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I. Inngangur 

 
Þessari ritgerð er skipt í sjö kafla.  Í þeim er fjallað um þætti í aðdraganda og 

atburðarás landnáms á Íslandi á 9. og 10. öld samkvæmt frásögn Landnámu.  

Undirbúningur landnámsins, ferðalagið yfir hafið og landnámið sjálft eru 

skoðuð með tilliti til hefða sem mögulega eiga rætur í mýþum eða uppruna 

landnámsmanna. 

     Ástæður landnámsins og forsendur flutninganna verða látnar liggja á milli 

hluta en lögð áhersla á að kanna aðrar forsendur landnemanna.  

Undirbúningur landnámsins  fólst meðal annars í að vinna fulltingi guða, leita 

frétta og freista þess að tryggja sér og sínum heill í nýju landi með blótum og 

áheitum.  Ingólfur Arnarson blótar sér til heilla og farnast vel í nýju landi.  

Hjörleifur fóstbróðir hans blótar ekki og hlýtur ill örlög.  Guðirnir vísa 

mikilvægustu landnámsmönnunum á bestu landsvæðin. Ættgöfgi í gamla 

landinu réði miklu um farsæld landnemanna.  Þeim ættgöfugustu leyfðust 

stærri landnám en hinum. 

     Forsendur ferðalagsins voru traust skip til siglinga á úthafinu og lágmarks 

siglingakunnátta.  Landnám á Íslandi á sér stað á miklum 

þjóðflutningatímum.  Sjórán og strandhögg voru stunduð í Miðjarðarhafi, 

Eystrasalti og Norðursjó. Misjafnlega langlífar nýlendur eru stofnaðar á Spáni 

(Márar) og á  Frakklandi og bresku eyjunum af norrænum mönnum.   

Færeyjar, Ísland og Grænland höfðu sérstöðu sem óbyggð lönd við landnám 

norrænna manna.  Landnám í Vesturheimi mistókst vegna augljóss ofureflis 

innfæddra. 

     Landnemar á Íslandi komu frá Noregi og norrænum byggðum á 

Bretlandseyjum.  Þeir eru ýmist kristnir eða heiðnir.  Trúarbrögðin setja svip 

á hefðir og hátterni þessa fólks við ókunnar aðstæður í nýju landi.  Hefðirnar 

miða að því að tryggja sér fulltingi æðri máttarvalda á siglingunni yfir hafið 

og farsælt landnám.  Í þessu renna hinar heiðnu mýþur oft saman við þær 

kristnu. 
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     Í ritgerðinni eru heiðin minni lögð að jöfnu við goðsagnir og athafnir sem 

þeim tengjast í textunum.  Hugtakið mýþa er notað í samræmi við  handbók 

um bókmenntafræði.
1
  Það er erfitt að gera greinarmun á trúarlegum uppruna 

mýþa í Landnámu vegna þess að í sögnunum birtast þessar mýþur ýmist í 

tengslum við kristna eða heiðna landnámsmenn.  Við landnámið eru fulltrúar 

guða og vætta beggja trúarbragða virkir þátttakendur í að skapa fólki örlög í 

nýju landi.  Þór fleytir öndvegissúlum en Guð kirkjuviðum, hvor á sína staði.  

Fólkið reiðir sig á yfirnáttúrulega handleiðslu með áheitum og blótum. 

Landvættir lenda ekki í árekstrum hverjar við aðra. Þær keppa ekki sín á milli 

og skrásetjarar gera ekki upp á milli þeirra svo nokkru nemi.   

    Í ritgerðinni verður fjallað um  undirbúning landnámsmannanna heima í 

gamla landinu, hvað þeir gera sér til heilla áður en lagt er á hafið og skoðaðar 

þær mýþur sem koma fram í frásögnum af ferðalaginu, á hvað fólk setur 

traust sitt. Aðferðir við landnám og landhelgun verða skoðaðar út frá sömu 

forsendum og í ljósi þeirra mýþa sem koma við sögu.   Hvernig báru 

landnámsmenn sig að í nýju landi?    

     Landnámsmennirnir sjálfir taka landvættina einungis hátíðlega við 

landnámið sjálft. Undireins og formsatriðum er lokið svo sem landhelgun sem 

fólst í friðþægingu landvætta,  eru heilög vé og landið allt afhent og helguð 

innfluttum guðum hvort heldur þeir hétu Þór, Óðinn eða Kristur.     

Landhelgunin tryggði slysalausa yfirfærslu á yfirráðum yfir landinu frá 

vættunum til landnemanna.  Þegar því markmiði var náð voru næsta fá tilefni 

til að óttast vættirnar.   

     Þórhallur spámaður svarar spurningu  Síðu-Halls þegar Hallur spyr: „„Hví 

brosir þú nú?“   Þórhallr svarar: „Af því brosi ek, at margr hóll opnast, ok 

hvert kvikendi býr sinn bagga, bæði smá ok stór, ok gera fardaga.““
2
  

     Vættirnar lögðu á flótta undan nýjum sið, fyrstu trúboðunum. 

                                                 
1
  Halldór Guðmundsson 1998. Einnig mætti notast við orðið þjóðtrú, samanber Jón Hnefill 

Aðalsteinsson 1988, bls. 343-348.  
2
  Íslendinga sögur 1947 X, bls. 378. 
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II. „Þar mun heill þín öll“ 

Tilefni landnáms á Íslandi á 9. öld voru margvísleg en tilgangurinn var sá 

sami hjá þeim sem námu land, þeir gerðu þetta sér og sínum til heilla. 

Landnám fyrir rúmlega 1100 árum hefur ekki verið viðfangsefni fyrir 

aukvisa.  Ferðalagið um úthafið krafðist traustra hafskipa sem gátu flutt það 

sem þurfti við í nýju óbyggðu landi,  fólk, fénað og aðrar nauðsynjar.  

Hafskip, knerrir, kostuðu nokkur jarðarverð og sjálfsagt hafa fæstir  

landnámsmanna haft ráð á skipi hvað þá aðrir nýbúar, það fólk hefur keypt 

flutning af öðrum.
3
  Það virðist ljóst að leiðtogar landnámsins hafa verið 

efnaðir menn, höfðingjar frá gamla landinu.  Landnámsfólkið er talið hafa 

samanstaðið af forystusveit, fylgdarliði og þrælum, mest þó bændum í leit að 

betri afkomu.
4
 

     Landnámsmenn á Íslandi og samtímamenn þeirra á Norðurlöndum 

ferðuðust óhikað langar vegalengdir í milli staða á opnu hafi.
5
  Á milli Íslands 

og norrænu byggðanna á Grænlandi voru um það bil 1650 km, stysta leiðin á 

milli stranda er 287 km.  Frá austanverðu Íslandi til vesturstrandar Noregs eru 

970 km og  siglingin á milli suðurstrandar Íslands og Skotlands er um 800 

km. 

     Það þurfti töluverð fjárráð og myndugleika til að flytjast búferlum til 

Íslands.  Þeir sem  höfðu forystu um þess háttar flutninga hljóta að hafa átt 

töluvert undir sér.  Í umfjöllun um upphaf  goðorða sem helst sennilega í 

hendur við staðfestingu höfðingjaættanna er ekki alltaf ljóst á hverju 

myndugleiki þeirra byggðist. Hvaðan kom valdið?  Voru það tengsl við 

höfðingjaættir í Noregi, stærð landnáms einstakra landnámsmanna eða jafnvel 

ættartengsl við þá sem réðu stærstu landnámunum?
6
  Því er haldið fram að 

Landnáma hafi verið skrifuð fyrst og fremst sem röksemd fyrir landakröfum 

                                                 
3
  Sigurður Líndal 1974, bls. 199-201; Lúðvík Kristjánsson 1964, bls. 20 og áfram. 

4
  Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991, bls. 25; Árni Björnsson 2004, bls. 28; 

Jakob Benediktsson 1974, bls. 187-188. 
5
 Orri Vésteinsson, án ártals, bls. 14-20. Um svipað leyti hefjast siglingar á Kyrrahafi og 

Indlandshafi; Orri Vésteinsson án ártals, bls. 19.  
6
  Jakob Benediktsson 1974, bls. 172-175; Gunnar Karlsson 2004, bls. 77-79. 
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ætta á ritunartímanum.
7
  Í þróun landnáms á Íslandi og fyrstu 

samfélagsstofnananna  er uppruni valds óljós og að sama skapi hvaðan 

umboðið til að fara með það kom.  Þar hafa verið nefndir mismunandi þættir 

svo sem ættgöfgi, stærð landnáms og auk þess eðli og innræti 

höfðingjaefnanna.  Í ritverki sínu Goðorð og Goðorðsmenn fjallar  Lúðvík 

Ingvarsson um forsendur goðorða og goða.
8
  Flest þeirra atriða sem hann telur 

upp tengjast  að mínu mati ættgöfgi á einn eða annan hátt.  Forstaða blóta eða 

einhvers konar prestsstaða hefur sennilega verið á höndum 

landnámshöfðingja eða í umboði hans á einn eða annan máta.   

     Frekar ósennilegt verður að teljast að forystumenn landnámsins hafi 

umborið ættlausu fólki að nema land upp á sína, hvað  þá nægilega víðlent til 

að vera forsenda valda eða einhverrar þjóðfélagsstöðu sem ekki væri í 

samræmi við uppruna, ættgöfgi.  Sigurður Nordal setti fram þá hugmynd að 

afkomendur, frændgarður, Bjarna bunu hafi átt frumkvæði að stofnun og 

skiptingu goðorða  og stofnunar Alþingis.
9
  Nálega helmingur goðorða verður 

rakinn til þess frændgarðs sem segir fátt um tilurð goðorðanna en er órækur 

vitnisburður um velgengni ættarinnar hér á landi.  

     Fátt bendir til þess að völdum hafi verið ráðstafað á Alþingi.  Þau umboð 

sem menn störfuðu í þar virðast frekar hafa átt rætur í fjórðungunum og ef til 

vill voru fjórðungarnir uppspretta valds á Íslandi, a.m.k. sýnast fjórðungarnir  

ráða úrslitum um „utanríkissamninga“ á borð við Gamla sáttmála.
10

 

     Það hlýtur að skipta máli að frásagnir af landnámi Íslands, hvort heldur eru 

í Landnámu, Íslendingabók eða Íslendinga sögum, eru settar á bók á sama 

tímabili og frásagnir af  goðafræði og heiðnum dómi.  Íslendingabók er talin 

rituð á fyrri hluta 12. aldar en elsta handritið er  hins vegar frá miðri 17. öld.
11

 

                                                 
7
  Sveinbjörn Rafnsson 2001, bls. 165-166. 

8
  Lúðvík Ingvarsson  1986, bls. 35-70. 

9
  Sigurður Nordal 1942, bls. 111 og áfram. 

10   
Sverrir Jakobsson

  
2005, bls. 282-288; Boulhosa  2006, bls. 11, 19 og 23; Einar 

Laxness 1995, bls. 162.  Hver fjórðungur samþykkti fyrir sitt leyti og Sunnlendingar í tvennu 

lagi. Úrslit málsins réðust innan fjórðunga en ekki á Alþingi.  Sveinbjörn Rafnsson 2001, bls. 

67.   
11 .

 Jakob Benediktsson  1986, bls. xvii-xx; bls. xliv-xlix; bls. lxxv;  bls. lxxxii; bls. 

cxliv-cxlvi. 
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Elstu gerðir Landnámu, Sturlubók og Hauksbók, eru settar saman annars 

vegar á seinni hluta 13. aldar og hins vegar á fyrri hluta 14. aldar.  Handrit 

Sturlubókar, Landnámu Sturlu Þórðarsonar (d. 1284) er uppskrift frá miðri 

17. öld (AM 107 fol.).  Landnáma Hauks Erlendssonar (d. 1334), Hauksbók, 

er að hluta til varðveitt  í eiginhandriti Hauks sjálfs (AM 371 4to, 14 blöð) og 

í nær heilu lagi í eftirriti frá miðri 17. öld (AM 105 fol.).  Snorra Edda sem  

setur mörg heiðin minni í goðsögulegt samhengi er talin færð á bók snemma á 

13. öld.  Helsta frumheimild þessarar ritgerðar er útgáfa Jakobs 

Benediktssonar á Landnámu og Íslendingabók.
12

   

     Það er glöggt að  ritað efni um upphaf Íslandsbyggðar og fyrstu ár 

landnáms, sagnfræði á borð við Íslendingabók Ara fróða Þorgilssonar og 

Landnámu annars vegar og hins vegar svokallaðar Íslendinga sögur kallast á 

um efni og efnistök, sagnfræðin er endurtekin, ættartölur og staðfræði, örnefni 

og landnámsjarðir.
13

 Sögur af byggðarlögum eða ættum eru taldar byggðar á 

Landnámutextum með viðeigandi skáldaleyfum.  Þessar sögur hafa síðan 

áhrif á nýjar gerðir af sagnfræði á borð við Landnámu eða túlkun fólks á 

þeim.  Sumir fræðimenn líta þannig á að öll sagnfræði, frásagnir af 

lönguliðnum atburðum, tengist hagsmunum í samtíma þeirra sem skrifa.  

Skrif af þessu tagi séu þess vegna nær því að flytja samtíma til fortíðar en 

öfugt.
14

  

     Ef til vill hafa menn tilhneigingu til að skrifa hvað ákafast um fortíðina 

þegar framtíðin er ótrygg.  Það verður þess vegna erfitt að greina annars vegar 

á milli þess sem er upprunalegt og hins sem er endurtekinn skáldskapur. 

Margítrekaður og endurtekinn skáldskapur varð og verður ekki að 

raunveruleika þá frekar en nú og sannleiksgildið eykst ekkert þó að í hann sé 

vitnað.  Það sem virðist skipta einna mestu máli í þessu samhengi eru tengsl 

                                                 
12

  Íslenzk fornrit I  1986. 
13  

Sögur af landnámi eru samhljóða í Landnámu og t.d. í Eyrbyggju, þar sem segir 

frá Þórólfi Mostrarskegg, Ísl. fornr. I 1986,  S 85, bls. 125 og Ísl. fornr. IV  1935, bls 7.  Eðli 

málsins samkvæmt er frásögn Eyrbyggju fyllri vegna þess að Eyrbyggja er héraðssaga og 

gerir  takmarkaðar kröfur til að vera sagnfræði.  Annars staðar eru umtalsverð frávik í 

frásögninni en staðfræðin sú sama.  Samanber Kjalnesingasaga  Ísl. fornr. XIV  1959, bls 3-5, 

og Ísl. fornr. I 1986, S 15 og H 15, bls. 52-53 en þar segir frá landnámi Örlygs á Esjubergi. 
14

  Vansina, J. 1985, bls. 121-122. 
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ættvísinnar við samtíma skrifaranna.
15

  Þeir eru ekki einungis að skapa 

trúverðug tengsl við fortíðina. Þeir eru að sama skapi að staðsetja fólk 

félagslega og stéttarlega innan samtímans.    

     Það hlýtur að skipta máli í þessu samhengi að ættfræði fyrstu 

Íslendinganna tekur einungis til sáralítils brots þjóðarinnar, um það bil 268 

manneskjur eru ættfærðar af einhverri nákvæmni í  Landnámu en að auki eru 

162 nafngreindar án frekari ættfærslna, samtals 430
16

 nafngreindir 

einstaklingar.  Þar fyrir utan er  ákaflega óráðinn fjöldi fylgdarliðs, þræla og 

vinnuhjúa,  sem gæti hafa verið á bilinu 15 000 til 100 000 samkvæmt 

áætlunum fræðimanna sem fjallað hafa um efnið.
17

  

     Kristið samfélag krefst alla jafna annarrar sögu, annars uppruna en hið 

heiðna. Ættvísi hefur þess vegna varðað stundlega hagsmuni jafnt höfðingja 

sem frjálsra bænda við landnám.  Ættartengsl skiptu ekki einungis máli í 

erfðamálum heldur og í alls kyns skærum og uppákomum í samskiptum 

manna í meðal vegna þess að skyldur og réttindi gátu erfst í fimm ættliði.
18

   

Þetta hefur sjálfsagt gefið tilefni til að beita vandfýsi við val og 

viðurkenningu á frændum og ættartengslum.  Með ættfærslum var fólki 

skipað í stétt og mikill meirihluti þjóðarinnar hefur verið áhrifalaus 

vinnulýður og þrælar.
19

 

     Frá upphafi Íslandsbyggðar má áætla að 35-40 kynslóðir Íslendinga hafi 

vaxið upp í landinu.
20

  Af því má leiða að mögulegur fjöldi forfeðra nútíma 

Íslendings hefur á landnámstíð verið viðlíka og öll kínverska þjóðin er um 

þessar mundir, það er að segja rúmlega milljarður ef allt er talið.  Í ljósi þess 

að slíkur mannfjöldi var ekki til staðar á landnámsöld, hvorki á Íslandi né í 

                                                 
15

  Á blaðsíðu 7 er drepið á skoðanir Sveinbjörns Rafnssonar.  Haraldur Matthíasson hefur 

sett fram bærileg rök í gagnstæða átt. Sjá Haraldur Matthíasson 1982, bls. 53-60. 
16

  Af einhverjum ástæðum, mér ókunnugum, er þessi tala á reiki.  Í Íslenskum sögu atlas 

segir að Landnámabók tilgreini alls 435; Árni Daníel Júlíusson og fl. 1991, bls.36. 
17

  Guðrún Sveinbjarnardóttir 2004, bls. 43-44.  Sjá einnig Jón Jóhannesson 1956, 

bls. 46-49. 
18

  Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson  1991, bls. 24.    
19  

430 landnámsmenn eru nafngreindir í Landnámu, samanber Agnar Helgason 

2004, bls.49. 
20  

Kynslóð virðist í mörgum skrifum vera á bilinu 30 til 40 ár, styttri hjá konum en 

körlum, hér er miðað við 35 ár. 
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veröldinni sem heild, er óhjákvæmilegt að álykta sem svo að Íslendingar 

nútímans séu að allnokkru leyti afkomendur sama fólksins.  Stéttaskipting 

sem byggðist á eignarrétti á fasteignum, mest landi, var grundvöllur strangra 

takmarkana á barneignum almennings fram eftir öldum.  Einungis miklum 

minnihluta þjóðarinnar, ábúendum á lögbýlum, var heimilt að eignast 

afkomendur.  Það  minnkar enn frekar mögulegan forfeðragrunn.  Á  þjóðinni 

eru samt færri merki um úrkynjun eða skyldleikaræktun en vænta mætti.  Það 

bendir til þess að mengi erfðaefna hafi í upphafi verið fjölskrúðugra en 

einhlítur norskur uppruni gefur tilefni til að ætla.
21

   

     Í Landnámu eru tíunduð nöfn 430 landnámsmanna. Frekari grein er gerð 

fyrir uppruna og ættum 268 þeirra.  Samkvæmt upplýsingum Landnámu voru 

241 þessara landnema frá Noregi en 27 frá Bretlandseyjum.  Landnáma rekur 

uppruna 18 karla og 9 kvenna til Bretlandseyja.  Aðrir eiga í langflestum 

tilfellum uppruna sinn í Noregi, 202 karlar og 39 konur af 48 sem sagt er frá.  

Samkvæmt þessu á mikill meirihluti landnámsfólksins uppruna á 

Norðurlöndum eða í kringum 90%.
22

  Það er sennilega óviðkomandi 

umfjöllun þessarar ritgerðar en nýlegar rannsóknir á erfðaefnum íslenskra 

karla og kvenna gefa allt aðra mynd af samsetningu landnemanna.  

Niðurstöður rannsóknanna gefa til kynna að meirihluti karla, 80.5%,   séu af 

norrænum uppruna (Norðmenn frá Noregi eða Bretlandseyjum)  og 19.5 % af 

breskum eða írskum uppruna.  Samsvörun erfðaefna í Y-litningum sem 

einskorðast við karla á Bretlandseyjum, Íslandi og Noregi gefa þessa 

niðurstöður.
23

   

     Þá kom í ljós að 62.5%  íslenskra kvenna eru með hvatbera sem eiga 

uppruna á Bretlandseyjum en 37.5% hvatbera sem eiga uppruna á 

Norðurlöndum (Noregi).
24

  Miklar líkur eru á því að tengsl mæðra íslensku 

þjóðarinnar hafi verið einna sterkust við Suðureyjar.    Íslenskar konur deila 

erfðaefni með konum á Suðureyjum sem finnst ekki í öðrum konum á 

                                                 
21

  Agnar Helgason 2004, bls. 54. 
22

  Sami, bls. 54. 
23

  Sami, bls. 54. 
24

  Sami, bls. 54. 
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svæðinu sem rannsakað var.  Þetta er skrifað til að benda á að skyldleiki 

íslensks sagnaheims við  okkar nánasta umhverfi, Norðurhvelið, er viðbúinn.  

Líkindi með þjóðsögum og minnum eru engan veginn sönnun á skyldleika 

heldur allt eins staðfesting þess að sagnir hafa tilhneigingu til að snúast um 

sammannlega hluti í hjátrú, goðsögnum og þjóðtrú sem ferðast milli ólíkra 

menningarheima.
25

    

                                                 
25

  Agnar Helgason 2004, bls. 54; Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988, bls. 344. 
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III. Undirbúningur ferðarinnar 

Því er oft haldið fram að flutningar taki mjög á bæði andlega og líkamlega 

heilsu þeirra sem í þeim standa.  Í þessu sambandi er verið að vísa til 

nútímafólks sem flytur á meira eða minna þekktar slóðir með heilu 

búslóðirnar í farteskinu og örugga Ikea búð á áfangastað.  Allt umstangið í 

kringum landnám Íslands var af öðrum toga. Landnámsmenn þurftu að taka 

með sér allar nauðsynjar.  Framan af landnámi hefur enga búshluti verið að fá 

í nýja landinu.
26

 

     Ferðalög og flutningar norrænna manna  fara saman við útrásir annarra 

þjóðflokka á jöðrum Evrópu á bilinu 500 til 1000.  Slavar og Húnar fara í 

landnámsferðir að austan og setjast að í Mið Evrópu. Múslimar leggja í 

landvinningaleiðangra vestur eftir  Norðurströnd Afríku og þaðan norður til 

Spánar og stofna þar múslimskt ríki sem hélt velli í 800 ár og sér enn stað á 

þeim slóðum.
27

   

     Á sama tíma leggjast norrænir menn í vesturvíking.  Þeir herjuðu á bresku 

eyjarnar og norðurströnd Evrópu, köstuðu eign sinni á lönd og gerðust 

tímabundið herraþjóð.  Þessi ferðalög voru innan byggðra svæða. 

Landnemarnir notuðu vegakerfi og aðrar þekktar samgönguleiðir, 

útrásarherirnir voru við kunnuglegar aðstæður og nutu mannvirkja þeirra sem 

fyrir voru.
28 

 Eftir innrásina voru fastir liðir eins og venjulega fyrir íbúana - 

þeir fóru aftur út á akrana að framleiða fyrir nýja húsbændur.
29

   

     Útrás norrænna manna að nema áður óbyggð lönd eins og Færeyjar, Ísland 

og Grænland var af allt öðrum toga en hersetning  þorpa og landskika um 

norðanverða Evrópu eða landnám í byggðum Sama norður eftir Noregi.   

     Fyrir utan örfáa könnunarleiðangra sem skiluðu misvísandi upplýsingum 

til gömlu landanna var ekkert vitað um þessi lönd. „Ok er menn spurðu af 

                                                 
26

  Seinna verður til lífleg innanlandsverslun sem má m.a. sjá af viðskiptaferli Odds 

Ófeigssonar sem minnir um marga hluti á útrásarkynslóð nútímans. Sbr. I og II kapítula 

Bandamanna sögu; Ísl. fornr. VII 1936, bls. 293-301. Í Hœnsa-Þóris sögu segir frá 

kaupmanni sem vinnur sig upp úr fátækt en hlýtur ill örlög. Ísl. fornr. III 1938. 
27

   Árni Daníel Júlíusson og fl. 1991, bls. 26-31. 
28

  Mazour og  Peoples 1968, bls. 186. 
29

  Ó Corráin,  1989, bls. 30. 
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landinu, þá lét Flóki illa yfir, en Herjólfr sagði kost og lÄst af landinu, en 

Þórólfr kvað drjúpa smjÄr af hverju strái á landinu, því er þeir hÄfðu fundit; 

því var hann kallaðr Þórólfr smjÄr.“
30 

   

     Engar líkur eru á því að þetta fólk hafi þekkt skrif Beda prests,
 
hvað þá 

verk klassískra sagnaritara.
31 

 Það er af öllu ljóst að þeir menn sem héldu til 

Íslands og Færeyja voru vanir ferðalögum, en að vísu grundvölluðust helstu 

landafundir þeirra á lélegri siglingafræði því þeir villtust til nýrra landa en 

þeim hraus ekki hugur við að leggja á úthafið í hvaða tilgangi sem var.  Það 

fer tvennum sögum  af ferðum Garðars Svavarssonar.  Í Hauksbók Landnámu 

lendir hann í ofurstraumum norðan Skotlands og hafvillum sem bera hann til 

Íslands.  Sturlubók segir hins vegar að hann hafi farið að fyrirmælum móður 

sinnar sem var framsýn.
32

  Garðar nefndi landið eftir sér sem mætti túlka sem 

svo að hann hafi annaðhvort eignað sér landið eða sent þau skilaboð til 

umheimsins að þarna hafi Garðar komið við. Ef til vill hefði nafnið loðað við 

landið ef Garðar  hefði numið það.   

     Norrænu mennirnir óttuðust ekki siglinguna yfir hafið en hluti af 

undirbúningi ferðarinnar var samt að blóta sér til heilla og leita staðfestingar 

guðanna á áfangastaðnum, tilgangi ferðalagsins.   „Þenna vetr fekk Ingólfr at 

blóti miklu ok leitaði sér heilla um forlÄg sín, en HjÄrleifr vildi aldri blóta.  

Fréttin vísaði Ingólfi til Íslands.“
33

  Ingólfur er ekki einn um að blóta til að 

afla  upplýsinga um heill sína og framtíð til þess að gera ferðaáætlun.  Slíkt 

hið sama gerði Þórólfur Mostrarskegg.
34

  Hann vildi vita hvar hann ætti að 

freista gæfunnar, í Noregi eða á Íslandi.  Helgi magri  gekk til frétta við Þór 

                                                 
30

  Ísl. fornr. I 1986,  S (Sturlubók) 5,  H (Hauksbók) 5, bls. 38 , 39. 
31

  Hér er átt við skrif Pýþeasar þess gríska og Írans Dicuil, sbr. Björn Þorsteinsson 

og Bersteinn Jónsson 1991, bls. 13; Jón Jóhannesson 1956, bls. 11-16; Ísl. fornr. I 1986,  bls. 

32 neðanmálsgrein.  
32

  Ísl. fornr. I 1986, S 4, H 5, bls. 34, 35.  Sveinbjörn Egilsson segir orðið merkja  

„forudvidende.“ Finnur Jónsson 1931, bls 150: Í Cleasby-Vigfússon segir að orðið þýði: 

„prophetic.“ Cleasby, Richard 1874, bls. 171.  Samkvæmt báðum heimildum merkir orðið 

forspá, samanber Njálssaga bls. 50 en þar segir um Njál að hann hafi allt í senn verið forspár, 

heilráður og vitur. Brennunjáls saga (svo)  1997.  Frá ferðum Garðars  segir í Ísl. fornr. I 

1986, S 4, H 3, bls. 34, 35. 
33

 Ísl. fornr. I  1986,  SH 7, bls. 42; Sjá Lid 1957, dálkar 10-14; Jón Hnefill Aðalsteinsson 

1997, bls. 36 og áfram; Norland 1959, dálkar 615-616. 
34

  Ísl. fornr. IV  1986, IV kapítuli, bls. 7. 
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til að fá að vita hvar land skyldi taka.
35 

 Ólafur Briem telur blót Flóka til 

hrafnanna af sama toga spunnið og blótfórnir Ingólfs og Þórólfs, en sjálfur 

hefði ég haldið að tilgangur Flóka hefði verið að magna hrafnana, auka virkni 

þeirra sem leiðsögufugla.
36

 

     Þegar lagt er út í óvissu er gott að njóta fulltingis guðanna, eiga þá að. 

Einhvers konar samhengi eða framhald skiptir máli þegar flutt er á ókunnar 

slóðir, það er mikilvægt að skýr tengsl séu við gamla landið og ræturnar.  Á 

ókunnum slóðum eru engir forfeðrahaugar eða aðrar minjar um gengnar 

kynslóðir að treysta á eða tengja sig við.  Auk verkfæra og nauðsynlegra 

innanstokksmuna flytur fólkið þess vegna með sér ættartákn, öndvegissúlur, 

setstokka sem annað hvort voru úr hofi eða eldhúsi ellegar höfðu borið uppi 

hásæti húsbóndans.   

     Þeir sem vilja hafa vaðið fyrir neðan sig og þeir sem eru klókari senda fólk 

hamförum að kanna nýja landið og sannleiksgildi spásagna sem þeim er boðið 

upp á.  Ingimundur gamli sendir tvo Finna hamförum til Íslands að kanna spá 

völvunnar.
37  

   Ingimundur hefur tapað tákni sem völvan segir að finnist í 

nýja landinu. Finnarnir sjá táknið en ná því ekki vegna þess að það getur 

enginn nema eigandinn. Ingimundur fær þannig nákvæma staðarlýsingu á 

búsvæðinu í nýja landinu. Því er spáð fyrir Þorsteini lunan að hann muni 

deyja í landi sem þá var ekki byggt.
38

  Í Kjalnesinga sögu gefur Patrekur 

biskup Íslandsferðum góða einkunn; „„því at þangat er nú,“ sagði hann,  

,,mikil sigling ríkra manna,““
39

  Patrekur biskup setur upp áætlun fyrir 

Íslandsferð fóstra síns Örlygs. Hann tiltekur hvað þarf til, kirkjuviði, 

járnklukku og plenáríum auk vígðrar moldar til að setja undir hornsteina 

                                                 
35

  Ísl. fornr. I 1986, S 218, H 184, bls. 250, 251. 
36

  Ólafur Briem  1945, bls. 150; Jón Hnefill Aðalsteinsson 1997, bls. 22-23.  
37

  Ísl. fornr. I1986,  S 179, H 145, bls. 216.  Finnar eru líkt og gerist með jaðarþjóðir kenndir 

við galdra og alls konar yfirnáttúrur eins og hamfarir/hamskipti; Hermann Pálsson 1997, bls. 

27. Í Landnámu segir frá hamförum manna innanlands. Í Ísl. fornr. I 1986, segir frá ati þeirra 

Dufþakurs og Stórólfs bls. 356.  Oddur Arngeirsson fór landið endilangt á einni nóttu en slíkt 

gera menn ekki nema í hamförum, sama rit, bls. 286. 
38

  Ísl. fornr. I  1986, S 362, H 319, bls. 366. 
39

  Ísl. fornr. XIV 1959, bls. 4. 
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kirkjunnar.
40 

 Kirkjuna átti að helga mesta dýrlingi og klausturfrömuði Íra, 

heilögum Kolumba.
41 

  Þessi sögn kallast á við aðra í frásögn Landnámu en 

þar segir frá Þoroddi gamla sem rífur hof sitt á Mærini í Noregi og flytur með 

sér til Íslands ásamt hofsmoldinni og súlunum.
42 

 Það er deginum ljósara að 

landnámsmenn hefðu ekki tekið með sér að heiman alla þessa  húsmuni að 

fleygja í sjóinn eða til að greiða fyrir búsetunni ef það hefði ekki þjónað 

einhverjum fyrirfram ákveðnum tilgangi  sem var  skýr frá upphafi. 

     Það segir ef til vill eitthvað um afkomendur þessara landnema á hvaða 

forsendum þeir voru valdir til umfjöllunar eða hvaða einkunnir þeim eru 

gefnar.  Áður er sagt frá ummælum Patreks biskups.  Þegar Rögnvaldur 

Mærajarl auglýsir eftir Orkneyjajarli á meðal sona sinna gefur Hrollaugur 

kost á sér.  Jarl hafnar honum með þessum orðum: „Hefir þú þat skap, er engi 

styrjÄld fylgir; munu vegir þínir liggja til Íslands; muntu þar gÄfugr þykkja á 

því landi ok verða kynsæll, en engi eru hér forlÄg þín.“
43 

  Allt er afstætt og 

hamingja manna er þar ekki undanskilin.   

     Ketill flatnefur sem horfði á eftir afkomendum sínum til Íslands kvaddi þá 

með þessum orðum eins og sagt er frá í Laxdælu:  „Í þá veiðistöð kem ek 

aldregi á gamals aldri.“
44

  Í Vatnsdælu segir frá því þegar Ingimundur gamli 

hafnar með öllu þeim kosti að flytja til Íslands en ráðleggur fóstbróður sínum 

að fara sem neyðarráð:  „[...] þætti mér eigi óráðligt, at þú leitaðir til Íslands, 

sem nú gera margir virðingamenn, þeir sem eigi bera traust til at halda sik 

fyrir ríki Haralds konungs.“
45

  Enn fremur átelur Ingimundur vin sinn: „ok 

hefði betr verit, at þú hefðir mér fylgt í Hafursfirði ok þurfa nú eigi at fara í 

eyðisker þetta.“
46

  Ingimundur svarar völvunni sem spáir honum 

Íslandsferðar: „Þetta er af því vel sagt, at þat hefi ek einhugsat, at koma aldri í 

þann stað, ok eigi verð ek þá góðr kaupmaðr, ef ek sel áttjarðir mínar margar 

                                                 
40

  Ísl. fornr. I  1986, S 15, bls. 52. 
41

  Ó Corráin, 1989, bls. 7 og 11. 
42

  Ísl. fornr. I  1986, S 297, H 258, bls. 307. 
43

  Ísl. fornr. I  1986, S 310, H 270, bls. 316. 
44

  Ísl. fornr.V  1934, bls. 5. 
45

  Ísl. fornr. VIII 1934, bls. 27. 
46

  Ísl. fornr. VIII 1934, bls. 27. 
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ok góðar, en fara í eyðibyggðir þær.“
47

  Það er kaldlyndur maður sem ekki 

finnur til með Önundi tréfæti þegar hann lítur á Kaldbak og yrkir um örlög 

sín: 

„Réttum gengr, en ranga 

rinnr sæfarinn, ævi, 

fákr, um fold ok ríki 

fleinhvessanda þessum; 

hefk lÄnd ok fjÄlð frænda 

flýt, en hitt es nýjast, 

krÄpp eru kaup, ef hreppik 

Kaldbak, en ek læt akra.“
48

 

 

          Fólkið sem byggði Ísland í öndverðu kom víða að úr norðanverðri 

Evrópu.  Þrátt fyrir það deildi þetta fólk meira og minna sameiginlegum arfi í 

samfélagsgerð, menningu og trúarbrögðum.  Eftir sjötíu ára glundroða og eins 

konar Klondike-ástand
49

 ákveða leiðtogar þessa sundurleita hóps að innleiða 

lög og reglu og láta þar eitt yfir alla ganga.
50

 Að slepptri  þeirri hugsun að 

landnemarnir hafi verið að endurgera þá samfélagsmynd sem þeir bjuggu við 

í gamla landinu hlýtur niðurstaðan að verða sú að þingum hafi verið komið á 

vegna brýnnar nauðsynjar.  Ísland var land tækifæranna í Norður-Evrópu á 

miðöldum, óskrifað blað í flestu tilliti og þess vegna kjörið tækifæri fyrir fólk 

og fénað sem var óvelkomið annars staðar eða fannst það vera  fyrir.  Þekkt er  

í samfélögum sem byggjast upp á þennan hátt að þar getur verið býsna 

róstursamt.     

     Engar farmskrár eru til sem heimild um hverju var hlaðið um borð í 

knerrina sem héldu í Íslandsferðir.  Fram kemur að sérstök gripaflutningaskip 

hafi að öllum líkindum verið í ferðum til Íslands en þau hafa sennilega selt  

                                                 
47

  Ísl. fornr. VIII  1934, bls. 29. 
48

  Ísl. fornr. VII  1936, IX kapítuli, bls. 22. 
49

  Klondike var gullgrafaraþorp í Kanada.  Þar ríkti skálmöld þegar gullæðið greip um sig. 

Nafngiftin er notuð til að lýsa róstursömum landnemasamfélögum. 
50

  Ísl. fornr. I 1986, bls. 8. 
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landnemunum húsdýr sem þá hefur sárlega skort.
51

  Að slepptum augljósum 

nauðsynjum, svo sem áhöldum alls konar, lágmarks bústofni og vinnufólki, er 

ljóst að öndvegissúlur og setstokkar voru hluti af farangrinum.  Samkvæmt  

frásögn Landnámu þykir Kráku-Hreiðari það ómerkilegt að kasta 

öndvegissúlum fyrir borð.  Hann vill heldur berjast til landa ef þyrfti.
52

     

     Dag Strömbäck telur öndvegissúlurnar hluta af hásæti húsbóndans, 

höfðingjans.  Þær hafi þess vegna verið táknrænar fyrir órofa búsetu 

ættarinnar í gamla landinu og því nýja.
53 

  Í þessu samhengi er kista Kveld-

Úlfs augljóst tákn: ættarhöfðinginn sjálfur vísar veginn. Þetta tengist og 

minninu um langfeðgatal til haugs og til heiðni.  Í mörgum tilfellum eru örlög 

landnámsmanna rakin til haugs en slík rakning staðfesti óðalsrétt til 

frambúðar í gamla landinu.
54

  Dæmi eru um öndvegissúlur í hofum sem hluta 

af helgimyndinni eins og í frásögninni af Þórólfi Mostrarskegg eða í eldhúsi 

en þar enduðu súlur Ingólfs eftir heimildum að dæma.
55

   

     Setstokkarnir eru ekki jafn augljóst tákn fyrir búsetuskiptin.  Margir telja 

setstokka eins konar öndvegissúlur eða hluta af burðarvirki skála.  Þá eru á 

floti kenningar um að setstokkar hafi verið rúmfjalir eða sætisbríkur.  Besta 

tilgátan sem ég hef séð til þessa eru kenningar Helgu Kress sem snúast um 

setstokka sem kamarsetur.
56 

Sá skilningur gæti útskýrt hvers vegna 

sérstaklega er tiltekið um Hástein að hann hafi athafnað sig samkvæmt 

fornum sið.
57

  Það getur varla beinni og náttúrulegri tengingu á milli manns 

og náttúru, jarðarinnar sem elur hann en dvöl á kamrinum. Auk þess er ljóst 

                                                 
51

  Ísl. fornr. I  1986, S 202, H 169, bls. 235.  Í Landnámu segir frá hryssunni Flugu sem stökk 

frá borði á skipi sem var hlaðið kvikfé.  Þórir dúfunef keypti vonina í hryssunni. 
52

  Ísl. fornr. I 1986, S 197, H 164, bls. 232. Hann var með öndvegissúlur meðferðis.  Annars 

hefði hann varla getað undirstrikað oflæti sitt og neitað sér um að henda þeim fyrir borð. 
53

  Strömback 1970, bls. 134-165.  
54

  Bø 1961, dálkar 246-248. Þar er fjallað um grafsiði og ættarhauga; Robberstad 1967, 

dálkar 493-499 Hér segir frá óðalsrétti í Noregi og ættarlínunni „ til haugs ok til heiðni.“; 

Magnús Már Lárusson 1967, dálkar 499-502.  Óðul voru fram að lögbókinni Járnsíðu kölluð 

aðalból á Íslandi; Sveinbjörn Rafnsson 2001, bls. 11. 
55

  Ísl. fornr. I 1986, S, H 9, bls.45. 
56

  Helga, Kress 2001, bls. 201-215.  
57

  Ísl. fornr. I  1986, S 371, bls. 371. 
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af skrifum Helgu að landnemarnir sumir hverjir hafa verið býsna áhugasamir 

um þennan þátt hreinlætismála.
58

                                    

      Margaret Clunies Ross setur atburðarás landnámsins í annað samhengi og 

telur hana táknræna fyrir kynjahlutverkin og kyngervingu umhverfisins.  

Þannig er jörðin kvenkennd og þar með fá súlur og stokkar nýja merkingu 

sem reðurtákn og landnámssiðir verða skoðaðir í samskiptaháttum kynvera, 

karla og kvenna.
59

  

                                                 
58

  Þórsnesingar færa þingstað sinn vegna kamarmála.  Ísl. fornr. I 1986, S 85, bls. 124-126. 

Ein leið til að styggja landvætti var að ganga örna sinna á búsvæði þeirra, Ísl. fornr. I 1986, 

bls. 125: „ hafa álfreka“ og Ísl. fornr. IV 1935, IV kapítuli, bls. 10 og enn fremur IX og X 

kapítuli bls. 15-17. 
59

  Clunies Ross, 1998, bls. 126-127. 
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IV. Siglingin yfir hafið 

Miðalda áar norrænna manna nútímans eru markaðssettir sem víkingar.  

Þjóðir endurskoða áherslur í fortíð sinni til að matreiða söguna upp á nýtt og 

koma þannig til móts við  þarfir markaðarins.  Það er út af fyrir sig næsta 

meinlaust að skrökva að aðkomufólki en hættan felst í því að yfirleitt endar 

fólk á því að trúa lyginni sjálft og breytist þar með í skrípamynd af sjálfu sér. 

Þá fara þjóðir að klæða sig upp og breytast í tilgátufólk úr fortíðinni.  Helsta 

fórnarlamb þessa iðnaðar er þjóðtrúin, sem er eitt viðfangsefna þessarar 

ritgerðar.  Árni Björnsson dregur forsendur víkinga iðnaðarins mjög í efa og 

fullyrðir að hingað hafi ekki verið eftir neinu að slægjast fyrir víkinga í 

merkingunni „sjóræningjar‟.  Landnámsmenn hafi verið misjafnlega efnum 

búnir bændur.
60

 

     Landnemarnir lögðu út á hafið með kristilega blessun yfir sér en þó oftar 

velþóknun Þórs eða Óðins og loks nokkrir upp á sína.  Svo virðist sem þeim 

síðastnefndu vegni síst eins og örlög Hjörleifs minna á en hann hafði ekkert 

unnið sér til heilla fyrir ferðina.
61

  Hrafna-Flóki hefur með sér þrjá hrafna, en 

í Hauksbók er bent á að þetta hafi verið fyrir daga leiðarsteina sem voru 

væntanlega einskonar áttavitar.  Þar með er ljóst hvaða hugmyndir skrifari 

gerði sér um hlutverk hrafnanna.
62 

  Ég er sammála Hauki og held að Flóki 

hafi ætlað hröfnunum sama hlutverk og Nói sínum hrafni þegar flóðið 

sjatnaði fyrir margt löngu í Miðjarðarhafsbotnum.
63

  Það að hrafnar eru í 

svipuðum hlutverkum í báðum tilfellum staðfestir ekkert annað en að hrafnar 

hafi þótt gagnlegir til þess arna.  Hrafnar eru landfuglar og forðast langdvalir 

yfir vötnum og hafi og þess vegna fljúga þeir stystu leið til lands eigi þeir 

þess kost.  Þeir njóta þess og að hafa mun breiðari sjóndeildarhring og sjá 

                                                 
60

  Árni Björnsson 2004, bls. 28-29. 
61

  Ingólfur setur örlög Hjörleifs í siðfræðilegt samhengi með orðunum: „Lítit lagðisk hér fyrir 

góðan dreng, er þrælar skyldu at bana verða, ok sé ek svá hverjum verða, ef eigi vill blóta.“  

Ísl. fornr. I 1986, S 8, bls. 44.  
62

  Ísl. fornr. I 1986, H 5, bls. 37; Þorsteinn Vilhjálmsson 1990, bls. 10-16; Sigurður Líndal 

1974, bls. 201-205. 
63

  1. Mósebók 8:6-7.   
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víðar en menn sem eru niðri á þilfari.  Jón Hnefill telur hrafnablótið vera 

helgiathöfn sem framin var áður en lagt er á hafið.
64

  Hrafnablótið bendir til 

Óðinsdýrkunar en hrafnar voru fuglar hans.
65

 Altjent er ljóst að hrafnarnir 

brugðust ekki: sá þriðji flaug fram af stafni til þess lands er Ísland var nefnt 

undir lok heimsóknarinnar.   

     ,,Þá er Ingolfr sá Ísland skaut hann Ändugissúlum sínum til heilla; hann 

mælti svá fyrir, at hann skyldi þar byggja, er súlurnar kœmi á land.”
66

  

Ingólfur fer í öllu eftir hefðum og viðteknum venjum um samráð við æðri 

máttarvöld um ferðir sínar og fyrirætlanir.   Örlygur Hrappsson leggur að 

öllum líkindum upp frá Suðureyjum, hann hreppir vond veður og lendir í 

hafvillum.  Sér til heilla heitir hann á Patrek biskup.  Hluti af samningnum við 

biskupinn var að gefa staðarnafn eftir honum á nýja landinu.  Þaðan er komið 

nafnið Patreksfjörður.
67

   „En um várit bjó Ørlygr skip sitt ok sigldi brott með 

allt sitt; ok er hann kom suðr fyrir Faxaós, þar kenndi hann fjÄll þau er 

honum var til vísat. Þar féll útbyrðis járnklokkan ok sÄkk niðr, en þeir sigldu 

inn eptir firði ok tóku þar land, sem nú heitir Sandvík á Kjalarnesi.“
68

   Forspá 

biskupsins stóðst á sama hátt og spá hinnar fjölkunnugu Finnu í Vatnsdæla 

sögu gagnvart Ingimundi gamla.   

     Þórólfur Mostrarskegg var sagður blótmaður mikill og trúði á Þór.  Þegar 

hann kom vestur fyrir Breiðafjörð skaut hann öndvegissúlum sínum í hafið 

með svipuðum formála og Ingólfur.
69

  Kveld-Úlfur lést í hafi en gaf áður þau 

fyrirmæli að slegið skyldi utan um hann og kistan sett í hafið.  Hann mælti 

síðan til þess að Skallagrímur taki bústað skammt þaðan sem kistan kæmi á 

land, ef þess yrði auðið.  Kveld-Úlfur taldi rétt að hafa fyrirvara vegna 

búsetuskilyrða þar sem kistuna ræki þannig að Skallagrímur fyndi sig ekki 

skuldbundinn til að setjast að á einhverjum lítt byggilegum útnára.
70

   

                                                 
64

  Jón Hnefill Aðalsteinsson 1999, bls. 257. 
65

  Simek,  1993, bls. 132. 
66

  Ísl. fornr. I 1986, S H 8, bls. 42. 
67

  Ísl. fornr. I 1986, S 15, H 15, bls. 52, 53. 
68

  Ísl. fornr. I 1986, H 15, bls. 55. 
69

  Ísl. fornr. I 1986, S 85, H 73, bls. 124. 
70

  Ísl. fornr. I 1986, H 21, bls. 65. 
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Loðmundur gamli skaut öndvegissúlum sínum fyrir borð en fann þær ekki í 

fyrstu atrennu
71

 og sömu sögu er að segja af Þórði skeggja.
72 

  

     Hrollaugur Rögnvaldsson kemur upp að suðaustur horni landsins og skýtur 

þar fyrir borð öndvegissúlum sínum og er viðskila við þær eins og Ingólfur, 

Þórður skeggi og Loðmundur, en hann flyst á staðinn líkt og þeir þegar 

súlurnar finnast.
73

  Hásteinn Atlason sýndi af sér afbrigði  en í Landnámu er 

skrifað: ,,Hásteinn skaut setstokkum fyrir borð í hafi að fornum sið [...]“
74 

 Ef 

kenningar Helgu Kress sem vikið er að hér að framan eru réttar bjóða þær upp 

á nýjan skilning á örnefninu Stokkseyri.   

     Helgi magri er sagður blendinn í trúnni, hann treysti ekki Kristi í 

harðræðum og hét undir þess háttar kringumstæðum á Þór.  Þegar hann fær 

landsýn gengur hann til frétta við Þór til að láta guðinn vísa sér á 

landtökustað.  Guðinn bregst ekki og vísar honum til bústaðar á helsta 

kjörsvæði Norðurlands, Eyjafirði.
75

  Halldór á Hólmi sendir Illuga son sinn 

utan að sækja viði í kirkju.  Illuga mistekst að skila timbrinu heim en grípur 

til þess ráðs að henda kirkjuviðunum í sjóinn og fela Ásólfi umsjón viðanna.  

Sagan segir að þremur nóttum síðar kom viðurinn á Kirkjusand að Hólmi utan 

tvö tré sem komu upp á Mýrum.
76 

  

     Það vekur athygli við þessar frásagnir að aðferðir landnámsmanna til að 

njóta leiðsagnar við landnám eiga sér gagnkvæma samsvörun, -heiðnu 

aðferðirnar eiga sér samsvörun í þeim kristnu.  Svolítið á skjön við þessi 

minni er blót Hallsteins Þórólfssonar en hann blótaði þar til þess að Þór sendi 

honum öndvegissúlur.  Hann var bænheyrður og á land rak tré sem dugði  að 

gera öndvegissúlur nær hverjum bæ um þverfjörðuna eins og segir í 

Landnámu.
77

 

     Í goðheimum ætti vart að vera rúm fyrir fleiri en ein sönn eða gild 

trúarbrögð.  Þeir sem á annað borð trúa á yfirnáttúrulegar verur hljóta að gera 

                                                 
71

  Ísl. fornr. I 1986, S 289, bls. 302. 
72

  Ísl. fornr. I 1986, S 307,bls. 312. 
73

  Ísl. fornr. I 1986, S 310, H 270, bls. 316. 
74

  Ísl. fornr. I 1986, S 371, H 270, bls. 370. 
75

  Ísl. fornr. I 1986, S 218, bls. 250. 
76

  Ísl. fornr. I 1986, H 21, bls. 65. 
77

  Ísl. fornr. I 1986, S 123, H 95,  bls. 163-164. 
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greinarmun annars vegar á sínum guði/guðum og hins vegar falsguðum 

villutrúarfólks.  Eins og áður er vikið að eru þær heimildir sem hér er stuðst 

við allar frá kristnum tíma á Íslandi.  Samt örlar  varla á því að lítið sé gert úr 

heiðnu goðsögnunum.
78

 Það verður ekki betur séð en að jafnræðis sé gætt.
79

  

Helgi magri, Ingólfur og Þórólfur Mostrarskegg heita á Þór en Örlygur á 

Patrek biskup og allir eru bænheyrðir að jöfnu.  Sama er uppi á teningnum 

þegar guðlegum mætti er treyst til að beina öndvegissúlum eða byggingarefni 

á sinn stað.  Áhrif þessara vætta á hafstrauma og vinda eru lögð að jöfnu.  Það 

er enginn munur á því sem Þór kemur í verk og þess sem fulltrúar 

himnaföðurins áorka.
80

 

     Aðgreining trúarbragðanna kemur fram í mismunandi notkun mýþa í 

frásögnum.  Einungis þarf að víkja til fáum atriðum í sögunni og trúrækin 

kristin kona er orðinn að fyrirmyndar heiðingja.  Sama konan heitir Unnur í 

annarri frásögninni en Auður í hinni.  Í  Landnámu er sagt frá Auði djúpúðgu 

sem fer fyrir landnámshópi tuttugu frjálsra karla til Íslands og sest að í 

Dölunum. Hún lét reisa krossa því hún var skírð og vel trúuð. Þar hétu 

Krosshólar sem hún hafði bænahald sitt.
81

  Auður býður til veislu þegar hún 

finnur dauðann nálgast og er grafin í flæðarmálinu vegna þess að hún vildi 

ekki liggja í óvígðri moldu.  ,,Þá nótt eptir andaðisk hon ok var grafin í 

flœðarmáli, sem hon hafði fyrir sagt, því at hon vildi eigi liggja í óvígðri 

moldu, er hon var skírð.“
82

  Í Laxdælu er sagt frá Unni hinni djúpúðgu og af 

flestu því sem um hana segir er ljóst að þarna er sama konan á ferð. Unnur í 

Laxdælu er Auður í Landnámu.  Unnur í Laxdælu er hins vegar heiðingi.  

                                                 
78

  Hermann 2007, bls. 28. Hermann bendir á að Ari hafi reynt að samsama siðina tvo með því 

að sameina forna heiðni við kristinn samtíma sinn; Clunies Ross 1988, bls. 145.  Clunies 

Ross tekur í sama streng. 
79

  Jakob Benediktsson 1974, bls. 192-194.  Jakob bendir á að heiðinn siður hafi að öllum 

líkindum ekki verið rótgróinn sem trúarkerfi hér á landi. 
80

  Það umburðarlyndi sem sýnt er í frásögnum af heiðingjunum er í ósamræmi við 

afstöðu kirkjunnar um þær mundir sem Landnáma er skrifuð. 1184 er stofnað til 

rannsóknaréttar biskupa (Episcopal Inquisition)  innan kirkjunnar til að berjast gegn trúvillu. 

Sbr. Finucane 1987, bls.  251-254.  
81

  Ísl. fornr. I 1986, S 95-97, bls. 138-139. 
82

  Ísl. fornr. I 1986, S 110, bls. 147. Haraldur Matthíasson fjallar um greftrun Auðar og 

kemst að þeirri niðurstöðu að um siðvenjuna séu skiptar skoðanir.  Í rauninni er það engan 

veginn viðunandi niðurstaða en önnur virðist ekki vera í boði.  Haraldur Matthíasson 1982, 

bls. 182-183. 



 23 

Hún nemur land og byggir bústað þar sem öndvegissúlur hennar voru reknar.  

,,[...] þótti henni þá auðvitat hvar hon skyldi bústað taka.“
83

  Örnefnið 

Krosshólar kemur ekki fyrir í Laxdælu. Unnur deyr í veislu sem hún heldur:  

„Ok hinn síðasta dag boðsins var Unnr flutt til haugs þess, er henni var búinn; 

hon var lÄgð, í skip í hauginn, ok mikit fé var í haug lagt með henni; var eptir 

þat kastaðr haugrinn.“
84

  Það sem greinir á milli Unnar og Auðar eru mýþur 

sem varða upphaf þeirra á Íslandi  og endalok, landnámið og greftrunina. 

                                                 
83

  Ísl. fornr. V 1934, V kapítuli, bls. 9.  Mér finnst að ganga eigi varlega framhjá því  að 

nafnið Unnr er til bæði sem kk. orð og kvk. orð. Í fyrra tilfellinu (kk.)  er það eitt af mörgum 

nöfnum á Óðni, kvk-útgáfan hefur ekki verið útskýrð, samanber Ásgeir Blöndal Magnússon 

1989, bls. 1088. Samkvæmt sömu heimild stendur nafnið Auðr fyrir það sama og nafnorðið 

auður, það er velsæld eða auðæfi, sama heimild, bls. 31.   Unnr kemur að sama skapi fyrir 

sem nafn á dóttur Ægis í Helgakviðu Hundingsbana II; Gísli Sigurðsson 1998, bls. 201.   

Auður djúpauðga kemur og fyrir í  Hyndluljóði án nokkurra sjáanlegra tengsla við 

landnámsmanninn í Dölunum, einungis Ari fróði kallar hana landnámskonu í landnáms- 

heimildum, Ísl.. fornr. I 1986, bls. 26; Gísli Sigurðsson 1998, bls. 401. 
84

  Ísl. fornr. V 1934, VII kapítuli, bls. 13. 
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V. Landnámið 

„Þat var upphaf hinna heiðnu laga, at menn skyldu eigi hafa hÄfuðskip í haf, 

en ef þeir hefði, þá skyldi þeir af taka hÄfuð, áðr þeir kœmi í landsýn, ok 

sigla eigi at landi með gapandi hÄfðum eða gínandi trjónum, svá at landvættir 

fælisk við.“
85

  Þessi tilvitnun í Úlfljótslög úr Hauksbók er almennt túlkuð svo 

að sæfarendur skyldu ekki sigla gapandi trjónum að Íslandsströndum, til þess 

að styggja ekki landvætti eins og segir glöggt í lagatextanum.
86

  Gengið er út 

frá því að stýrimenn hafi í ferðum milli landa haft höfuð uppi í stafni til að 

verjast sjávarvættum.   

     Margaret Clunies Ross telur meginmarkmið gapandi trjóna vera að vekja 

skelfingu eða ótta meðal óvina eða fólks í strandhöggum.
87

  Hún sýnir 

lagatextanum hins vegar það umburðarlyndi að sæfarendur hafi  sér til heilla 

og áfallalausrar ferðar sett þennan útbúnað á skip sín á siglingu um 

viðsjárverð úthöf.
88

  Það gengur ekki upp, að mínu mati að ögra 

höfuðskepnunum sér til fararheilla en það gengur fyllilega upp að storka 

landvættum í strandhöggi. Mér finnast þess vegna fyrstu viðbrögð hennar 

viðhlítandi  skýring, þ.e. að gapandi trjónum hafi verið beitt við strandhögg til 

að hræða líftóruna úr varnarlitlu fólki.  Samhengi lagagreinarinnar yrði þá 

bann við strandhöggum á Íslandi, eiginlega „víkingar afþakkaðir.“
89

   

     Þetta eru ekkert undarleg fyrirmæli í ljósi þess að hluti þeirra sem námu 

Ísland voru ýmist uppgjafa víkingar eða þekktir víga- og ofbeldismenn 

                                                 
85

  Ísl. fornr. I 1986, H 268, bls. 313. 
86

  Undir þetta  viðhorf taka flestir sem um lagaklausuna fjalla, samanber  Jón Hnefill 

Aðalsteinsson 1988, bls. 349.  
87

  Það segir sína sögu að fræðimenn skynja enn þá ótta og skelfingu út úr textum 

sem skrifaðir voru um  strandhögg víkinga á Írlandi og víðar.  Samanber  Graham-Campbell 

2001, bls. 22. 
88   

Clunies Ross 1998, bls. 15.  Almennt séð getur það varla talist skynsamleg hegðun 

gagnvart viðsjárverðum vættum eða guðum að storka þeim á þennan hátt.  Jón Hnefill, sjá 

neðanmálsgrein 81 hér að framan, í þessu tilfelli telur Jón Hnefill (1988) að trjónunum sé 

ætlað að bægja frá ókindum og illhvelum.  Það er hins vegar ljóst að mesta ógn sjófarenda 

voru vættir  eða goðverur á borð við Ægi, Rán og Ránardætur sem réðu byr og bárum. Sjá 

Simek  1993, bls.198 og 286.  
89

  Ef til vill endurspeglast þessi afstaða í þeirri þreytu sem kemur fram gagnvart 

ofbeldismönnum í sögum eins og Grettis sögu og Fóstbræðra sögu.  Hins vegar verður ekki 

séð af umfjöllun og frásögnum af  samtímafólki ritara sagnanna á Sturlungaöld að þar hafi 

verið sérlega friðelskandi fólk á ferð.  Sjá um það: Guðrún Nordal 1992, bls. 322 og áfram;  

Sturlunga saga I og II 1981. 
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útlægir frá gamla landinu.
90

  Sennilegast þykir mér að höfuðin, hinar gapandi 

trjónur,  hafi  alla jafna verið sett upp  til að undirbúa árás en ekki verið höfð 

uppi þegar siglt var í friðsamlegum erindum, s.s. við landnám í óbyggðum 

löndum. Grunnt ristandi langskipum mátti fleyta langt upp í fjöru, leikmunir á 

borð við gapandi trjónur hafa aukið á lömunarmátt strandhöggsins.  Notkun 

Egils á níðstöng og ögrun við landvætti er og glögg vísbending um 

afleiðingar þess að styggja þessar vættir.
91

 

     Í Íslendingabók og Landnámu eru frásagnir af írskum mönnum, pöpum, 

sem hafi verið á Íslandi þegar fyrstu landnemarnir komu hingað út.  Ari segir 

að þeir hafi ekki viljað vera hér við heiðna menn og þess vegna yfirgefið 

landið en látið eftir bækur írskar, bjöllur og bagla sem norrænu mennirnir 

þekktu sem írska hluti.
92

   Sú hugmynd hefur verið reifuð að papar hafi 

kristnað landið og lagt því til landvætti sem hafi beðið hinna norrænu 

landnema.
93

  Öllu sennilegra er að landvættir hafi verið hluti af þeim arfi sem 

landnámsmenn fluttu með sér frá gamla landinu  hvort heldur það var austan 

um haf eða vestan.  En af lagaklausunni áðurnefndu verður ekki annað ráðið 

en hér hafi verið gert ráð fyrir þess háttar verum, landvættum,  sem ástæða 

var til að styggja ekki.  Landvættir þessir hafa verið allt annars eðlis en þær 

landvættir sem sagt er frá í Heimskringlu
94

 og alla jafna koma upp í hugann 

þegar fjallað er um þessar verur enda bera þær uppi skjaldarmerki 

lýðveldisins.
95

   

     Landvættir hafa verið þekktar um alla norðanverða Evrópu, jafnt um 

Bretlandseyjar sem Norðurlöndin.  Þessar vættir áttu landið og eignar- og 
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  Gamla landið vísar eftir því sem við á til heimalanda landnámsmanna, þ.e. hvaðan þeir 

komu. 
91

  Sbr. Ísl. fornr. II 1933, LVII kapítuli,  bls. 171. 
92

  Ísl. fornrit I  1986, S 1 og H 1, bls.5.  Báðar gerðir Landnámu sem hér er stuðst við, 

Sturlubók og Hauksbók,  segja frá því að hér hafi verið papar áður en Ísland byggðist. Það 

hlýtur að hafa áhrif á mann sem fæddur er fyrir miðja síðustu öld (þ.e. ritgerðarhöfundur)  að 

Einar Ólafur Sveinsson helgar hluta af riti sínu um landnám í Skaftafellsþingi landnámi papa; 

Einar Ólafur Sveinsson 1948, bls. 1-39. 
93

  Hermann 2007, bls. 25. Hermann fitjar upp á þeim möguleika að landið hafi verið kristnað, 

terra christiana, vígt guði af hinum írsku einsetumönnum.  Svipaðar hugmyndir koma fram 

hjá Clunies-Ross  (1998). 
94

  Ísl. fornr. XXVI 1941,  XXXIII kapítuli, bls. 271. 
95

  Landvættir af því tagi sem sagt er frá í Heimskringlu koma hvergi við sögu í Landnámu og 

ekkert þykir benda til þess að Snorri hafi talið verurnar í sögunni vera landvætti. 
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nýtingarrétt á því urðu landnemarnir að sækja til þeirra.  Það gerðist annars 

vegar með því að flæma þær í burtu eða hins vegar með því að friðmælast við 

þær.
96

   Nafngiftin landvætt gengur í gegnum kynskipti, lendir í kynusla, það 

er kvenkennt á miðöldum, verður hvorugkynsorð eftir siðaskipti og er ýmist 

karl- eða kvenkynsorð í nútíma íslensku.
97

  

     Sjálfsagt hefur verið litið þannig á að allt land  á hverjum tíma tilheyrði 

einhverjum eða einhverju, ef ekki manneskjum þá vættum af einhverju tagi.
98

  

Það var þess vegna mikilvægt til að spilla ekki dvalarstað sínum að raska 

hvorki ró  landvætta né storka þeim. Ef út af var brugðið voru þær líklegar til 

að  ráðast gegn því sem næst var og lá beinast við.  Þetta færir Egill sér í nyt 

þegar hann reisir Eiríki konungi og Gunnhildi drottningu níðstöngina.  Hún 

beinist að landvættum í Noregi sem standast ekki ögrunina.  Þær ráðast hins 

vegar ekki gegn þeim sem ábyrgur er fyrir röskuninni, enda er hann víðs 

fjarri, heldur gegn kónginum sem stóð þeim þó sýnu nær að vernda hafi þær á 

annað borð haft snefil af héraðstryggð.
99

  Norskir landvættir hafa trauðla 

verið að ganga erinda Egils, hann notfærði sér hins vegar augljósa 

skapgerðargalla þeirra.
100

   

     Í þremur frásögnum koma landvættir beint við sögu.  Landvætt sem er 

sögð bergbúi birtist Birni syni Mold-Gnúps og býður honum samlag sem felst 

í því að vættin eykur frjósemi geitahjarðar Björns og giftu þeirra félaga allra í 

Grindavík.  Í Landnámu segir að ófreskir menn hafi séð að landvættir fylgdu 

Hafur-Birni til þings en bræðrum hans til veiða og fiskjar.
101

  Önnur 

vættasaga gerist á svipuðum slóðum en þar segir frá Ásólfi sem nefndur var 

alskik.  Hann var einrænn maður og vildi búa út af fyrir sig, einsetumaður 

sem þáði ekkert af heiðnum nágrönnum.  Fyrir honum var séð þannig að hvert 

sem hann var hrakinn og neyddur til að taka sér bústað fylltust lækir af 

                                                 
96  

  Solheim 1965, dálkur 299. 
97

  Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988, bls. 349-353. 
98

  Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988, bls. 349-350. 
99

  Ísl. fornr. II 1933, bls. 171. 
100

  Egill merkir að vísu Eiríki konungi níðstöngina, ekki er ljóst hvernig þeim 

skilaboðum var komið á framfæri við vættirnar.  Sama heimild.  Forsenda þess að níðið 

virkaði var að það yrði á sem flestra vitorði. 
101

  Ísl. fornr. I  1986, S 329, bls. 330. 
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fiski.
102

  Sennilega var það ekki bergbúi sem hjálpaði Ásólfi en gjörðin er sú 

sama.  Freistandi er að draga þá ályktun af reiði landvætta við Hjörleifshöfða 

að innrás og örlög haugbrjótsins Hjörleifs hafi ögrað þeim.
 103

  Hjörleifur er 

allra hluta vegna líklegur til að sigla gapandi trjónum.  Hugsanlega urðu það 

endalok Hjörleifs að ganga dauður til liðs við landvættaherinn.  Dauðir menn 

bjuggu um sig í haugum, gengu inn í fjöll eða jökla og urðu þar með 

hugsanlega landvættir.
104

   

     Í Noregi naut mannfólkið landvætta í lífsbaráttunni eftir efni og aðstæðum. 

Svo var og á Íslandi en þar bætast eldgosavarnir við hin hefðbundnu 

viðfangsefni norskra landvætta.  Landvættir komu viðvörunum sínum á 

framfæri í draumum eða með því að birta sýnir sem jafnvel blindir menn 

sáu.
105

  Þær bjuggu gjarnan í lundum, fjöllum og fossum.  Það kemur þess 

vegna ekki á óvart að töluvert útbreidd helgi var á slíku landslagi á Íslandi.  

Vættir bjuggu í reynilundi við Skarð í óþökk Geirmundar heljarskinns.
106

  

Þórir snepill bjó á Lundi og blótaði lundinn
107

 og nágranni hans Eyvindur 

Loðinsson blótaði Gunnsteina.
108

  Þórsnesingar lögðu slíka helgi á Helgafell 

að þangað mátti enginn óþveginn líta og þar mátti ekkert deyða.
109

  Þrándur 

hinn gamli sem verið hafði hofsgoði á Mæri tók með sér hofsmoldina og 

súlurnar til Íslands.  Hann nam Stöðvarfjörð og lagði helgi á allan fjörðinn: „ 

[...] ok lét øngu tortíma þar nema kvikfé heimilu.“
110

  Þorsteinn rauðnefur bjó 

                                                 
102

  Ísl. fornr. I 1986,  S 24, bls. 62.  Í mínum huga eru þetta sömu mýþur, það má 

einu gilda við hvað/hvern hjálpin er kennd. 
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  Ísl. fornr. I 1986,  S 330, bls. 333. 
104

  Ásmundur Atlason er heygður  og settur þræll með honum í hauginn, Ásmundur 
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djúpúðgu hurfu í Krosshóla eftir dauðann.  Það er erfitt að sjá að fólk geti eftir dauðann tekið 

sér bólfestu í náttúrunni án þess að axla ábyrgð sem landvættir.  Í Bárðar sögu segir að 

Bárður Dumbsson hafi gengið í jökulinn þegar hann hafði fengið sig fullsaddan af 

nágrönnum sínum og gerðist bjargvættur. Ísl. fornr. XIII, Bárðar saga, bls. 119.1991. 
105

  Ísl. fornr. I, 1986, S 68. Þórir Grímsson sá blindur fyrirboða eldgoss þegar hann 

sér mann róa járnnökkva að bænum Hripi hvar upp kom jarðeldur þá sömu nótt; Sama,  S 

283.  Hrafnkel Hrafnson dreymir mann sem segir honum að hafa sig sem skjótast á brott úr 

Skriðudal sem hann og gerði og slapp undan skriðu. 
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  Sturlunga saga I 1981, bls. 1-10. 
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  Ísl. fornr. I 1986, S 237, bls. 270. 
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  Ísl. fornr. I 1986, S 241, bls. 273. 
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  Ísl. fornr. I 1986, S 85, bls. 125. 
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  Ísl. fornr. I 1986, S 297, bls. 307-308. 
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að Fossi og blótaði fossinn.  Að Þorsteini dauðum gengu sauðir hans allir í 

fossinn.
111

  Góðu fréttirnar eru ef til vill þær að landvættir eru enn meðal 

Íslendinga og ekki ráðlegt að sniðganga þær nú frekar en fyrr á öldum.
112

 

     Í Landnámu stendur: „Ingólfr var frægastr allra landnámsmanna, því at 

hann kom hér at óbyggðu landi ok byggði fyrstr landit; gerðu þat aðrir 

landnámsmenn eptir hans dœmum.“
113

  Ingólfur kemur að óbyggðu landi og 

getur þess vegna kastað eign sinni á það sem hann fýsir. Mér finnst ekkert 

ósennilegt að „eftir hans dæmum“ vísi til þeirrar aðferðar sem Ingólfur beitti.  

Hann nam gríðarlega mikið land sem hann síðan úthlutaði á mismunandi 

forsendum.  Sumir fengu að nema land með ráði Ingólfs sjálfs en aðrir námu 

hluta af upprunalegu landnámi hans að því er virðist átölulaust af hans hálfu 

og þannig upp á sína.  Eftir því sem lengra dró frá  landnámssetrinu, 

Reykjavík,  þeim mun meiri líkur voru á frumkvöðlalandnámi af því tagi.
114

  

Ingólfur raðar vinum sínum og vandamönnum í næsta nágrenni við sig.  Þeir 

nema allir með ráði hans.
115

  

      Auður djúpúðga fer öðruvísi að.  Það nemur enginn með hennar ráði, hún 

gefur land skipverjum sínum og leysingjum. En gagnstætt Ingólfi þá raðar 

hún þeim ekki næst sér heldur á útjaðra landnámsins.  Sjálf býr hún í norður 

hluta landnámsins, Dalakollur í miðju þess en skipverjar og leysingjar á 

jöðrum landnámsins í suður og vestur hlutanum.
116

  Það má gera að því skóna 
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  Valdimar Tr. Hafstein 1998, bls. 377 og áfram.  Í grein sinni gerir Valdimar grein 

fyrir árekstrum vegagerðarmanna á síðustu öld við álfa eða huldufólk og birtir viðtöl við 

vitni. 
113

  Ísl. fornr. I 1986, S, H 9, bls. 46. 
114
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leysinginn Steinröður eignast hins vegar land frá Þorgrími, S 390.  
115

  Ísl. fornr. I  1986. Þórður skeggi, S 11, Hallur goðlauss, S 12, Helgi bjóla, S 14 

nema með ráði Ingólfs.  Örlygur á Esjubergi nemur að ráði Helga bjólu, S 15. Í vestur og 

suður frá Reykjavík raðar Ingólfur  Herjólfi sem var í senn frændi og fóstbróðir, H 352,  

Ásbirni Özurarsyni, bróðursyni, S 396 og Steinuði frændkonu, S 394.  Hún gaf Eyvindi 

frænda sínum hins vegar hluta af því landi. 
116

  Ísl. fornr. I  1986.   Auður gefur Katli suðvestur hornið, S 98, næst austan við 

gefur hún Herði land, S 99, þá koma frá vestri til austurs, Vífill, S 100, Hundi, S 101, 
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að Auður hafi áttað sig á því að forsendur þess að landnámið héldist í höndum 

landnemanna og afkomenda þeirra væri öflug samstaða sjálfstæðra 

landeigenda, gagnkvæmir hagsmunir.  Ég er ekki frá því að tæplega átta 

hundruð ára þögn um Reykvíkinga eigi rætur í skipulagi landnámsins,  

Dalamenn voru á sama tíma áhrifamenn í landsstjórninni. 

     Frásagnir af landnáminu sjálfu snúast í flestum tilfellum annars vegar um 

að nema land upp á sína, nema land að ráði einhvers, kaupa eða þiggja land.   

Það er ekki vitað hvort meiningar- eða merkingarmunur  er á því að nema 

land með ráði einhvers eða þiggja það með öðrum hætti.
117

  Í undirbúningi 

ferðar, það er að segja með því sem landnemar tóku sér fyrir hendur í gamla 

landinu áður en lagt var upp voru þeir að tryggja farsæld, heill, í nýja landinu. 

     Ef til vill var landnám annarra en norrænna manna ekki umborið. Hvers 

kyns var Náttfari til dæmis?   Hann mætti snemma og hafði haft fyrir því að 

merkja sér Reykjadal á viðum en Eyvindur Þorsteinsson sem kom utan af 

Hörðalandi rak hann í burtu og lét hann hafa Náttfaravíkur (ekki er alveg ljóst 

í umboði hvers).  Samkvæmt Landnámu  nam Eyvindur Reykjadal þrátt fyrir 

búsetu Náttfara, en hafi Náttfari talist myndugur landnámsmaður hefði 

Eyvindur í besta falli byggt eða tekið landið.
118

   

     Leifur fóstbróðir Ingólfs fer í víking og brýtur haug, rænir hann og hefur 

með sér sverð haugbúans.  Leifur er eftir það kenndur við þýfið og kallaður 

Hjörleifur.
119

  Þegar hann kemur til Íslands nýtur hann engrar verndar 

landvætta og er drepinn af írskum þrælum.  Mér finnst það mikilvægt í þessu 

samhengi að Leifur hafði ekkert unnið sér til heilla og eins víst að hann hafi 

siglt gapandi trjónum að landi.
120

  Eftir atvikið sátu landvættir í vondu skapi 

                                                                                                                                                  
Sökkólfur, S 102 og Erpur, S 103.  Þorbjörn býr þar norðaustur af, á Vatni, S 104,  en Kollur 

nemur Laxárdal, S 105. 
117

   Í Landnámu koma engar vísbendingar um afgjald eða leigu fram í utan  Þorsteinn 

hvíti sem eignast land austur í Vopnafirði fyrir leigu á búfénaði; Ísl. fornr. I 1986, S 270, bls. 

290. 
118

  Ísl. fornr. I 1986, S 247, bls. 276. 
119

  Heimildum ber almennt saman um að haugbrot hafi ekki verið þeim sem það 

framdi til heilla. Sbr. Bø 1961,  dálkur 243.  
120

  Almennt virðist ekki lagður trúnaður á þessa sögu og hún talin dæmisaga um 

örlög þeirra sem blóta ekki.  Hér er enginn dómur lagður á þessa skoðun enda utan við 

viðfangsefnið. 
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þannig að menn töldu ekki óhætt að nema svæðið.
121

   Það er sennilega merki 

um hvílíkir óvitar banamenn Hjörleifs voru að þegar þeir standa frammi fyrir 

Ingólfi og dauða sínum bregðast þeir við á lítilmannlegan hátt: „Þeir urðu 

felmtsfullir, ok hljóp sinn veg hverr.  Ingólfr drap þá alla.“
122

   Þetta eru ekki 

trúleg viðbrögð kaldrifjaðra morðingja en minna óneitanlega á viðbrögð þræla 

sem standast enga karlmennskuraun en eru drepnir á flótta og að sama skapi 

merarhjörtu skrælingja á Vínlandi.
123

 Þetta þrælaminni var ríkjandi í 

bandarískum kvikmyndum langt frameftir síðustu öld.
124

 

     Það fyrsta sem landnámsmenn taka sér fyrir hendur er að leita jarteina 

sinna, öndvegissúlna, setstokka eða búsvæða í samræmi við lýsingar og önnur 

teikn.  Örlygur fékk nákvæma staðarlýsingu hjá Patreki biskupi. „Hvargi er 

þú tekr land, þá byggðu þar at  eins, er þú sér þrjú fjÄll af hafi ok fjÄrð at sjá 

á millim hvers fjalls ok dal í hverju fjalli; þú skalt sigla at hinu synnsta fjalli; 

þar man skógr vera, ok sunnan undir fjallinu mantu rjóðr hitta ok lagða upp 

eða reista þrjá steina; reistu þar kirkju og bú þar“
125

  Það vekur athygli mína  

að biskupinn er ekki alveg skýr á því hvort steinarnir eru lagðir upp eða 

reistir.  

     Frásagnir af árangri og framvindu þessara leiðangra benda til þess að 

athöfnin hafi verið tekin alvarlega og landnámsmenn hafi reitt sig á guði og 

yfirnáttúrulega forsjón.  Ingólfur leitar í þrjú ár að öndvegissúlunum og flytur 

búslóð sína ofan um heiði og sest að í Reykjavík.
126

  Björn Þorsteinsson og 

Bergsveinn Jónsson bera að vísu brigður á þessa frásögn og vísa til þess að 

ströndin öll hafi verið að safna rekaviði frá ísaldarlokum eða í 12 000 ár.  Það 
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  Ísl. fornr. I  1986, H 15, bls. 53. 
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  Ísl. fornr. I  1986, S H 9, bls. 45. 
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hafi þess vegna ekki verið vinnandi vegur að finna súlur Ingólfs í þeim 

endalausu rekastöflum.
127

   

     Á leið sinni austan frá Ingólfshöfða fer Ingólfur með fylgdarlið sitt um 

Rangárvelli og Árnessýslu, frjósömustu svæði landsins þá og í dag.  Þrællinn 

Karli getur ekki orða bundist og furðar sig á þessu ferðalagi um góð héruð til 

þess að byggja útnes.
128

  Ef til vill er Karli að mæla fyrir munn skrásetjara 

Landnámu á 12. eða 13. öld sem sennilega áttu náin skyldmenni sem bjuggu í 

héruðunum góðu og hefur þótt hlutur þeirra affluttur í sögunni af Ingólfi.  

Almennt er ekki vísað í ummæli eða samtöl við þræla í Landnámu nema þeir 

segi fréttir
129

 eða séu leysingjar.
130

   

     Loðmundur gamli leitar ekki að öndvegissúlunum heldur kemur sér fyrir 

til vetursetu og bíður frétta af þeim í Loðmundafirði.  Þegar hann heyrir af 

súlunum á Sólheimasandi flytur hann suður og vestur um í þann mund er 

skriða fellur á bæ hans.
131

  Áður en Loðmundur yfirgefur fjörðinn gefur hann 

ábúendum framtíðarinnar heldur kaldar gjafir:  „Þat er álag mitt, at þat skip 

skal aldri heilt af hafi koma, er hér siglir út.“
132

  Þórður skeggi settist að fyrir 

austan en frétti af öndvegissúlum sínum ofan um heiði við Reykjavík tíu árum 

seinna og flytur vestur.  Það segir sína sögu um viðhorf til öndvegissúlna og 

táknræns gildis þeirra að honum er vel tekið og  teikn guðanna látin rætast. 

Þórður var að vísu af  húsi Bjarnar bunu.
133

  Landtaka Örlygs í Sandvík er 

athyglisverð en þar bíður hans „í þarabrúki“ járnklukkan sem tapaðist á 

siglingunni frá Patreksfirði.
134

   Þannig rætast jafnt væntingar og vonir 

kristinna sem heiðinna landnámsmanna.  Að vísu má segja að flot 
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við sig í Loðmundarfirði, ef til vill er bæjarnafnið Sólheimar ósk um betri tíð. 
132

  Ísl. fornr. I 1986,  S 289, bls. 304 og H 250, bls. 305. 
133

  Ísl. fornr. I 1986,  S 307, bls. 312. 
134

  Ísl. fornr. I 1986,  H 15, bls. 55. 
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járnklukkunnar hafi verið öllu tilþrifaríkari ögrun við náttúrulögmálin en 

fleyting viðardrumba eða súlna sem gátu ekki sokkið.   

     Þegar landnámsmenn hafa komið höndum yfir öndvegissúlur sínar, 

setstokka  og önnur jarteikn frá verndarvættum og guðum kom að því að 

afmarka landnámið og finna sér framtíðarbústað.  Til þess þurfti að helga sér 

landið og friðmælast við þær vættir sem það bjuggu.
135

  Landhelgun tók á sig 

ýmsar myndir.  Land var  meðal annars helgað með því að fara um það eldi.  

Ekki var heldur óalgengt að menn gerðu kaupfélag við guði og helguðu land 

sitt einhverjum þeirra sem einskonar viðbótartryggingu, en á Íslandi var mest 

dálæti á Þór til þess arna.
136

  Einhvers konar tilkall fólst augljóslega í 

lendingu öndvegissúlna sem sögur sanna.  

     Algengast var að helga land með eldi.  Landhelgun með eldi kemur fyrir í 

Guta sögu en þar segir: „Gutland hitti fyrsti maþr þann, sum Þieluar hit. Þa 

var Gutland so eluist, et þet dagum sank ok natum var uppi.  En þann maþr 

quam fyrsti eldi a land, ok siþan sank þet aldri.“
137

   Með eldi mátti þess 

vegna losa land undan álögum eða yfirráðum vætta.  Óbyggð lönd gátu verið 

viðsjárverð, voru stundum sýnileg og stundum ekki.
138

  Ef til vill staðfestir 

frásögn Hænsa-Þóris sögu að athöfnin hafi þróast í eins konar réttarvenju, 

lögmæta aðferð til að eigna sér land: „Nú ríðr Oddr at húsi einu, því er eigi 

var allt brunnit; hann seilisk til birkirapts eins ok kippir brott ór húsinu; ríður 

síðan ansœlis um húsin með loganda brandinn ok mælti: ,,Hér nem ek mér 

land, fyrir því at hér sé ek nú eigi byggðan bólstað; heyri þat váttar, þeir er hjá 

váru.““
139

    Svipaða ályktun má draga af  Víga-Glúms sögu þegar Hallbera 

Þóroddsdóttir mælir við Glúm: „Sittu nú heill, Glúmr, en ekki er hér nú lengr 

                                                 
135

  Jón Jóhannesson 1956, bls. 45. Jón telur að landhelgun hafi upphaflega verið 

siður trúarlegs eðlis en um landnám á Íslandi hafi frekar verið um eins konar réttarvenju að 

ræða. 
136

  Ísl. fornr. I 1986. Sbr. Þórsnes, S 85, Þórsmörk, S 343 og að auki Ægissíða S 175, 

bls. 214. Nafn Freys kemur ekki fyrir í bæjarnöfnum Landnámu.  
137

  Guta saga 1999, bls. 1. 
138

  Í rauninni er það ekkert skrýtið að eyjar sem finnast fyrir tilviljun, af fólki í 

hafvillum, séu vandfundnar aftur.  Hægt var að ganga að þeim vísum þegar búið var að kasta 

einhverju á þær, eign eða eldi, saman ber; Strömbäck 1970, bls.151-152 og 163;  Haraldur 

Ólafsson 1987, bls. 95-97. 
139

   Ísl. fornr. III 1938, bls. 25.  Orðið váttar vísar náttúrulega í votta/vitni en ekki 

vætti. 
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at vera; komit hefi ek eldi á Þverárland, ok geri ek þik nú á brott með allt þitt, 

ok er helgat landit Einari syni mínum.“
140

  Hallbera beitir lagaformála sem 

virðist lítið hafa með landvætti að gera.   

     Fjarveru landvætta má einnig greina í Landnámu þar sem segir frá 

viðskiptum Önundar og Eiríks í Goðdölum.  Hins vegar er nærvera annarra 

innfluttra vætta staðfest í þeirri frásögn:  „En þá er Eiríkr vildi til fara at nema 

dalinn allan allt fyrir vestan, þá felldi ønundr blótspán til, at hann skyldi verða 

víss, hvern tíma Eríkr mundi til fara at nema dalinn, ok varð þá ønundr 

skjótari ok skaut yfir ána með tundurÄru ok helgaði sér svá landit fyrir vestan 

ok bjó á milli á.“
141

   

     Hefðbundnara yfirbragð eða að minnsta kosti gleggri tengsl við mýþuna er 

yfir landhelgun Þórólfs Mostrarskeggs: „Eptir þat fór Þórólfr eldi um 

landnám sitt, útan frá Stafá ok til þeirar ár, er hann kallaði Þórsá [...].“
142

  

Sæmundur hinn suðureyski fór að ráði Ingimundar hins gamla til Íslands:  

„Sæmundr fór síðan til Íslands ok kom í SkagafjÄrð; var þá enn víða ónumit 

landit; hann fór með eldi at fornum sið ok nam sér land þar er nú heitir 

Sæmundarhlíð í Skagafirði ok gerðisk þroskamikill maðr.“
143

  Dag Strömbäck 

telur eldhelguninni annars vegar ætlað að staðfesta lagalegan eignarrétt á 

landinu og hins vegar að friðmælast við landvætti eða gera þær sér 

undirgefnar.
144

  Sennilega kemur landhelgunin fyrst, lagaformálinn síðar.  

Alla vega er ljóst að landnámsmenn virða almennt landhelgunina sem ávísun 

á eign á landi. 

     Í Hauksbók segir frá því að Haraldur hárfagri var fenginn til að setja reglur 

um landnámið þar sem síðbúnir landnámsmenn töldu þá sem fyrstir komu út 

hafa numið land í óhófi:  „[...] at engi skyldi víðara nema en hann mætti eldi 

yfir fara á degi með skipverjum sínum.  Menn skyldu eld gera, þá er sól væri í 

austri; þar skyldi gera aðra reyki, svá at hvára sæi frá Äðrum, en þeir eldar, er 

                                                 
140

  Ísl. fornr. IX 1956, bls. 89. 
141

  Ísl. fornr. I, 1986, S 198 og H 166, bls.234. 
142

  Ísl. fornr. IV 1935, bls. 8. 
143

  Ísl. fornr. VIII 1939, bls. 27-28.  Sennilegast er að orðasambandið ,,að fornum sið“ merki 

að heiðnum sið. 
144

  Strömbäck 1970, bls. 142-151. 
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gjÄrvir váru, þá er sól var í austri, skyldi brenna til nætr; síðan skyldu þeir 

ganga til þess, er sól væri í vestri, ok gera þar aðra elda.“
145

 Það liggur ekkert 

í augum uppi um það hvort einhverjir landnámsmanna nota ákvæði konungs 

við landnám.  Það má vera nokkuð ljóst að þeir sem komu fyrstir hafa ekki 

gert það enda úrskurðurinn ekki kunnur þá og vafamál að eftir honum hefði 

verið farið hafi hann yfirhöfuð verið kveðinn upp.  Konur áttu hins vegar að 

leiða kvígu um landnám sitt.
146

   

     Til eru frásagnir af  aðferðum til að stytta sér leiðir í eldhelgun en Helgi 

magri:   „[...] gerði eld mikinn við hvern vatsós ok helgaði sér svá allt 

herað.“
147

 Annars konar brellu beitir Önundur vísi þegar hann snéri á  Eirík í 

Goðdölum, en hann skýtur tundurör yfir ána og helgar sér þannig landið þeim 

megin.
148

 Strömbäck telur Vékel sömuleiðis hafa skotið tundurör á milli 

Vékelshauga.
149

  Skefill nam hluta af landnámi Sæmundar suðureyska á 

meðan Sæmundur sjálfur þjónaði stórmennsku sinni og fór eldi um mun 

stærra landnám.
150

  Sæmundur hirti ekki um að elta ólar við landnám Skefils.   

     Helgi Hrólfsson skaut skutli í flæðarmál: „þat kallaði hann SkutilsfjÄrð; 

þar byggði hann síðan.“
151

  Hallfreður flytur til Íslands og gerir bú í Breiðdal.  

Honum birtist maður í draumi sem ávarpar hann: „Þar liggr þú, Hallfreðr, ok 

heldr óvarliga.  Fær þú á brott bú þitt ok vestr yfir Lagarfljót.  Þar er heill þín 

öll.“
 152

  Öllu flóknari er boðleið vættanna til Þóris Grímssonar en þeir feðgar 

róa til fiskjar og Grímur dregur marmennil og spyr hann um framtíðina í nýja 

landinu.
153

  Marmennill svarar: „Ekki þarf  ek at spá yðr, en sveinninn er liggr 

                                                 
145

  Ísl. fornr. I 1986, H 294, bls. 337-339. 
146

   Ísl. fornr. I 1986, H 276, bls. 321. Tengsl kvenna við kvígur er óljósari en 

sambandið á milli elds og landhelgunar.  Kvígan var sennilega einungis aðferð án tilvísunar í 

mýþur; Clunies Ross 1998, bls.154 telur sig sjá viðlíkingu í því að konan og kvígan eru 

mjólkurframleiðendur og að auki geti verið tengsl við söguna um landnám/töku Gefjunnar í 

Snorra Eddu og Heimskringlu. 
147

  Ísl. fornr. I  1986, S 218, bls. 252. 
148

  Ísl. fornr. I 1986, S 198, bls. 234.  
149

  Strömbäck 1970, bls. 144; Ísl. fornr. I, 1986, S 196, bls. 231-231. 
150

  Ísl. fornr. I 1986, S 189 og H 156, bls. 229. 
151

  Ísl. fornr. I  1986, S146, H 117, bls. 186-187. 
152

  Ísl. fornr. XI  1950, bls. 97. 
153

  Þjóðtrúin gengur út frá því að marmennar/marbendlar eða sæbúar hafi verið 

viljugir að bjóða lausnargjald væri þeim sleppt á sömu miðum og þeir voru veiddir. Jón 

Árnason 1961, I bls. 4; J.Á. 1966, II xxii; J.Á. 1958, III bls. 201-206. 



 35 

í selbelginum, hann skal þar byggja ok land nema, er Skálm merr yður leggsk 

undir klyfjum.“
154

 Þórir og móðir hans eltu merina undir klyfjum fram á 

annað sumar en þá lagðist merin og þau námu land. 

     Fleiri aðferðir eru notaðar við landhelgun.  Vörður voru hlaðnar og stafir  

reknir niður.
155

  Ekki er útilokað að örnefnið Stafá vísi til landamerkja af því 

tagi og þá til dæmis á landnámi Þórólfs Mostrarskeggs en í þessu samhengi 

verður ekki framhjá því gengið að stafur hafði að öllum líkindum dýpri 

merkingu á miðöldum en til dæmis orðið prik í nútíma máli.
156

   

     Strömbäck  álítur sennilegt að orðalagið „að kasta eign sinni á land“ eigi 

rætur í meðferð stafa og lagakefla í fornöld og Haraldur Ólafsson tekur í sama 

streng.
157

  Orðasambandið „að slá eign sinni á e-ð“ er til og hefur sömu 

merkingu.  Landnámsmenn á Íslandi virðast ekki kasta eign sinni á land, þeir 

annað hvort nema eða byggja með eða að ráði einhvers.
158

   

     Í Landnámu segir frá landnámi við Axarfjörð:  „Þeir settu øxi í 

Reistargnúp ok kÄlluðu því ØxarfjÄrð; þeir settu Ärn upp fyrir vestan og 

kÄlluðu þar Arnarþúfu; en í þriðja stað settu þeir kross; þar nefndu þeir 

Krossás.  Svá helguðu þeir sér allan ØxarfjÄrð.“
159

   Strömbäck vísar til 

þjóðtrúar sem snýst um að leita frétta hjá æðri máttarvöldum með því að 

skilja til dæmis öxi eftir í húsgrunni til að ganga úr skugga um að 

byggingarstaðurinn sé guðunum þóknanlegur, ef öxin var óhreyfð innan  

tiltekins tíma var bústaðurinn öruggur.  Strömbäck
 
 tengir þessa athöfn 

frásögn af Þórshamri á fjórðungamerkjum á Langanesi.
160

  Hvað átt er við 

með: „settu þeir kross“ er ekki ljóst en krossar  eða jarðkrossar sem ristir voru 

                                                 
154

  Ísl. fornr. I 1986, S 68, bls. 96. 
155

  Ísl. fornr. I 1986, S 196, bls.231-231;  Ísl. fornr. I 1986, S 194, H 161, bls. 230;   Í 

landamerkjaþúfum má finna leifar eldvígslunnar en sá siður var einu sinni uppi að setja ösku 

inn í þess háttar merki, samanber Jón Jóhannesson, 1956, bls. 45. Sjá sömuleiðis Strömbäck 

1970, bls. 145-148. 
156

 Ísl. fornr. I 1986, S 85, bls. 125; S 209, H 176, bls. 242;  Ståhl 1972, dálkar 79-82; 

Strömbäck 1970, bls. 151-152 og 163. 
157  

Strömbäck 1970, bls. 153-163.  Haraldur Ólafsson 1987,  bls. 97.  Engar heimildir 

íslenskar eru til um lagastafi eða notkun þeirra á Íslandi.  Engar rannsóknir hafa farið fram á 

orðasambandinu ,,að kasta eign sinni á e-ð“ svo vitað sé. 
158

  Í Íslendingabók er enginn sagður nema  land utan Eiríkur rauði á Grænlandi;  Ísl. 

fornr. I  1986, bls. 13.  Aðrir byggja landið; Ísl. fornr. I, 1986, bls. 6. 
159

  Ísl. fornr. I 1986,  S 257, bls. 285.   
160

  Strömbäck 1970,  bls. 160. 
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í svörð þekkjast úr íslenskum heimildum sem jarðamerki.
161

  Af sjö „krossa“ 

örnefnum í Landnámu eru tvö sennileg landamerki, annars vegar Krossá í 

Þórsmörk og hins vegar Krossás sem áður er nefndur.
162

  Eftir kristni verður 

krossinn slíkt yfirþyrmandi tákn að mjög erfitt er að greina mögulegar heiðnar 

mýþur í tengslum við hann. 

                                                 
161

  Jakob Benediktsson 1964, dálkar 181-182. 
162

  Ísl. fornr. I  1986, bls. 344 og 350. 
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VI. „Landslag væri lítils virði“ 

 Þau trúarbrögð sem koma við sögu í landnámi Íslands áttu það sameiginlegt 

og sennilega sammerkt með öllum trúarbrögðum að glíma endalaust við 

tengslin á milli orða og tákna, nafna og þeirra fyrirbrigða sem nefnd eru.  

Óvissuna um hvað felst í nafni.
163

  Mikilvægi orðsins sem guðdómlegs 

fyrirbæris innan kristni kemur fram í upphafsorðum Jóhannesarguðspjalls:  ,,Í 

upphafi var Orðið, og Orðið var hjá Guði, og Orðið var Guð.“
164

   

     Þegar landnámsmenn höfðu náð landi var eitt þeirra fyrsta verk að 

samsama sig umhverfinu með því að ganga til móts við það og gefa 

náttúrunni nöfn.  Þessar nafngiftir voru ekki bundnar við landnámið sjálft, en 

Ingólfur nefnir til dæmis Ingólfshöfða og Ingólfsfjall á leið vestur með 

Suðurströndinni.  Það er eins og Ingólfur sé að kvitta fyrir sig, hér fór ég.  

Líkt og í landhelgun sem fól í sér að gera eitthvað við landið, fara um það 

eldi, setja niður staf eða rista jarðkross þá urðu örnefnin jafnóðum til.  Auður 

og hennar fólk borðaði á Dögurðarnesi, hún týndi kambi sínum á Kambsnesi.   

Ingimundur gamli og fylgdarlið hans fara norður um héruð og gefa víða 

örnefni.
165

  Örlygur og hans menn gefa örnefni fyrir vestan.
166

  Eiríkur rauði 

fer til Grænlands: „ok gaf víða Ärnefni.“
167

  Bjarni Herjólfsson gefur engin 

örnefni en ef til vill krafðist það landgöngu, Leifur Eiríksson gefur hins vegar 

óspart örnefni í Vínlandsferð sinni.
168

   

     Tryggvi Gíslason sagði meðal annars þetta um uppruna íslenskra örnefna: 

 

Íslensk tunga er upphaflega mál norskra innflytjenda. Með máli 

sínu tóku landnámsmenn með sér örnefni úr heimabyggð sinni. 

Ekki hefur verið reynt að áætla hve stór hluti íslenskra örnefna 

hefur borist þannig með landnámsmönnum eða hversu mörg 
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  Weidhorn 1988, bls. 885-887. 
164

  Jóh. 1:1. 
165

  Ísl. fornr. I, 1986, S 179, bls. 218. 
166

  Ísl. fornr. I, 1986, S ,H 15, bls 52-53. 
167

  Ísl. fornr. I, 1986, S 89, bls. 132. 
168

  Ísl. fornr. IV, 1935, II kapítuli, bls. 246-247; III kapítuli, bls. 248-250. 
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örnefni á Íslandi eru gerð að norskri fyrirmynd. Líkur benda þó til 

að þessi erfðarörnefni séu verulegur hluti íslenskra örnefna.
169

  

 

      Helgi Þorláksson  hefur bent á samsvörun á milli klasa örnefna í 

Stornoway á Suðureyjum og svæðis frá Laxá í Leirársveit um Akranes, 

Kjalarnes og Kjós til Leirvogsár.  Samtals eiga 14 örnefni í hlut og eru þau 

ýmist hin sömu eða mjög lík og af sama stofni.
170

  Í riti sínu Um haf innan 

fjallar Helgi Guðmundsson meðal annars um norræn örnefni á 

Bretlandseyjum og keltnesk örnefni á Íslandi.
171

  Jakob Benediktsson segir að 

landnámsmenn hafi jafnframt því að nota erfðaörnefni þurft að bregðast við 

nýjum náttúrulegum aðstæðum á Íslandi svo sem eldgosum, úfnum hraunum 

og heitum laugum og hverum.
172

  Þau örnefni sem lágu í augum uppi voru 

sennilega samsetningar úr Reyk- annars vegar og Varm- hins vegar.  Það 

kemur þess vegna ekki á óvart að í Landnámu eru  16 örnefni með forliðinn 

Reyk-, 3 byrja á forliðnum Varm- og 5 hafa forliðinn  Laug-.
173

   

     Á sama hátt aðlagast landnámsmenn þessum nýju aðstæðum í umgengni 

við landvætti.   Íslenskar náttúruhamfarir eldgos og jökulhlaup verða hluti af 

forvarnaþjónustu huliðsvætta.  Skriðuvarnir hafa vafalítið verið innan 

verksviðs vætta í gamla landinu en draga verður í efa að fólk hafi vaknað með 

eldgosavarnir úr ferskum draumi hvort heldur var á FjÄlum eða í Sogni.  Sel-

Þórir fær blindur þá sýn að mikill og illilegur maður réri járnnökkva að þar 

sem um nóttina kom upp jarðeldur: „ok brann þá Borgarhraun.
 
“

174
  Hrafn 

hafnarlykill vissi fyrir eldsuppkomu og færði bú sitt um set.
175

  Draumar og 

sýnir eru mikilvægur miðill í samskiptum manna og vætta.  Manfred 

Weidhorn bendir á mismunandi afstöðu fólks til drauma eftir 

menningarstigum.  Landnámsmenn íslenskir falla undir frumstæðustu gerðina 

en þá flytja draumverur, guðlegar eða ekki, skýr skilaboð um aðgerðir sem 
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  Tryggvi Gíslason, 2006. 
170

  Helgi Þorláksson án ártals, bls.58-59 (kort). 
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  Helgi Guðmundsson 1997, bls.11 og áfram; Sami, bls. 169 og áfram. 
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  Jakob Benediktsson 1967, dálkar 245-247. 
173

  Ísl. fornr. I 1986. 
174

  Ísl. fornr. I 1986, S 68, bls. 98. 
175

  Ísl, fornr. I  1986, S 327, H 288, bls. 328. 



 39 

þurfi að grípa til, fara í stríð, flytja búferlum eða forða sér og sínum undan 

yfirvofandi náttúruhamförum.  Annað afbrigði drauma virðist eiga við um 

söguhetjur Íslendingasagna en drauma þeirra þarf iðulega að túlka auk þess 

sem draumverurnar eru óljósari eða jafnvel fjarverandi, menn dreymir 

atburðarás.
176

 

     Þjóðtrú er vaxin úr reynslu kynslóðanna um þúsundir ára og jafnframt 

túlkun hverrar kynslóðar á þeirri reynslu sem  fólk upplifir.  Ari fróði segir: 

„Svá hafa ok spakir menn sagt, at á sex tegum vetra yrði Ísland albyggt, svá at 

eigi væri meirr síðan.“
177 

 Af orðum Ara má ráða að íbúafjöldinn hafi í lok 

landnáms náð framfærsluhámarki landsins við miðalda aðstæður.
178

  Í  

Landnámu fer lítið fyrir harðindum og óáran, en þó er þessi frásögn í í einni 

gerð Landnámu: 

 

Óaldarvetr varð mikill á Íslandi í heiðni í þann tíma, er Haraldr 

konungr gráfeldr fell, en Hákon jarl tók ríki í Nóregi.  Sá hefir 

mestr verit á Íslandi.  Þá átu menn hrafna ok melrakka, ok mörg 

óátan ill var etin, en sumir létu drepa gamalmenni ok ómaga ok 

hrinda fyrir hamra. Þá sultu margir menn til bana, en sumir 

lögðust út at stela ok urðu fyrir þat sekir ok drepnir.  Þá vágust 

skógarmenn sjálfir, því var lögtekit at ráði Eyjólfs 

Valgerðarsonar, at hverr frelsti sik, sá er þrjá dræpi seka.
179

   

 

     Þessi grimmi viðauki úr Skarðsárbók sýnir altjent að hugmyndir af þessu 

tagi voru á kreiki um landnámið og þegar framliðu aldir.  Hins vegar fer 

meira fyrir frásögnum Landnámuhöfunda af frjósemi og afurðagnótt hins nýja 

lands í ætt við Þórólf smjÄr.  Menn týna búfénaði til þess eins að 

endurheimta hann með margföldum vöxtum. Frá Kjalarnesi, 
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  Weidhorn 1988, bls. 406-407.  Draumur Hrafnkels Hrafnssonar er af fyrri 

gerðinni; Ísl. fornr. I 1986, bls.299. Öllu flóknari er til dæmis draumur Þorsteins á Borg; Ísl. 

fornr. III 1938, bls.54.  Sá draumur þarfnast skýringa, ráðningar.   
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  Ísl. fornr. I 1986, bls. 9. 
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  Ferðamálafræðingar samtímans kalla þetta: ásættanleg þolmörk. 
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  Íslendinga sögur I 1953, bls.235. 
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Sunnlendingafjórðungi, er sagan um Brynju: „[...] en sú kvíga fannsk í 

Brynjudal, þar er Refr átti land, ok fjórir tigir nauta með henni, þeira er Äll 

váru frá henni komin ok hÄfðu gengit sjálfala úti [...]“
180

  

      Úr Vestfirðingafjórðungi er sú saga að: „Steinólfi hurfu svín þrjú; þau 

fundusk tveim vetrum síðar í Svínadal, ok váru þau þá þrír tigir svína.“
181

   Úr 

sama fjórðungi er ef  til vill fyrsti launaði sjávarútvegsráðgjafinn, Þuríður 

sundafyllir en: „Hon setti ok Kvíarmið á Ísafjarðardjúpi ok tók til á kollótta af 

hverjum bónda í Ísafirði.“
182

 

     Af Norðurlandi frá Ingimundi gamla segir og frá týndum svínum: 

„Ingimundi hurfu svín tíu ok fundusk annat haust í Svínadal, ok var þá 

hundrað svína.“
183

 

     Í Eyjafirðinum sýnir Helgi magri af sér forsjálni: „[...] þar skaut hann á 

land svínum tveimr, ok hét gÄltrinn SÄlvi.  Þau fundusk þremr vetrum síðar í 

SÄlvadal; váru þá saman sjau tigir svína.“
184

  Af einhverjum ástæðum eru 

sögur af frjósemis-kimum af þessu tagi hvorki af Austurlandi né Suðurlandi. 

     Flestir landnámsmanna námu land undir handleiðslu yfirnáttúrulegra afla.  

Þeir setti traust sitt á þessi öfl til að vísa sér og sínum á bústað í ókunnu landi.  

Landnám  sjö landnámsmanna bera af í umfangi.  Það eru landnám Ingólfs, 

Skalla-Gríms, Auðar djúpúðgu, Eiríks í Goðdölum, Helga magra, Hrollaugs 

Rögnvaldssonar og Ketils hængs.  Af fjórum þeirra eru frásagnir af landnámi 

að fornum sið,  hin þrjú skera sig ekki úr að neinu öðru leyti en því að ekki er 

sagt frá landnámsaðferðum þeirra.  Í besta falli segir það heilmikið um mátt 

landnámsvætta að þessi landnám eru bestu búsvæði á landinu.  Rannsóknir á 

veðurfari sýna að um landnám var hitafar á Íslandi nálægt því sem gengur um 

þessar mundir ef til vill aðeins hlýrra.  Þess vegna má gera ráð fyrir að 

veðurfarsaðstæðum hafi undanfarin ár svipað til þess sem gerðist um 

landnám.  Í köldu landi sækir fólk á sólríka eða síður kalda staði en 

samkvæmt hitafarsmælingum eru búsældarlegustu svæði á landinu fyrrnefnd 
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181
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landnám.  Að sama skapi eru þessi landnám bundin við þau svæði sem búast 

má við hærri meðalhita en 10.5° yfir sumarmánuðina.  Þetta er auðvitað gott 

fyrir fólk en er umfram annað forsenda kornræktar.  Það verður þess vegna 

ekki betur séð en að guðirnir hafi valið þessu fólki besta kornræktarlandið og 

eftirsóttasta sumarbústaðalandið í nútímanum. 

     Kornræktin sem sjálfsagt hefur verið smá í sniðum og gengið brösótt var 

skilyrði búsetu í upphafi.
185

  Víkingurinn Hjörleifur lætur það verða sitt fyrsta 

verk að plægja akur.
186

  Frjókornarannsóknir staðfesta að Ingólfur sáði í akur í 

Vatnsmýrinni fyrir 871+/-2.
187

 

      Fræðimenn jafnt sem aðrir hafa velt því fyrir sér hvort landnámsmenn hafi 

fylgt vísbendingum guða og vætta út í ystu æsar. Kveld-Úlfur sér ástæðu til 

að gefa Skallagrími svigrúm í landnámi ef kistuna bæri upp á hrjóstur eða 

óbyggilegt land.
188

 Ef til vill má velta forsendum þessara landnáma fyrir sér á 

sama hátt og Hrólfur sonur Helga magra þegar hann spurði hvort Helgi mundi 

halda í Dumbshaf ef Þór vísaði honum þangað.
189
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VII. Lokaorð 

Vættirnar eins og þær birtast í frásögnum af  landnámi Íslands eru nálægt því 

að vera hlutgervingar hefða, fornra arfsagna og venja.  Einhvern veginn hlaut 

fólk að koma sér fyrir á nýjum stöðum og nema land á ókunnum slóðum.  Um 

aðferðirnar varð að vera samkomulag og viðurkennt form.   Landhelgun er 

slík arfleifð, hún á sér til dæmis augljósar rætur í goðsögum um hverful lönd 

og eyjar sem helgaðar voru með eldi.  En áhrif vættanna náðu einungis til 

landnámsins sjálfs, landhelgunarinnar.  Þær voru lykillinn að landinu. 

     Í aldanna rás verða til samskiptavenjur sem eiga við mismunandi aðstæður 

í lífi fólks.  Sumar venjur eða hefðir verða svo rótgrónar að ósjálfrátt er eftir 

þeim kallað þegar aðstæður skapast og þær öðlast þannig sjálfstæða tilveru, 

verða að athöfn. Þær breytast jafnvel í vætti sem verða fulltrúar ákveðinna 

náttúrureglna eða kringumstæðna.  Landvættir sem reyndust hliðhollar 

Normönnum sem leituðu heilla á eyjum í Norður Atlantshafi á 9. öld voru af 

þessu tagi.  Landhelgun virðist hafa haft viðlíka gildi og auglýsing í 

Lögbirtingablaðinu eða þinglýsing í nútímanum.  

     Á landnámstímanum voru flestir hættir að halda guði sem húsdýr í 

bakgarðinum, nýir guðir sem stormuðu um háloftin og lögðu undir sig 

veröldina höfðu tekið við.  Óðinn, Þór og hinn almáttki Guð.  Í nýju  

trúarbrögðunum skipti litlu hvernig landnámsmenn umgengust náttúruna svo 

framarlega sem þeir gátu sér góðan orðstír og nutu þannig velþóknunar hinna 

guðlegu afla. Ef landnámsmenn hefðu borið snefil af virðingu fyrir náttúrunni 

og umhverfinu hefði sú gríðarlega landeyðing sem átt hefur sér stað frá 

upphafi Íslandsbyggðar orðið minni.   

          Af frásögnum er ljóst að það sem menn unnu sér til heilla virkaði.  Þeir 

sem blótuðu fengu góðan byr yfir hafið og öndvegissúlur þeirra voru lóðsaðar  

af guðunum á bestu búsvæðin.  Þeir sem sýndu guðunum virðingu nutu 

verndar þeirra.  Þeir voru varaðir við yfirvofandi hættum og vísað á öruggari 

dvalarstaði.   Í landnáminu var lagður grunnur af valdaskiptingu í landinu 

langt fram eftir öldum.  Auður djúpúðga girti landnám sitt af með trúum 
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bandamönnum, afkomendur hennar og sveitungar hafa alla tíð verið 

áhrifamenn í íslensku þjóðlífi.  Ingólfi sást hins vegar yfir að tryggja landnám 

sitt. 

     Það er engum vafa undirorpið að mikilvægustu landnámsmennirnir lögðu 

undir sig bestu landbúnaðarhéruðin.  Þeir byggðu þar sem meðalhitinn var 

hæstur á sumrin og aðstæður til matvæla- og fóðurframleiðslu hagstæðastar.  

Til þess nutu þeir leiðsagnar guðanna sem vissu sínu viti.  Þannig leiddi Þór 

Helga magra skjólstæðing sinn ekki norður í Dumbshaf heldur í blómlegustu 

héruðin norðan lands.  Byggrækt hefur verið forsenda landnámsins og 

frágangssök fyrir landnemanna.  Það er óhugsandi að þessir norrænu menn 

hefðu sest að í landi þar sem ekki væri hægt að brugga mjöð og afla fóðurs 

fyrir svín og naut sem var ein aðalfæða þeirra.  Til þess voru þeir of 

drykkfelldir og íhaldssamir.  Sauðfé hefur verið haldið til ullarframleiðslu en 

ekki til matar.      

     Aukin eftirspurn eftir hnýsilegum fyrirbrigðum til að afþreyja 

ferðamönnum hefur blásið nýju lífi í landvættir og önnur þjóðsagna 

fyrirbrigði.  Allt er þetta leitt út í slíkar öfgar að bæði fólki og vættum stafar 

hætta af.  Í augum landnemanna voru landvættir afl sem þurfti að yfirvinna til 

að ná eignarhaldi á landinu, eftir það skiptu þær minna máli.     

     Þegar öllu er á botninn hvolft er ekki út í hött að rifja upp lokaorð 

inngangs kaflans og þar með Þórhalls spámanns í svari hans til Síðu-Halls 

þegar Hallur spyr: „Hví brosir þú nú?“  Og Þórhallur svarar: „Af því brosi ek, 

at margr hóll opnast, ok hvert kvikendi býr sinn bagga, bæði smá ok stór, ok 

gera fardaga.“  

     Með þessu er væntanlega boðuð endurkoma álfa og vætta. 
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