lifi þínu

en klæðum þinum; þvíat hér hefi ek nú í hendi mér mikinn hlut af

kyrtilsblaði þínu, Nú mun guð millim okkar dœma. Sét^ þér þat

nú, at þeir hafa úsanna sögu sagða, er þat sögðu, at ek læga um líf

þitt." Saul lét sér vel skiljask þessa hluti, þvíat David sagði satt, ok

hét því, at aldri siðan skyldi hann hata David. En eigi váru þess

margir dagar á millum, at Saul fór at leita Davids, ok jafnan síðan.

Nú bar enn svá til annat sinni, þá er Saul hafði farit mœðiliga at leita

Davids, þá sofnaði hann ok allr herr hans, ok gékk David í herinn,

þar sem Saul lá, svá at engi þeirra varð varrvið. Abisay hét sá maðr,

er fylgði Davidi ok mælti við hann: „Nú mátt þú sjá, at guð vill víst

þenna úvin þinn selja í hendr þér, ok er ráð at hafna eigi þvi^ er guð

1) at senda; ok sent *) hann ') krist •) hafi unnit ") sjái *) þeirri veiði
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sjálfr býðr þér. Ok iriun ek nú lep^gja spjóti mínu gegnum hann, ef

J)ú leyfir mér, ok förum síðan til liðs várs/ David svaraði: „þat

gerir guð til freistni við niik, ok vill vila, ef ek vilja minar hendr

leggja á kristi hans. Nú mun ek svá svara sem fyrr, at annathvárt skal

guð kippa undan hánum rikinu, svá at hann krefi hann andar sinnar,

eða elligar fíilli hann fyrir úvinum sinum, en lifa skal hann marga

daga fyrir sakar minna handa; þar sem ek á hvárki at minnask til

hefnda við hann stórra rána né frænda láts, nema þeirra cinna, at hann

hefir hreinsat land með réttri refsing. Ok er þat hvárki mitt ok enskis

annars rélt verk, at hcfna þess, þviat þat er meira stórniæli en vitr^

kunni hugleiða, at leggja hendr á kristi drótlins, er vígðr cr guði til

handa ok helgaðr. Nú skulum vit taka söðulker'-^ hans ok spjót til

jartegna, ok förum síðan til liðs várs."

Nú mátlu skilja náttúru hvárstveggja Sauls ok Davids, eptir því

sem fyrr sagða ek þér. Davidvissi sik kosinn afguði til rikisstjórnar,

okvígðr kristr dróllins, hclgaðr guði eigi siðr enSauI; hann vissi ok,

at guð hafði hafnat Sauli, ok leiddi guð Saul í hendr Davidi, svá at

hann átti kosti lifs hans iðuliga, cf hann vildi; ok sýndi David í því

mikinn Irygglcik ok litillæti, at hvert sinn er David sá Saul, þá laut

hann ok fagnaði hánum svá sem cinnhverr úvigðr leikmaðr, sá er ekki

væri kosinn til hölðingjaskaps^. þóat Saul lægi um lif hans, þá þjón-

aði David hánum ok lá á úvinum hans, slíkt er hann málti*. En Saul

hafði þá eina sök Davidi, at hann vissi at guð hafði kosit hann til

konungs, ok sýndi hann i þvi mikinn grimleik ok illsku, at hann vildi

drcpa saklausan mann, ok þann er hánum þjónaði tryggliga; en i því

sýndi hann hóílaust dramb, at hann vildi fyrirkoma þcim manni, er

guð sjálfr hafði til rikis kosit cptir hann. Nú féllu fyrir þær sakar

striðliga dómar á mál Sauls af guði, þviat guð skildi þat í brjósti

hans, er menninir máttu eigi skilja, ok þó gerði guð siðan þessa hluti

opinbera fyrir manna augum. En þvi váru Davidi léttari sínar sakar

fyrir guði, at guð fann hann tryggvan ok jafnan litillátan í öllum

hlutum, sem siðan sýndi hann mönnum. Ok þar berr enn vitni um,

at þá er David spurði fall Sauls ok Jonathas sonar hans, þá klökk

hann með miklum harmi ok allr herr hans, ok mælti svá: „Bölvuð

verði þér, fjöll Gelboe^ ! Láti guð aldri yfir yðr koma dögg né regn

né gróandi grös, þvial þér veittut Sauli konungi ok Jonathe svikliga

flóttastigu yfir hvirfil yðarn, ok vildut eigi veita þeim líknligar götur®,

þær er þeir mætti forða lifi sínu undan úvina höndum, ok eigi veittut

') úvitr niaðr -) söðulklæði; drykkjarker Udg. ^) höfðingja *) ok herjadi

á J)á tilf. *) Gelboa *) stiggötur
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þér þeiiu hermannlig-ar varnir á hæðiim yðrum. Beiskr harmr er öUu

Israels fólki þetla, at svá ágætir höfðing-jar skulu vera fallnir ifrá

ráðagcrðuni ok rikisstjórn sem Saul ok Jonathas váru. MikiU þrckr^

ok all hefir týnzk á þeiina (}egi, þar sem svá dýrligir höfðingjar hafa

týnzk, sem Saul konungr ok Jonathas váru, ok [inargr góðr riddari^,

ok mart gott vápn ok mörg góð brynja^ , scm þar hefir ghitazk ineð

þeim. Varisk smælingar reiði guðs, þar scm hann lofaði heiðnum

þjóðum at leggja hendr á kristi sinum. Harmi allr lýðr slíka^ tjón, at

svá dýrligir stjórnarmenn skuiu falla fyrir heiðnuin þióðum," Slik

orð ok mörg önnur þvílík mælti David á þeim degi, ok harmaði svá

fráfall þeirra, heldr en hann fagnaði því , at rikit væri komit undir

hann ok hans gæzlu. Nú skal á slíku marka, hversu mikill heilhugi

hann var, ok lastvarr ok hreinn af ölluin glœpum. En hvert sinni er

hann féll i nðkkurn glœp sakar mannligrar náttúru, þá iðraðisk hann

þegar ákafliga, ok bað guð líknar ok vægðar, ok guð leit þegar sanna

iðran hans.

Vér gátum ok þess fyrr í rœðu várri, hvcrsu Absalon son Davids

reisti upp alt land móti feðr sínum. En þá er riddarar Davids kóniusk

við at berjask móti Absalon, ok David spurði fall hans, þá kvað hann

svá at orði: „Hvat skyldi mér göinlum karli at lifa, hrörnanda á

hverjum degi, en þii, son minn Absalon, skyldir deyja i blóma aldrs

þins. Guð gefi, at ek mætta nú heldr deyja, en þú mættir lifa, son

minn." Eigi var beiskleikr Davids meiri við alla menn, en hann vildi

heldr sjálfr dauða þola, en sjá annars dauða, nema þar sem hann sá,

at fyrir réttdœmis sakar væri refsing gör. Svá berr vitni um, at þá

er alt ríki Davids varð fyrir reiði guðs, þá kom [drep í alt ríkit svá

ákaft*, at þúsundum féllu mcnn niðr dauðir. En er sóllin nálgaðisk

til Jórsalaborgar, þá sá David engilinn, þann er drap fólkit, standa

með eldligu sverði millim himins ok jarðar. En er hann sá engilinn

standa með reiddu sverði, ok svá sem biiinn at höggva, þá rctti David*

háls sinn fram undir sverðit, ok mælti: „^ess bið ek, dróttinn minn,

at þelta sverð snúisk heldr mér á háls, en fólk guðs sé nú meira®

drepit, ok snúisk reiði dróttins mins heldr á mik verðugan ok mak-

ligan ok á mitt kyn, heldr en fólk guðs fyrirfarisk af mínum völdum".

|)á er guð sá iðran Davids ok heyrði svá þekkiligar bœnir hans''', þá

bauð guð þegar englinum at hætta, ok drepa eigi fólk fleira, ok þegar

tók^ af sóttin um alt rikit.

Kú mátt þú á slikuin hlutum marka ok mörgum öðruin þvílikum,

') styrkr *) margir góðir drengir ok riddarar ^) oli góð klæði tilf. ^)

slíkt *) drepsótt í a. r. s. áköf «) fleira ") þelikiliga bœn *) lét
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hversu líknarfullr ok gœzku er David var við all fólk. Ok svá sem

guð sá í brjósti hans niildi ok miskunsenid ok lífillæli , svá þekli guð

í brjósti Sauls áoirnd ok grimleik ok hóflaust dramb, ok varð' fyrir

því Sauli þungari allar sakar við guð en Davidi, þvíat mennina skildi^.

David var hinn hógværasli maðr ok hinn níiskunsamasti, ok bað guð

líknar, þegar hann féll í nökkura sök; en Saul var því öllu grimmari

ok öfundsjúkari, er hann féll í fl<'iri glœpi, ok hann sá at guðs reiði

nálgaðisk hann meir. Nú ef þér þykkir svá sem þessi svör leiði þik

til fullrar skilningar eplir þinni spurning, þá þykki mér sem eigi

þurfi fleira um þelta mál at tala.

LXIV. Sonr. Mér skilsk nú þetla, eptir þvi sem þér gálut

í fyrri rœðu, at dómar hafi þvi orðit Davidi vægiligri, at hann iðraðisk

glœpa sinna, þeirra er hann féll í, en því þungari Sauli, er hann vildi

siðr yfirbœta sinn^ misverka. IS'ú er sá einn hlutr, er mik forvitnar

mjök, ok ek vil spyrja yðr með leyfi, um þá hluti, er síðar urðu eptir

andlát Davids, þá er tvær konur kómu fyrir konunginn Salamon, ok

þrætlu um barn eitt*, þá bauö konungrinn, at sundr skyldi [höggva

barnit*, ok fá hálft hvárri þeirra; ok vil ek nú þess spyrja, ef hvárgi

hefði konan um rœtt, hvárt konungrinn mundi hafa látit sundr höggva

barnit eða eigi?

Fadir. Til þess bauð konungrinn at skipta skyldi barninu, at

hann vissi þat til viss, at sú er móðirin væri, at hon mundi eigi vilja

láta sundr skipta*.

Sonr. Ek spurða þess, ef móðirin hefði þagf^ yfir, hvárt kon-

ungrinn mundi skipta vilja barninu?

Faðir. Ef móðirin væri svá miskunnarlaus, at hon beiddisk

engrar liknar barninu, þá hefði konungrinn skipt barninu millim þeirra.

Sonr. Mundi yðr eigi* þat sýnask manndráp fult, ef hann hefði

drepit barnit saklaust, ok væri þat þó eigi refsing?

^ Fadir. þat væri víst manndráp, ef hann hefði drepit barnit, ok

væri þó eigi sök á konunginum, en móðirin bæri sökina, efhon hefði

eigi beizk miskunnar barni sinu, þar sem hon heyrði af konunginnm

jafnaðardóm millim þeirra, ok sá hon at þat væri dauðadómr barninu,

ok félli þvi sökin á hana, ef hon hefði synjat móðurligrar mildi barn-

inu til lifs.

Sonr. Hvat sýnisk yðr^ um dauða Joabs ok Adonias, er Salamon

konungr drap, hvárt þat var réttr dómr eða eigi? Eða hví Salamon

') urðu *) niikit tilf. ') sína •*) sitt *) skipta barninu *) ok mundi

hon heldr \ilja láta gitt mál lilf. ^*) þagat ^) lívi mundi yðr^; eigi

mundi yðr ') þér*
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drap Seinei fyrir þat, at haiin liafði bölval Pavidi foðr hans, ok hafði

David áðr fyrirofcfit Seniei þessa sok?

Fadir. Ef Salamon hefði þetta ^ört án rélta refsing, þá hefði

guð hefnt hánum með réttri refsing, svá sem manndráp. En eptir

þessi öll verk þá vit^aðisk guð Salamoni í draumi, ok bauð hánum

at kjósa^ einahverja gjöf af sér, þá sem hann vildi. En Salamon

kaus, at guð skyldi gcfa hánum vizku ok .skilning millim allra réttra

dóma; en guð svaraði hánumsvá: „Efþessi kostr væri mörgum gefinn,

þá mundi þeir margir vera, atkjósamundu fé ok riki eða langh'fi eða

frið eða sigrsælu'^; en mcð því at þú kaust þenna hlut, þá skalt þú eignask

þat er þú kaust í fyrstunni, ok alla þessa hluti með, er ek hefi nú nefnda."

Kú skalt þú á sliku marka, hversu vel guði líkar réttdœmi, er guð gaf allar

hinarhæstu höfuðgjafir Salamoni, fyrir þat at hann kaus sér réttdœmi til

handa. Svá skalt þú ok þat ætla, ef hann hefði með röngum dómi

hina fyrri drepna, at eigi mundi guð gefa hánum slíkar höfuðgjafir,

sem hann gaf hánum.

LXV. Sonr. J)cir hlutir cru víst sannligir, er nú sögðu þér,

ef Salamon hefði þessa drepna með ágirnd utan réttdœmi, þá hefði

hann eigi slíkar höfuðgjafir hlotit af guði eptir þat verk vunnit, sem

nú hlaut hann, En þó vilda ek gjarna þess bciðask, ef svá má vera,

at þér sýnit mér réttan framgangsveg þessa réttdœmis, at mér verði

Ijósara fyrir augum, ok svá öðrum þeim er heyra, at þat væri rétt-

dœmi, at Salamon drap Semei, þar scm David faðir hans hafði áðr

fyrirgcfit hánum sökina.

Faðir. |)essi eru skynsemdarsvör til, at Salamon gerði^ heldr

fyrir sakar réttdœmis cn grimleiks, at þá er Semei hafði bölvatDavidi,

þá gerði hann^ fyrir sakar kapps ok illsku, en eigi fyrir réttar sakar.

En þá er hann beiddisk miskunnar af Davidi, þá beiddisk hann hcldr

fyrir hræzlu sakar en iðranar, þvíat hann hræddisk, at David mundi

drepa hann, eptir því sem dómr heilagra laga stóð til. En David svar-

aði hánum á þessa leið, þá cr hann bað miskunnar: „Eigi mun ek

at þessu sinni drepa þik, [þó biðr þú"* miskunnar, en þú gef gaum

at sjálfr, hvárt^ þi'i munt hefnd taka fyrir þitt verk, nema þú bœtir

með sannri iðran." I þvi orði sýndi David þat, at Semei átti at bœta

með ástsemdar vináttu þau orð , er hann mælti nieð fullum fjándskap

En síðan lifði Semei svá alla daga, at menn funnu þat ekki, at hann

hefði fjándskap við David, cn þat birtisk ok hvergi, at hann [veitti

vináttu^ móti því, at David hafði gefit hánum h'f sitt, þar sem lög

Þigffja ^) sigrsæli ^) þat tilf. *} er þú biðr t)ó; þvíat þú biðr mik

') at ^) vendi þar ást eða vináttu

11
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(lœmdu liánum dauða. En þá er hann kom til Salamons eplir andlát

Davids, þá mælli Salamon við hann: „Minnsk þú þess, Somei, at

þú hefir Lölvat krisli guðs, þviat cngi maðr veit, hvárt þú hefir

þess síðan réttliga iðrazk^. En þessi sættarg-erð skal vera okkar á

millim í minning iðranar þinnar, at þú skalt eigi lifa jafnfrjálsliga, sem

sá maðr er eigi hefir fallit í þenna glœp. Nú með því at þú átt þér

hallir stórar ok góðar ok mörg hús í Jórsalaborg, þá lilðu innan

borgar með frjálsi, ok nýt þérþá^alla fjárhluti þina eptir þinni girnd;

en þegar er þú kemr utan borgar, þá skalt þú eiga lögliga hefnd yfir

höfði þinu, með þvi at þú gáðir eigi fyrr at iðrask^ en ek minta

þik á." Sem konungrinn hafði lokit sinni rœðu, þá lét Semei þakk-

samliga yfir þessarri sætt, ok kvað sér mundu þykkja í þvi lítitmeinlæti

at koma eigi ufan borgar, þcgar hann skyldi með frjálsi ok konungs

vináttu lifa innan borgar ok njóta sjálfr sinna Ijárhluta. En 3 vetrum

síðar þá gleymdi Semei þessu sáttmáli, ok gékk utan borgar at skemta

sér, svá scm hrósandi dirfð cplir brotit sátlmál. En þcgar konunginum

váru sögð þessi tiðcndi, þá lét hann laka Scmci ok Iciða lil sín, ok

mælli við hann: ,,Gleymdir þú at skammask þess, at brjóta sáttmál

þat, er vit gcrðum báðir í minning þeirrar iðranar, er þú bölvaðir

kristi guðs, ok cr nú tviföld sök yfir höfði þínu, ok cr þcr bctra hér

at taka skjólliga hcfnd, svá at aðrir varisk af þinum úförum, hcldr en

þessi sök fylgi þér til dauða eiliíliga, ok dirfisk aðrir í slíkri íllsku,

cf þú deyr hcfndarlauss.'^ því næst Ict konuíigrinn drepa hann, ok

lct grafa utan borgar öðrum til minnis ok viðrsýnar, at brjóta gört

sáttmál.

LXVI. Sonr. Nú vil ek þess spyrja, hví hann lét drepa

Adoniam bróður sinn, fyrir þat athann bciddisk Abisag sér til konu*?

Fadir. Adonias gerði fyrir öndvcrðu, sem þú munt heyrt hafa,

at hann gerði uppreist móti feðr sínum. I þann tima er David var

gamall maðr ok allnær [örvasi at* aldri, kaus Adonias sik sjálfr til

konungs utan vilorð föður sins, gerði hátíðliga vcizlu sem nývígðr

konungr; lét hann rcnna um borgina með trumbum® ok pipum, ok lét

boða''^ um alla borgina, at þá var Adonias konungr. |)essir váru

höfðingjar i ráðagerð með hánum: Joab, hertogi Davids ok frændi

hans, ok Abialhar byskup, ok margir aðrir höfðingjar. En þá er

Sadoch byskup, okNathan propheta, okBananias höfðingi, ok Barsabe

dróttning' sögðu Davidi svá sem harmandi, at hann var leyndr slíkum

M en ek vil eiffi al sjá sök fylgi þér til helvílis, at eilíflig bölvan Iig:gi yfir

höföi þér, fyrir því at þii gáðir eigi at iðrask hér lilf. ^*) þar ') niinn-

ask* *) eiginkonu; kvánfangs *) á örvasa *) bumbum ") bjóða*
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stórræðum, þá þao-naði David nökkura lirið uk kiökk injök; þvi næst

svaraði hann sem með harmi hugar, ok mælti svá: „Eigi vilja synir

mínir draga mina nátti'iru til sin, þviat ek þjónaða Sauli konungi marga

daga við þat, at hann lá um líf mitt, ok hafði þó guð kositmik tilkon-

ungs, J)víat hann var Sauli konungi reiðr; þó beið ek þess dóms at, at

guð dœmdi hann af riki, en eigi vilda ek dœina hann, þóat hann væri

andskoti minn; ok hefir son minn nú þat gört við mik, er ek vilda eigi

gera við úvin minn. Nú með því at Adonias heOr dœmt mik frá því

riki, er sjáifr guð kaus mik til, fyrr en ek sagðaMipp, eða elligar tœki

sá mik frá, er mik kaus til, fyrir því skal hann með háðung írá falla

þessarri sœmd, svá sem sá féll, er hina fyrstu uppreist gerði með

drambi nióti dróttni sinum."

J)ví næst mælti David við Sadoch byskup: „Tak múl minn, ok

lát hann búa með öllum þeim búnaði, er hann var þá búinn, er ek

reið hánuin með allri tign, ok set þar á Salamon son minn, ok kalla

með þér INathan spámann ok Bananiam höfðingja, ok alla hina tryggustu

mína höfðingja ok riddara, ok rið-^ til landtjalds guðs í Zion, ok

smyr^ þar Salamon son minn til konungs. |)ví næst lát taka lúðra

[sjálfs míns*, ok lát blása um alla borgina með hátiðligu kalli, ok lát

boða, atSalamoner konungr at vilja guðs ok at kosningDavids. því

næst leið hingat Salamon son ininn til mín, at ek mega fagna nýsettum

konungi í sæti mitt." En at lokinni rœðu Davids, þá gerði Sadoch

byskup alla þá hluti, er David bauð hánum. En þá er Salamon kom

aptr farandi skrýddr með allri konungligri tign, þá stóð David sjálfr

upp í móti hánum ok hneigði hánum, ok blessaði hann með þessum

orðum: „Blessaðr sé þú, guð, at þú lézt þér sóma at helja mik til

svá mikillar sœmdar af lillum stigum, sem ek em nú í skipaðr, ok

hefir nú hólpit mér í mörguin háskum, ok leiddan mik nú til þeirrar

hugganar eptir mart vandræði ok langt starf, at augu mín megu þann

sjá í dag, framgenginn af mínum lendum, er þú hefir nú sjálfr skipat

í þat sœmdarsæti, sem þú hafðir mik áðr í skipaðan, eptir því sem

þú hézt mér, dróttinn minn. þess bið ek þik, dróttinn minn, at þú

tvífaldir ok þrifaldir mannvit ok tign Davids í þossum œskumanni, ok

ger hann fullkominn höfðingja at gæta þíns heilags fólks eptir þinurn

vilja." f)ví næst kysti David Salamon, ok mælti við hann; -Sá guð

er himninum stýrir, margfaldi þér frið á jörðu uinfram alla konunga,

ok gefi þér blessan ok jarðar ávöxtu ok alla sælu.'' En at lokinni

þessi rœðu ok blessan, þá mælti David við Salamon: „Með því at ek

finn, at guð hefir gefit þér speki ok mannvit, þá gættu ríkisstjórnar

') segða ^) ríðit ^) smyrit *) mína sjálfs
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mcð vilrliiru rétldœmi, svá nukkuru refsingasamr, iil cigi sýnisk ríki þitt

stjórnarlaust vera fyrir þinnar bleyði^ sakir. Gæt ok með mundangs-

hófi harðrar refsingar, at eigi verðir þú funninn miskunnarlauss mcð

ofmiklum griinleik. J)ó skallu minnask Joabs frænda þíns, er mér

heíir lengi þjónat með miklu starfi, ok hœfir þat eigi, at syndligar

sakir þær, er hann hefir í fallit, fylgi hánum til helvítis, þvíat hann

drap Abner ok Amasa ágæta höfðingja í mínum griðum, er lengi

höfðu þjónat Sauli konungi með miklum tryggleika; ok margir aðrir

eru þeir, er hann drap fyrir ofrkapps sakir en eigi réttrar refsingar,

ok er betr, at þú hitir hann heldr taka hér skjóta hefnd, en hann

týnisk eilifliga i þessum sökum. Halt ok orð mín við Semei, þóat

hann bölvaði mér, þá er ek flýða ofriki Absalons bróður þíns, ok þó

með þeim hætti, at hann hafi nökkura minning glœps síns til iðranar,

at eigi staðfestisk sú bölvan eiliíliga yfir höföi hánum, al hann bölvaði

mér saklausum. Væg ok frændsemi við Adoniam bróður þinn, ef þú

sér, at hann iðrask þess, er hann gerði svikliga upproi.sl múti feðr sinum.

Minnsk þú þess, at Abiathar byskup lél föður sinn ok alla frændr

sina fyrir þat er ek var fœddr í Nobe, þá er ek flýða af augliti

Sauls konungs. þess á ok Abiathar at njóta, er hann flýði með mér

ok bar örk guðs fyrir mér, þá er ek flýða fyrir Absalon bróður

þinum. þó gá þú þess, at Abialhar hafi rétta minning iöranar fyrir

þat, er hann var í svikræðum við mik með Adonia bróður þínum ok

móti mér, at sú sök fylgi hánum eigi til dauða. Gersk þú djarfr ok

styrkr, harðhendr ok þó hófsamr. Ger í öllum hlulum vilja guðs, þá

eignask þú hvárttveggja stundliga sælu ok eilifa."

þá mælti David við Sadoch byskup ok Nathan propheta: „Leiðit

nú Salamon konung i höll mina, ok sctit hann í hásæli mill mcð öllum

hátíðligum fagnaði, ok gerit nú veizlu." En þcir gerðu all scm David

bauð þeim. En at lokinni veizlu Adonie þá heyrðu þeir [söngva ok

pipur^ ok hvcrskyns gleði, svá sem með nýkomnum fagnaði um borgina.

En er Adonias spurði, hverju gegndi sá fagnaðr, hvárt sú gleði var

fyrir hans tignar sakir, eða væri nökkur ný tíðendi; þá var hánum

sagt, at David konungr hafði sjálfr gefit Salamoni nafn silt ok kosil

hann til konungs ok til allrar konungligrar tignar, ok Salamon var

þá vígðr til konungs ok sat þá í hásæti Davids með öllum hátiðligum

búnaði, ok fagnaði allr lýðr þeim tíðendum sem^ ágætri hátið. ^á

er Adonias heyrði þessi tiðendi, þá varð hann harðla hræddr, ok allir

þeir er í þessi ráðagerð váru með hánuni, ok flýðu, hverr til [síns

heimilis* , en Adonias flýði til landtjalds guðs ok lagði hönd sína á

*) ofbleyði -) íagran söng pípna ^) með *) sinna heinikynna
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heilagt altari, svá sem játandi sik til hreinlifis ok þjónostunianns í

helgu Ijaldi guðs, J)vi næst sendi hann mann til konungs, ok mælti:

„Hér skal ek deyja, nema því at eins, at herra minn Salamon konungr

heiti mér með fastmælum, at hann drepi mik eigi, þjón sinn, fyrir þat

er ek hefi misgert." J)á svaraði Salamon konungr: -Adonias er bróðir

minn at frændsemi, ok vil ek gjarna vægja^ hánum, cf hann viU rótt-

liga iðrask fyrir ^at, er hann gerði svikliga uppreist móti feðr sínum

David, ok vil ek bera þessa byrði með hánum fyrir guði, með þeim

máldaga at hann verði jafnan kendr við trygglcik ok litillæti fyrir utan

alla flærð. En ef nökkur flærðsamlig girnd verðr funnin með hánum,

{)á á hann visa ván hefndar yfir höfði sér. Nú fari hann heim til

eigna sinna, ok njóti þeirra æ, meðan hann heldr {)etta, er nú er

mælt."

En J)á er andlátslími Davids nálgaðisk, þá vifjaði Salamon kon-

ungr Davids föður síns jafnan, þar til er hann var liflátinn, ok grét

danða hans marga daga með öUum peim höfðingjum, cr í hans ríki

váru, ok bjó gröft^ hans með allri konungligri tign ok iitalligum

auðœfum. En eplir andlát Davids þá bað Adonias Bersabe dróttning,

at hon skyldi beiðask af Salamoni konungi, at hann gæfi hánum Abisag

til eiginkonu. En sá var atburðr um Abisag, at þá erDavid konungr

hafði elli tekit, [þá nálgaðisk kuldi hörund hans^, svá at hann niálti eigi

af [klæða yl"* varmr verða. þá var Abisag, ung mær ok meyja fegrst

í ríkinu, af hinni beztu ok stœrstu ætt; en hon var leidd til sængr

Davids konungs, til þess at liggja nær hiinum atvermahann ok þjóna

hánum, at David skyldi taka vcrma af [blóma hennar ok blautu hörundi,

ok af girnd fagrar meyjar^. En David elskaði hana mjök með allri ást,

svá sem fóstrmóður sína, en eigi sem konu. En fyrir þat hlaut Abisag

svá mikla sœmd, at hon var virð höfuðdróttning yíir öllum drótfningum

í augiiti alls lýðs, ok helgaðisk svá tign hennar af faðmlagi Davids.

En með þeirri athygli leitaði Adonias kvánfangs eptir andlát Davids,

at hann ætlaði svá at komask at rikinu með flærðsamligri vél, þvíat

svá mundi fólkit alt mæla, ef hann féngi Abisag, at sá væri makligastr

at sitja í sæti Davids, er verðastr var at stíga í sæng hans, ok þess

var verðr at liggja í þeim faðmi, er David hafði helgat með sjálfum

sér. þat ætlaði hann ok, sem vera mundi, at brœðr Abisag ok allir

frændr hennar mundu betr unna hánum rikis, ef hann féngi hennar,

heldr en þeim manni, er ekki [var við þá leytum bundinn^. Bersabe

dróttning tók við erendi Adonie, ok fór síðan til fundar við Salamon

*) þyrma ') ffröf ') svá at hönind hans hólgnaði af kulda *) klífðyl

^) blautu hennar hörundi *) væri þeir við bundnir
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konung, son sinn; en þegar er hon kom í höll konungs, þá gékk

hann sjálfr í móti móður sinni ok leiddi hana til sætis með sér. því

næst birti dróttning erendi sitt ok mælti svá: „Ek hefi eina bœn litla

at flylja til þin, ok vil ek birta eigi fyrr, en þú veitir mér áðr."

Konungr svaraði: „þii ert móðir min, ok má ek eigi synja þér þess,

er þú viltbeðit hafa, ok vil ek víst, at þú þiggir þat, er þú biör; en

þat saniir þér víst at hugleiða, at þú beiðir þess, er mér er vel veit-

anda." þá mælti Bersabe dróttning til konungsins: „Ek vil ^ess biðja,

at þú gefir Adonie, bróður þinum, Abisag til konu."

Salamon konungr svaraði henni mjök reiðr: „Hvat er undir þvi

at beiðask hánum Abisag til konu? En ef þú ant iiánum betr konung-

dómsins en mér, þá bið hánum rikisins; fyrir því at þú veizt, atAdo-

nias bróðir minn er eilri en ek, ok gaf scr sjálfr konungs nafn mcS

kosningi liinna ágætustu höfðingja, fyrr en faðir minn kysi mik til

rikis með guðs vilja. Nú cru þcir at sönnu enn i dag i öllu full-

tingi með hánum, Joab hinn ríkasti höfðingi ok hertogi, ok Abiathar

byskup, en Abisag cr af því bezta kyni, er í er borginni ok í öllu

rikinu, enda^ virð af öllum mönnum hin hæsta^ dróttning fyrir fóstrs

sakar þess, er hon veitti fcðr minum í elli sinni. En ef Adonias fær

hennar til konu, þá virðir alþýðan svá, at liann sé nálægastr at sitja i

sæti Davids, þar sctn hann cr vcrðr at liggja i sæng hans eða þeim faðmi,

er David lá í sjálfr. Nú með því at Adonias gerði dróttinsvik móti

feðr sínum, þá buðumk ek til at bcra ábyrgð þeirrar syndar með

hánum fyrir guði, fyrir frændsemi sakir okkarrar, en nú þrifaldar'

hann i annat sinn þait svik við niik bróður sinn, er hann lióf upp í

öndvcrðu við röður sinn. Fyrir því sver ek ^ess við þann guð, er

mér skipaði í sæti Davids, at Adonias skal bera [sök sína*, ok hverr

annarra þeirra, er í þessu níðingsráði váru með hánum." þvi næst

mælti Salamon konungr við Bananiam höfðingja: „Far þú til ok drep

Adoniam bróður minn, þviat heldr vil ek, athann taki hér skjóta hefnd,

cptir því sem rcgla heilagra laga býðr fyrir dróltinsvik, heldr cn hann

beri niðingssök til hclvítis. Drep þú ok Joab frænda minn, þvíat

hann gcrði tvau níðingsvcrk við David konung, þá er hann drap Abncr

okAmasam ágæta höfðingja í griðum ok trúnaði Davids. En þessi er

hans hin þriðja sök, er miklu er mcst, at hann gerði dróttinsvik móti

Davidi, þá er hann gafkonungs nafn Adonic, ok er hann at vísutýndr

annars heims eilífliga, nema hann taki iðran þcssa heims með lögligri

refsing."

í þessum stað sýnir Salamon konungr mikil dœmi, at vel samir

') ok þó -) œzla *) tvifaldar *) byrði sina til helvítis
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at rjúfa þaii lieit okjákvæði, er beidd verða eða játuð nióti réttendnm;

|)víat hann veitli Bersabe dróttning-, móður sinni, þat er hon bað, fyrr

en hann vissi hvat þat var; en þegar hann varð varr við, at þat var

skaðsamlig bœn, þá drap hann þann mann, er þeirrar bœnar bað fyrir

öndverðu. Bananias gerði sem Salamon konungr bauð hánum, ok drap

Adoniam. En svá sem Joab hertogi ok Abiathar byskup váru í ráða-

gerð, at gefa konungs nafn Adonie, svá váru {)eir ok í þeirri ráða-

gerð, at hann skyldi beiðask Abisag sér til konu; ok þá er j)eir

spurðu dauða Adonie, þá væntu þeir sér ok dauða. Bananias tók

Abiathar byskup ok lét leiða fyrir Salamon konung; en Joab flýði

til landljalds guðs, ok lagði hönd sína á heilagt [altaris horn^, svá

sem játandi sik til hreinlífis ok þjónostumanns í helgu tjaldi guðs.

'Bananias- kom til tjalds guðs, ok mælti: „Gakk út, Joab! konungrbýðr

þér, at þú gangir út or tjaldi guðs." En Joab svaraði: >Með því at

ek em nú hér kominn á guðs grið, þá skal ek hér annathvárt dauða

þola eða í griðum vera." þvi næst lét Bananias segja konungi þessi

tiðendi með sendimanni sínuin, ok þá er sendimaðrinn kom fyrir kon-

ung meÖ Abiathar byskupi, ok sagði alla þessa hluti, þá svaraði Sala-

mon konungr sendimanninum: „Seg þessi orð min Bananie, at hann

drepi Joab [hvar sem hann er staddr^, þviat verk hans ok dónir heilagra

laga drepr hann, en hvárgi okkarr." Bananias gerði sem konungr

bauð hánum, ok drap Joab þar sem hann var kominn.

En konungr mælti á þá leið við Abiathar byskup: „Veiztu þat,

at J)ú ert dauðamaðr at réttu eptir lagaskipan heilagrar reglu; en fyrir

þvi at þú lézt föður þinn ok alla ætl þina i IN'obe á einum degi, fyrir

þat er faðir þinn gaf matDavidi feðr mínum; svá^ bartu ok örk guðs

fyrir hánum, þá er hann flýði af augliti Absalons bróður míns; fvrir

því er þess vert, at þú njótir "^ess at sinni, at þii þolir eigi bráðan

dauða. En með því skaltu þér nú lif kaupa at sinni, at þú haldir

jafnan þessa minning iðranar þinnar fyrir dróttinsvik þau, er þú gerðir

í móti Davidi. Far þú nú til eigna-* þinna, ok lif þar sem einn

plógkarl, ok njót með því allra eigna þinna, at þú lifirþarsem einn-

hverr bóndi. En svá skjótt sem þú réttir hendr þínar til nökkurrar

kennimannligrar þjónostu eða embæltis, þá vit þi'i víst réttdœmi heil-

agra laga yfir höfði þínu." Abiathar fór heim ok hélt jafnan siðan

þat, er konungr bauð hánum, ok lifðimarga daga; en Semei dó þrem

vetrum síðar, fyrir þat er hann hélt eigi þat sem hánum var boðit,

eptir þvi sem fyrr sögðum vér.

LXVII. Sonr. Nú eru þeir nökkurir hlutir, at mér þykkir

') altari -) þar seiii liann er koininn ') þá *) hcrbergja
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scin ek hafa vanspurt. Hví varð Salamoni konungi þal fyrir at brjóla

grið á Joab, þar sem hann flýði á guðs grið ok í þat hús, seni guði

var helgat i ölluni hciminum? Nú er nær allr hcimrinn skipaðr með

kirkjum, ok þykkir þat illa gert, at drepa niann í kirkjugriðum. En

ek hugÖa þat, at þvi ágætligar mundi varðveitt vera tign heilags guðs húss,

er þau eru færri. þessi er sá annarr hlutr, er mik fýsir at spyrja,

hví Salamoni konungi varð þat fyrir at heita þvi móður sinni, er hon

bað,ok halda eigi síðan? Heldr hugða ek þat, at jafnvitr maðr scm

Salamon konungr var, at hann mundí eptirleita, hvat þat væri, er hon

bað, fyrr cn hann lofaði, hcldr en hann muiuli eigi vilja halda þat cr

hann hét, þóat eigi væri cptir hans vilja bcilt.

Faðir. |)ess gátum vér fyrr i várri rœðu, at þat er mannvit

þess er biðr, at bciðask þcirra hluta, er viðrkvæmiligir cru ok vel

veitandi, ok cigu þær gjafir allar at vera staðfastar ok haldkvæmar,

er hvárttveggja cru vitrliga gcfnar ok svá bcðnar. En í þcssum stað

sýndi Salamon konungr góð dœmi ok nytsamlig, at hann tók vitrliga

þá gjöf aptr, cr móðir hans bað hcimskliga, þóat hann hcfði áðr veitt

hcnni. þessi dœmi váru löngu siðar, er vcrri váru, cr Hcrodcs gerði

í Galilea at veizlunni, þá cr hann hét stjúpdóttur sinni, at þiggja hvat

sem hon beiddisk, en hon bað hann mcð ráði móður sinnar höfuðs

Johannis Baptiste. Hcrodcs vissi, atJohannes var saklauss ok hcilagr

maðr, ok iðraðisk mjök, cr hann hafði jákvætl hcnni þessabœn^, En

hans iðran hafði cngan ávöxt, þvíat hann gáði eigi ^ess, at taka þá

gjöf aptr vitrliga, cr hon bciddisk heimskliga, hcldr gcrði hann þat

illvirki, cr hon bað Iiann, ok týndisk því hvárttveggja, konurnar fyrir

bcizluna, cn Herodes fyrir gjöfina. En Salamoni konungi þótti þat

botra at sjá reiðan hug móður sinnar, fyrir þat er hann nikvæddi þat

vilrliga, cr hann hafði bráðliga játat, hcldr cn hann vildi þola stór-

glœpsamligan^ skaða fyrir [staðfcstu hcimskligrar bœnar ok rangligrar^.

En þó skaltu þat láta skiljask þér til fulls, at engum manni samir þat

velatvcra lausorðum*, ok bcrr þat þvi hvcrjum manni vcrr, semhann

er ríkari. En hvctvctna þar sem stórglœpir ok stórsakir standa af, þá

er þat engum manni [haldanda, þóat hann hafði áðr játat^.

LXVIII. Sonr. þess vil ek nú biðja yðr, at þér gerit enn

meiri grein fyrir mér á þessu, hvat haldanda cr, þat sem játat cr, eða

hvat rjiifanda er, þat sem lofat er.

Faðir. Ef ríkr maðr er beðinn nökkurra hluta, ok vcrðr bœnin

látin i Ijós við hann, þá er hánum vel hugleiðaiida , hvat þat er sein

') ffjöf ") slórglœpiliíra ') þat ef hann staðfcsti hcimskligar bœnir ok

ran«rar *) laiusorðr ""^ hót. þóat hann haldi áðr játat
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liann er beðinn, hvártþat cr liánum lil skaða eða lil sœmdar. En ef

hann sér, at hánum er þat skaðalaust,
J)á

er hánum þat hugloiðanda,

hverjum hann gefr þat, er hann er beðinn, eða hversu mikit hverjum

er veitanda, at eigi verði hánum þess dœmi, sem Herode varð, sem

vér gátum fyrr; þvíat hann gætti hvárki til fulls verðleika þcss er

bað, ok eigi gætti hann, hverr timinn var eða hversu mikit hann

skyldi gefa. En hánum bar J)essa leið til handa, þá er hann gaf, at

hann var drukkinn, þviat hann gerði veizlu mikla öllum höfðingjum

sinum, ok gætti hann þá eigi tímans, þvíat eigi var þat hans at gefa

drukkinn; þvíat fár gjafir vcrða til mundangshófs stiltar í drykkjunni.

En þar gætti hann eigi mundangshófs, er hann gaf svá mikla gjöf

stjúpdótiur sinni, einni konu* úskyldri sér, þar sem hann kvað svá at

orði: „Hvat scm þat er, cr þú biðr, þá skal ck gefa þór, þóat þú

vilir beiðask hálfs rikis míns." Ok máttu nú á þcssu marka, at hann var

hálfœrr af drykk, er hann mælti slíkt; þvíat stjúpdóttir hans vann hánum

ekki meira til sœmdar, en trumbaði fyrir hánum, ok var lcikr hennar

miklu minni gjafar vcrðr, en þá játti hann; ok var þat eigi hans at

leggja undir annars tungurœtr hvárttveggja hófit beizlunnar ok gjaf-

arinnar, þar sem hann kvað svá at orði: „Hvat sem þú biðr, þáskalfu

þiggja, þóat þú beiðisk hálfs rikis míns." En cf hann hefði svá at

orði kveðit: „hvat sem þú beiðisk með hófi ok skynsenid, ok sé mér

veitanda, þá skaltu þiggja", þá hefði hann vel mælt ok vitrliga, ok

hefði þá alt vald undir sér, hvat er hann vildi halda eða níkvæða.

Nú er þat enn framar at skýra fyrir þér, hverir þeir hlutir eru,

er höfðingjum sé vcitandi, ef þeir verða beðnir. |)at er alt veitanda,

er höfðingjum stendr eigi skaði af ok engum öðrum, ok þó [sé þeim

sœmd í^, er þiggr, ok fuUting. En þóat þess verði höfðingi beðinn,

at veita starf sitt eða elligar fé sitt, þá er hánum þat vel veitanda,

þegar [engi verðr niðran sœmd hans i'; en þóat hann veiti hvárt-

tveggja fé ok starf, þá er þat vel veitanda, þegar hann gefr þeim, er

mikillar sœmdar* er verðr. En hvarvetna þar sem maðr verðr þess

beðinn, er hánum er vegþurðr í eða sœmdarspell, þá er þat eigi

veitanda; en þóat hann [veiti þat^ bráðliga, þá er þat vitrliga aptr-

takanda. þat er ok aptrtakanda, ef maðr veitir mikit, ok kann sá

litla öfúsu, er þiggr, ok hvcrgi verðr at hafa langar staðfcstur mikiUar

gjafar, þegar hann kann eigi rélta öfúsu fyrir, ok tekr þá gjöf aptr

frá hánum skynleysi ok lítil sannsýni sjálfs hans, en eigi lausyrði

f.ess er gaf. J)ær gjafar cru ok allar aptr takandi, þóat veittar sé,

') ok tilf -") með íœnid þciin ^) engi svivirðinfr cr háuum i; cr cigi sví-

virðir sœniH luins *) ejafar "*) liciti þvi
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er [heizlmiiiiðr liefir* fcng'ú með lygi eða nieð flærðsamlicrri slœgð;

ok lnka þær o^^jal'ar aptr lyg-i hans ok slœgð, en eigi lausyrði |)ess er

gaf, |)óat jáltat hafi verit. En ef höfðingi villvitrliga sjá fyrir gjöfum

sinum, þá er hánum þat vel hug-Ieiðanda, hvers hann er heðinn, eða

hvat manna sá er, er biðr^. Ok með þvi at eigi eru allir jafnmikillar

gjafar verðir, þá er þat hugsanda^, hversu mikillar gjafar hverr er

verðr, eða í hvern tima [gefanda er hverja** gjöf. En sá er gefr verði

sem sjaldnast við þat kendr, at taka sínar gjafir aptr, at hann verði

eigi at lansyrðum funninn^.

LXIX. Sonr. Kú vil ek þess spyrja, hver skynsemdarsvör

til ^ass eru, at þat var réttdœmi, at Salamon konungr lét drepa Joah

i helgu landljaldi guðs, þar sem hann hélt á helgu guðs altari. Hvi

hann lét eigi leiða hann áðr [í braut^ ok lét drepa hann siðan?

Fadir. þessi spurning er nú spurðir þú, þá mun þér eigi verða

Ijós fyrir augum, nema hon verði skýrð með langri rœðu, ok þeirri,

er likari mun þykkja glósum cn réttum framgangsveg upphafðrar rœðu.

En þá er Salamon konungr dœmdi þat, at drcpa skyldi Joab þar sem

liann sat, heldr en hann Iciddi hann braut, þá gerði hann þat eigi

ulan rclla sök, fyrir þvi at hann vildi eigi falla i slika sök sem Saul

konungr, þá er hann llutti fórnir yfir hoilagt guðs altari. Nú vildi [eigi

Salamon konungr, at þat skyldi kcnna^, at hann skyldi fœra fórnir eða

ofr svá sem nieð byskupligu cmbætti yfir heilagt altari; eigi vildi hann

ok mcð afli cða herfangi taka þá hluti brott, er svá náliga váru

konniir hdgu altari guðs, scmi Joab var, þar scm hann hélt á helgu

altari. En þcssa hluti hugleiddi Salamon nieð sjálfum sér: „þat er

mitt at gæta reglu heilagra dóma hvar scm niaðrinn er staddr, sá er

þá skal um dœma, en eigi cr mitt at draga þann með afli ok mcð

herfangi* brott, er [sjálfr hefir flýil^ til heilags staðar, þvíat allir

réttir dómar þá eru at réttu guðs dómar en eigi minir, ok veit ek

vist, at heilagt altari guðs saurgask ckki né aflielgask í blóði Joabs,

þviat þat er úthclt með réltri refsing hiinum til iðranar, en eigi með

öfundsvásem með rangrifordœming^^." I þessum dómi birtir Salamon

konungr þat skipti, cr guð hafði skipat millim þeirra Moyses ok Aarons,

at hann vildi því eigi brigða", at hann fclli eigi í sakir við guð;

þvíat guð hafði svá skipat millim þcirra, at 3Ioyses skyldi varðveita

reglu heilagra dóma, en Aaron skyldi varðvcita þær fórnir, er kœmi

meiin hafa ^) gjafar beiðisk af hánutn. ^) hugleiðanda *) hánuni cr

veitandi hver **) lausyrði kcndr *) út ") Salanion konungr, at þat

mælti eigi kenna hánuni *) harðfangi; hcrnaði ") sjálfr flýr; sik hcfir

sjáifr flutt ^**) fyrirdœmingu ^O brcgða
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til heilag's altaris; ok þal skalt þú til víss vifa, at þat á enn í dag at

slanda með réttu, ok iniin J)ér þat þá veröa Ijósara fyrir aiigum, ef ek

hirti |)fit fyrirþérmeð nökkuruni orðum. En þessi ersú^ skýring, at

guð skipaði sér þau Ivau hús á jörðu, er hann kaus til síns embættis,

ok er annat kirkja, ok svá nui kalla hvárttveggja, ef vill, fyrir því at

svá þýðisk nafn kirkju sem þinghús, fyrir sakar samkvámu fólksins, er

þar kemr'^. En þessi tvau hús eru hallir guðs, ok liofir Iiann skipat

tvá menn til at gæta þessarra húsa; hcfir hann sett i aðra þessa höll

borð sitt, ok heitir þat fœzluhús, fyrir J)vi at til þess komr saman fúlk

guðs at taka þar andliga fœzlu; en í aðra þessa höU þá hefir hann

seltan helgan dómstól sinn, ok er þar samkváma fólks, til ^ess at

heyra skýring heilagra dóma guðs. En til þessarra tveggja húsa þá

hefir hann setta tvá gæzlumenn, er annarr konungr, cn annarr byskup.

JVú er konungrinn skipaðr at gæta þess hins helga húss, [cr sett

er^ í þat helga sæti, at gæta heilagra dóma guðs; skal hann svá dœma

líkamliga millim manna, at hann taki [á móti"* heilsu^ eilifliga, ok allir

þeir, er gæta siðan þeirra dóma, er dœmdir verða með réttu. Hánum

hefir guð ok i hendr selt refsingarsverð, þat er hann skal högg^'a

mcð, er^ þarf, eptir því sem fyrr sögðum vér, at Salamon konungr

gerði, þá er hann lagði Joab undir refsingarsvcrð, ok marga aðra, þá

sem hann lagði undir rétta rcfsing. iS'ú skal konungr iiöggva livern

utan öfund mcð réttri rcfsing; en hvern er hann drepr fyrir öfiindar

sakar, þá cr þat manndráp, ok á hann at svara manndráps sök fyrir

guði. |)at skalt þú ok til víss vita, at allir þeir hlutir er guð skipaði

fyrir öndverðu til þeirrar hallar ok hásætis, þá má engi því frá kippa,

nema hann vili ræna guð sjálfan ok heilagt hans dómsæti, ok brigði

með yfirgirnd þeirri skipan, er guð hefir görva. Hverr sá ok er

hann er skipaðr í þctta sæti, þá verðr hann með mikilli áhyggju

varask þau svör, er hann verðr fyrir sér at hafa, þegar hann kemr

fyrir kné dómara^ sínum; þvíat þessarrar rœðu á hann vísa ván, at

svá mun hinn hæsti dómari at orði kveða við hvern einvörðungum^,

er fyrir hann kemr, þann er gæzlumaðr hefir verit þessarrar hallar:

„J)ú ert skrýddr með minu nafni, þviat þú ert bæði konungr ok dómari

scm ck; nú vil ek at þú gjaldir skynsemd þinnar sýslu, með þvi at

þú ert skipaðr hertogi ok dómari yfir fólki minu." jNú þyrfti fyrir

þær sakar hverr sem einn, [at með góðri skynsemd ok langri áhyggju

hefði fyrir sér brúat^, hverju hann cigi^*^ at svara, þá cr hann kemr

söls til ok -) en annat dóniliús ííV/". Udg. -^) ok settr *) nióíi; þar í

inót ^) sæln; ömbun *) et' V) Afirdómara *) ok einn ^)atm. g. s. ok

1. á. hefði l'yrir sér ln'iil ; nieO g. s. ok I. á. brj n andiivör at hafa fyrir sér ' ") á
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fyrir kné (lómariunitn. f)ar scin liöruðen<>illinn, sá or án [allun brcyslt-

lcik or% svarar liræddr ok skjálfandi, ef hann er skynsenidar spiirðr

fyrir sína þjónoslu af várum herra ok dróllni; því er |)at þá niarkanda,

hvcrsu hræddr ok skjálfandi maðrinn brcyskr ok synduo;r mun vcrða,

ef hann vcrðr skynscindar spurðr fyrir sína sýslu i guðs auf^liti. En

allra hclzt'- niun sá svá vcra spurðr, er gæzluinaðr var þessarrar

hallar, hvcrsu hann hefir gælt^ dóma milli manna; en cf hann fær

eigi þar svarat skynscmd fyrir sik, þá á hann skjóta ván þessarra

orða: „t)ú, iUr þræll! með því at þú gættir elgi réttdœmis, þá far þú

þangat, scm allir dómar eru rangir dœindir, þviat sjálfs þins munnr

dœmdi þik til þess staðar, þvíat hann skammaðisk eigi at bera fram

ranga dúma." En ef hann fær mcð góðri skynscmd svarat sínu rctt-

dœmi, þá má hann sæll þykkjask þeirrar sýslu, ok mun hann þá þcssi

orð heyra: „Mcð því at þú gæ'tlir allra rcltra dóma, þá cr þcss verl,

atþú njótir rcttdœinis um alla hluti." J)á mun hann verða enn spurðr

skynscmdarum ílciri hluli; því næst mun hann verða at svara, hvcrsu

vitrliga eða alhugasamliga hann hefir gætt allra þcirra hlula, cr guð hefir

skipat fyrir öndvcrðu til þcss dómsætis. En ef hann hefir eigi gætt allra

þcirra hluta, scin gxuS hcfir skipat fyrir öndvcrðu til þcss hins helga

dómsætis, þá mun hann verða leiddr til sýnar* við þá, cr vel hafa

gert, scm annallivárt cr Mclchiscdck cða Moyscs cða David, cða aðrir

þeir er með þvilikri áhyggju hafa gætt, scm þcir cr nú váru ncfndir.

|)ví næst mun hann hcyra þcssi orð mælt: „Ef þú hcfðir með þvílikri

skipan ok áhyggju gætt þcirrar sœmdar, er ek skipaða fyrir öndverðu

til hcilags dómsælis míns, þá niundir þú þvilika ömbun [fyrir taka,

scm nú taka þcssir^. En svá inikla sœmd scm þú lczt draga með

röngu undan dóinsæti niinu, svá mikillar sœmdar skaltu hér þarnask*"',

ok svá miklu minni skaltu hcr nú sýnask ok lægri , cn þcir er gætlu

úskaddrar þcirrar sœmdar, er þcir váru yfirscttir^. Eigi vart þú fyrir

þvi yfirskipaðr dómsæti mitt, at þcr væri vald til þcss gcfit, at skipa**

nicð öðrum hætti þjónostum ok tignum ok helgum sœmdum, cn ck hcfi

tilskipal fyrir öndvcrðu; fyrir þvi at cigi var þcr sú sýsla gcfin scm

cilíf crfð, hcldr var hon þcr léð^ stundliga, til þess at þú skyldir

taka cilifa ömbun móti, cf þú gættir hcnnar vcl. Til þcss var þcr vcldi

gefit, at þú skyldir vcita veraldlig auðœfi gull ok silfr, ok þó mcð

skynsemd, cn eigi tignir cða sœmdir hcilags dómsætis mins."

En ef þat má rannsakat verða, at hann hefir gætt með skynsemd,

þá niun hann sæll þykkjask þcirrar sinnar sýslu; cn hann mun þó

') er alls brcyskleiks =) fyrst =*) g:ert ') sj'iular "^) taka nióti scm |)cssi

er '') inissa ") fyrirseUir ^) skipta ") lén
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verða spurðr íleiri hlul;i. því næst niun hann þess verða spurðr, hversu

hann hefir gætt [refsingarvandar þess, cr hánum var í iiendr seldr^

ok væri þá alhnikit undir, at vel liefði gælt verit réttenda í ref.sino-uni;

at eigi berisk svá illa til handa seni Sauli konungi,
J)á er hann sparði

rétta refsing, eptir þvi sem guð bauð hánuni at hafa frammi við fólk

þat, er bygði Amalech, en hann drap Abimelech byskup með röngum

dómi, ok alla J)á kennimenn er váru í Nobe. En ef svá illa kann til

handa at berask þeim, er þá verðr skynsemdar krafðr fyrir þessa

refsing, at hann hefir í slikar sakir fallit, sem nú nefudum vér, ok

Saul konungr féll í, þá nuin hann skjótt heyra þessi orð^: -Leiðit

hann þangat, sem Saul konungr er, eða Herodes, eða Nero, eða þeir

aðrir er þvilíkir eru, ok veri hann þar með þeim, með því at hann

vildi þeim likjask í grimleik sínum." |)ó mun eigi verða gleymt, ef

hann hefir í nökkurum stað miskunsamr verit í sinum dómum eða

refsingum, ok ef hann féngi forðazk þær sakir með skynsemd, er fyrr

höfum vér um rœlt. þviat þá mundi hann sæll þykkjask allrar sinnar

sýslu, ok mundi hann þá skjótt heyra þessi orð: ,.|)ú ert velkominn,

tryggr þjónn ok góðr vin, þvíat þú gættir með tryggleik lítillar sœmdar
stundligrar; þú skalt nú með fagnaði eignask mikla sœmd eilífliga ok

úbrigðiliga án alla sorg ok háska." Ok er sá sæll, er þessi orð öðlask

at heyra, en sá er vesall, er þau reiðyrði skal heyra, er fyrr töluðum

vér um. En í því þarffeigi at ifask^, at önnurhvár mun heyra orðin

hverr sá, er skynsemdar verðr krafðr fyrir sína sýslu ok skyldu.

LXX. Sonr. þetta skilsk mér vel, at sá er víst skipaðr fyrir

[mikinn vanda*, er á at gæta reglu heilagra laga ok varðveita réltdœmi

í öllum hlutum; ok [skilsk mér* þat nú vel, at Salamon konungr

svaraði því eigi sökum fyrir þat, er hann drap Joab í landíjaldi guðs,

þvíat hann drap hann öfundarlaust með réttri refsing, en eigi með

öfund, sem Kain drap Abel bróður sinn, ok saurgaðisk eigi landtjald

guðs í blóði Joabs, þvíat þat var eigi með öfund úthelt; en því saurg-

aðisk jörðin í blóði Abels, at þat var með öfund úthelt. Ok skilsk

mér þat nú til viss, at öfundin gerir saurganina ok syndina, en eigi

refsingin. En þar sem þér gátut um hallir þær tvær, er guð helgar

sér á jörðu, þá eru þcir hlutir þar^, er mik fýsir at spyrja. þér

gátut "j^css, at 1 annarri höllinni stendr dómsæti guðs, ok Iiafit þér nú

skýrt fyrir mér um þat, ok svá um þann er gætir. En þér gátut þess,

at í annarri höllinni stendr borð guðs, þat er [fólk guðs^ skal taka

andliga fœzlu af, ok sögðut þér, at byskupinn væri skipaðr gæzlumaðr

^) refsinga nianna þeirra sem hánum váru í hendr seldir -) svör ') engi

ifa sik ^) mikit vandkvæðismál *) skil ek *) þar í ") alt fólk
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yfir því. Fyrir þvi vil ek yðr nú spyrja, hví Salainoii konungr tók

Abiathar byskup fra þeirri sýslu, er hann var tilskipaðr, at gæta þeirrar

hallar, er vér gáluin nú, ok þó svá þungliga, at hann skyldi aldri

síðan rétta hendr sínar til byskupligs embættis, heldr skyldi hann

jafnan siðan lifa scin einnhverr [þorpari ok piógkarP. Kú hugða ek þat,

at hvárgi þeirra mundi annan eiga at laka frá þeirri gæzlu, er hann

var yfirskipaðr, ok vilda ek fyrir því fá hér nökkur skynsemdarsvör^,

þau er inér sýndi þat, hversu Salamon konungr mátli taka Abiathar

byskup frá sínu embætti ávílalaust við guð.

Fadir. Ek gat þess fyrir þér, at þú skalt ininnask, at þær tvær

hallir eru báðar guðs hús, ok er bæði konungr ok byskup þjónostu-

menn guðs ok gæziuinenn þeirra húsa; en eigi eru þeir eigandi til

þess at kippa nökkuru frá þeim, því er fyrir öndverðu var tii þeirra

skipat. Nú má konungrinn ekki kippa frá því liúsinu, er byskupinn er

yfirskipaðr, fyrir því at hvárgi skal annan ræna, ok ekki hernám skal

miUim þeirra vera, þvíat einn á bæði, er guð er, ok á hvárr þcirra

at fulKingja öðruin. J)ess gat ek ok fyrir þér, at guð hafði selt í

hendr konunginum refsingarvönd, ok svá byskupinum. En sá rcfsing-

arvöndr er seldr er i hendr konunginum, þat er tvíeggjat sverð. Með

þvi sverði skal hann vera skyldr at höggva hvern þann til dauðs, er

nökkurn frádrátt vill gera þessarrar hinnar hclgu halhir, er hann er

gæzlumaðr at. En því er konungs sverð tvíeggjat, at hann er jafn-

skyldr at varðveita þá hðU, er byskupinn er yfirskipaðr, ef byskup

fær eigi mcð sínuin refsingarvendi gætt. En sá refsingarvöndr er

byskup hcfir, þá skal hann í munni hafa ok með orðum höggva,

en eigi ineð höndum sem konungrinn; en þetta er þat högg, er

byskupinn skal höggva, ef nökkurr viU svívirða þá hinu helgu höll, er

hann er gæzlumaðr at, þá skal hann afsegja hánum þat borð, er sett

er i þat helga hús, ok þá hinu hclgu fœzlu, er af þvi borði skal taka.

En þá er Salamon konungr tók Abiathar byskup frá byskupligri tign

ok embætti, þá sagði hann, at sök hans tók^ hann ífrá, en eigi hann.

En fyrir því at hann dœmdi David konung frá sinu sæti, fyrr en guð

dœmdi hann, ok kaus annan konung í höfuð Davidi, at hánum lifanda,

ok var þat rétt, at hann léti sitt byskupligt embætti, með því at hann

vildi ræna David konungligu embætti*. En því varð Sauli konungi

þung sú sök, er hann drap Abimelech byskup ok alla kennimenn, þá

er váru i borginni Nobe, at hann gerði þat utan rétta sök. En Sala-

mon [konungr mundi þó verða ávítalauss"*, at hann hefði drepit Abiathar

^) plógkarl cða bóndi -) andsvör ok skynsemdarmál ') tœki *) sæti

*) konungi yrði þó ávítalaust
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byskup [fyrir þat^ at hannrænti höll giiðs þeiin höfðingja, er sjálfr giið

hafði skipat til gæzlumanns í sitt heilagt dómsæti. Ok átti"^ Abiathar

byskup engan til at taka, ok engum frá at kippa, eptir því sem síðar

bar raun á; þvíat David kaus þann til koniings í sitt sæti, er hann vildi,

cn sá kosningr er Abiathar kaus hann var engu nýtr. En Abiathar

byskup kom með þeim hætti til byskupligrar tignar, at David hóf hann til.

Ok skaltuláta þér skiijask, at sú er grein á sýslu þeirra konuiigs ok

byskups, at byskupinn er skipaðr at vera meistari ok lærifaðir ok ráð-

gjafi með konunginum, en konungrinn er skipaðr at vera dómari ok

harðendismaðr í allri refsing, til fullrar ógnar við alla þá, er uiuiir

hánum^ eru; en þó hefir byskupinn eigi siðr refsingarvönd í hendi sér

en konungrinn. En sú er grein á því sverði, er byskupinn hefir, frá þvi

er konungrinn hefir, at konungs sverð bítr jafnan er höggvit er með,

ok bítr til mikils skaða, ef [með því er úréttliga'* höggvit, en þeim

verðr þó til gagns, er fyrir verðr, ef réttliga er með höggvit. En
byskupsins sverð bítr eigi nema réttliga sé höggvit með; en ef hann

höggr rangliga með þvi, þá verðr þeim mein at því, er höggr með,

en eigi þeim er fyrir veiðr. En ef byskupinn höggr réttliga, þá bitr

þat [enn sárara en" konungsins sverð. [En þó munum vér þá hluti

gerr fyrir þér skýra síðar meir, ef sýnisk^.

af því *) æUi ^) þeiin ^) eigi er réltliga með *) samt sem ^)

Ok munum vér þat gjörr skýra síðar meir, ef þat sýnisk, þvíat vér verðum

at taka hvíld eptir langa rœðu, ok þykki vel spurt, en þó betr or leyst,

enda er nú úti at sinni etc.

-o&o-



A N H A N G.

Om den norske Kirkes Forhold (il Staten.

1. Vere þat \'phaf rodo varrar, atgnd allzualldande se med oss ok nræfue monnum

goda skilningh till þeirra orda er ek vill rott hafva. En sua mykill siukleikr

er landz vars, at huerium niannc er full naudzsyn at henda þau ord snman,

er allþyda mætte dræga tiil skilningar, ok þo værc mæst af sannyndum ok

raed skynsæmd; ok vilium nu hcr þa luti framfora ok firir ydr roda, æftir

þeirri syn ok tilluisan er gud hæfuer lett oss ok oss þikkir nu vera aat komet,

at vcr hafuuni glatiit þui <*t kristni var er. Ek bidia þess, at mcnn skili ok

skyni huadan þat lion kæmr er aat tion værdr, mcd þui at þcir cr varir lære-

fædr cro ok þcir er oss skilldu læida till rettrar truar, kænna Konunge at

þadan tapezst kristni var, sem hann cr ok hans menn.

Enn þctta er vphaf skilningar þcssarrar, at Kristr ok heilogh kirkia fullgæra

•j. likam algoifuan vskaddan med allum heilum limum. Kristr sialfuer er hafud

þessa likams, kirkia er bulrenn. Augu þcssa likams skylldu vera byscupar

varir, þcir cr oss skylldu visa á rctta leid ok graiidlausa þiodgotu on allra

villustiga ok sea vel firir allum limum utt i fra. Kasar þessa likams skylldu

vera archidiaknar, þcir skilldu þa-fuia ok ylnia allan sotleik retlætes ok heilagrar

truar. Eyru þcssa liknms skilldu vcra decani ok proíastar, cr hoyra skilldu

allar sakir ok vandcndamal hcilagrar kristni. Tunga þessa likams ok varrir

skiUdu vera prestar varir, þeir er telia skilidu firir oss godar kænningar . . .

. . . ok god dome i sinni medfcrd. Hiarta ok briostþessa likams skiUdu vera

konungar, þeir er bera skilldu . . . . ok ætlan ok radagcrd, dirfd ok vorn

firir allum adnmi Hærdar . . ok hryggr þessa likams skilldu vera

ok storhofdingiar þeir er ok . . . ailan þunga þan er till

handa bære. Armleggir þcssa likams skolo vcra lendirmenn, þeir er vruggir

2. studlar være bædi briosti ok hærdum. Handleggir ok hendr þessa
|
likams

skildu vcra riddarar ok hirdmenn ok adrir hernienn vtt i Ira, þeir sem vera

skilldu lifdaruapn ok uarner firir briosti ok aiium adrum limum. Enn kuidr

ok innifli þessa likams skolu vcra munkar ok reiniiíuismenn, þcir er þa eina

fedzslo skolo nyta olt bergia , er alir likamr skulldi taka neringh ok styrk af.

En leggir ok fetr þessa likams skolu vera bendr ok fiolmænne, þæir sem vpp

hallde bæde med verknade ok allre atuinnu þenna likama.

En þui er vær, at nu skipta ailir iiniir sinni natturu, þui at huær limr

hamnar þeirri syslu ok þionostu er hann skyldi hafua. Augu skælgiazst ok
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vskygnazst ok er þat sama reistr a fallet a nugu byskupavara, er fæll af aiigiini

postola þa natt er gud var tækin. Sa hin saine hofge ok þungi er nu koniea

a augu byskupa vara ok sea þcir nu alla luti scm i sæfneroni, cr þeir eigi skilia

biartleik ne sanna syn. IVasar þæflia nu daun en eigi ylm edr setleik. Eyru

ero nu læmhoyrd ok mægo eigi heyra sannyndi ne retta skilningh, þui at nu

værda sannyndi huarke heyrd ædr seed, ok blindar nu byskupa vara ok adra

hofdingia þa er kristni skilldi gæta, fesinki, vhof, agirnd, dramb ok ranglæte,

ok ero þeir byskupar nu vppkoinner er fordom drap gud scalfuer nidr, Ofni ok

Finies synirEIy byskups i Silo, þeir firirkomo hælgum fornom þcim sæm alþyda

villdi gudi fora, ok toko jned rane ok herfange af hælgo folke gudz allar fornir

ok heilogh ofTr. i\u er komit aat hinum saina hætte, mer erom krafder tiunda

vara ok annara godgerninga med hotan ok med banne ok stormælom. Mer

erom till þrongdcr kirkiur vp at gera en sidan gorfuar værda, þa eroin ver

fraræknir sem heidnir menn. 3Ier erom till þrongder at hafua koslnad firii

enn eigi forræde. Syndir ok gleper er mænn falla i, þeir ero hafder til bann-

bola en eigi hirtir med rettum ræfsingum ok a huer kost sinna synda at . . . .

gia er vill, þui at þegar verdr ifuir þaght, er fe verdr firirbodet. | Fiarlutir

varir sumir verda af oss teknir med rettyndum, en þegar er þrytr þa skall

komazst aat fe vaio med sakargiftum ok rangyndum, en sa audr er af ossværdr

tækin ok samnadr, þa er fluttr vttan landz till illra kaupferda, þui at hann er

sendr till Rumaborgar ok koypt þar med bann ok bolbener, ok er þat aptr

sent i mote kristni ok kirkiu vigslu i land vart, ok ero þær giæfuer ok sen-

dengar oss mote fluttar tiundum varom ok adrum fearlutum varom ok er nu

skænkt oss gall firir vin, en eitr firir guds falod. Munnar ok varrer kenne-

manna vara taka nu at stamma ok tunga kleisist, þui at þeir gera annat huart

at þegia med allu ædr mæla værra en ekki. Syna þau ein deme er iU ero

ok vtrunadr fylgir, vela konor manna ædr dettr ædr adrar frendkonor mcd

legorde raeir en nokor annarra skamsynna manna olærdra, ok eigi skammazst

þeir at bera ijguitni ok sueria eida vsora ok sitia i sleitudomum ok i allu

ranglegu agirndar kappe, telia þat ranght er rett er, en þat rett er ranght er,

ok villa^ sua allt folk ok sealfua sek med sinum hegomlegom íortolum. Ok

æf þeir gera vid oss illa oc beidumzst ver af þeim ifuirbota, þa scgia þeir sva,

at þcir æigu oss engo at suara, ne vidr oss at bota, sua sæm ver seni till þess

skipader at vera firir þcim retlausir mcnH ok maklægcr at þola af þeim allar

skæmder þær sem þeir vilia aat oss gort hafua, med hiiinm sama hætte sæm

Ofni ok Finees gerdo vidr folk guds i Sylo, ædr tucir viUu prestar firirdemdo

Susannam in Babilonia firir sinnar illzsku saker, en eigi íirir hennar tilgærningh,

ok er þat nu openbert at klæde ok daudaband er gud leysti af andliti Lazari

i grofuenne, þa er nu bundit vm andlit lærefædra vara, þui at þeir syna oss

engar adrar gatur en daudlegar, firir þvi at sumir sysla bann ok bolbener i

land varl, sumir samna her saman ok muga, vapn ok skillde, taka af oss fe

vart ok frealse, ok etia saman storom mandríipum ok vilia sua huartueggia

firirdoma likama vara ok saler. | Enn þo at ver liotem auit af Bumaborgar

byskupi ædr af kardenalom, þa niægom ver þat ekki paíwa kænna, þui at ekki

veit hann hælldr till huat framfer i þesso lande ædr i adru þui er honura liggr

') Rettet fra vilia

12



178

i fiæiska, hælldr vallda þui byskupar varer ok kænninienn, þui at þeir bera

dreso ok ly^i firir pafwa oss till fíandskupar, ok hyf^gr sidan pafwe at þeir

fare nied sannyndum, þar særa þeir fara med falslegom ordom ok lygilcgoni.

Enn konungr hæfuer sa nokor i jande vcrct, at allum monnum er þat kunnict

huart konuníir hafue nokor ranffvndi gort hcilnirre kirkiu ædr lærdom nionnnm,

þui at þat hyggium ver at facr konungar hafue bætra rett kcnnemonnum gæfuit

œdr frælse, ædr halldet hende ifuir hælgom stadum, en þesse konungr æf

hann skal sannyndum na. En med þui at þesser lutir ero sannír, þa er þat

audsynt allum, a'f þcir hafua ill tidcnde or Norcge fra konunginum boret

firir pafua, at þeir hafua mædr lygi ok ilium prettum framflutt, ok gort bæde

konunginum i þui ok sua allu folke mykin skada, en sealfum ser ekki gagn.

En æf pafwe hæfuer nokorn dom a lagdan þa man sa ekki till konungs taka,

ædr enskes saklaus manz i lande, þui at gud eriæmnan rettdemr, ok fara þui

guds domar iæmnan æftir rettyndum en engi æflir rangiæte lygina manna ok

suikfulra, æftir þui sem enn ber Decretum vilni vm ok hcilogh ritningh, af þui

at sua mælir Gregorius pafwe, ok a þacim hinum sama hætte Vrbanus i

þritugtu gato vm formæle Senlencia pasloris sive justa sive injusta fuerit

semper tiincnda est: en þat er at skilia a vara tungu: „bann byskops þat sem

hann gcrir, þa ma þat ranlazst hvart sem þat er gort iiicd rango edr rctlo."

Poslea nostra decrcta determiuant autoritates Gregorii et Vrhani; eodem

modo Gregorius loquilur: Senfencia injuste illata non est seruanda sed ti-

menda, Sic el Vrbanus ex superbia contempnenda;" er þat

at skilia a vara tungu: „at scaif dccreta skili þat
|
sidan huorsu þeir hafvva

þat mælt fcngct (íregorius ok Vrbaiius, þui at cigi (er) Gregorius varducilanda

þat ban er mcd rango er gort, naMua þo skall rædazst. Hina samo lund segir

ok Vrbanus, rædazst skall at madr falle eigi i firir drambs saker edr gaum-

gæfuesloysis, en eigi skall han sik sua hallda sæm sealfuan banzsættan, þui at

hann er saklaus". 3Iædr hinum sama hætte ber vitni Gclasius pafwe i hinni

samu ritningh, þa er hann ma'ler sua: „Cui illata est injusla scnlencia, tanto

curare eam non dehet ,
quanto apud Deum et ejus ecclesiam , neminem potest

grauare iniqua sentencia. Ita ergo ab ea absolui non desiderat
, quia se

nullatenus prospicit obligatum". En þat cr at skilia a vara tungu: „sa er

saklaus værdr firir banne ok bolbonom þa skall þui sidr rekea þat bann, þui

at firir gudi ok hcilagre kirkiu bitr engan ne ofga gæfuer rangsætt bann, ok

ekki skal madr lausnar leita at lata loysa sik af þui banne er han veit sik

saklausan ok ckki i vera bundin, þui at þat var med rango framflutt." Ileni

Augustinus in eadetn causa: „temerarium judicium plerumqte nichil nocet ei

de qvo temere judicalum est , ei autem qui temcre judicat , ipsa temeritas est

et noceat." Idem: .-Quid ohcst homini quod ex illa labula vult eum delere

humana ignorancia, si dc lihro viuencinm eum non deleat iniqua sentencia."

^at er at skilia a vara tungu, er hin hælge Agustinus mæler i samo ritningh,

þa er hann kuædr sua aat orde: „lllgiærn ok diærflægr domr gerir ekki mein

þeim er bradlega ok ranglega verdcr domdr. Enn sa er i dome er bæde

hardr ok diarfucr ok ranglatr, hans dirfd ok ranglætcs domr fællr a seaifuan

han." En lætr þctta Agustinus fylgia : „Qui justus est et injuste maledicitur

premium illi redditur." þat er at skilia a vara tungu: „Sa er retlatr er ok

saklaus værdr firir banne ok bolbenom, þa er þat hælldr gagn en mein."
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Item ex verbia Calixli Pape in eailem causa: ^Viiibus carel setilencia iiijusle

jirolata." þat er at skilia a vara tutigu af ortluni Calixti pape þa er hann

sua niæler: „þat bann er nied ran,7;o er gort, hæfuer huarke Uraft ne afl tiU

enskes meins vidr þan er firir værdr." Item ex verbis Augustini in eadetn

6. causa: „tllud non teniere dixerinnis, qvod
\
si qtisqvam fidelium atialematizatus

fuerit injuste, ei pocius oberit qtii facit, quam ei qui hanc patitiir injuriam."

þat er at skilia a vara tun<;u vni þat mal ok i þeirri samo rituingh af ordom
hins hælga Agustini, þa er hann kuædr sua at orde: ,.þat þorer ek diærflcga

at segia, ef einhuær værdr firir banne med rangum sakum, þa fællr a þan ban

er med rango gerir, en ekki sakar þan er firir þeim kinroda værdr þcgar han

er sealfuer saklaus." Item ex verbis beati Ghieronimi ÍJivicesimaquarta cansa

queslione tercia: „Si quis non recto judicio eoritm quipresunt ecclcsie depella-

lur et foras mittalur , si non ita egit ut mereretur exire , nickil leditur in eo

quod non recto judicio ab hominibus videtur expulsus, et ita fit rl interdum ille

est foris qui intus videtur teneri." þat er at skilia a vara tungu af ordum hins

hælga Jeronimi i hinni tuttughtu causa ok hinni fiordo sok ok hinni þridiu

finestione, i þeirri sok er Iian mæler sua: „Ef nokor værdr fiiir ranffom dome
edr hatre af þeim er firir ero skipader at gæta heilagrar kirkiu; ok værdr med
.stormæle fratekin samsæte annara kristinna manna, ok er vson sakargift su er

honum er gæfuen, sua at han er ei firir þa sok værdr brott vera rekin fra

annara manna samneytslu, þa sakar han þat ekki firir gudi, þo at han værde

firir rangom dome af monnum, þui at idulega kan sua at berazst, at sa er

brott værdr hatadr af monnum, at þo værdr hann vyrdr af gudi i samneytlu

godra manna, en hin er synizst hallden vera i samneytslu godra manna firir

manna augum, han er þo fiærre raunar ok vtibyrgdr firir gudi." þesse dome
ok nogh annur bera vitni vm, at eigi ma oss saka ranger domar, þo at flærd-

samlegh illska kennemanna vara hafvve valldet oss þeim kinroda at þeir fívia

oss cdr laiid þetta sua scm hcidna mcnn, þui at annat huart er at vitrir stiorn-

adarmenn heilagrar kirkiu ok kristni hafwa engen stormæle gort þo at þeir

hafvve verit eggiader, elligar at stormæle hafua gor veret, þa er vist at stor-

mæle hæfuer a þa fallet er med rangyndum ok illzsku hafua beidzst slikra

7. luta eu eigi a oss, er vist hyggiumzst vera
|
saklausirok vist truum ver oss fia

vera skiUda allu stormæle. En þo at ver mælom þessa alla luti med breidu

atkuæde, nalega sem till allra lærdra manna, þa vilium ver þó at menn viti,

at till þeiira einna mælom ver, er sin mork kenna a þessom viæmnade a oss

vm villu sina ok fals ok suikræde, en vidr þat ero eigi aller kender ok ero

þo fleiri en þeim se gagn i edr oss till ha^ræda. Enn þess vilium ver bidia

at þeir er eigi kenna sin mork a þessom rangyndum vidr oss, þa se vidr at

þeir hafwe ekki samþykki vidr hina er nu hafwa i villu rad stigit. En þeir

er sin mork kenna a rangyndum vidr oss, þa laate af ok take retlæte i stad

ok hage eigi sua at þeir take hatr þessa heims af alluiu þeim er sea kunnu

mædfærd þeirra, en salo tion ok fordemingh af gudi aunars heims. Hugleidi

þa luti er þeir mego retdeme aftaka þui at enge bonde sælr af þui saudi sina

i hendr saudasueini, at han skal annat huart selia ædrsealfuer dræpa æda firir

fiall ræka ædr fotr sundr a þeim briota ædr vll er a væx af þeim rifua. Hælldr

ero honum saudir till þess i hendr fengner, at vardueita þa till goda haga ok

gaHa þcirra firir allum haska. Eu tf haii tyuir cinuinhucrium, þa skall haiin

12^
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med myklu erfiiæfle ganga alla skoga, þar til er han finnr, en eigi hina fra-

ræka er adr hafdii goda haga ok vndan hende bonda ok i niun rifuauda varge.

Ok þui skolo þat alk-r skilia bæde lærder ok vlærder, at eifi ero firir lærder

leidtogar skipader till þess firir folk guds, veita hadulegh halstigh ædr brigsla

sarlegar suiuyrdingar edr hal'ua till niphinar edr ranglegra fearfíinga. En ero

þeir sidr till þess skipader at visa guds folke fra gudi ok till hæluitis, sua

sem i mun varge rifunnda, annat huart med rango banne ok bolbonom ædr

villusamlegom fortolum. En hælldr eigu þeir at giæta þeirra med astsemd

gudi till handa, þa er kristnir vilia vera, ok æf nokor er sua heimskr at seal-

fner gcngr a villustiga, þa eigu þeir han aptr at leida med godom fortolum ok

blidum kænningum ok olln astsemdar
|
rade. þui at suamælergud scalfuer vid

Pctr postola med þrcfualldre spuniingh: Petr annt þu mer, en Pelr suaradc:

þu veist drotten at ek ann þcr væl; cf þu annt mer væl þa gæt þu væl sauda

minna. þa spnrdi jjud annat sinni Pctr mædr samum ordoni: annt þu mer vcl;

Petr suarade ok hinuiii samum ordom; ef þu annt mer væl þa gæt þu væl

sauda minna. Ok en spurdi gud med hinum sama hætte: Petr annt þu mer

væl, þa ræddczst Petr at grand nokot myndi hafwa funnizst i astsæmd hans

vidr gud, ok suarade skialuandc ok þo oruglcga, þui at han vissi aast sina

orugga vidr herra sin: Drottcn min þu vcizst alla luti ok þu vcizst at ck ann

þer væl. Ok giid suaradc han: ef þu annt mer væl þn gæt þu allual snuda

minna. Nu skal af sliku merkia huessu godra ambuna er sa ma scr venta af

gudi, er rækr nau(d)ga saudi haiis fra godom haga ok sender guds ouiiium, en

þat er fra kristni ok lill ha'Iiiitis, iiicdr ranglcgo bannc ædr adrum villu foi-

tolum, þar sein gud baud Pctre þrysuor sinnum i einni rodo, at hann skiIUli

medr iæiumykilli ahyggiu gæta sauda hans, sæm han ynni honum mykit till.

En med þessa luti mego eigi lærder mcnn varir dyliazst, efþeir skilia sealfuir

huat þeir læ;ia ædr syngia i hcilngrc kirkiu, þui at þctla er ritat i gudspialde

ok ero þat cigi aunara manna ord hælldr ero þat senlfs gudspialldz ord. þesse

villa er su er suinir lærdcr mcnn varir ero i stadilcr, nt þcir Iiyggia scr þat

till íTodz virkis ædr sidar gictslo, nt þcir firirlita konung sin ædr adra laiidz-

hofdingia, þa er honum þiona anir hiins nicnn þa er styrkia rikis giætslo med

hanum, ok hafua hælldr i halrc siia sæm konungr se gagnstadlegr skipadr

gudi ædr heilajrc kirkiu. En annathtiart cr at þcir fara vfrodcr vm þat mal

huat heilogh ritningh bydr þcim. ædr cllignr fnlla þcir i tynisamlcga ætslan firir

villu saker ok ofmykillar ofuundar. Nu firirþui at ver hyggiiim flcirum ganga

fafrede till en illzska, ok mono þo vcra huarotueggia, þa er oss naudsyn at

leida þau vitni fram af hælgom bokoin, er þnt syni allum till, at skyllda ok

guds bodord leida till þa at |
hallda trunad vid konung sin ok gæta hans somdar

i alla stade, þui nt ver hyggium þa openbærlega i villu vera sladda er ganga

mote konunge ædr konunglegre tighn, allra hællzst æf þeir dræga adra menn

tiU slikrar villu med ser ok gæfua þeir eigi gaum aat, ædr lærder menn adrer

er i þcsso vrade ero stadder, huat sealfucr gud mæler i hælgo gudspialde:

„Fe vobis qui regnum clatidatis nec vos intrafis nec alios inlrare permitt(il}is."

þat er at skilia a vara tungu: „vei værde ydr er byrgir himna riki ok gangir

ei sealfuir i ok ei vili þer adra menn lata i ganga." Ok þyrfti væl þat at

ranzsaka at þeir vaere tæknirtill at vera varir lærefædr. cr skilia kynni heilagar

ritningar ok være sidan goduiliugire at fylgia þui allu bætr er þeir skildi þat
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sem nytsamlcght er, þni at ver hjiCfium þat ci?i rett vera, at þeir se varir

meistarar er ekki kunna mcira en nier, ok eigi hy<rgium ver þa eiga at standa

vidr heilaght altere ok þær fornir framflytia er till heilags alteres byria, næma
þeir skili scalfuir med ffodre skipan huat aMubætte þeim er i hendr fenfrct, sua

sem skiiuistlcgazst nia hnna i ordom Gregorii Pafwa i Decretis in ..rxr. causa,

questione prima, ok þui capitulo er sua mæler: „Hanc consona sanclis patri-

bus diffinicione sancimus tt qui sacris altaribtis iynorant ne com-

munionem accipere dignus sit." En })at er at skilia a \ara tun^u: „sua sem ver

hafvuin i skipan heilagra fædra, þa stadfæstum ver fram a leid at þcir sæni

eij^iskilia æmbætte heilags alteres ædrvrekelaga gæta, þa ero þcir eigi værdcr

at niota þeirra forna er till heilags alteres byria."

Nn skolo þer vita aller lærder ok vlærder ok skilin, at cigi ero konnugar

skipader ædr veralleger hofdingiar gagnstadlcger gudi a^dr hcilagre kirkiu,

hælldr samten<rir gud sialfucr saman vcralldar riki ok æmbættc heilaírrar kirkiu,

ok eigu konuunar vaid ok gætslo hcilagrar kirkiu, ok eigu þaMlan sidan at

kræfuia mykillar þionostu af hennar vmbods monnum ok sua taka, sua sem

skyrir decrefa in tercia cansa in questimie quinla i þui capitulo er sua niæler:

„Principes seculi non vmquam inlra ecclesiam potestatis adepfe culmina lenent,

rl per eandem potesfatem disciplinam ecclesiasticam inuniant." En þat er at

10. þyda a vara tungu: „Hofdin-
|
giar væralldar hafiia at hallda hina hæsto tighn

heilagrar kirkiu tiU þess at nied þui sama vælde skolo þeir gæta kenningar

hcilagrar kirkiu ok lærcngar kristni." En mæler decreCt)a i annat sinn: „Sepe

per regnum terrenum celeste regnum perftcil , rf qui contra ecclesiam et discipli-

nam agant rigoreprincipumconterantur." Jjat er at skilia a vara tungu: ,.al!opt

tækr himna riki fraust af veralldar riki, þui at afvlydinum ero hælgom kænn-

ingum þeim sæni till kristni hefua, þa vcrda eigi till fullz stiornader, nænia

þcir takc rctzslo af veralldar hofdingium," Enmælcrsua i þcirri samo ritningh:

„cognoscant principes seculi, Deo se debere racionem esse reddituros prnpfer

ecc'esiam quam Chrisfo fiiendam snscipiunt.^ þat er at skiiia a vara tuiigu:

„viti viist veralldar holdiiigiar, at þcir skolu gudi giællda skynsænid firir kirkiu

haiis, þui at han luefuir Iiana sællt vndir þeirra vorn ok giætslo." En mæler

Lco pafue litslu sidar i Iiinni sanio ritningh: „Res omnes lutc alifer esse non

pnssunf, que ad divinam confessioncm pertinenf, nisi regia ef sacerdofalis defen-

dat aucforilas.'' I>at er at skilia a vara tungu: ,.allcr þcir lutir er byria til

æmbættcs hcila£rrar kiikiu, mego eigi vera i ornggri stioru, nænia huartuæíígia

gæte konnnírdonireiHi ok byskupsdomrenn."

En nicd þui at stiorn ok gætzsla hcilagrar kirkiu ero sna miok bunnar a

liondom konunga, at þcir skolo gudi sealfnum suor ok skynsænid fnir giællda,

þa er þat nu skiliande hucrn trunad ædr tighn lærdcr menn cigu konungum

ædr konungdomcnom at vcita niote þui trausti er þeir taka af honuiu, at þcir

hygdi eigi ædr engir adrer at þcir se eigi skylldngir konunge til þionostu ædr

fullz trunadar, þui at sua sægir hin hælgc Jeronimus i þeirri sanio ritningh er

ck hæfucr fyr lesct: „Eterna niercede fraudafur (qui fidem) et reterenciam

principibus ef pofestafibus seruare confempnif.'' I)at er at skilia a vara tungu:

„sa cr eigi vill veita konnnge fullan trunad edr tighn, þa værdr han firir gudi

afspyttr eilifri somd." En mæler annat sinni i þeirri samo ritningh: „Quomodo

enim fidelis pofest esse in subsfanfia Dei qui carnali domino fidem eribere non
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poíuif." þal er at skilia a vara tungu: „Huorsu ma sa vera tryjrgr i guds

audðruuin er ei ma tryggr vera iærdlegom herra sinum þeim er ifuer honuin

11. er." Æftir hinum sama hætte mæler hin hælghi Ambrosius in .xi.
|
cnusa que-

slione prima : „Sitributum petit imperator, uon negamus, agri ergo ecclesie soluant

tributum. Si agros desiderat imperator potestalem habet vendicandorum, tollat eos

si libitum est , imperatori non dono sed non nego." J)at er at skilia a vara

tungu: „En konungr kræfuor skatt af oss, þa loysi eignir heilagrar kirkiu skatt

af oss. En cf konungr bridizst eignir heilagrar kirkiu
,
þa hæfncr han vællde

at hafwa æf han vill , take æf han vill, cn huerke gere ek aat, eigi nikuæde

ek þal ok eigi gef ek, þui at þat er ekki niitt." En mæler hin hælge Am-
l)rosius litslu sidar i hinni samo rilningh: „Magnum quidem est et speciale do-

cumentum quod Christiani riri sublimioribus poleslalibus docentur debere esse

subjecli, ne quis constitucioncm terreni regis pulat esse soluendam, si enim cen-

sum filius Dei soluit, quis tu tantus es qui non putas esse soluendum." þat er

at skilia a vara tungu: „þat er stormæle ok skilit bodord, at allcr kristnir

luenn se till lærder at vera tryggir ok lydnir slorhofdingium veralldar, at eigi

hyggi þat menn at smamæle mcge loysa þat scm iærdlegr konunger skipar,

edr huer er sua mykyll madr íirir scr, at hann vili cigi vera vndir fullri lydni

vidr konung sin, þar sem sealfuer guds son gallt skattok varvndir fullri lydni

vidr iærdlegan konung." En mæler i þeirri sanio ritningh hin helge Pall po-

stule, þa cr han kuædr sua aat orde: „Omnis anima poleslalibus sublimioribus

subdita sil." þat cr at skilia a vara lungu: „huær madr sc vndir orpen ok

lydin veralldar hofdingiuiu." En mælcr hin hælge Pctr postule till allra krist-

inna nianna ok kuædr sua aat orde: „Estote subdi^i dotninis teslris siue regi

quasi precellenli , siuc ducibus lamquam ab eo missis ad rindictam vialorum

laudem vero bonorum." þat cr at skilia a vara tungu: „Vcre þcr lydnir ok

trygguir lafwarduui ydrum sua konunge sæm keisara sua adrum hofdinginm

þeim sæm af konunginum verda scndcr sua scni scaHuum hanuin, þui at þcir

ero skipadcr at refsa illuirki ok gaHa rettynda." Eii mælcr Fall postule annat

sinni ok kuædr sua at orde: „Serui subdili estole in omni limore dominis vestris

non tanlum bonis sed eliam dislolis." þat er at skilia a vara tungu: „Allcr

hinir sinaMre mcnn værer vndir orpncr ok lydnir i allum lutum lafwarduin

ydrum, eigi at cins hoguærom, neina iæmvæl bradlyndum." En mæler Pall

12. postule
I
litslu sidar ok kuædr sua aat orde: „Reddile omnibus debila, cui tri-

butum, trihutum, cuivecligalvecligal, cuihonorem, honorem." „Giællde þat huær-

iumcrhafwa a, þciin skatt cr |)at a, þcim .>íkiilldarloIl cr þat a at hafua, þeiin

tign ok soind er þat a at hafua." En ma'Icr gud sealfucr i gudspiallde ok

kuædr sua aat orde: „Reddile que sutit cesaris cesari et qtie sunf Dei Deo."

þat er at skilia a vara tungu: „Giællder þat keisara er han a at hafwa, en

þat gudi er han a at hafwa." þe-ssa lydni fylti sealfuer guds son vidr veralldar

konung, þa er vtt var boden skattr a Jorsalalande at giælda keisara, þa gck

oll allþyda vndir, en þat var vm þa daga er gud sealfuer var med monnum

her i verolldo ok villdi giærna þa lærder eigi vera j þessare lydni med vlær-

dom monnom ok vildu þat frclse hafwa at þeir skilldu enga lydni veita iærd-

lcgoni hofdingium, þui at þeir kalladozst gudi einum vilia þiona en eigi monnum

a iordu. þa toko þeir þat till rads, at þcir gcngo till guds sonar ok spurdu

hann huart þat myndi vera rett ædr cigi. al þeir gylldi keisara skatl ok vcitli
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lydni iærdleffom hofdincria. En ffuds son baiid þiim at syna scr þan peninsh,

er tiU skatsens er ætladr, en þeir syndu honum þan peningh. pH spurdi han

huers mot ædr niark a var þeim peningi. En þeir sagdu, at niark keisarans

være a peninginum. þa suarade gud þeira hinum samo ordom er fyr varo

lesen ok mælte sua: giællde þat keisaranom er han a at hafwa, en þat ffudi er

han a at hafwa. En synde gud þetta openbera(n)de firir monnuni fram a leid at

aller skilldi þat vita till sanz at engen skildi vera vttan jvdiii vidr veralidar

hofdingia, þui at han mælle vidr Petr postola sin þan hin sama er nu er kenne-
manzdomrenn af hallden: „Accipe hatnum titum el mille in aquam , ef primum
piscem quem capis apcrias oss ejus et imienies in ore ejus denarium, redde illum

pro me et pro te Cesari in tributum." J)at er at skilia a vara tunsju: „tak þu
angul þin ok kasta i diupt vatn ok þan hin fyrsta fisk er þu tækr, þa skallt

þu vplata mun hans ok mant þu þar finna ein pening, þan hin sama peniiiirh

skalltu i skatt giællda firir mik ok þik, þui at eigi skolom vit vera firir vtlan

retta lydni vidr keisaran helldr en adrir menn." iN'u mega varir lærder nienn

13. eigi þesso nikuæda ædr dylia,
|
vidr þui at þetta er i hælgo gudspiællde ritat

ok leset i heilagre kirkiu. þo skolo þat aller vita, at i þan tima ergud baud

Petr postula þessa lydni ok sealfuum ser at hallda vidr keisaran ædr konunff-

domenn, þa var huarluæggia heidin keisaren ok aller hofdineiar i heiininum

allum, ok er þui vndarleght huadan þeir dræffa þau dome at firirlita konuno-

ædr hans mcnn, er hann er kristin. En gud villdi þa eigi firirlita tighn kon-

ungdomsens er konungar varo heidnir. þui at sua mykill doma fiolde svna

openbærlega, at huerium liggr salotion vidr, er eigi gætcr fullz trunadar ædr

konunglegar tignar ok rettrar lydni, þui at konungdomr er skipadr æftir guds

bodorde, en eigi æftir manna sætningh, ok fær enge konunffdom ncma med
gudlegre forsio. En eigi være konungr oflugare ædr maatkare en adrer mcnn,

æf eigi hæfde gud han hærra sættan en adra menn i sinni þionosto, þui at

gudi þionar han i sinum konungdome en eigi sealfuum ser. Ku mædr þui at

skyllda drægr till suor at veita ok skynsæmd gudi sealfuum firirvorn ok ffiætslo

heilagrar kirkiu, sua sæm fyr var leset i ritningh, ædr drægr ok skyllda till

þionostuman heilagrar kirkiu at vera konunge lydin ok fulla tighn ok flærda-

lausan trunad at veita, þa nicgom ver þat eigi skilia med huerri skynsæmd

er varer lærder menn vilia fra bæeia þeirre íorsio er han a at hafwa firir

heilagre kirkiu, ok gud bydr honum suara firir, medr þui at ver vitum vist,

at smærre menn eigu at hafwa nokot valld firir heilagre kirkiu en konungr

sealfuer, þui at riddarar ok hirdmenn ok sua bondr eigu firir heilagre kirkiu

forsio at hafwa, ef þeir ero hennar vphalldzmenn. Ok værdr þrenne tillgongh,

at madr værdr forsiomadr heijagrar kirkiu:

Ein ero þau, er han værdr arfwe þeirrar eignar æftir fodur edr adra

frendr, ef kirkiu vphalld fylgir þeirri ærfd.

Annur ero þau tillgongh, ef madr kaupir þær eignir vndir sik , er kirkiu

vphalld fylgir þeim iordum er han keypti.

þau ero hin þridiu, ef madr gerir vp kirkiu med starfue sealfs sins ok

kostnade ok læggr sidan fram a leid eignir till þeirrar kirkiu, henne till vp-

14. heldes. Ok er þat nu
|
skyrande sua ut allum skilizst till fullz, hucria forsio

er þeir eigu at hafwa med retto er nu hafuum ver næmda firirhcilagre kirkiu,

sua sem i .xvi. causa ok vltima questione ejusdem cause ok adrum stad i rit-
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ningutn sealiVa postulanna hittazst, er sua niæla: „Filiis, nepolihus ac honeslio-

ribus propinquis, qui construæerint vel ditauerint ecclesiam, licilum sit hanc ha-

bere sollerciam, vt , si sacerdotem aliquid de collalis rebus defraudare pra-uide-

rintf aud honesia conuencione compescant aud Eptscopo vel iudici corrigenda

denunciant. Si Episcopus talla agcre contempnaf, metropolitano suohocinsinuare

procurent. Si vero tnetropolilanus lalia gerat, Ilegis hoc auribus inlimare non

differant." J>at er at skilia a vara tungu: „þessa forsio eigu synir ædr sonar

synir firir heilnnfre kirkiu, ædr adrer hofucleger erfwingiar þess manz er gort

hæfuer kirkiu edr vphalldzmadr hœfuer veret, þa skolo þeir gæfua gaum aat

er eríwingiar ero retter at enger lutir verde þeir fra kiptir heilagre kirkiu med

enskes flærd edr fradrætte, er vphalldzmenn skipado till firir anduerdo, liggi

þat til profuento prests, er þar var at anduerdo skipat tilj, en þat kirkiu tiH

brads ok tiil lios ok till skrudrs er íirir anduerdo var lillskipat; en æf prestr

vill nokor brigdi a þui gera er iirir anduærdo var skipat, sua at kirkiu se

skade aat, þa skolo þesser vphaldsmenn er nu hæfuer ek talda, byskupi

kunnict gera, bidia han batr a rada, æf þeir fa eigi sealfuer botr a radet, en

æf byskup vill eigi botr a rada ædr sealfuer gerir þessa luti er nu hæfuer ek

vm rott, þa skolo vph;illdzmenn kunnict gera erkibyskupi ok bidia hann botr

a rada; vill ok eigi crkibyskup betr a rada ædr gerir þctta sealfuer, þa skolo

vphalldzmenn firir konung bera þetta mal, ok lata han retta med þui vællde,

er gud hæfuer honum i hendr fenget." Nu ber her vitni vm al konungr er

skipadr ifuer allar adrar tignir, þui at konungr skall her stiorna till rettlætes

byskupi ædr erkibyskiipi, a>f þcir vilia eiffi seaifucr gæta rctlætes, ok er þo

þetta vm stiorn ok gætslo heilagrar kirkiu, cn eigi vm þau loghbrot annur

er till kunnu at falla er till veralldar luta horfua. Ok er þat nu markande

at, huorsu mykit valld er konungr nian hafua af þeim lutum er till veralldar

15. luta horfwa, þar sem han a at silia i hinu hæsta domsæte vm þa luti
|
er

horfwa till heilagrar kirkiu ok sua myndi synazst at vndir byskups stiorn

ætte þesscr lutir at liggia, adr en menn heyrdi þesse dome. En reder

vm forsio þcirra flciri manna cr vphalldzmenn cro hcilagrar kirkiu, þui at

deoreta mæler sua in .xii. causa queslione tercia i ofuanuerdo þui capitulo er

sua mælcr: „Si autem conuictus fuerit construxisse monaslerium de ecclesiasticis

redditibus , Iradat idem ecclesie ipsum monasterium." þat cr at skilia a vara

tungu: „æf byskup værdr sannr aat þui, at hann gerir eitt huært klaustr af

kirkiu audofuum, vttan þeirra rad ok loyfui er vphalldzmenn ero kirkiu, þa

eignazst kirkia klaustr en eigi klaustr kirkiuna." En æf vphalldzmenn kirkiu

lofua at hon se till klaustrs gæfuen, ok vcrder klaustr vpptimbrat af hennar

audofuum ædr fearlutum, ædr elligar gæfuer madr eignir sinar till at gera klaustr

af med sinna eriwingia lofue, sua synir han in .xtiii. causa, queslione secunda

af ordum Pclagii pafwa i þui capitulo ok er sua mæler: „Abbatem in mona-

sterio illum volumus ordinare, qvem sibi de sua congregacione et monacorum

electio et possessionis dominus et qtiod magis obseruandum est, ordo vile el me-

ritum poscant ordinari." þat er at skilia a vara tungu: „þan vilium ver abota

hafwa till klaustrs, er kosen værdr med skynsæmd ok samþycki allra bredra

ok med iayrdi þess er lafwardr er ifuir eighn þeirre er sa stadr er vp gor af,

ok þa lutti hæfuer ok med ser allramest er sidsæmi ok værdleika heilags liifs,

æftir skipan þeirrar reglu er han a at gæta." En mæler sua decreta vm kirkiu
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vphalldzmenn in .xvi. causa, queslione septima, æftir þui sæm tækit var a

stæmfnu allra byskupa i þeirri borgh er Toletana heitir i þui capitulo er sua

mæler: „Decernimus vt quamdiu fundatores ecclesiarum m hac vita supersfites

fuerint, pro eisdem locis curam habeant solicitam aíque rectores ydoneos in

eisdem basilicis idem episcopo ipsi offerant ordinandos. Quod si spretis eisdem

fundatoribus, rectores ibidem in alios episcopus presumpserit ordinare, ordina-

cionem suam nouerit irritam et ad verecundiam suam alios ordinat in eodem

loco, quos ipsi fundatores elegerimt ordinari." þat er at skilia a vara tungu:

„]þat stadfæstom ver skilvislega, sua lenge sem nokorir lifwa af þeirra ætt, er

16. grunduallar menn varo aat einhuerri kirkiu ok med laghum ber
|
vphalld vndir

hina er þa lifwa æftir, þa skolo þeir iæmnan hafwa till fynd till þessarar

kirkiu ok þessa giætzslo, sia till þess, at engen værde frakipt þui sæm till

hennar vphalldz byriar, finna henne þan kennemann, er henne se hofwelægr

ok semelegr at hafwa ædr elligar annan heuelegan lærdan mann, þan sæm

byskup vigir till þessarar kirkiu, æftir þeirra beidslu. En æf byskup vill eigi

þan vigia er þeir vilia, ok vill hælldr annan vigia æftir sinulundærni tillkirkiu,

mote vilia vphalldzmanna
,

þa skall sa byskup sik sækian vita mote þessara

ritningh, ok þo at honum þikki nokor neisa j vera ok suiuirding, at lata han

fira er adr hæfuer byskup till kirkiu sættan, þa skall han þan fra lata ok hin

j stad setia, er vphalldzmenn kirkiu vilia, æf men sea at sa se iæmuæl till

fallen firir manvitz saker ok lærdoms." En mæler sua i samo ritningh: „Ra-

cionis ordo non patitur ul monaslerium contra voluntatem fundatorum ab eorun-

dem dispocitione ad arbitrium suum quis debeat vendicare." þat er at skilia a

vara tungu: „Skynsæmdar skipan ma eigi þola, at einhuer mæge drega æftir

sinni ætslan klaustr ædr kirkiu i gægn vilia vphalldzmanna ok þeirra forrædom".

En mæler sua Gracianus, er oll decreta skipade sua sæm med alyctardome, ok

kuædr sua aat orde: „Hic distmguendum est, quid iuris fundatores ecclesiarum

in eis habeant vel quid non habeant, ius consulendi et prouidendi et sacerdotem

inueniendi, sed non habent ius vendendi vel donandi vel vtendi tamquam pro-

priis," þat er at skilia a vara tungu: „Her er nu med retto at skilia huat

vallde, er vphalldzmenn heilagrar kirkiu eigu a þeim at hafua, þeir eigu valld

till forræda ok forsio ok prest till finna, en eigi eigu þeir valld at gæfwa ædr

sælia ædr neytslu af taka, sem af sinum eignum."

Eftir sua vaxnu male, sæm nu huarfuar mellim konungs ok byskupa ok

kennemanna, þa eigu nu þat vitrir menn skilia, huarir rettare hafwa ædr sakum

vallda, æf kristnispæll verdr i lande varo, þuiat þessar hafwa þeir sakar giftir

mole konunge at dræga þessa luti vndan honum, er hælgar bakr visa vndir

hans forræde, er minni ero firir ser en konungr, ok telia þat firir monnum at

86 kristnispæil ok kalla at konungr vill allt þetta land heidit gera, þui at han

17. vill a hallda ok tiU gæta þess sem sealfuer gud bydr
|
honum ok konungdom-

renn, skall han suara firir æf han gætir eigi, ok ma a sliku marka at þeir hafwa

villubodord i munni, þui at þeir bioda þat ranght er rett er, en þat rett er

ranght er. En ver hafuum idulega hoyrt ord þeirra manna, at þeir hafua ser þat

till raalsbota funnit, at konungr hafwe þetta valld vndan ser gæfuit ok vndir

þa. En þat mægho aller skilia þeir sæm gud hæfuir nokot vit i brioste gæfuit,

þo at konungr villdi þetta vndan ser gæíua, þa mætte þeir eigi gæfuet fa, þar

sæm þeir skolo skylldir suarum vpp at hallda vid gud, æftir þui sæm skilade
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firr i þessare ritnin^h; þui at aller þeir lutir, er gud hæfuer skipat vndir kon-

ungdomen, þa beidizst han af konunge suara fírir, en allt þat, er gud hæfuir

skipat vndir byskupsdora, þa beidizt han af þeim suara fiiir, ok mego þui

huaregir skipa vndan adrum, huarke mædr giæfuum ædr þægum, þui at þat er

imote þui, er gud hæfuir skipat ok gægn hans bodorde. Enæfkonungar være

sua frafrodir, at þeir vissi eigi þæssar ritningar ok hæíde þeir firir þa sok þesso

iattat, þat sem þeir matto eigi gæfvva ok þo være hinom glepr i ok synd er

þess bciddizst, er iniote var guds skipan, ok vissi þat adr, at huarke matle

standa beidsla hans nc skipan ædr ialkuæde mote gudlægre skipan ok heiiagre

sætningh. En ver hyggium vist Konunga alldrc iattathaiwa, þui at þeir niatto

cigi firir þui at ver vitum tili vist at frekare er saght en iayrdi konunga hafwa

verit, en lionungar gafwo þo mykit at eigi være saghd frekare giof þeirra en

var, þui at ver erom sanfroder vm þa sidueniu, er hcr var fordom i þesso

lande, þui at su siduenia var þa, at konungar gafuo hucria kirkiu af sinni hende

er þeir viildu gæfuit hafwa. Sua var ok vm byskupa olt abota þa kusu þeir þan

til er þeim syntizst ok visado till þeirra byskupsdoma cr þeir villdu, firir vttan oll

vmræde lærdra manna. En þa var i þan tima at flæstum byskupstolom enge

fiolde lærdra manna ok korsbrodra till slikra vmræda ok skipado firir þui kon-

ungar sæm þeir villdu, ok stod þcssi siducnia allt ifra vphafue kristninar; eftir

þui var vm daga hins hælga Ulafs konungs oW iæmnan sidan allt till þeirra dagha

18. Haraldz |
sona Œysteins ok Siughurdar ok Inga. En sidan er palleum kom i

Noregh æftir konunga vmrædum þcim er nu ero næmfndir ok ErkibyskupstoII

var skipadr i Norcgc, þa varo profwcntor skipadar aat byskopstolom ok kors-

brodr (ill sættir. Ok var þcirrar giafuar beizst af konungum at þeir skilldu

huartuæggia kirkiu ok kosnensra lata fara sæm likazst være þui, erfinnamætte

i hælgum ritningum ok alira hælzst var firir þess lutar saker mæst beist at þa

varo þrir konungar at landc, ok var hælldr liklægiit till at sundrþyckui myndi

þeirra i meliim gcrazst, sæm nu bar raun a sidan ok syndczst þat vitrum monnuni

haskasamlæght, æf cinhuer byskupstoll tomdezst, at þa kysi huer konunganna

8in klærk till byskups at þcim stad, ok vyrdi þa þrir hofdingiar kosner till

eins stadar ok huer framhallden med kappe, ef cigi være samþyki konunga

imæliim, sæm sidan bar raun a ok gærduzst deme till i Biorgwin, er Eystein

kaus Pal till byskups kapaiin sin, æftir frafail Siugurdar byskups. En Ingi rak

Pal fra þeim stad oic kaus tiil iN'ichoIas Petrs son j Soghne. Nu kan þat vcra,

at konungannir halwe þar nokor iayrdi a þui gort er þeir vrdu eigi samsattir,

mædan þeir være aller i senn konungar, at þat skilldi vera nokot j vmræde

vitra manna ok sua lærdra, ok man þo minna hafwa iattat været en beizst var.

Enda var þo þa þess enskes beizst er a niote hælgum ritningum se, ædr adrum

rettyndum þo at þat sæge nu varer lærder menn. En þat er þo vitni till, at

konunganner iattado engo valdeno vndan ser, þui sæm þeir vrdu samsatter a,

þui at þa er Ingi ein lifdi æftir frafail bredra sinna ok Jon Erchibyskup var

frafallen i Nidarosc, þa kaus Inge Eystein kapaiin sin till Erchibyskupsstols ok

fehirdi, sua at han spurdi engan lærdan mann aat er i var þrondeimi ok eigi

hælldr korsbradr en adra, ok þa ralt han Pal byskup fra byskupstolenom i

Biorgwin, ok sælte i stadenNicholas Petrs son. Nu varþesse aatburdr skanimo

at marger menn mægo þat muna, ok þarf þar engar frettir till at hafwa en i

minni þeirra manna er en lifwa, olt ero þat drasor ok hegomlegh ord, er
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byskupar ok lærder inenn gera ser ok till cnskes værda, næma med false ok

suikrædom mæla þeir slik ord er allum monnum værdr vro aat, ok þat er vist

openbær syn at þeir vilia nu vera bæde byskupar ok konungar, þar sem sua

19. mykin dema fiolda
|
raa finnazst i gægn þeim ok þeirra bodorde. Sua hafuum

ver ok hayrt þa þat mæla, at þeir kalla konunga stadfæst hafwa ser þessar

giæfuer. Sua kallazst þeir ok hafwa iiriuilegia pafvva tiU þeirrar samo stad-

fæsto. En ver ætsluni vist þessa luti med lygi framborna, en þat atþeir hafwa

nokor sannyndi till, þa lata þeir fram firir oss j fiolda ok lata sea ok ranzsaka

med hueríum hætte þat er; finnazst þeir lutir þar j, at þau bref ero retlega

fengen ok med skynsænidar atkuædom ok med allum þeim lutum, er skyrir í»

decretis ædr in sacrís legibus , þa er þat rett at konungar hallde huer æftir

annan, er med skynsæmd hæfuer været skipat ok nicd retto hæfuer beizst.

En æf beizst hæfuer været mote heilagra laga sætningh ædr adrum hælgum
ritningum ædr flærdsamlægom slogdom ædr nied skadasamlægre agirnd, þa er

þat retlæght, at hof ok sannyndi rindi aftr bæde flærd ok vhofne, þui at sua

mæler siolf regla ok skipan heilagra laga: „Rescripta que contra ius fuerint

impelrata, nisi talia fuerint quœ illis quibus data sunt prosint et nullo obsint,

nullius momenti esse censentur." þat er at skilia a vara tungu; „Bref þau, er

med flærd verda aflad mote heilagre ok loghlægre skipan, þa eigu þau at vera

ænskes værd, nema þau se aflat, sua at engom se skade j ædr tion en hinum

se þo gaghn aat er fær." En mæler Gregorius pafwe annat sin i Registro

sinu, sua sem segir in .xxt. causa, questione secunda, i þui capitulo er sua

mæler: „Imperiale constitucione sancitum est aperte vt ea quœ contra leges fiunt

non solum inutilia sed etiam pro infectis habeantur." þat er at skilia a vara

tungu: „sua er stadfest j hælgo loghmale af keisara hende openbærlega, at þeir

lutir, er aflader værda mote hælffum sætningum, þa skolo eigi at eins þeini

vnyt vera er afla, næma hælldr demazst i þui nidrfalle sæm alldre hafue afl-

ader veret." þni at en mæler sua i þeirri samo ritningh: „AW dampnosa ftscn

7iec iuri contraria postulari oportet." þat ei- at skilia a vara tungu: „Engra

luta skall þeirra beiilazst med stadfæsto, er annathuert sc skade konunglegre

fehirdslu ædr
j gæghn loglegre skipan." En mæler Simplicius pafwe in .Ixxiiij.

causa, ok þo i morghum stadum adrum in decretis mæla med hinum sama

hætte, ok kuæda sua aat orde: Preuilegium nieretur omnino amittere, qui sibi

permissa abutilur potestate." þat er at skyra a vara tungu; „Sa er med allu

20. væ(r)dr
|
atlaatasitt preuilegium, erhanvill þess noyta nicd aflc ok kappc, er

honum værdr veitt mædr niilldi ok gotzsko." En mæler Constantiiius keisarc

sua i þeirri samo ritiiingh, er niest vællde hæfuer gæfuit været heilagie kirkiu

iardlegra konunga: „Rescripta contra ius licita ab omnibus iudicibtis prcecipimus

refutari, nisi forte sit aliqvid quod non lœdat et prosit petenti.,, þat er at skilia

a vara tungu: „þat bioduin ver allum hofdingiuni. al fiiirdomaoll brcf er fengen

værda mote loghlegum sætningum, nænia þau se sua eor, at cngom nianne

stande mein af ne skade, ok se hinum þo gagn aat er fenget hæfuir." En

mæler sua regla ok skipan laga: „Ea que sub recepcione vel falsis precibus for-

sitan inpetrantur nullum supplicationibus possunl ferre rcmcdium." þat er at

skilia a vara tungu: „Aller þcir lulir. er afladcr værda med flæidsamlegra

vcl ædr suiklæírhrc beidslu, þa mægo cnga nylsæmd gæfua þeim cr fenget

liafwa." En mæler annat sin heilaght loghmal i hinni samo ritningh: „Rescripla
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siue sint annotaciones sitte pragmalice sanctiones, expressam debent hahere in

se condicionem si precum vertantur. Mendax enim precator hoc debet carere

impetralis et quibus scripta diriguntur sunt puniendi, si precum mendacia vene-

rint argui." þat er at skilia a varatungu: „011 bref ædr adrarstadfæstor eigu a

ser skiluisilegh mork, atþeir se aflader med beidzslu ok sanlegom bonom, þui

at flærdsamr ædr lygin beidzslumadr a at tyna þui er han hæfuir fenget med

flærdsamlegri list. En þeir ero vist ræfsingar værdir, er flærdsamlegh bref ero

till send, æf þeir vilia eigi ræfsa lygilega flærd." En mæler Constantinus

keisare annat sinni i þeirri samo ritningh: „Puniri jubemus decem librarum

iudices qui metuerint precum argui falsitatem." þat er at skilia a vara tungu:

„þeir hofdingiar er eigi ga at ræfsa flærdsamlcga bcidslumenn, þa biodum ver

at þeir giallde i skatt .x. pund guUz firir sina vrokt." En mæla þeir i samo

ritningh Theodosius kcisare ok Valcrianus keisare: „Et si legibus consuetanium

sacrum oracultim mcndax precafor attulerit , careat penilus impetratis, et si

minima mencientis inuenitur improbitas eciam severítati subiaceat iudicantis.

þat er at skilia a vara tungu: „þo at vælin beidzslumadr hafue fenget bref, ok

stadfæstur þær sæm loglegar þikkia vera, þa skall han þo tyna med allu, æf

med nokore flærd ero aflader, ok æf han er funnin med þeirri lygi er stor

skade stcndr af, þa a han at liggia vndir hardum domc refsingarmanz." En

mæler Constantinus kcisarc vm þat sama mal: „Si qua beneficia sine die et

21. consule fuerínt \
deprehetisa auctorilale careant." þat cr at skilia a varatungu:

„þo at þau brcf se er retlega se aflad ok þarnazst þau skiluislegan dagh ner

þau varo gor, þa skolo enskcs vera værd." En mæler Siluius pafue vm þat

sania mal in .xxv. causa qttestione secunda, ok tækr sua till ordz: „Sic decet

fidem sanctortim paírum in ecclesia seruari catholica, vt quod habet amittat,

qui inprobabili temerítate quod non accepit asumpserít." þat er at skilia a vara

tungu: „Sua byriar at vardueita rellæte hcilagra fædra i heilagre kirkiu, at

sa cinhucr, er sealfuer hæfucr vptækit till nokorar nytsæmdar einahueria stad-

fæstu er han mæge cigi syna med skiluislegre dirfd ok menzsko, þa late han

þat allt, er han hæfuir." þesser lutir aller ernuhafuum ver talda huartuæggia

skilningh hcilagra loghmala ok sealf decreta, þa ero oll skrifuad i einni bok

med adrum morghom demum þcim sæm þessom domom bera fullt vitni med

opnum stadfæstum, þo at þau se nu eigi her scrifuod. En þesser lutir ero

ritader ok fylltir till varar tungu, at þcir er eigi skildu mædan j bokmale stod,

at þo skili þeir nu sidan er ritningh er framlæsen a vara tungu, huart sæm þeir

ero lærder ædr vlærder, okvirdinu huer j hugh ser med sannyndum, en eigi med

grimleik(grunleik?), huadan su vro er er nu er i lande varo, medþui at þeir

lærdermenn varir, er vpp hæfuia þessa vro kenna konunge at hannvill kristni

spilla. En aller lutir ero sua lill þydingar drægnir, sem rett skilningh malsens

stcndr, þo at sumir lutir hafua annur ord a atkuæde hælldr en latino sealfre

gægnir i þydingu. En æf sa er nokor er þat sægir, atverhafuum eigi þcssa luti

till rettrar skilningar flutt, þa leiti han, æf han vill, vidr oss, ok lata ser sidan

skiliazst, æf ver faam honum med skynsæmd suarat, þui at eigi þikiumzst ver

þcssa luti till kapps hafua gort vidr einhuern, næma hælldr firir naudsyniar

saker ok færa vm rott en skilningin sealf vill hafua æftir er ranzsakat, ok ma

uu marka huart helldr vælldr at konungr kallar till þess, er þeir eigu ok þeirra

semd vndan þeim kippa, ædr þrætta þeir till konungs somdar ok vilia vndan
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dræga ok geia konungiiiii sonidarlausan. En æf þeíse vro kan i villur at

snuazst, seni ofliklæfíht er nu till, þa er þess von at þædari konie enn villn

ok kristnispell, sæin fj r hæluer koinet, þui al eiffi vitum ver þau niorgh dönie,

at konunganner hafue viliur vphafdar, heildr vituni vcr þau morgh deme, at

22. konunganner hafua nidríældar
|
villunnar en byskupannir vphafdar, sua sæm nu

ma heyra nomfn þeirra, er villumenn hafiia værit nied yinsum hattoin.

Su hin hæsta ok hin mesta villa er þeir gerdo a Jorsalalande, Anna ok

Kayphas byskupar, þeir er firidemdo gud sealfuan, ok eggiado tiU þess mugli

ok margmenne, at han skilidi dræpin vera, þo at þeir sæ vm daga hans iær-

teignir, þær sem han gerde, bæde at han gaf blindum syn ok reinsade likþra

ok gaf daudum lif med niarsfallegom adrum iærteignum, ok virdu þeir honum

þat till illuirkia en eigi til goduirkia. Herodes konnngr i Galilea, Pilatus iarll

i Jorsalaborg mælto han vndan dauda lOk kuadozst eigi finna loglegar saker

a hendr honum, þær sem han være dauda firir verdr. Byskupanner bader samnado

saman fiolda ok fafrodom mugh ok kuadozst tynazst inundu rett bodord firir

folkeno, æf eigi være Kristr dræpin. Folket trudi þeim sæm lærefædrum en

eigi sæm villumonnum, ok var sua flutt þeirra bodord. Sua ok sidan er postular

guds hafdu bodat kristni vm allan heim ok kristni tok at styrkiazst ok stad-

fæstazst, þa gerduzst byskupar villumenn, ok ero þau en j dagh nokor lond

heidin, er byskupannir spilltu kristni firir villu saker. Sua sæm Arrius byskup

j Alexandria, er snere allu folke till villu ok fra kristni, ok er hans byskups-

domr allr j dagh heidin ok myndi þa villa hafvva genget vm allan heim, æf

eigi hæfde Konstantinus keisare mote honum snuzst med þeim byskupum er

gæta villdu rettrar triiar, ok var han firirdomdr. þa var Macedonius en j

Myklagarde er snere allu folke lill villu, þar till er Theodosius keisare snerezst

j niole, ok var han sua tírirdomdr. þa var Kcstorius byskup en j Myklagarde

er allt folk vilti, þar till er Theodosius hin yngre snærezst mote honum mædr

mykluin fiolda ouiltra byskupa, ok var han sua firirdomdr. þa var Eodex

abote en i Myklagarde er folke snere till villu, þar till er Marcianus agætr

madr ok mykill hofdingi snærezst inote honum, ok var hans villa sua nidrfælld.

Nestorius byskup i Alexandria varde þetta mal ined abota ok sagde sua, at

han baud rett bodord, ok varo þeir bader firirdemder vndir hofdingia. þa var

Makarius byskup i Antiokia er allu folke kom till villu, þar till er Justinianus

23. keisare saronade saman retlatom byskupum ok var |
hans villa nidrfælld. Marger

varo adier byskupar villumenn þeir sæm kristni spilltu, ok ver vilium næmlna

med skiotre talu, sua sæm varo Socianus byskup i Gallo-Grecia ædr Donatus

byskup i Numidia, en han villti nalega þiidiungh heims, ok (ero) flester aller

en heidnir i dagh firir hans bodorda saker. En Pricianus var j Spania ok

snere folke þar till villu, þa var Nonacus cardinalis villumadr i Rumaborgh,

þa var Appollinarius byskup villumadr, þa vár Lucilerus villumadr, þa var

TertuIIianus profuastr villumadr, er tungu hæfuer haft suikalazsta allra villu-

manna, þa var Pelagius nuinkr villuinadr, þa varo þeir byskupar villumenn

Theodosius, en annar het Gayanus, er bader varo ein dagh vigdir till byskupa

ok vurdu sidan villumenn.

En þo at ^er liafuem þessa tallda, þa ero marger vnæmfndir þeir sæin þa

varo villuinenn ok nijkill stod skade af þeirra villu; en var sa ein vestr er

niæstr stod likade af er iVicholas Aduena var kalladr, er var læresuein drotten*
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sealfs ok sidan var byskup a Serklande, ok er nu kalladr Maumett, ok stendr

8u viUa sua hatt, er hanbodade i sinum byskupsdome, at nalega annar hælfuing

heims truir a han ok kalla han gud vera. Ver hafuum halzste marga þa lærda

menn lalda er villa hæfuer afstadet, þo at ver vitim fleiri. En ver hatuum firir

þui þessa luti talda, at menn skili þat ok viti. at optar hæfuer villa komet af

byskupum en af konungum. þui at eigi munu þeirþa konunga almarga hitta,

er villa hæfuir af stadet, þui at konungar reda iæmnan vm riki sitt, vm kon-

ungdom sin ok vm varner firir londom sinum. En byskupar ero till þess

sættir, at bioda tru ok kristni, huart sem þeir telia i kirkiu ædr a þingum, þa

telia þeir þat firir folke, at þui skall allu fylgia er þeir bioda, ok kalla þat

ranght ok mote kristni, æf eigi er allt æftir þui gort sæm þeirtelia. Ok finn-

azst firir þui stundum villumenn i þeirra flokke, at eigi hafua þeir iæmnan rett

at eins bodord framme haft, sua sem ver hafuum nu nokora næmfnda al þui lidi,

þo skolo menn þat vita, at eigi hafua þesser villzst aller med einum hætte,

hælldr hafua þeir iammarga villistigu genget sæm nu hafua været næmfndir till,

þui at j þa villistigu fæll annar er ei fæll annar. En iæmnan hæfuir villa aftr

været rundin med afle ok rikdome godra manna, þægar honhæfuer været med

nokoro afle vppreist. En þau ord, er ver hafuum samansætt af ritningum

24. heilagra boka ædr skipan hcilajrra loffhmala, þa hafuum ver eigi firir þui
|
gort,

at lærder menn skolo þar nokora suiuird af taka ædr heilagh kirkia nokorn

ostyrk ædr nidrfall af liota, hælldr hafuum ver firir þui þessa luti ritada ok

flutta vndir skilningh varar lunffu, at þeir er vfrodcr cro, ok adr gengo vm

elika luti villir, þa skili nu till fullz ok viti till sannynda, huorsu slikum lutum

er skipat manna i niællim i hcilagre ritningh, ok huorsu þat a at standa. Nu

latet laust vhof þetla er veret hæfuer vm ridirmanna i mællim ok veret huar-

tuæggia retlcr vidr adra, þui at þa hafua huarir sitt frælse, cr æftir þui fer cr

stendr i heilagre ritningh. En huarir sem ifuir þat vilia stiga, þa hallda þeir

a rangyndum ok man huarluæggia þeim aftr rinda gud ok godcr mcnn ok

sanzsyni. Nu aller þcsser lutir, er ver hafuum ritat ok vpp læsit vm iayrdi

þau er lærdcr menn kalla vndir sik gæfucn vera, ædr einir huerir adrir þeir

sæm ser kuæda ymisa luti gæfna vera, þa hafwe menn nu minningh ok skil-

ningh hucrsu aat iayrdum ædr giafuum skall komazst, æf eigi skall riufuazst,

þui at sua hafua vitrir hofdingiar sett, at cigi ma lyda at hucr drage till sin

af konungdomenoni slikt er fa mætte med flærdsamlcgra vel, ok eignade ser

sidan sua sæm han hæfdi vel aflat, þui at bratt myndi þar konungdomr værda

vndir adrum monnum en eigi vndir sealfuum ser, æf þat skilldi lyda. Sua ok

adra luti, þa er ver hafuum skyrda firir ydr, þa hugleidi mcnn med godre

skilningh, huartuæggia vm kirkiu vphalld ædr lydni vidr konung sin, ædr vm
rangflutt bann ok stormæle, þa mpgom ver þat rædazst firir synda vara saker

ædr kinroda þan er ver liotum af þui adru folke, er spyr till þeirrar suivvrd-

ingar er varer lærder menn geravidr oss. En þathafuumver eigi at rædazst, at

ver værdem af gudi rangdomdcr, þui at han domer engan annan dom en rettan,

ok þui nerre er hans rettdome till hiajpar huerium manne, er meir værdr

þrongdr med r;ingdome af monnum.

oQSc



Berigtigelse af de i Anhanget ciierpde S(eder af den

canoniske Ret.

S. 178. L. 29. f. o. „Cui illala .... obligatum" lyder saaledes: „Cui esf

illata sententia, deponat errorcm, et vacua est: sed si injusta est, tanto eam curare

non debet, quanto apud deum et ecclesiam ejus tieminem potest iniqua grauare sen-

tentia. Ita ergo ea se non absolui desideret, qiia se nullatenus perspicit obligatum."

Decreti P. U. Causa XI. Qvæst. UI. c. 46.

S. 178. L. 87. f. o. „temerarium jicdicium .... tioceat'^ lyder saaledes:„ Te-

merarium judicium plerumque tiihil nocet ei, de quo temere judicatur. Eiautem, qui

temere judicat, ipsa temeritas tiecesse est ut tioceat.^ Decr. P. II. C. XI. Qv. III. c. 49.

S. 178. L. 39. f. 0. ,,Qrid obest .... sentencia" lyder saaledes: „Qvid

obest homini, qvod ex iUa tabula non vult eum recilari (tabula vult eum delere r.

/.) humana igtiorantia, si de libro viuorum (viuentium v. l.) non eum delet iniqua

conscieníia.'' Decr. P. II. C. XI. Qv. IIL c. 50.

S. 179. L. 5. f. o. „illud nontemere .... injuriam" lyder saaledes: „lUud

plane noti temere dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematiz,atus injusle,

potius ei oberit, qui facit , qvam qui hanc patitur injuriam." Decr. P. II. C. X!.

Qv. III. c. 87.

S. 179. L. 12. f. o. „Si quis non . . . .teneri" lyder saaledes: „Si quis non

recto judicio eorinn, qui prœsunt ecclesiœ, depellatur et foras mittatur, si ipse non

ante exiil, hoc est, si tion ita egit, ut mereretur exire, tiihil lœditur ineo, quod non

recto judicio ab hotninibus videlur expulsus. Et ita fil, ut interdum ille, qui foras

mittitur, ititus sif, et ille foris , qui intus retineri videlur.^ Decr. P. II. C. XXIV.

Qv. III. c. 4.

S. 181. L. 6. f. o. „Hanc consona .... digtius sit" lyder saaledes: „Hac

consotia sanctis patribus diffinitione sancimtis , tit qui sacris nescit obedire canoui-

bus, nec sacris admitiistrnre, tiec comtnutiionem capere sit dignus altaribus." Decr.

P. II. C. XXV. Qv. I. c. 13.

S. 181. L. 22. f. o. „Sepe per regnum .... cotilernntur'^ lyder saaledes:

„Sœpe per regnutn terrenum coeleste regnum proficit , ut qui intra ecclesiam positi

contra fidetn ef disciplinam ecdesiœ agutit, rigore prinripum conferantur." Decr.

p. n. c. xxni. Qv. V. c. 20.

S. 181. L. 28. f. o. „Cognoscant .... suscipiunf lyder saaledes: ..Cogno-

scant principes seculi, deo debcre se rationetn reddere propter ecclesiam , quam a

Ckristo tuendam sttscipiunt." Decr. P. II. I. c.

S. 181. L. 32. f. o. Res omnes .... auctorifas" lyder saaledes: ,/Jeí autem,

humatiœ aliter tuta csse non possunt , ttisi qua- ad diuinam confessionem pcrlinent

et regia et sacerdofaJis defendal auctoritas.' Decr. P. II. C. XXIII. Qv. V. c. 21.
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S. 184. L. 1. I. o. Filii* .... diffeianl" lyder saaledes: „Filiis cel nepo-

tibití ac honestioribus propinquis ejus , qiii construxil vel ditauit ecclesiain, licitum

sit hanc bonœ intentionis kabere solertiam, ut si sacerdotem seu ministrum aliquid

ex collatis rebiis prœuiderint defraudare, aut cominonitionis honeslœ conuentione

compescant , aut episcopo vel jitdici corrigenda denuntient . {Jiiod si talia episcopus

agere tentet , metropolitano ejus hœc insinuare procurent. Si aulem metropolitanus

talia gerat , regis hcec auribus iniimare non dilferant." Den. P. II. C. XVI. Qy.

VII. c. 31.

S. 184. L. 40. f. 0. „Abbatem .... ordinari'" lyder saaledcs: „Abbatem in

monasterio illuin volumus ordinari, quem sibi de sua congregutione et monachorum

electio, el possessionis dominus, et, qitod magis observanditm est, ordo vilœ ac merilum

poposcerit ordinari.'' Decr. P. II. C. XVIII. Qv. II. c. 4.

S. 185. L. 3. f. 0. „Decernimus .... ordinari" lyder saaledes: „Decemimus,

ut quaindiu fundatores ecclesiaruin in hac rita superstites extiterint (fuerinl v. l.),

pro eisdein locis curain fpermittantur habere (fhabeant v. l.) solioilam, atque rec-

lores idoneos in eisdem basilicis iidem ipsi offerant episcopis ordinandos .... Qvod

si spretis ejusdem fundatoribus rectores ibidem prœsuinpserit episcopus ordinare, et

ordinationein suain irrilain nouerit esse , et ad verecttndiam suam alios in eoruin

loco, quos iidein ipsi fundatores condignos elegerint, ordinari." Decr. P. II. C. XVI.

Ov. VII. c. 32.

185. L. 28. f. o. I Citatct „Hic distinguendum .... propriis" læses: „rel

quid non. Habent ius etc." Decr. P. II. C. XVI. Qv. VII. c. 30.

S. 187. L. 33. f. o. „Preuilcgium .... potestale" lyder saaledes: „Nam priui-

legium meretur amittere, qui permissa sibi abulitur polestate." Decr. P. I. Disl.

LXXIV. c. 7.

S. 187. L. 38. f. 0. „Rescripta .... petenti" lyder saaledes: „Rescripla,

contra jus elicita, ab omnibus judicibus prœcipimus refulari; nisi forte aliquid est,

quod non lœdat alium, et prosit pelenti." Decr. P. II. C. X.XV. Qv. II. c. 15. af

Ueiserne Tlieodosiiis og Valentinianus.

S. 187. L. 43. f. o. „Ea que .... remediuin" lyder saaledes: „Ea vero, quœ

subreptione vel falsis precibus forsitan iinpetrantur , nullum supplicantibus ferre re-

medium.'' Decr. P. II.' C. XXV. Qv. II. c. 16.

S. 187. ned. L. „Rescripta .... argui" lyder saaledes: „Rescripta, siue sint

adnotationes siue pragmaticœ sanctiones, expressam debent in se habere conditionem

:

si preces veritate nitantur. Mendax enim precator debet carere impetratis ; et qui-

bus scripta dirigunlur, sunt puniendi, si precum mendacia vetuerint argui.^ Decr.

P. II. I. c.

S. 188. L. 9. f. o. „Puniri .... falsitatem^ lyder saaledes: Puniri jubemus

decem librarum auri mulcta judices, qui vetuerint precitm argui falsitatem." Decr.

P. IL 1. c.

S. 188. L. 13. f. o. „Et si legibus , . . . judicantis" lyder saaledes: „Et si

legibus consenlaneum sacrum oraculum mendax precator attulerit, precator careat

penitus impetratis ; et si niinia mentientis inueniatur improbitas , etiam severitati

subjaceat judicantis.^^ Decr, P. II. I. c.
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liykedens Domine 178.

Donatus. Biskop i Nutnidia 189.

Drager (fluíídrekar) 19.

Drikkelag (snnisaptis (Iryivki)ir) 80.

Dronning 83. 98. 131-133. sal med

Kongen iil Shjrelse og Landsforsvar

1'29.

Drnkkenskab 7. 81. 84.

Dyrene lœre Menneskene at benylfe Aars-

fiderne 12-13.

Dörrogter (durvöror) 66.

Ebron, Hehron, Stad i Palœstina 149.

EjTÍptaland, Egypten 96. 97. 99. 101.

122. 12S.

Efi^iptani pnn, Eíjypter 126.

Ekhorn (íkorni) 27.

Elena (Helena), Keiserinde 100. 102.

Ely, Yppersleprœst i Ismel, hans Sön-

ner Finies og Ofni 177.

Emanuel Grœkernes Keiser (Girkja

keisari) 19.

Engle 110. 142. 159. deres Skahelse,

Oprör med Lucifer og Fald 111-112.

Hovedengel 172.

Eodex (Eiityches?), Abhed i Constan-

tinopel 189.

Eremiter 23.

Erkebiskop 64. 83. 184. 186.

Erkebiskopssfol, dens Oprettelse i Norge

186.

Erknselr, et Slags Sœlhund 41.

Ester, Dronning 98. 101.

Etangelister (ffuðspjallamcnn) 120.

Ezekias, Juda Konge 127.

Eysteinn Ilaraldssonr, Norges Kon-

ge 186.

Eysteinn, Kg. Inge Haraldssöns Ka-
pellan og Fehirder, siden Erkehiskop i

I^idaros 186.

Falke (valr), t Mœngde paa Grönland,

ogsaa hride 43. Jagt med Falke eller

Höge IS.i.

F a 1 1 j ö k I a r, el Slags Hariis i Grönlands

Hav 40.

F é ii i r ö i r, Shatmester 186.

Fiskreki, et S'ags Htal 29.

Flettugrjót, Slyngestene? 90.

Flettuseir, et Slags Sœlhund 41.

Fleygig^aflak, et Slags Kastespyd 86.

s. Gaflak.

Flod og Ehhe (floiðar) 13-14.

Fodangler s. Hœrsporer.

Fodskammei (fótskemill) fvran Kon-

gens Sœde 67.

Forskandsninger paa Skihe 86.

Forsvarsvaahen 87.

Fredelighed (friðsemi), een af de fire

Systre, soni vare Vidner til Pagten

mellem Gud ogAdamí06. som afsagde

Adams Dom 108-110. er tilstede i

Guds Domme 122.

Fœngsel (dýblissa) 97.

Ftestninger , deres Angreh og Forsvar

87-91.

Gaflak et Slags Kastespyd 86.

Galilea 168.

Gallo-Græcia, Gallatia, Landskah i

Lille-Asien 189.

Galter, Mœnd blite til Galter af For-

fœrdelse 27.

Gayanus, Biskop og Kjœtfer 189.

Geirhvalr, et Slags Htal 29.

Geistlighed , den norske Geistligheds

Fordœrvelse 177. belyver Kongen hos

Paven 178. henytter Bansœfte'sen uref-

færdigen 179. Geistlighedens Begjœr-

ligked 180. Gcisfligkeden har oftere

vakt Kjœfferi i Kirken 189. 190.

Gelboe, Fjœld i Paltestina 158.

Gcl asi us, Pave 178.

Giftige Dyr (eitrkvikcndi), kunne ikke

lere paa Irland 21.

Gjester (gestir), en köiere Klasse af

Huskarle i Kongens Hird 59. Oprin-

delsen til deres JS'avn 59. deres PUg-

ter og Retlighcder 59-60.

Gladel, gladiel, et Slags Spyd 84.

not. 3.

Glafja, Glefja, Gíavind, et Slags Spyd

84. 88.

13^



196

Glus, hedl, anvendt til Fœslningers For-

svar 90.

Glumelaga, Kluster i Irland, n<« (ilen-

dalough, opr. Gleanndaloch, ved Aron-

more, ct, of Wichlotc 25.

Golia ((íoliath), Kœmpe 154. 155.

Granselr, et Slags Sœlhund 41.

Gratianus, Decrctalernes Orduer \b'ö.

Gravsvin (grafsvín), et Slags Mur-

brœhher 88. 89. 90.

(íregorius, Pave 33. 35. 178. 181. 187.

hans Dialngus 33. 35.

(iríma, et Slags Ilovedbedœhning for

Hesle 87.

Grœs gange, gode paa Grönland 44. 46.

(írœnaland, Grönland 15. 18. 21. 33.

38. dels ISatur og Freiniringelser 42-

49. hrorfor man seiler did 42. hvilhe

Varer did fiires og derfra hentes 42.

Kornarl 42. Landet rimelignis Fast-

land 42. Landdgr 43. Marmor 43.

Landet chrislcnt og udgjör cl llishops-

dömme 43. godl Grœsland 44. A<r-

ringsmidler 44. Vvirligl 44. 46. Be-

liggenhed i den nordligc holde Zone

45-46. I^ordlys 46-48. I.andct reir-

godl 48-49.

Grœnlandshöí, Ilarene oin Grönland

18. underlige Shabninger og andre

Mœrhelifjheder deri 38-41.

li lœnlcndingar, Grönlœndinger , de

norske Beboere af Gronland 18. 40.

41. 44.

Guds frygt , al Visdoms Ophat 4. den

försle Belingclse for al Swdelighed

80. 94.

Gudstjeneste 5. 92. 128. 135. 136.

Guldhalve, dyrhede af Israelilerneí22.

Gyðingar, Jöder 100. 101. 102. 123.

(í y ö i n g a - V c 1 d i , Jödelan d , Pahcslina

100.

Ilaandgang, at gaa Kongen lil Uaan-

de 67.

HaandgangneMœn d, forshjellige Klas-

ser af dem 57-64.

Ilaandtvwlning för luan gaaer lil

Bords 82.

Haiir, hrorlcdes shjœrcs 66.

li a l'g e i' ö i n g a r 1 8. Bcshafl'enhcdcu her-

af 39.

llaf'gula, et Söuhyre 32.

Ualrkitti, et Slags lítal 30.

II a fs t r a ni h i, et Söuhyre 38.

1 1 á I o g a 1 a n d , det n uvœrende Nin-d-

lands Ainl , lilligcmed Slörstedelen af

dcl nuv. Senjens og Tromsö Fogderi.

^ariicl gili eflerhaanden over lil Hál-

galand, Ilclgaland, Ilelgeland,

hrilhct endiiu cr Bcnœrnclsen paa Land-

shabels sydligslc Deel 16. 17.

Ilamp 66.

Ilandelsfellig 9. med Gud og Ilelge-

ner s. S.

Ilandelsreise , hrorlcdcs man lil dcn

shal indrelte sig 8. dcn behvemme Tid

til at foretage den 51-54.

Ilarer (licri) paa Grönland 42.

Ilarpe 153. 154.

Ilavfruc s. Margygr.

II II r-Iis i Griinlands-llar, dcns Beshaf-

ftnhcd 40.

II al (h.-ltr) 66. 92.

Ilerodes, Konge 168. 169. 173. 189.

Ilcrrer, hvilkc saa hunnc haldcs 63.

Ilcst 84.

Ilestcbrgnie (hcstbrynja) 87.

Ilestepandscr (kovcrlúr) 87.

Ilestcsho 84. 87.

Ilestetiii 87.

Ilevn 77. 94.

Hieronymus, Kirkefader 179. 181.

Ililsen og Tiltale, til en Fader 3. til

Kongen 67. 82. man shal lillale Kon-

gcn i Flccrlallet, men tale om sig selv

i KnhelttaUet 69. 92. Grunden hertil

70-71. llilsen til Kongen om Morge-

nen 81-82.

Ilimmellegemc rnes Gang 7. 10.

Himmelslrög, lliiHiiielbcllcr, Z.oner 45

-46. 49-50.

Iljort, löber kun hah saa Imrligl som

Renen 20.

Hird, Kongens , biir rœre en Sholc for

gode Sœder og Slebenhed 56. er dct
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ihke altid; Aarsager hcrlil 57. 72. for-

skjellige Slags Tjeneste og TJeneste-

niœnd i Hirden 57-64. Hirdens Sam-

fund (löfTuneyti) 67. Hirdsœder 79-

96. fölge Kongen til Kirke 81. vœre

tidlig oin Morgenen i hans Herberge

81. fölge Kongen naar han til for-

nöie sig 82. ikke tidlig om Morgenen

slaae sig paa Æden og Drikkcn 82.

Orden, naar Kongen gaaer til Bords

82. tale sagte ved Bordet 83. vogte

sig for at blive drukken 83. Höflig-

hedsbeviser indbyrdes 83. Rylterövel-

ser 84. Fegteövelser 84. flere Vaa-

benövelser og Krigskunster8D-9i. Klog-

skab (mannvit), gode Sœder (siðgœði)

og Slebenhed (hœveska) nðdvendige

Egenskaber for dem dcr fœrdes i Kon-

gens Hird eller med Hövdinger 91-96.

Exempler til EftSrligning og Advarsel

for dem, der Irœde i Kongens Hird

96-102.

/ítr dínœnd (hirðmenn) 62. Navnets Be-

tydning 63. Vigligheden af deres Stil-

ling 63. beretfigede lil Herre-Navn

63. bör udmœrke sig ved Sœdelighed

og sleben Opförsel 63-64. benœvnes

Riddere 64. Riddere og Hirdmœnd ere

Kirkens Hœnder 176. Hirdmœndkunne

vœre Kirkens Bestyrere 183.

Hítárdalr, Dal i Myre-Syssel, Vester-

landet paa Island 38.

Hjœlm (hjálmr) 86. 88.

Hjœlmvisir (andlitsbjörg) 88.

Hnísa, et Slags Hval 29.

Hnýðingr, et Slags Hval 29.

Hof, Hofsœder, Hofvœsen s. Hird.

Horehus (pútnahús, portkvennahús)

80. 92.

Hoser, Buæer (hosur) 66. 87.

Hovedrœnker (höfuðvélar) , de 7, af

hvilke Lucifer benyttede sig til at svige

Adam og Eva: Avind (öfuiid), Had

(heipt), Underfundighed(s\<Egb^, Falsk-

hed (flærð), Overmodighed (yfirgirnd),

Gjerrighed (sinka), sandselig Begjœr-

lighed (lostasemi) 112-113.

Hrafnhvalr, et Slags Hval 29.

Hrosshvalr, et Slags Hval 30. 31.

Hue (húfa) 66.

Hulfr s. Beinviðr.

Hundreder , slore og smaa (hundruð

tólfrœð, hundruð tírœð) 14.

Húnkastali, höreude til Krigsskibes

Vdrustning 86.

Huskarle (iu'iskarlar) Kongens 57. de-

res forskjelliye SliUing og Forretninger

58. Fordele ved denne Tjeneste 58-59.

Huskarle, som ikke ere bordfasfe hos

Kongen 60. som have Veitsler af Kon-

gen 60. deres Forretninger 61. hvor-

for man tager Tjeneste som Kongens

Huskarle 61-62.

Húskarls gjöld, sœregen Bod af een

Mark Guld, som Kongcti tager for sin

Huskarls Drab foruden Thcgngilde 58.

Hvaler, forskjcllige Slags i Havene om

Island 29-33. i Havet om Grönland

40. 41. Kjödet Nœringsmiddel paa

Grönland 44.

Hvalstand, brugt til Knivskafter og

Brikker 30.

Hvítingr, et Slags Ilval 29.

Hœrsporer (hersporar), Fodangler 86.

Hör 66.

Höviskhed (hœveska) 91-92.

Jacob, Pafriarken 126. 132.

Jagt, paa Skier 20. med Höge og Hunde,

en Fornöiclse for Konger 135.

Jarl 64.

Jericho, Stad i Palœstina 122. 124.

Jesus, Christus, hans Overbærelse med

Kvinden, der havde syndet 123. med

Peter, der fornegtede ham 124. 125.

med Röveren paa Korsct 125. opvœk-

ker Lazarus 128.

Jesus, Sirachs Sön 139.

ígulkðttr, en Maskine benyttet tilFœst-

ningers Forsvar 89.

II d, dens forskjcllige Beskaffenhed 33-35.

omgivcr Jordhrcdsen 47.

Indíaland, Indicn 19. 102. Bog otn

defs Undere 19.

íngi Haraldssonr, Norges KongeiSQ.
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Inistlodian, Ö i Sueii Logliri (Louo;li

Ree), Longford ct. i Irland, shrives

rettest Inis-Cloghran, nu sœdvanligviis

Inchclorin 24.

Inhisgluer, Ö i Irland , en af de fre

Arran- eller St. Brandans-Oer i Gal-

way-Bugten, rimeligviis Inishere, den

sydligste 23.

Joab, Kong Davids Uœrförer 160. 162.

164. 166-167. 170. 171. 173.

Job, hans Fristelse 36. 37.

Johanncs Baptista 168.

Jón, Erkebishop i Fiidaros 186.

Jonas, Profet 126.

Jonathas, Sauls Sön l.í5. 158. 159.

Jorden, detis Form 16. 47. den er le-

vende 33. omgiven af Ilav, og detle

igjen af Ild 47.

Jordegods, Nylten for Ilandelsmanden

af at lœgge en Deel af si.i Kapilal

deri 9.

Jordskjœlv (landskjálftar), paa Island

33. deres Aarsag 34-35.

Jórsalaland, Palœstina 15. 16. 182. 189.

Jórsalir, Jórsalaborg, Jerusalem 57.

159. 162.

Joscph, Exempel paa Retshaffenhed og

Ydmxjghed 97. 99. 100. 101. 102.

Josva, Israels Anförer 122.

Írland 18. 21-28. 141. uden gifiige

Dyr 21. Folhet grumt og usœdeligt,

men godt mod hellige Mœnd 21. Vand

der med forstenende Kraft 22. Kilder,

som forandre Farver 22. flydende

Ilolme 22. Ö, hvor Lig ei raadne 23.

Ö, hvor higen döer 23. 0, hvor Djœv-

lene have Magt over den halvc Deel 23.

Menneske med Manke fanget 24. Kirke,

i hvis Kirkegaard intet Ilundyr kan

leve 24. Æbler med lœgende Kraft

voxne paa et Piletrœ 25. Stad under-

gaaet fordi en uretfœrdig Dom der var

afsagt 26. Mennesher forvandlede til

Ulve fordi de havde spottet cn hellig

Mand 27. Shib seilende i Luften 27.

Mand, som ingen kunde see paa uden

at lee 28.

1 s a i a s ( Esaias) Profet 127.

ísland 15. 18. 21. 28. dets Natur 33-

38. Ildens Raseti (eldsgangr) der og

Jordshjœlv 33. Den megeti Is dcr , en

Fölge af Grönlands Nœrhed 33. Ilden

paa Islnnd af en dud Natur 33. det

samme Tilfœldet med Vandet i nogle

Kilder 34. Ilehcdes Pinselsteder i

den underjordishe Ild og andre Sleder

der paa Öen 35-36. Ölkildcr 37.

Islandshaf, Havet omkring Island, Sö-

dyr deri 28-33.

Israels Folk 98. 99. 122. 126. 147.

Israels Land 98.

Judas 122. 125.

Justinianus, romersk Keiscr 189.

Justinu's, dcn hcllige 142-144.

Jœrii, lilfört Grönlatid 42.

Jœrnmtilm s. Kauði.

Jökler paa Grönlaird 48-49.

Kain og Abel 154. 173.

A' a n n iker'l'i. 1 86. dcres Opkomst i Norge

186.

Kapcllan (Uapalin), Kongens 186.

Kappe (yíirhöfn, skikkja) 66. 92. shal

aflœgges, naar man trœder for Höv-

diiiger 66. 81. Aarsagen hcrtil 68.

Kardinal 177. 189.

Kastel (kastali) 86. 88. «/' Trœ paa

Hjul, el Slags Beleiringsmaskine 88.

90. 91.

K a y p h a s , Yppersleprœst hos Jöderne

189.

ifetser (keisari), rfen ro»ners/£e 100. 102.

146. 147. 182. 183.

Kertinagh, Ö i Vandet Loghcrne (Lough

Erne) i Irland, med det saakaldte St.

Patricks Purgatorium ; antages at . ligge

ikke i Lough Erne, nien i Lough Derg

strax nordenforicountyofDonegal 23.

Kevinus, Ilclgen i Glumelaga (Glenda-

lough) paa Irland; kaldes sœdvanlig

St. Kevin, ogsaa Coenigenus; Legen-

den om hans Æbler 25. 26.

Kilder (keldur), paa Island: sydende,

sprudende, forstenende 34. Olkilder (öl-
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lieldur) sammesteds 37, deres Beskaf-

f'enked 38.

Kjortel (kyrtill) 66.

Kjœtteri, oftere reist af Biskopperne

cnd af Konyerne 189-190.

K i r a n u s, irsk Helgen, kaldes sœdvanUg-

viis Ciaran, St. Kiaranus, hans Hellig-

dom i Cloena (Clonniacnoisa) 27.

Kirkefred 168.

Kirkemöde 100. 185.

Kirken, den christelige, densForhnJd fil

Kongedömmet og Stafen 171-175. 176

-190. Christus og den hellige Kirke

udgjöre eet Legeme 176. Kirkens Ejen-

domme skulle erlœgge Skat til Konge-

dömmet 182. Kirkens Indfœgter skulle

anvendes ifölge deres Besfemmelse 184.

Kirker, deres Bygning og Besfyrelse

177. 183-185.

Kjöbmand, den rette Kjöbmand ikke

Udhökrer eller Bedrager 5. hans Ad-

fœrd i Kjöbsfœderne, og hvorledes han

bör drive sin Handel 5-9. hrilke Kund-

skaber han bör besidde 6-7. hvorledes

han bör indretfe sit Liv og hvilke La-

ster han bör skye 7-9.

Kjöbmandskab 5-56. Forberedelse til

Hirdfjenesfe 5. drives af de bedste

Mœnd 5.

Kjöbmandsvarer 5. deres hurtige Af-
sœtning 8.

Kjóbskib, defs Vdrustning 8.

Klefsan, lysfig Mand i Irland 28.

Klerk 57. 62.

Kloster 152. 184.

Klostermænd 152. s. Munke.

Klogskab (mannvit) 91. 92-96.

Klœdedragt 66.

Knœfald for Kongen 82. 92.

Knœskj œrmer (knébjargir) 87.

Kongen 2-3. hans Magt over Bige og

Folk, over haandgangne Mœnd og

Thegner, over Klerker og Biskopper

61-62. Skikke at iagttage, naar man
trœder frem for Kongen 65-72. man

skal vœre nden Kappe og Hovedbe-

, dœkning 66-68. hvorledes hilse og fil-

tale Kongen 67. man maa ikke agie

paa Andres Tale, medens man tiltales

af Kongen, og ikke spörge op igjen 69.

82. man skal filfale Kongen i Fleer-

tallet 69. Aarsagen 70-71. man skal

vogfe sig for unödvendig Vidflöftighed

72. Kongens Baadgivere (ráðffjafar)

71. fra Kongen og hans Raadgivere

kunnc Uaar udgaae over Landsfolket

74-79. Fœllessfyrelse af flere Konger,

dens Skadelighed 75-76. Kongens Magt

103. Kongen har siti Vœrdighed af

Gud 104-105. 183. kaldes Guds Sal-

fef/e (kristr dróttins) 105. 157. bör om

Naften overveie sit Riges Bedste 105-

106. skal vœre maadeholden i sitie

Domme og Straffe 106. Exemplerhen-

tede fra Guds Domme 106-110. 122-128.

Kongen skal om Morgenen gaae i Kirke

og dee'fage i Gudstjenesten 128-129.

135. hvorledes han skal bede til Gud

129-135. Kongens Forrefninger om

Dagen: at bœre Omsorg for Rigefs Sfy-

relse og dömme i vanskelige Sager 135

-136. han skal granske den sande Viis-

doni 136-139. hvad hanskal overveie,

naar han kommer i sit Dommersœde

139-144. mere om Kongens Domme

145-173. Kongens Forhold til Kirken

171. 174. 175. 176-190. Konqen er

Kirkens Hjœrte og Bryst 176. Guds

Ord indskjœrper Troskab mod Kongen

180-183. Kongen skylder Gud Regn-

skab for hvorledes han har beskjœrmet

Kirken 181. 183. Kojigen har Over-

opsyti med Biskopperne 184. har t

Norge havt Ret til at beskihke Biskopper

og Prœsfer 186.

Konungs skuggsjá, Konge Speil s.

Speculum regale.

Kornavl, paa Grönland en Sjelden-

hed 42.

Kors 98. 99.

Korsfœstelse 99.

Kotkarl (þorpari), ringe Bonde 61.

68. 80.

Kovertúr, Hestepandser 87.
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Krigskunst 84-91.

Kveif, et Slags Hue 66. 92.

Kttl, brugt i Krig 86.

Kvernsteen 89.

Kvœgavl, god paa Grönland 44.

Lafdí, Frne 97.

Langorfsljár, langskaftet Liaa, brugt

som Vaaben i Söslag 86.

Latinsk Sprog 6.

Laurcntius, den hellige 142-144. 145.

Lazarus, opvœhkcs fra Duden af Jvsus

128. 177.

Lciptr, et Slags Hval 29.

Lendcrmœnd (lcndir nictin) 62. 64.

skulle vœrc Kirkvns Arme 176.

Lco, Pave 181.

Líkþrá, Spedalskhed 32. 37.

Linklœder (línklæði) 66.

Livels Trœ i Paradis 117.

Logechag-, Vand paa Irland med for-

stenende Kraft, maaskee LoH<;nciigh

i Ulslcr 22.

Loghcrnc, V^and i Irland, kaldes nu

Lougli Krno, Fcrmanagh-rounly 23.

Logri, Vand i Irlnnd, kaldcs hm Lough

Rcc, mellem Roscommon, Longford

og yVestmeaíh counties 23. 24.

Lovböger 6.

Lorkyndigh ed 6. 93.

Lovfrœkkerier (iö<i:krókar) 93.

Loycha, Vand urist hror i Irland 22.

Lucifer 110-112. 117. 118. 119. Guds

Dom ovcr ham fordi han havde forfört

FA-a 114-115.

Lucifcrus, Biskop paa Sardinien 189.

Luftens Lysning 7. 10.

Lur (lúðr) 163.

Lydbiskop, Suffragan-Biskop 64.

Lœrelyst 8.

Löbehjul (hlej-pihvel), et Slags Ma-

skine til Fœstningers Forsvar 89. 90.

Löfter, naar de bör holdes og naar ikke

167-170.

Maaltid 6.

Maadehold 94-95.

Maanen, 13. dens Gang 14.

Macarius, Biskop i Antiochia 189.

Maccdunius, Biskop i Constantinapel

189.

Manddrab 85. 103.

3Iarcianus 189.

Mardochcus 98. 99. 102.

Margýgr, Havfrue, et Söuhyre i Grön-

landshav 39.

Maria, Guds Moder 130. 133. kaldes

Dronning 144.

Marmor, af forskjellige Farier paa

Gröníand 43.

Maumett, Mahomed 190.

Meened 92.

Mclchisedck 172.

Messe 135. 136. 152.

Middagss örn 6.

Miner (tæligrafir), anvendte ved Fœst-

ningcrs Forsrar 90.

Miskundhcd (iniskunn), een af de 4

Syslre, som ere Vidner til Pagtcn mel-

lem Gud og Adam, og afsige Dommen

orer dcn sidste efter Syndefaldet 107-

110. er tilsfede i Guds Domme 122.

Mistro mod Bcrelninger om underlige

Ting i fremmede Lande 18-20.

Modersmaalet maa ikke glemmes 6.

Moyses, Moses 123. 124.126. 128. 147.

148. 170. 172.

Muldyr (múll) 163.

Mu7ike 23. 152. skulle vœre Kirhens

Bug og Indvolde 176.

Myre (niaurr) 13.

Mykligarðr, Constantinopel 189.

Mynt 183.

Mœri, her Sunniœrafylki « Norge, (j.

Björkudalsmýrr) 20.

Naale (nálar), nödvendige til Skibs 8.

Náhvalr, et Slags Hval 30. 31.

Náselr, et Slags Sœl ved Grönland 41.

Nathan, Profeti49. 151. 153. 162-164.

Narer (nafar), et Slags Bor 8.

Nero, romersk Keiser 173.

N e s 1 r i u s , Biskop i Alexandria 1 89.

Patriarch i Constaníinopel 189.

Ninive, Assyriens Hovedstad 126.
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Nicholás Petrsson, Biskop i Bergen

186.

Nicholaus Advena, Kjœtter, siden

kaldet Mauniett (MahomedJ 189.

Nobe, Slad i Palœstina 156. 164. 167,

173. 174.

Nonacus, Kardinal 189.

Norðhvalr, et Slags Hval 31.

Nordlys (norðrljós) 18. paa Grönland

44. 46-47. dets Oprindelse 47. Taage

eller Rög, som ledsager det, dens Aar-

sag 48.

Noregr, Norge 178. 186.

Numidia, Rige i Africa 189.

Nötehuder (nauta vara), Udförselsar-

tikel fra Grönland 42.

Offer (fórn, ofr) 170.

Olafr, den Hellige, Norges Konge 186.

Ombudsmœtid, Kongens 7.

Opdragelse 7.

Opnuselr, et Slags Sœl 41.

Os t, lillacet paa Grönland 44.

Ostensa, Minufer 15.

Overmod 96.

Páll, Biskop i Bergen 186.

Pallium, Erkebiskoppens Vœrdigheds~

tegn 186.

Pálstafr, Paalstav, et Slags Vaaben

86. 89.

Pandser (panzari) 84. gjort af Lerred

86. 87. œrmelöst udenpaa Brynjen 87.

til Heste (kovertúr) 87.

Paradis 106. 107. 108. 112.

Patricius, Helgen i Irland 26.

Paulus, Apostel 119. 182.

Paven, Roms Biskop m. 133. 177. 178.

Pelagius, Pave 184.

Pelagius, Munk fra Britannia 189.

Pest (drep, drepsótt) 159.

Petrus, ^pos<en04. 105. 123. 124. 125.

180. 182. 183.

Pharao 97. 102. 122. 124. 140.

Philistei, Philister 154.

Pibe (pípa), Flöite 162. 164.

P il a tu s, romersk Statholder i Judœa 189.

Plogjœrn, gloende, anvendte til Ftzsl-

ningers Forsvar 90.

P r i c i a n u s (Priscillianus), Biskop i Spa

nien 189.

Proventa, geistlig Indtœgt 184. 186.

Provst (profastr) 176.

Psalmer 120. 135.

Psalmesang 128.

Púl, Apulia, i Italien 16. 16.

Rauði, Jœrnmalm i Jorden paa Island,

rauða-undr 37.

R a u ð k e ní b i n g r, et Slags Hval 20. 31

.

Reen 20. t Mœngde paa Grönland 42.

Kjödet et Nœringsmiddel der 44. ,

Regnekunst 7.

Retvished (rétt\'ísi), een af de fire

Systre, der ere Vidner tilPagten mel-

lem Gud og Adam, og afsige Adams

Dom efter Syndefaldet 107-110. er

tilstede i Guds Domme 122.

Reyðr, et Slags Hval 31. dens Sœd

det bedste Lœgemiddel 32.

R i ð a, Rysten, en Sygdom 32.

Ridder (riddari) 64. 129. 176. 183.

Ridderskab (riddaraskapr) 85.

Rideövelser 84. 87.

Róðrgöltr, et Slags Krigsmaskine, be-

nyttes paa Skibe 86.

Rostungr, afNogle regnet blandt Hva-

lene, af Andre blandt Sœlene 41.

dens Skind og Tœnder sögt Handels-

vare 42.

Rúmaborg, Rom 100. 177. 189.

Saaer (sáðir), blandede i Bröd 73.

Sadel (söðull) 87.

Sadelbue (söðulbogi) 87.

Sadelkar (söðulker), Reisebœger? 158.

Sadeltöi (söðulreiði) 87.

Sadoch, Prœst i Israel 162-164.

Sagfald, Kongens 7.

Salamon, Israels Konge 139. 160-168.

170. 171. 173. 174.

Salvelse til Konge 154. 163.

Samuel, Profet 152. 154.

Samveldisþing, oprörske Forsamlinger,

holdte af Bönderne 77.

Sandhed (sannendi), een af de i Sy-

stre, som ere Vidner til Forliget mel-

lem Gud og Adam, afsige den sidsfes
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Dom efter Syndefaldet , og som bör

findes i alle /)o»i?/te 106-110. 122.

Sathanas, Dödens Ilövding 36. 37.

Saul, IsraelsKonge 122. 124. 147 148.

149. 151-160. 170. 173.

S c i ]• u s s. A r t a s e r X e s,

Segl, af Vadmel 8.

Semei forbander David, drœbt af Sa-

lamon 161. 162. 164. 167.

Serkland, Saracenernes La,nd, beteg-

ner snarl Nord-Afriha, snart det Indre

af Asia 190.

Sigurðr, Biskop i Bergen 186.

S i g u r ð r H a r a 1 d s s o n r, Norges Konge

186.

Sikiley, Sicilia, l'inselssteder idenlld,

som der er 33. 35.

Silo, Stad i Palœstina 177.

Silvester, Pave 100.

Silvius, Pnve 188,

Simplicius, Prtre 187.

S k a r 1 a t, Sharlagen 66.

Shat 104. 182. 183.

Skeljungr, et Slags Ilral 31.

S k e in mi n g r, et Slags Sœl 4 1 .

Skep ti rielta, et Slags Kastevaalien 86.

Ski, Skilöben 20.

Skjá, Shjaa, Aabning i Tagct 47.

Skjaldhvalr, et Slags Ilial 29.

Skib 8.

Skibsfart 8. 50-51.

Skibsstyrelse 62.

Skjold (skjöldr) 84. 85. 86. 88. 90.

lukkel Skjold (.skjöldr lokinn) 84. Skjol-

dets Ilaandgreb (nuimlriði) 84. brede

Skjolde nytlige i Söslag 86.

Skjoídborg (skjaldborg) 85.

Skjoldjötun (skjaldjötunn), en Kirgs-

maskine 91.

Skjoldrem (skjaldarfetill) 88.

Skjorte (skyrta) 66.

Skjœg, hvorledes klippes 66.

Skjœg-Oxe s. Oxe.

Skjöge (portkona) 7.

Sko 66.

Skole .57.

Skolpr. et Redskah 8.

Skottein, et Maal at skyde cfler 81.

Skriftegang 148.

Skudaar (hlaupár) 14.

Sk iidvogn (skotvagn), et Slags Maskine

til Fœstningers Forsvar 90.

Skydeaabninger paa Fœslnings-

mttre (vígskörð) 89. 91. 142. hœn-

gende (hengivígskörð) 89.

Slag, ítVLrtwf/* 85. 86-91. /i7 Söes 85-86.

Slagbrandr, en Bom, anvendt paa

Skibe i Söslag 86. anvendt ved FcBst-

ningers Forsvar 89.

Slagorden (fylking) 85. 90. kileformet

(svínfylkt fylking) 85.

Slangen, hvorledes den blev talende og

forförte^Era 111-114. Guds Dom over

den 1 1 5.

Slcttibaka, el Slags Hval 30.

ítí i/n^e (slöngva) 85. Stavslynge (staf-

slöngva)85. 86. 89. HaandslyngeQnmd-

slöngva) 85. 89.

Sly ngest ene af Leer, fyldle med min-

dre Slene 90.

Smör, tillavet paa Grönland 44.

Socianus, Biskop i Gallo-Græcia 159.

Sókn et Redskab amcndt ved Skibsbyg-

ning 8.

Solen, dens Gang 10-11. 14. höiere og

/arere 15-18. 50. paa Grimland 46. 50.

dens Indflijdelse paa Jord og llav 12-13.

Spania 189.

Spcculum regale, Aarsagen lil Vvr-

kets Navn, Anledningen til at det blev

skrevel, Oversigl ocer Indholdct 1-3.

Spil 7.

Sprogkyndighed 6.

S/íj/f/ (spjót) 84. 85. 89. langskaftet og

kortskaftet 85. dets Vigtighed i Land-

slag 85.

Spydkaslen 84. 85.

Spyf, det fastende Menneskes, Gift for

Ormen 115.

Síaa/Aue (stálhúfa)86. kœngende Staal-

huer (hangandi stálhiifnr) 86.

Stallara stóll, Stallarens Bœnk eller

Sœde i Kongens Hal 66.

Steenbefæstning (steinvirki), styrkc
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indtendig med Egetrœ, Jord eller Leer

89.

Steenkul (jarðkol), brugt i Krig 86.

Stephanus, Dommer i Athenen 142-

144. 145.

Sfigböile (ístað) 84.

Stige paa Hjul, et Slags Stormslige el-

ler Beleiringsmashine 88. 90. 91.

Straf 103. 106. 171.

Stridsskjœrme, deres Anhringelse paa

Skibe i Söslag (víggyrðla, vígæsa) 86.

Stridsskjœrme (flakar) anvendte til

Fœstningsmures Forsvar 89. anvendte

til Angreb paa Fœstninger 91.

Strömme i Havet 13-14. 51.

Suzingull, Buggjord, Sadelgjord 87.

Susanna 177.

Svarðreij), Beeb snoede af Boslungens

Htid, Udförselsarlikel fra Grönland 42.

Svededug over den Dödes Ansigl 177.

Sverd 84. to Sverd i Kamp 87.

Svínhvalr, et Slags Hval 29. 31.

Sviptingar, Suftebaand(?) til Skibs-

segl 8.

Svovel (brennusteinn) beuytlet i Krig

86. smeltet brugt ved Fœstningers

Forsvar 90.

Synai (Sinai), Bjerg 126.

Syndefaldet 106-109. 113-119.

Sysselmand, Kongens 60.

Sœdelighed (siðgœði) 91-92.

Sœkke fyldte med Hö eller Avner, ned-

heisede fraFœstningsmuren for at be-

skytte denne viod Murbrœkkere 89.

Sœler, forskjellige Arter i Grönlands-Hav

40. 41. Kjödet Nœringsmiddel paa

Grönland 44.

Sœlskind, Udförselsartikel fra Grön-

land 42.

Sö, dens Beskaffenhed 7. 10.

Söfart s. Skibsfart.

Söm, Skibssöm 8. reksaumr, hnoðsaumr 8.

Tabernakel (landtjald guðs) 163. 164.

167. 170. 173.

Tarkvinus, en Bomer i Alhenen 143-

145.

TertuIIianus, Prœst i Karthago 189.

Themar, Temere, Stad % Irland, paa

Irsk ka'det Teamhar, laa i det mivæ-

rende counfy of Easlmeath 26. 141.

144. 145.

Theodosius, romersk Keiser 188.

Theodosius, den Yngre, romersh Kci-

ser 189.

Theodosius, Biskop og Kjœtler 189.

Thing 93. 190.

Thinghus 171.

Tiende 177.

Time-Ber egning 14. 15.

Tjœre, kogende , anvendt ved Fœstnin-

gers Forsvar 90.

Toletana, Toledo i Spanien 185.

Tromme (trumba, bumba) 162.

Trœl 97. 101. 102.

Trœtter 7.

Tungens Misbrug 7.

Tvekamp (einvígi) 58.

Tœrningekast 7. 80. 92.

Tömnier, fört til Grönland 42.

Uaar (liáran, árgalli) paa Land og Sö

73. paa Landsfolkets og dets Slyreres

Sœder og Forstand 73. Aarsagerne

hertil og hvorledes de yttre sig 74-78.

Udhökrer (mangari) 5. 6.

Ugrœs (skjaðak) 73.

l/Æ?/rer (skrinisl) 18. 19. Söuhyrer (ýæ-

skrimsl) 21. t Grönlands-Hav 38. 39.

Ulve (vargar) paa Grönland 42.

Ur, Prœst i Israel 122. 125.

Urbanus, Pave 178.

Urias 123. 149-151. 153.

Vaabensteen (vápnsteinn, vápngrjót)

85. 86.

Vaabenövelser 84-85.

Vadmel, fil Seglbod 8.

Vágar, nu Vaagen, et af de vigtigste

Fiskerleier paa Lofofen, i det gamle

Hálogaland. Vaage Kirke Ugger paa

Öen Östvaagen under 68'^ 12' 35" JV.

Br. 16.

Vagfhold i Hirden 60. 63.

Valerianus, romersk Keiser 188.

Valsk Sprog 6.
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Valslynge C\'A\á\i')ng\a')^ Blide, et Slags

Kaste-Maskine 88. 89.

Vand, kogende, anvendt til Fœstningers

Forsvar 90.

Vastes, Dronning 97. 98. 99. 101.

Veirkyndighed , viglig for den Söfa-

rende 9-13.

V c i t s I u r , Forleninger , meddeelte af

Kongen 60.

Vindene 10-13. 51-53. deres Indfly-

delse paa Hav og Land og paa Su-

farlen 11-13. 51-53.

Visdom (speki), dens Ophav 4. dens

Tale 137-139.

Vœder (veðr), et Slags Murbrœkker

88. 89.

Vöðluselr, et Slags Swl 41. not. 4.

Vögnhvalr, et Slags Hval 29.

Ydmyghed 96.

Vsaak, Isak, Palriark 126. 132.

Ysay, Kong Darids Fader 154.

Ysboseth, Sauls Sön 149.

Ysidorus 45.

Zenophilus 101. 102.

Zion 163.

þegn, fri Undersaat 58.

í^effníril di, Bod af iO Marh, som Kon-

gen lager for sin Thegns Drab 58.

J) r ó n d h e i ni r, Throndhjem , Landskab i

Norge 186.

J)ræðr, Traade, nödvendige til Skibs 8.

Æresbeviisning, mod Hövdinger naar

man er til Bords med dem 83.

Ættir, Himmelegne 14. 16.

Ögternes Skifte (eyktaskipan) 7. 10.

14.

Örknselr s. Erknselr.

Oxe, Smedeöxe 8. Skjœgöxe , langskaf-

tet, et Slags Stridsöxe 86.

Uysteinn s. Eystcinn.

-oöo-



Trykfeil.

Side 23 Linie 9 f.
n. Tefjnef [ foran en sá fiskr horlfalder.

— 26 — 12 — gröntlvölhiin lœs grundvöllum.

— 33 — 1 f.
o. ælti /. ætli.

— 44 — 14 — grjiilfrljótt /. gjálfrljótt.

— 89 — \\ f. n. aíjnór l. agnör.

— 96 — 7 — lítillætti l. litillæti.

— 130 — 6 f. 0. præciijue l. præcipue.

— — — 8 — testificationibua l. testificationibus.

— 131 — 12 — lagire l. largire.

-- 183 — 10 — oss l. os.
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