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Vinnuhefti með Sorra-sögu 

 

Nafn: ……………………………………………………………………………………… 
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1. Kafli – Fæddur Snorri 

 

Glósa: 

Fæddur/að fæðast __________________________ 

 

Ljósmóðir _________________________________ 

 

Móðurmjólk _______________________________ 

 

Ættartré/fjölskylda __________________________ 

 

 Fjölskyldan í Hvammi: ____________________ 

    

    

   

 

 

 

     Lokrekkja      Goði (Snorri goði)   Vígaferli  Brekán 
     Lokað rúm             Þingmenn  Bardagi             rúmteppi 

 

 

 

 

       Kufl          griðkona   jarl       barn á brjósti 
 Karla-kápa        vinnukona           valdamaður       

Móðir/mamma ___________ 

Guðný Böðvarsdóttir 

 

Faðir/pabbi__________ 

Sturla Þórðarson 

 

Sighvatur Sturluson Snorri Sturluson Þórður Sturluson 
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2. Kafli - Sturla gengur of langt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfðamál – að erfa: ________________  prestur : ________________ 

kirkja: ___________    biskup: ____________  kristni: ____________ 

Skilja á móðurmáli: 

Jón Loftsson var höfðingi: __________________________________ 

Hann var vitur og menntaður: _______________________________ 

Snorri fór (að fara) til hans þegar hann var 3ja ára: 

_______________________________________________________ 

Hvammur (þar bjó Sturla og Guðný) 

Reykholt (þar bjó Snorri Sturluson) 

Oddi (Það ólst Snorri upp) 

Þingvellir (Þar var alþingið) 

Dalir (Þar er Hvammur) 

Leiðin frá Hvammi til Odda (Snorri fór 

með pabba sínum) 

________________________________________________________ 

Ægilegur skapvargur: ______________________________  

Búsmali: Kú, kind, hestur, hundur:  

Auðæfi: Miklar eignir 

 

 

   Ættar-veldi   höfðingja-ætt            ættar-tala 

_______________   __________________  ________________ 

 

 

Snorri var af Sturlungaætt: 

Konungsætt Póllands/Tailands heitir:  

Ætt: 
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3. Kafli. Fósturbarn: ______________ 

Nútíminn:  

Oddi á Rangarvöllum 

Stytta af Sæmundi fróða  ______________ 

Kirkja og kirkjugarður 

___________________________________ 

Ferðalag: __________________ á hestbaki: ___________________ 

Þýða á móðurmál: 

 

 

 

 

 

Að flytja hey á hesti    Hesta – lest við torfbæ 

 

 

 

 

 

 

Finna 5 orð á móðurmáli        Í hvaða landi er þetta? 

 

Glósa 

Bókasafn: _______________ Skáld: _____________________ 

Ritföng: _________________ Bók/bækur: _________________ 

Handrit: _________________ Ljóð: _______________________ 

 



Unnur Kristjánsdóttir 2018 
 

4. Kafli. Í Odda 

Glósa: 

Fóstra: ____________  ramm-göldróttur: ____________ 

Kölski: ____________  Skinn-handrit: ______________ 

Heimurinn: ___________ tímatal: ___________________ 

Himintungl: _______________ ævisaga: ______________ 

Lögfræði: _________________ Lög:__________________ 

Deilumál: _________________ samningur: ____________ 

Skáldskapur: ______________ að yrkja: ______________ 

Ribbaldi: _______________  beljaki: _______________ 

Grjót:__________________  trjá-drumbur _____________ 

Þýða á móðurmál: 

Etilríður var kölluð/nefnd Edda og var fóstra Snorra.  

__________________________________________________ 

Hún kenndi/kenna honum kvæði og sagði margar sögur/saga 

_________________________________________________ 

Þýða á móðurmál: 

Fræg: ________________ 

Norræn/norðurlönd ________________ 

Goðafræði: _______________________ 

 

Fræg bók eftir Snorra Sturluson heitir Snorra-Edda 

og er um norræna goðafræði. 

 

Leitaðu(leita) á netinu (internet) af frægri, gamalli/gömul bók frá 

móðurlandi þínu og skrifaðu um hana. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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5. Kafli – Snorri kvænist 

 

Kvænast/giftast: _________________ brúðkaup ______________ 

 

Húsfreyja: _____________  gömul saga: ________________ 

 

Hjákona: ______________  kálfskinn: ___________________ 

Þýða setningarnar á móðurmál: 

Bls. 27 – Snorri og Herdís Bersadóttir giftast 

_______________________________________________________ 

Bls. 28 – Mamma Snorra og Herdís rífast, þau flytja til Odda 

________________________________________________________ 

Bls. 29 – Snorri safnar gömlum sögum 

________________________________________________________ 

Bls 30 – Segir frá bræðrum Snorra Sighvati og Þórði 

________________________________________________________ 

Bls. 31 – Snorri og Herdís flytja að Borg á Mýrum 

________________________________________________________ 

Bls. 32 – Snorri þarf marga kálfa/kálfur til að fá skinn í bækur  

________________________________________________________ 

Bls. 33 – Snorri fer frá Herdísi og flytur í Reykholt 

________________________________________________________ 

Skinnaverkun Snorralaug í Reykholti  Borg á Mýrum 
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6. Kafli - Snorri fer til Noregs 

Snorri og bræður hans (Sturlungar) réðu mestu á Vesturlandi.  

Snorri varð „forseti“ (þýð.:_______________) Alþingis (_____________) 

Snorri fór til Noregs 1218 og var þar í tvö ár. 

Snorri varð vinsæll  (_____________) í Noregi fyrir ljóð sem hann orti  

(yrkja: _____________) um valdamikla menn. 

Besti vinur (__________) Snorra í  

Noregi var Skúli jarl.  

 

 

 

 

 

 

Snorri og bræður hans (Þórður og 

Sighvatur) réðu yfir þessu svæði 

Haukdælir 

Oddverjar 

Ásbirningar 
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7. Kafli – Heima í Reykholti 

Glósur 

Skilja: ____________   fyrsti: _______________ 

Eiga barn: ________________  eiginkona: _______________ 

Margir: ___________________ barn: _________________ 

Aftur: ________________  rík: __________________ 

Dóttir: ________________  voldugur: ________________ 

Heita: _________________  frændi: ________________ 

Skáld: ________________  segja frá: _________________ 

Saga: ________________  tímabil: ___________________ 

Konungur: ______________ 

Endursögn á efni kaflans  

Snorri skildi/skilja við fyrstu konuna sína. 

Snorri átti/eiga mörg börn/barn með mörgum konum. Þau sem er sagt frá í 

sögunni/saga eru Þórdís, Ingibjörg, Hallbera, Jón murtur og Órækja.  

Snorri giftist aftur Hallveigu Ormsdóttur sem var ríkasta/rík _________ 

konan á Íslandi 

Snorri lét dætur/dóttir giftast voldugum mönnum sem hétu/heita Þorvaldur 

Vatnsfirðingur, Gissur Þorvaldsson og Kolbeinn ungi Tumason.  

Frændi Snorra, Sturla Þórðarson var líka skáld eins og Snorri.  

Snorri varð á þessu tímabili ríkasti og voldugasti maður á Íslandi. 

Hann skrifaði á þessum tíma sögu Noregs-konunga sem heitir 

Heimskringla. 
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Kafli 8 – Sturlungar deila 

Deila: ______________  enda: _________________ 

Bardagi: ______________ valdamaður: ________________ 

Missa: _______________ vald: _____________________ 

  

Miklar deilur risu milli Snorra og Sighvats bróður hans og Sturlu 

Sighvatssonar. 

Deilurnar enduðu með bardaga milli fylkinga valdamanna sem er 

kallaður Örlygstaðabardagi.  

Snorri fór aftur til Noregs og missti mikið af völdum sínum á Íslandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mynd af Örlygstaðabardaga 

Innan ríkis: ________________ stríð: _______________  

algengt: ____________                      Móðurland: _______________ 

 

Innanríkis stríð er algengt, hefur orðið þannig  stríð í þínu móðurlandi? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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8. Kafli – út vil eg 

 

      Snorri í Noregi         Víkingaskip  

Vera með: ______________ fjölskylda: ____________________ 

Tapa: _________________  drepa: _______________________ 

Vilja: ___________________ fara heim: _____________________ 

Hefna: _________________ banna: _______________________ 

Fræg: __________________ þýða: ________________________ 

Ætla: ___________________ vopn: _______________________ 

Mannskapur: _____________ ár: __________________________ 

 

Örlygstaðabardagi var á milli Gissurs Þorvaldssonar og Sturlu 

Sighvatssonar og 2000 manns voru með í honum 

Sturlungarnir (Sighvatur og fleiri í fjölskyldu Snorra) töpuðu bardaganum 

og Sighvatur var drepinn. 

Snorri og sonur hans Órækja voru í Noregi á þessum tíma.  

Þeir vildu fara heim til Íslands og hefna fyrir fjölskyldu sína og ná aftur 

völdum.  

Noregskonungur bannaði þeim að fara en þeir fóru samt og þá sagði 

Snorri þessi frægu orð „Út vil eg“ sem þýða ég ætla heim til Íslands. 

Snorri fór með vopn og mannskap til Íslands árið 1239 
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Kafli 10 – „Eigi skal höggva“ 

Höggva: __________________ sækja: ______________________ 

Sonur: ____________________ vinur: _______________________ 

Reyna: ___________________ uppreisn: ____________________ 

Gegn/móti: _______________ mistókst: ____________________ 

Drepa: ____________________ lið: _________________________ 

Haust: ____________________ finna: _______________________ 

Kjallari: ____________________ Skipa: _______________________ 

skúrkar/vondir menn _______________________________________ 

Öx: ____________________ hefja á loft: ___________________ 

Frægu: ___________________  

Snorri kom heim til Íslands 

og sótti Hallveigu 

Suðurlandi og fór aftur í 

Reykholt. 

Órækja sonur hans fór 

heim til Vestfjarða. 

Skúli jarl vinur Snorra 

reyndi að gera uppreisn 

gegn Hákoni konungi í 

Noregi. Uppreisnin 

mistókst. 

Hákon fær Gissur Þorvaldsson til að drepa Snorra. 

Lið Gissurar kom í Reykholt um haustið 1241, fundu Snorra niður í 

kjallara. 

Gissur skipaði Árna og Símoni sem voru aðal skúrkarnir, að drepa 

Snorra með öxi. 

Þegar þeir hófu öxina á loft sagði Snorri þessu frægu orð „eigi skal 

höggva“ svo drápu þeir hann. 
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Kafli 11 – Eftirleikurinn 

Flóabardagi   Flugumýrarbrenna   Alþingi 1262 

Eftirleikur: _________________ fleiri: _________________________ 

Frændi: ___________________ vinur: ________________________ 

Brenna: __________________ bjarga: _______________________ 

Fela: ____________________ tunnu: _______________________ 

Enda: ___________________ takast: _______________________ 

Hjálp: ___________________ ná völdum: ____________________ 

Fullvalda: ________________ frjálst: ________________________ 

Ríki: ____________________ Öld: ____________________ 

 

Eftir að Snorri var drepinn urðu fleiri bardagar á Íslandi milli Sturlunga og 

Gissurs. 

Flóabardagi árið 1244 var milli Þórðar Sighvatssonar, frænda Snorra og 

Kolbeins unga sem var vinur Gissurar. 

Hauganesbardagi var árið 1246 og Flugumýrarbrenna 1253 en þar 

bjargaðist Gissur með því að fela sig í tunnu.  

Þetta endaði svo með að Hákoni konungi í Noregi tókst með hjálp 

Gissurar að ná völdum á Íslandi 1262 

Ísland varð aftur fullvalda og frjálst ríki 1944, sjö öldum síðar. 

 


