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Hér hef ur al menni ligt erfða tal
og seg ir hversu börn skil get in taka arf

eft ir föð ur og móð ur

1 Sú er hin fyrsta erfð er börn skil get in taka arf eft ir föð ur sinn og móð ur 
skil fengna að guðs lög um og manna, og sá son ar son er hann er skil get inn 
og svo fað ir hans, nema fað ir hans hafi áður haft all an sinn hlut af arfi og 

tek ur þá son ar son arf fyrr en í aðra erfð gangi. En svo skal fé skipta eft ir föð ur 
og móð ur að tvær dæt ur skulu taka jafnt við einn son og slík an hlut skal taka 
son ar son af arfi sem dótt ir ef hann er til. Nú er einn son og ein dótt ir, þá tek ur 
hon þriðj ung en hann tvo hluti. En ef fað ir á jarð ir eft ir þá skulu syn ir snú ast til 
höf uð bóla en dæt ur til út jarða eður lausa fjár, ef eigi eru jarð ir til, og skal hinn 
ellsti einn eign ast höf uð ból ef hin um hlotn ast aðr ar jarð ir jafn góð ar í sinn hlut 
að lög legri virð ingu. En son ar son í sinn hlut þær jarð ir sem fað ir hans stóð til, 
þar til er hann hef ur jafnt móti dótt ur, en þau óðul sem meiri eru og fað ir hans 
stóð til þá leysi hann ef hann vill af föð ur bræðr um sín um fimmta hlut minna 
en verð eru. En eigi skal hann fyrr leysa af föð ur bræðr um sín um en föð ur fað ir 
hans er and að ur, nema föð ur fað ir verði ómagi barna1 sinna. En ef fað ir miss ir 
son ar síns eður dótt ur eður son ar son ar, þá tek ur hann arf eft ir þau ef þau eiga 
eigi skil get in börn eft ir sig, og þá2 tek ur barn arf eft ir föð ur sinn og aðra menn 
að það sé get ið en eigi fætt ef það kem ur með lífi í ljós og verð ur skírt. Slíkt fé 
sem móð ir legg ur til barna sinna og and ast þau barn laus þá erf ir hún það allt 
eft ir þau. En ef móð ir er önd uð, þá eigi börn henn ar skil get in að taka það fé 
fyrr en fað ir. Nú er dótt ir leg in í föð ur garði eður bróð ur, þá á hún hvorki að 
taka arf eft ir föð ur né móð ur, utan hafi slíka mis kunn sem fað ir vill gjört hafa 
eður bróð ir ef eigi er fað ir til. Nú er eigi son til arfs en til sé son ar son svo til 
kom inn sem fyrr seg ir og sú dótt ir sem eigi er leg in, þá taki sú er í föð ur garði 
eður bróð ur var leg in hálfu minna en hvort hinna. En ef eng inn þeirra er til sem 
áður eru tald ir, þá taki hún svo all an arf sem mál henn ar væri óspell að. Hver-

1 barna: 343 hefur sona
2 þá: útgáfur og 343 hafa þó
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vetna þar sem fé lag er hjóna í mill um, þá skal gift ing dætra og heim an fylgja 
greið ast af beggja þeirra fé eft ir því sem fé lag þeirra var gjört. En ef eigi er 
fé lag hjóna í mill um, þá skal eft ir fjár magni hvort þeirra leggja til barna sinna. 
Eigi á fað ir eður móð ir að kvonga son sinn eður gifta dótt ur sína með meira fé 
en slíkt komi þá á hvers hluta þeirra sem eft ir eru ef þá væri erfð inni skipt, utan 
þeir lofi sem næst ir standa arfi. En ef meira er heim an gef ið þá jafn ist það þá 
er arf ur tæm ist æ með an arf ur vinnst.1 En ef arf ur vinnst eigi til leggi aft ur til 
jafn að ar hver sem meira hafði en lög votta. R.B.H.K. Svo er stað fest að þar sem 
mað ur fest ir sér mey eður konu að guðs lög um og beggja þeirra sam þykki, þá 
eru þau börn öll sem hann á með þeirri konu lög lega til arfs kom in, hvort sem 
þau eru get in fyr ir fest ing eður eft ir, utan þau sem í hór dómi hafa get in ver ið. 
R.B.H.K. En sú ein er lög leg fest ing eft ir því sem forn lög votta, en engi önn ur, 
er mað ur tek ur í hönd mey eður konu að nær ver önd um skil rík um vitn um og 
fest ir hann hana með þeim orð um sem þar til heyra. En hver ir sem ann an veg 
binda sinn hjú skap þá skulu þeirra börn eigi lög leg til arfs vera [1314, 10].

2 Hér hef ur upp 
aðra erfð

Sú er önn ur erfð er tek ur ætt leið ing ur sá er með lög um er til arfs kom inn og 
leidd ur, son ar son skil get inn þó að fað ir hans sé eigi skil get inn og son ar dótt ir 
skil get in ef fað ir henn ar er skil get inn, og dótt ur son skil get inn ef móð ir hans er 
skil get in, sinn þriðj ung hver2 þeirra bæði í landi og laus um eyri. En þó að son-
ar dótt ir sé ein en þeir marg ir, þá tek ur hún þó full an hlut við ur þá. Nú þó að 
þeirra einn sé til en þau mörg, þá tek ur hann og full an hlut3 þótt að fleiri sé í 
ætt kvísl inni annarri. En ef eitt er þess ara til þá tek ur það þann arf all an. 
R.B.H.K. Svo og er nú stað fest að ætt leið ing son skil get inn tek ur næst eft ir ætt-
leið ing þann arf4 sem ætt leið ing ur var til leidd ur að lög um ef hann er and að ur. 
R.B.H.K. Svo er og skip að þó að son ar syn ir sé tveir eða fleiri, þeir sem fað ir 
þeirra var skil get inn, þá taki þeir eigi meira arf en fað ir þeirra stóð til ef þeir 
eigu við þá að skipta sem jafn fram þeim standa til [1314, 13]. Nú ef þess ir eru 
öngv ir til sem fyrr voru tald ir, þá tek ur dótt ur dótt ir skil get in ef móð ir henn ar 
er skil get in.

1 æ meðan arfur vinnst: vantar í útgáfur
2 þriðjung hver: 343 og útgáfur hafa fjórðung hvort
3 fullan hlut: útgáfur hafa fullan hlut við þau
4 eftir ættleiðing þann arf: útgáfur hafa eftir ættleiðing og þá sem honum standa jafn frammi 

til, þann arf
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3 Hér hef ur upp 
hina þriðju erfð

Sú er hin þriðja erfð er bróð ir verð ur bróð ur arfi og eru þeir sam feðra og skil-
getn ir, en ef bróð ur miss ir þá tek ur syst ir sam feðra skil get in. Nú er syst ir eigi 
til þá tek ur móð ir skil feng in arf eft ir barn sitt, en ef hún er eigi til þá tek ur 
frillu son ar dótt ir skil get in og frillu son ar son1 skil get inn, og ef þau eru eigi til þá 
tek ur frillu dótt ur dótt ir skil get in. En ef hún er eigi til, þá tek ur móð ur fað ir og 
föð ur móð ir skil feng in.2 En ef hvorki þeirra er til, þá tek ur móð ir móð ir skil-
feng in.3

4 Hér hef ur upp 
fjórðu erfð

Sú er hin fjórða erfð er tek ur föð ur bróð ir skil get inn sam fædd ur4 ef fað ir hans 
er skil get inn og bróð ur son skil get inn af sam fædd um bróð ur kom inn, og var 
hann skil get inn, og bróð ir sam mædd ur skil get inn ef móð ir hans er skil get in, 
sinn þriðj ung hver þeirra ef all ir eru til. Þá skal æ sá fyrri taka arf er skil get inn 
föð ur á eður skil getna móð ur, hvort sem held ur leið ir hann til þess arfs fað ir 
eða móð ir, þá hinn næst jafn skyld ur þó að fað ir hans sé frillu son eður móð ir 
frillu dótt ir. En ef föð ur bróð ir er einn en bróð ur syn ir fleiri, þá skal hann einn 
taka jafnt við þá. Nú er bróð ur son einn en föð ur bræð ur fleiri, þá skal hann taka 
við þá alla jafnt. Sama mál á bróð ir sam mædd ur og svo skal hver vetna upp 
héð an, að jafn mik ið skal taka einn í sína ætt kvísl þó all marg ir sé í aðra kvísl til 
síns hlut ar. En ef einn er til þá tek ur sá þann arf all an. Nú eru þeir eigi til sem 
áður eru tald ir, þá tek ur faðir syst ir skil get in sam feðra og bróð ur dótt ir skil get in 
af sam fædd um bróð ur kom in og syst ir sam mædd skil get in, með fyrra skil orði.5

1 frillusonarson: 343 og útgáfur hafa frilludótturson
2 skilfengin: útgáfur hafa skilgetin en í 1580 er strikað yfir getin og fengin sett á spássíu
3 skilfengin: útgáfur hafa skilgetin en í 1580 er strikað yfir fengin og getin sett strax þar á 

eftir
4 samfæddur: útgáfur hafa samfeðra og líka síðar í sömu setningu
5 En ef einn er til … með fyrra skilorði: útgáfur hafa lengri útfærslu á þessum hluta kaflans 

sem rétt er að birta í heild: En ef einn er þessara til sem nú voru taldir, þá tekur sá þann arf 
allan. Nú er enginn þeirra til sem áður eru nefndir, þá tekur föðursystir skilgetin sam feðra, 
ef faðir hennar er skilgetinn, og bróðurdóttir skilgetin af samfeðra bróður komin og var hann 
skilgetinn og systir sammædd skilgetin ef móðir hennar var skilgetin sinn þriðjung hver 
þeirra með fyrra skilorði. En hvervetna þar sem óðalsjörð er í skipti þá skal það óðal taka það 
sem til er borið en hinn lausafé. Undir lokin er hönd á spássíu 1580, sjá viðbætur aftanmáls í 
útgáfum hér á bls. 305 og 306.
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5 Hér hef ur hina 
fimmtu erfð

Sú er hin fimmta erfð er tek ur móð ur bróð ir skil get inn sam fædd ur1 og syst ur son 
skil get inn af sam feðra syst ur kom inn. En ef þeir eru eigi til þá tek ur móð ur-
syst ir skil get in sam feðra og syst ur dótt ir skil get in af sam feðra syst ur kom in.

6 Hér hef ur hina 
séttu erfð

Sú er hin sétta erfð er bræðra syn ir takast arf eft ir skil getn ir ef feð ur þeirra eru 
skil getn ir og sam fædd ir,2 þá þeir næst þó að feð ur þeirra sé frillu syn ir. En ef 
þeir eru eigi til þá taka bræðra dæt ur skil getn ar með fyrra skil orði. Nú eru þær 
eigi til þá taki systk ina syn ir skil getn ir. En ef þeir eru eigi til þá taka systk ina-
dæt ur skil getn ar. Nú eru þær eigi til þá taka systra syn ir skil getn ir. En ef þeir 
eru eigi til þá taka systra dæt ur skil getn ar.3 Nú er engi þess ara til þá tek ur frillu-
son einn eður fleiri ef til eru og eigi í hór dóm getn ir eður frænd sem is spell um 
eður sifja spell um nær meir en lof að er að lög um. R.B.H.K. En ef engi er þess-
ara til þá tek ur móð ir óskil feng in arf4 eft ir barn sitt það sem hún gat í frillu lifn-
aði, og eigi í hór dómi get ið eður sifja spell um. En ef hún er eigi til þá tek ur 
frillu dótt ir svo til kom in sem um frillu son [1314, 11].

7 Hér hef ur hina 
sjöndu erfð

Sú er hin sjönda erfð er tek ur föð ur bróð ir skil get inn sam mædd ur5 og bróð ur son 
skil get inn af sam mædd um bróð ur kom inn. Nú eru þeir eigi til þá tek ur föð ur-
syst ir skil get in sam mædd og bróð ur dótt ir skil get in af sam mædd um bróð ur 
kom in.

8 Hér hef ur hina 
átt undu erfð

Sú er hin átt unda erfð er tek ur móð ur bróð ir skil get inn sam mædd ur og syst ur-
son skil get inn af sam mæddri syst ur kom inn. Nú eru þeir eigi til, þá tek ur móð-
ur syst ir skil get in sam mædd og syst ir dótt ir skil get in af sam mæddri syst ur 

1 samfæddur: tekið eftir 343 en útgáfur hafa samfeðra og í 350 vantar tvo stafi í enda línu og 
í byrjun þeirrar næstu stendur mæddur

2 samfæddir: útgáfur hafa samfeðra
3 systradætur skilgetnar: útgáfur bæta við af samfeðra systrum komnar
4 arf: vantar í 350 og 343
5 sammæddur: útgáfur hafa samfæddur en á spássíu 1580 stendur mæddur og strik er dregið 

yfir fæddur í meginmáli
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kom in. Verð ur hvor ann arr ar arfi og svo er hver vetna þar sem tveir eður fleiri 
standa til eins arfs ef engi er sá til er tald ur er áður.

9 Hér hef ur hina 
ní undu1 erfð

Sú er hin ní unda erfð er mað ur tek ur arf eft ir bræðr ungs barn sitt af sam fædd um 
komn ir nema manni skyld ari finn ist, því að í þess ari erfð inni nem ur hinn nán-
ari. Þar næst tek ur jafn skyld ur af systk in um kom inn og taki fyrr í karl legg en 
kven legg. En ef þeir eru eigi til, þá tek ur mað ur arf eft ir systr ungs barn sitt.

10 Hér hef ur hina 
tí undu erfð

Sú er hin tí unda erfð er taka þeir menn sem eru eft ir bræðra börn skil get in2 og 
kom in af sam fædd um. Nú eru þeir eigi til, þá taki þeir sem eft ir eru systk ina-
börn skil get in. En ef þeir eru eigi til, þá taki þeir menn sem eft ir eru systra syn-
ir skil getn ir,3 þar næst systra dæt ur skil getn ar,4 þriðja manni að frænd semi, og 
taki æ fyrr jafn skyld ir karl mað ur en kona.

11 Hér hef ur 
ell eftu erfð

Sú er hin ell efta erfð er takast bræðra syn ir arf eft ir skil getn ir ef feð ur þeirra eru 
sam mædd ir og skil getn ir, þá hin ir næst þó að feð ur þeirra sé frillu syn ir. En ef 
þeir eru eigi til, þá taka bræðra dæt ur skil getn ar með sama skil orði. Nú eru þær 
eigi til, þá taka systk ina syn ir skil getn ir, en þeim næst systk ina dæt ur skil getn ar. 
Eru þær eigi til þá taka systra syn ir skil getn ir, þar næst systra dæt ur skil getn ar 
af sam mædd um systr um komn ar.5

1 níundu: 350 hefur villuna áttundu og síðan ranglega Sú er hin tíunda erfð í fyrstu setningu 
kaflans

2 skilgetin: útgáfur hafa skilgetnir og sömuleiðis í næstu setningu
3 systrasynir skilgetnir: tekið eftir útgáfum því 350 hefur systrasynir skilgetin og 343 

systrabörn skilgetin
4 þar næst systradætur skilgetnar: tekið eftir útgáfu 1578 og er skrifað með nokkuð yngri 

hendi á spássíu 350 en vantar í 343; útgáfa 1580 fylgir elstu handritum og hefur þar næst 
þeir sem eftir eru systradætur skilgetnir

5 þá taka systkinasynir skilgetnir ... af sammæddum systrum komnar: útgáfa 1578 stekkur frá 
líku til líks með þá taka systkinasynir skilgetnir, þar næst systradætur skilgetnar af sam
mæddum systrum komnar en útgáfa 1580 lagar textann og hefur þá taka systkinasynir 
skilgetnir, þá systkinadætur, þá systrasynir, þar næst systradætur skilgetnar af sam mæddum 
systrum komnar 
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12 Hér hef ur hina 
tólftu erfð

Sú er hin tólfta erfð er mað ur tek ur arf eft ir bræðr ungs barn sitt af sam mædd um 
feðr um komn ir, nema manni nán ari1 finn ist því að hér nem ur hinn nán ari. Þar 
næst tek ur jafn skyld ur af sam mædd um systk in um2 kom inn. Þar næst tek ur 
mað ur arf eft ir systr ungs barn sitt. Þá taka þeir menn sem eft ir eru bræðra börn 
skil get in3 af sam mædd um komn ir, þar næst þeir sem eft ir eru systk ina börn 
skil get in4 fyrr í karl legg en kven legg, þar næst þeir sem eft ir eru systra börn 
þrí menn ing ar að frænd semi, taki fyrr jafn skylt karl mað ur en kona.

13 Hér hef ur 
þrett ándu erfð

Sú er hin þrett ánda erfð er tek ur frillu bor inn son ar son.5 En ef hann er eigi til þá 
tek ur son ar dótt ir frillu bor in. Nú er hún eigi til þá tek ur dótt ur son frillu bor inn 
en þar næst dótt ur dótt ir frillu bor in, þá tek ur bróð ir sam feðri, þá tek ur bróð ir 
sam mæðri, þá syst ir sam fædd,6 þar næst syst ir sam mædd frillu born ar. Nú er 
hún eigi til, þá tek ur föð ur bróð ir og bróð ur son, fyrri sam feðra en sam mæðra, 
þá hin ir næst. Nú eru þeir eigi til, þá tek ur föð ur syst ir frillu bor in og bróð ir dótt-
ir með sama skil orði, þar næst móð ir bróð ir og syst ir son, þar næst móð ur syst ir 
og syst ur dótt ir. En ef eigi eru þær til, þá taki bræðr ung ar, þar næst systk ina-
börn, þá systra börn, fyrri karl mað ur en kona. En ef þess ara miss ir allra þá taki 
þeir sem að fjórða manni eru að frænd semi nema nán ari finn ist skil getn ir. En 
ef engi er til fjór menn ing ur að frænd semi eður nán ari skil getn ir, þá taki frillu-
born ir. Tek ur mað ur þá fyrst arf eft ir bræðr ungs barn sitt nema manni skyld ari 
finn ist, þar næst jafn skylt af systk in um, þá af systr um, skal sá fyrri taka7 er af 
sam fædd um er, þá hinn næst frillu bor inn. Þessu næst taka þrí menn ing ar frillu-
born ir, þar næst manni óskyld ari, þá fjór menn ing ar frillu born ir fyrr en und ir 
kóng gangi.

1 nánari: 343 hefur skyldari
2 systkinum: 1578 hefur systrum en 1580 systkinum, þá af systrum
3 skilgetin: breytt í skilgetnir í 350 fyrir ofan línu með yngri hendi og útgáfur hafa skil getnir
4 skilgetin: tekið eftir 343 en 350 og útgáfur hafa skilgetnir
5 Sú er hin þrettánda erfð er tekur frilluborinn sonarson: hér er tekið tillit til réttarbótar 1314, 

11 um frillubornar dætur en elstu handrit hafa Sú er hin þrettánda erfð er tekur frillu dóttir. 
Nú er hon eigi til þá tekur frilluborinn sonarson

6 systir samfædd: útgáfur hafa systur samfeðra
7 taka: útgáfur hafa arf taka
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14 Hér seg ir 
ef kyn manns er villt

Ef sá mað ur tek ur arf eft ir mann sem menn hyggja rétt an erf ingja og pró fast 
kyn ann ars tveggi þeirra ann að síð ar, þá skal hann greiða erf ingja er það pró fast 
fé það allt sem hann tók í eign um eður lausa fé utan landskyld ir eður ann an 
ávöxt, og svo skal hver vetna þar sem aðr ir taka fyrr arf en erf ingi rétt ur og þeir 
þótt ust eiga fyr ir því að kyn hans var villt.

15 Hér seg ir 
um ætt leið ing

Nú vill1 mað ur bæta ráð son ar síns og leiða hann í ætt ef hann vill, ef sá 
ját ar sem arfi er næst ur. R.B.H.K. Nú á hann sonu skil getna til arfs síns þá má 
sá hver játa fyr ir sig sem hann er tutt ugu vetra gam all eður ellri. En ekki fyr ir 
þá sem óaln ir eru eður yngri en tví tug ir. Má og sá engi mað ur játa arfi und an 
sér sem hann er yngri en tví tug ur. En sá er tví tug ur sem hann hef ur tutt ugu 
jólanæt ur hin ar fyrstu [1314, 12]. Tek ur ætt leið ing ur slík an rétt2 sem sá stóð til 
er ját aði arfi. Nú skal sá sem mann ætt leið ir og sá er ját ar arfi og sá sem ætt-
leidd ur er ganga all ir samt fyr ir kirkju dyr og halda á einni bók, þá skal sá mað-
ur sem ætt leið ir svo mæla: Eg ætt leiði þenn an mann N. til fjár þess sem eg 
gef ur hön um til gjalds og til gjaf ar, til sess og til3 sæt is og til alls þess rétt ar 
sem ætt leið ing ur á að hafa eft ir lög um.4 Svo skal konu ætt leiða sem karl mann. 
Nú má leiða bróð ir bróð ur í ætt og föð ur bróð ir bróð ur son. Svo megu og fleiri 
menn mann í ætt leiða sem nú var talt. Og svo má kona ætt leiða sem karl mað-
ur ef sá ját ar sem arfi er næst ur, ef hann er full tíða og lög ráð andi.5 Nú skal hann 
það fé allt hafa sem hann er til leidd ur eft ir lög um með an þeir lifa er ætt leiddu 
hann, allt til þess er arf ber und ir hann. Síð an ber arf ur hon um vitni um ald ur 
og ævi. Hann er og skyld ur að færa fram alla þá ómaga sem lög komn ir eru á 
það fé. Hann er og skyld ur að lýsa ætt leið ing sinni sinn á hverj um tíu6 vetr um 
til þess er hann tek ur arf. En hver sem öðru víss er ætt leidd ur en nú er mælt, þá 
er sem ógjört sé og skal eigi hald ast.7

1 vill: 343 og útgáfur hafa má
2 rétt: 343 hefur arf
3 til: með þessu orði lýkur yngra innskoti í 350 sem hófst á bls. 118
4 sem ættleiðingur á að hafa eftir lögum: 343 hefur sem lögbók skýrir að ættleiðingur á að 

hafa að lögum
5 ef hann er fulltíða og lögráðandi: vantar í 343
6 tíu: 343 hefur tuttugu
7 og skal eigi haldast: vantar í 343
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16 Hér seg ir hversu fara skal 
ef mað ur veg ur mann til arfs

Ef mað ur verð ur fyr ir þeirri villu að hann veg ur mann til arfs eður ræð ur manni 
bana ráð fram kom in, þá hef ir hann fyr ir veg ið þeim arfi, en arf ur sá fari síð an 
að rétt um erfð um sem sá væri engi til er mann veg ur til arfs.

17 Hér seg ir um arfa skipti 
bráð dauðra manna

Ef menn falla í or rustu og kemst engi í brott eður drukkna menn all ir, eður inni 
brenna eður verða fyr ir skrið um, fari arf ur þeirra sem þeir hafi all ir senn lát ið 
líf sitt, nema ann að próf ist síð ar með ur lög lig um vitn um.

18 Hér seg ir hversu fara skal fé skipti 
eft ir and aða menn fé litla

Það er nú því næst að engi mað ur má gefa arf und an öðr um, utan þær gjaf ir 
sem síð ar skil ur. Væla kaup skal að vettugi hafa. Engi skal öðr um arf svik gjöra. 
Nú er mað ur dauð ur, þá skal arfi í önd vegi setj ast og gjöra skuld ar mönn um 
stefnu að þeir komi þar all ir að sjaund og hafi hver sína skuld í brott, slíka sem 
vitni bera hon um. En ef eigi er fé svo mik ið, þá skulu all ir þarfn ast svo sem tala 
renn ur til. Sá skal meira þarfn ast er meira átti fé að hon um. En sá er eigi kem-
ur að sjaund, sæki sitt að lög um og með vott um,1 og stefni erf ingja til votta sögu 
ef fé er til. En þeir sem fyr ir nauð synja  sak ir koma eigi að sjaund og er fé eigi 
meira en hin ir hafa tek ið er fyrri komu, þá gjaldi þeir aft ur er fyrri tóku og missi 
all ir sem tala renn ur til. En erf ingi sé við skild ur ef hann bauð til að lög um.

19 Hér seg ir hversu fara skal um ómaga eyri 
og mála konu

Nú er ómaga eyr ir í garði og máli konu, þá er vel ef þeim vinnst báð um. En ef 
þeim vinnst eigi báð um fé, þá skal hon þarfn ast gagn gjalds og gjaf ar. En ef eigi 
vinnst fé í alla staði, þá skal sá mest þarfn ast er mest átti að hon um, svo kona 
hans sem aðr ir hans skuldu naut ar. Tölu skal hafa til þess nema mað ur ætti veð 
í eins hverj um grip, þá á hann þann fyrst að hafa. Held ur skal kona þarfn ast til-
gjöf sína en þeir menn sem fyrr áttu fé að hon um en hann fékk henn ar. Því að 
eng inn skal sér konu kaupa með ann ars fé. Nú skal hon hafa heim an fylgju sína 
en ómagi sitt fé. Nú er eigi fé svo mik ið, þá missi svo hvort tveggja sem tala 
renn ur til eft ir fjár magni. Engi á skuld að gjalda eft ir þann sem hann tek ur ekki 

1 sæki sitt að lögum og með vottum: 343 hefur sæki hann sitt með vottum ef fé er til
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fé eft ir, hvorki son ur né ann ar mað ur. Nú eigu hjú fé lag sam an og deyr ann að 
tveggja þeirra, þá skal að helm ingi hvort þeirra skuld um gegna. Svo skal og 
ómög um þeim skipta er þau hafa með ur arf taki eða með fúlgu tek ið á féið. En 
ef þeir ómag ar hafa kom ið á féið sem hann var arf taki eft ir ef þeir ætti fé eft ir, 
þá skulu þeir arfi fylgja æ með an sá arf ur vinnst. Síð an hverfi þeir til þess sem 
þá á fyr ir laga  sak ir fram að færa.

20 Hér seg ir hver varð veita skal ómaga 
og fé þeirra

Ef sá mað ur and ast er hann á börn í ómegð, þá skal sá veita vörð börn um og fé 
sem arfi er næst ur, hvort sem held ur verð ur fjár halds mað ur, karl mað ur eður 
kona. Hann skal láta virða fé það allt sex skyn sama menn og hafa vitni til við 
hverju hann tek ur. Hann skal þar öngu af lóga áður virt er, nema hinn dauði 
hafi bú átt og þurfi í búið að kaupa ann að hvort hey eður mat. Það skal hvort 
tveggja kaupa ef þarf. Fjár varð veislu mað ur er eigi skyld ur að taka við ábyrgð 
á bún aði fyrr en að næst um far dög um eft ir er hinn er and að ur. Fjár halds mað ur 
skal eigi færa fé ómaga úr fjórð ungi, nema hann fái full an vörslu mann þann er 
þar eigi jarð ir og lausa góss að þar sé fé gold ið sem hann tók, þá er ómagi er 
rétt næm ur, utan fé sé í fleir um fjórð ung um, þá má fjár halds mað ur þag að færa 
að ósekju sem mest er fé eður þang að sem jarð ir eru. Nú ef síð an ber arf eður 
rétt ar far und ir hinn unga mann eða kem ur hval ur á reka hans, þá skal það virða 
og inn stæða því meiri. En ef hann sest í óvirð an ómaga eyri, þá skal hinn ungi 
mað ur hafa fé sitt svo mik ið sem hann fær vitni til og all an ávöxt á fé sínu. Nú 
hef ir hann eigi vitni til, leggi hinn fram slíkt fé sem hann vill og sveri að full an 
eið að þá hef ir hinn ungi mað ur allt slíkt er hann á og tveir skil rík ir menn með-
ur hon um.

21 Hér seg ir hversu mik ið fé 
skal standa fyr ir ómaga

Nú virð ist þar fé svo,1 að það er inn stæðu eyr ir full fimm hund ruð fyr ir ómaga 
hvern í jörðu eða því fé er hann má vöxtu eður nyt semd af hafa,2 vel er ef meira 
er, þá skal hann það fé taka. Skal það fé hvorki vaxa né þverra. Gjaldi slíkt fé 
sem hann tók, nema ómagi eigi svo mikl ar jarð ir eður lausa góss að frænd um 
hans virð ist hann harðliga hald inn af þeim for lags eyri sem fyrr skil ur, þá skal 

1 svo: 343 hefur svo mikið
2 eða því fé er hann má vöxtu eður nytsemd af hafa: 343 hefur eða öðru því fé sem hann má 

nytsemd af hafa
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ætla hon um klæða verð og vel að halda hann, og þeim fyr ir starf sitt er fjár hald 
hans hef ir svo að hann sé vel hald inn af. Og á þá ómagi all an ávöxt fjár síns á 
öðru.1 En frænd ur hans hyggi að á hverj um tólf mán uð um hversu með fé er 
far ið og fái öðr um ef sá dug ir eigi til með full um vörsl um er áður held ur, og að 
sá leggi full ar vörsl ur í móti er við tek ur. En sá á full ar vörsl ur er jafn mik ið fé 
á skuld laust sem ómaginn á, sá er fjár hald þarf.2 R.B.E.K. Erf ingja er rétt að 
halda ómaga eyri ef hann vill, þó að hann eigi minna fé en ómaginn á, ef skyn-
söm um mönn um virð ist hann óhætt ur skuldu naut ur [1294, 19]. Nú eru ómag ar 
aðr ir á fénu, þá skulu þeir neyta ávaxt anna nema þeir verði minni, þá skal 
minn kast inn stæð an. En ef fað ir eður móð ir, bræð ur eða syst ur, koma á fé hins 
unga manns, og ef hann er arf töku mað ur þeirra ef þau ætti fé eft ir,3 þá skal ætla 
hon um for lags eyri þar til sem hann er sext án vetra gam all. En þau hafi sem þau 
þurfa sér til at vinnu það sem auk er. En eigi er fjár halds mað ur skyld ur að taka 
fleiri ómaga en nú eru tald ir á fé hins unga manns, með an hann á fjár hald 
hans.

22 Hér seg ir hversu minn kast skal 
eyðslu eyr ir að lög um

Nú ef eigi vinnst inn stæðu eyr ir til fimm hund raða,4 þá skal ómagi neyta tíu 
aura á tólf mán uð um hverj um þar til er hann er sext án vetra gam all, þá er hann 
mat launa mað ur. Síð an skal það minnka inn stæðu sem við leigu þarf að leggja 
til þeirra tíu aura er fyr ir ómaga skal leggj ast5 á hverj um tólf mán uð um. Nú þó 
að ómagi eigi ekki ann að fé en jörð þá er tíu aur ar takast af í lands skyld, þá 
skal þó ekki minn kast inn stæða. En sú virð ing skal standa um jarð ar leigu sem 
hið fyrsta ár var virð, hvort sem leiga vex eður þverr. Fjár halds mað ur skal eigi 
selja öðr um fé að halda. En ef hann sel ur öðr um manni fjár hald ómag ans í 
hend ur, þá á hinn ungi mað ur heimtu fjár síns að hvor um er hann vill, fjár-
halds manni sín um eða hin um er af hon um tók.6 En ef mað ur læt ur ómaga eyri 
laus an nema dæmd ur sé úr hendi hon um lögliga, þá skal hann setja sitt fé í veð 

1 Og á þá ómagi allan ávöxt fjár síns á öðru: útgáfur hafa Og á þá ómagi allan ávöxt fjár síns 
en 343 veitir allt aðra merkingu með Og á þá ómagi engan ávöxt í fé sínu

2 En sá á fullar vörslur ... sá er fjárhald þarf: 343 hefur En þá er full varsla ef hann á jafn 
mikið fé sem ómagaeyrir er

3 ef þau ætti fé eftir: vantar í 343 en útgáfur hafa eður þeir hans, ef þau ætti fé eftir
4 til fimm hundraða: vantar í 343
5 er fyrir ómaga skal leggjast: vantar í 343
6 En ef hann selur öðrum manni … eða hinum er af honum tók: 343 hefur En ef hann selur 

öðrum fé að halda, þá á ómagi frjálst að ganga á hendur hvorum sem hann vill að heimta fé 
sitt
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fyr ir. Nú ef bóndi er dauð ur en kona hans lif ir eft ir, og er eigi fé meira en hon 
á að hafa, þá skal hon veita vörð börn um sín um fé laus um. En ef hon á önn ur 
börn, þá hverfi þau til föð ur frænda sinna eft ir lög um.

23 Hér seg ir hversu um arf skal fara 
ef erf ingi er eigi nær

Hver vetna þar sem mað ur and ast og er erf ingi eigi nær að kalla til arfs, þá skal 
sá arf ur standa virð ur í þess heim ili sem arf ur er að þá er mað ur er dá inn,1 með 
full um vörsl um og ávöxt um2 þar til sem rétt ur erf ingi kem ur til eður sá er með-
ur lög um á þess arfs við töku mað ur að vera. Nú and ast út lensk ur mað ur hér af 
Nor egs kon ungs ríki, þá skal þann arf taka hér til brott flutn ing ar eft ir hann hinn 
skyld asti frændi hans þeirra sem þá eru hér. En ef óskyldri mað ur tek ur en þrí-
menn ing ur, þá skal hann full ar vörsl ur í móti fá að sá arf ur skal að skil um fara. 
Nú er engi frændi til, þá skal taka fé lagi hans arf, sá sem lög lig vitni hef ir til 
þess að þeir áttu fé lag sam an er hann dó. Nú er sá eigi til, þá skal taka stýri-
mað ur. Eru þeir fleiri en einn, þá skipti þeir að jafn aði sín í mill um. Skal allt 
það fé virða sem eigi taka erf ingj ar við, hvort sem það er arf ur eður vígs bæt ur 
eða ann að fé, og flytja svo í hend ur eig anda og ábyrgist að öngu, en varð veiti 
sem sitt fé. Síð an skal erf ingi ömb una hon um fyr ir starf sitt svo að hann sé vel 
hald inn af. Nú eru þeir öng ir til sem áður eru tald ir, þá skal bóndi sá sem hann 
þá vist með taka það fé virt og ábyrgj ast og hafa vöxtu af þar til sem erf ingi 
kem ur eft ir eður hans lög lig ur um boðs mað ur. Svo skal og fara um arf danskra 
manna og svænskra ef þeir and ast hér. En af öðr um tung um en danskri skal 
eng inn mað ur að frænd semi arf taka hér nema fað ir, son ur eður bróð ir, nema 
þeir hafi lög lig vitni3 til. En ef engi kem ur til inn an fimm4 vetra, þá taki kon-
ung ur þann arf all an að réttu.5

24 Hér seg ir hversu fara skal um boð að lög um 
og hver ir fé skulu taka til út ferð ar ís lenskra manna 

Ef vor landi vill fara af landi í brott, þá skal hann fá um boðs mann til allra mála 
sinna, svara og sækja, og svo að varð veita fé sínu því sem hann á hér á landi 
eft ir. Skal það um boð hald ast þrjá vet ur en eigi leng ur. Og þó að þeir hafi lengri 
mál daga á gjörva, þá sé sjálf tek ið um boð af og taki þá erf ingi við. R.B.E.K. 

1 sem arfur er að þá er maður er dáinn: 343 hefur sem arfur er dáinn
2 Hér er hönd á spássíu 1580 og athugasemd aftanmáls, sjá bls. 306, sem hugsanlega vísar til 

réttarbótar 1305, 5.
3 vitni: útgáfur hafa umboð
4 fimm: útgáfur hafa tíu og setja athugasemd þar að lútandi aftanmáls, sjá bls. 305 og 306
5 þann arf allan að réttu: vantar í 343
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End ur nýja má um boð að liðn um þrimur vetr um, hvort sem hann er ut an  lands 
eða inn an [1294, 45]. Nú and ast hann fyrri úr, þá eigu arfar hans við að taka er 
þeir sann frétta and lát hans. En ef um boðs mað ur tor trygg ir frá fall þess er af 
landi fór, þá hafi arfi eins vitni til þess er sverja vill að hann hygg ur það satt 
vera. Nú ef vor landi and ast utan lands,1 þá skal sá mað ur taka það fé er þar er 
sem skyldast ur er þeirra manna er út ferð eigu. Nú er engi frændi til, þá skal 
taka mötu naut ur hans til út hafn ar sá er út ætl ar. En ef eng inn er sá til, þá taki 
sá mað ur er af þeim fjórð ungi er með full um vörsl um, að sá arf ur skal að skil-
um fara. Hann skal öngva mútu til þess gefa og öngu af því fé lóga, nema því 
sem þarf til út ferð ar eft ir því lík an mann, eft ir sið vanda, nema hann hafi sjálf ur 
ann að ráð fyr ir gjört. Hann skal láta virða fé það sex skyn sama menn, þrjá 
ís lenska og þrjá hús fasta, nema eigi sé ís lensk ir menn til, þá virði hús fast ir 
menn ein ir. Hann skal láta þar fé virða sem mest er sam an og færa eigi úr þeim 
garði áður fé er virt. Með ur sama hætti skal hann láta virða það fé sem ann ars 
stað ar er, skal allt virða til gangs silf urs slíks sem þá fell ur af kon ungs steðja. 
Hann skal verja því fé sem óvart var áður til þeirra hluta sem hing að er vart, og 
geyma sem síns fjár og ábyrgj ast að öngu, og hafi fyr ir starf sitt þá er hann kem-
ur út svo að hann sé vel hald inn af eft ir sex manna virð ingu. En ef engi er sá til 
sem áður er tald ur, þá skal garðs bóndi hans taka það fé virt og ábyrgj ast sem sitt 
fé og hafa gagn af þar til sem erf ingi kem ur eft ir eður hans lög lig ur um boðs mað-
ur, og gjaldi hon um þá slíkt fé sem hann tók. Ef hvorgi kem ur til, lög lig ur 
um boðs mað ur né erf ingi hins dauða, inn an tíu vetra, þá eign ast kon ung ur þann 
arf all an. Nú and ast mað ur á Saxlandi eður sunn ar á Englandi eða í eyj um vest ur 
eða í Dyfl inni, þá er mað ur eigi skyld ur að láta virða það fé fyrr en í Nor egi. Nú 
er þar nán ari mað ur fyr ir, þá skal sá taka við fénu og flytja til erf ingja. En hinn 
skal hafa afla þann sem á er vorð inn, hvar sem hann tók féið.

25 Hér seg ir hversu arf skal sækja 
að lög um

Arf skal sækja í þeim fjórð ungi sem arf ur er dá inn. En ef mað ur leið ir votta í 
öðr um fjórð ungi en arf ur er dá inn, þá hef ir hann þeim fyr ir skot ið. Nú sit ur 
mað ur í arfi og legg ur dóm fyr ir, en ann ar kall ast til kom inn að lög um, þá skal 
sá stefna hin um heim stefnu rétta og krefja hann arfs og úr far ar er í sit ur. Nú vill 
hann eigi úr arfi fara, þá skal hann stefna hon um þing fyr ir rán og ísetu. Og ef 
þá fulln ast hon um vitni og gögn öll til síns máls og kem ur ekki and vitni í móti, 
þá eiga þing menn hon um arf að dæma, en hinn skal gjalda kon ungi sex aura 
fyr ir það er hann lagði dóm fyr ir arf þann er hann átti ekki í. Nú vill hann eigi 

1 utan lands: 343 og útgáfur hafa utan lands, hvar sem það er
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úr arfi fara, þá skal hinn æsta sér þing menn liðs svo að hann sé full liða að færa 
hann úr arfi sín um. Sek ur er hver eyri við kon ung er hon um synj ar til far ar. Nú 
koma þeir þar og ver hann þann arf oddi og eggju, þá er hann sek ur tíu mörk um 
við kon ung. En hinn hver sek ur sex aur um við kon ung er for stoð veit ir með 
hon um. Nú berj ast þeir, þá er hver út læg ur sá er fyr ir stend ur arfi dæmd um en 
hin ir all ir frið helg ir er til sækja.

26 Hversu menn eigu arfi 
að skipta1

Hver vetna þar sem mað ur kall ar eigi til arfs fyr ir fá fræð is sak ir og er þó til 
kom inn, þá hafi hann sótt an arf sinn inn an tíu vetra þeirra sem hann er inn an 
lands og úr ómegð, ef hann hef ir vit til og vitni,2 nema skyld nauð syn banni. 
Nú eiga menn arfi að skipta, þá er vel ef þeir koma all ir til er hlut eigu í að 
skipta þeim arfi. Nú koma sum ir, en sum ir vilja eigi fara,3 þá skal gjöra þeim 
stefnu til að skipta, og þó að þeir komi þá eigi til þá skal skipta fyr ir vott um og 
hluti á leggja, þá skal hann þann hlut hafa er þá hlýt ur hann. Nú kall ar hann 
mis skipt eður seg ir að hinn hafi leynt fé, þá skal hann synja með lý rit areiði. 

27 Hér seg ir 
hversu mað ur skal ryðja sig til arfs

Nú leik ur á tveim tung um hvort mað ur er arf geng ur eður eigi, þá skal hann 
stefna þeim þing er hon um stend ur fyr ir arfi, þá skal hann njóta votta sinna að 
hann stefndi hon um þang að. Það skulu og svo vott ar hans bera: Vær vor um þar 
í hjá er móð ir hans var fest lögliga í þeim stað, og nefni stað inn, þá eiga þing-
menn hon um arf að dæma. Hver vetna þar sem mað ur vill sig til arfs færa, leiði 
votta sína og stefni þeim öðr um4 til er þeim arfi eru næst ir. En ef hann stefn ir 
þeim5 eigi til, þá er vott um hans fyr ir skot ið. Þar skal um arf dæma sem arf ur er 
dá inn eða jarð ir eru eður bú hins dauða. R.B.H.K. Ef ann að hvort hjúna kann 
frá að falla þeirra sem tíu vet ur eður leng ur hafa sam an ver ið, og hafa þau jafn-
an hald ið sig fyr ir lög lig hjón þó að hjú skap ur þeirra hafi eigi skil ríkliga ver ið 
lýst ur eður ámálg að ur, og eigi held ur byggð ar fleygt ver ið með an þau lifðu 
bæði að hon væri hans frilla eður hór kona, þá skal barn eður börn eft ir ver andi 

1 Fyrirsögnin er tekin úr 343 en í 350 skiptist hún á milli blaðsíðna og er óskiljanleg: Hér segir 
hverjar sá skal arf sækja er sakir fáfræðis 

2 vit til og vitni: 343 hefur vitni til en útgáfur vit til
3 Nú koma sumir, en sumir vilja eigi fara: 343 hefur Nú ef sumir vilja eigi til fara
4 öðrum: 350 hefur áður og ekkert handrit annað sem máli skiptir
5 þeim: útgáfur hafa honum
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í arf setj ast og hald ast fyr ir skil get in, þó að eigi lifi fest ar vott ar [1305, 4]. Engi 
mað ur skal fé skipta eður arfi eft ir ann an fyrr en þess er leyfi til er áður á, nema 
menn sjái að með spell um fer. En ef mað ur hef ir vit til og er hann hest fær og 
öl fær, og má hann ráða búi sínu og kaup um, þá skal hann sjálf ur fé sínu ráða 
og má því engi mað ur skipta. En þótt nökk ur skipti þá skal það eigi hald ast.

28 Hér seg ir hverj ar gjaf ir 
hald ast mega að lög um

Nú skal þær gjaf ir telja er hald ast mega. Þær gjaf ir skulu hald ast sem kon ung-
ur gef ur oss eður vær gef um hon um. Gefa má mað ur og vingjaf ir að sér lif anda, 
hesta eða yxn, vopn eður því líka gripi, svo og klæði,1 og af sifj ar hann sér þó 
svo að sex skyn söm um mönn um virð ist eigi arf svik gjör við erf ingja. Og ef svo 
er gef ið, þá má þá gjöf engi mað ur rjúfa. En ef hinn heit ir laun um fyr ir, þá má 
það heimta. Hver mað ur má gefa fjórð ungs gjöf af fé því öllu sem hon um hef ir 
afl ast svo að meira er en hann hef ir að erfð um tek ið, bæði í landi og í laus um 
eyri, hvort sem hann vill börn um sín um skil getn um eður öðr um mönn um, einu 
ef það vill hann. En tí und ar gjöf af svo miklu fé sem hann hef ir að erfð um tek-
ið, bæði í landi og laus um eyri, þó að spyri ekki erf ingja að, hvort sem hann er 
heill eður sjúk ur, ef hann mæl ir af viti.2 En af fjórð ungs gjöf eða tí und ar gjöf 
skal það fyrst lúka er mað ur gef ur guði fyr ir sál sinni, hverj um manni sem hann 
gef ur lög gjöf sína fyrr.

1 svo og klæði: vantar í 343
2 af viti: 343 hefur af fullu skyni


