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Útdráttur
Leiðir eru eins og æðar sem liggja um landið. Má kalla þær lífæðar samfélaga. Í ritgerð
þessari er meginviðfangsefnið klaustrin og biskupsstaðirnir og leiðir að þeim. Klaustrin voru
mikilvægar stofnanir sem þjónuðu almenningi og miðar þessi ritgerð að því að skoða hvort
þau hafi staðið í þjóðbraut. Skoðaðar eru leiðir á miðöldum, þegar klaustrin störfuðu, með
tilliti til þess hvort þessir staðir hafi staðið við þjóðleiðir þess tíma. Er staðsetning þeirra borin
saman við þjóðleiðir sem notaðar eru í nútímanum en leiðir hafa breyst gífurlega eftir að
bíllinn kom til sögunnar á fyrri hluta 20. aldar. Farið er yfir hugmyndafræði um leiðir og
einnig er litið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á fornum leiðum hér á landi. Aðalefni
ritgerðarinnar er hins vegar yfirlit yfir þá staði þar sem klaustur og biskupsstólar voru reknir á
miðöldum og heimildir um þjóðleiðir við þessa staði.
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1. Inngangur
Leiðir eru eins og æðar sem liggja um landið og má með sönnu kalla þær lífæðar samfélaga.
Án samgangna staðna samfélögin, þangað berast engir nýir straumar og ekki bætist þar við ný
þekking. Engin viðskipti og samskipti eru til staðar og því berast engar nýjar hugmyndir. Ísland
er á mörgum stöðum illfært og fyrir tíma vegalagninga og bílaaldar var erfitt að fara um það.
Helstu vegatálmarnir voru vatnsmiklar ár, hraun, grýtt fjalllendi, kjarr, mýrar og aðrar
vegaleysur. Í Íslenskri samheitaorðabók (2012) stendur að þjóðleið merki: aðalvegur,
alfaraleið, alfaravegur, almenningsgata, almenningsleið, þjóðbraut, þjóðleið. Er þá merkingin
sú að þetta séu leiðirnar sem flestir hafi farið í lengri ferðalögum og það sem lá við þjóðleið
hafi gegnt mikilvægu hlutverki fyrir ferðafólk. Í huga fólks eru leiðir tenging milli staða, en
leiðir eru líka huglægar og hugsaðar út frá ákveðnum stöðum eða miðstöðvum. Líkt og í
nútímanum hafa ákveðnir staðir á fyrri öldum gegnt hlutverki miðstöðva. En það eru þeir
kjarnar þar sem nauðsynlega þjónustu er að fá. Af þessum ástæðum verða þykja þeir staðir
afskekktir sem liggja langt frá þessum miðstöðvum. Í fyrndinni hefur þetta verið væntanlega
svipað eða eins, heimsmyndin hefur miðast við miðstöðvarnar. Þess vegna má leiða að því líkur
að í kaþólskri tíð hafi biskupsstólarnir tveir verið helstu miðstöðvar Íslands. Eins er mjög líklegt
að klaustrin hafi einnig gegnt lykilhlutverki sem miðstöðvar líkt og biskupsstólarnir.
Í fornum lagabókum er getið um skyldur manna til að halda leiðum greiðum á
landareignum sínum. Í Jónsbók kemur fram að bændum sé skylt að gera almannaveg um héruð
þver og endilöng (Jónsbók, 2004, bls. 171, 186). Skógur hefur verið farartálmi víða eins og
kemur fram í Landabrigðisþætti Grágásar þar sem tekið er fram að ef viður vex yfir þjóðbraut
þvera eigi að höggva hann í burtu svo leiðin verði fær. Í sama kafla Grágásar segir að hlið skuli
vera á garði ef hann liggur yfir þvera þjóðbraut og skuli það vera nógu breitt fyrir hross að fara
í gegnum (Grágás I, 1992, bls. 313, 329).
Á Íslandi má víða finna fornleifar sem telja má til samgönguminja. Fornar leiðir liggja
víða og lúta flóknum kerfum og eru að mörgu leyti ólíkar bílvegum nútímans. Fornar leiðir sem
ekki eru í notkun lengur má því með sönnu flokka sem fornleifar. Í bók sinni Mannvist tekur
Birna Lárusdóttir (2011) saman yfirlit yfir og skilgreinir ýmsar gerðir samgönguminja hér á
landi. Fyrir utan vegi og slóða má nefna margs konar annarra leifa um samgöngur, svo sem
vörður, leifar um brúarstæði og kláfferjur, vöð og ferjustaði við ár (Birna Lárusdóttir, 2011).
Ummerki um leiðir er sums staðar að finna í landslaginu og gamlar grónar götur er mjög víða
að sjá. Á sumum stöðum hafa myndast svonefndir paldrar, sem eru margar götur hlið við hlið
og hafa myndast þegar hópar fólks fóru samsíða ríðandi um landið. Annað fyrirbæri eru
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svokallaðar sporhellur, sem verða til þegar umferð manna og dýra hefur skilið eftir sig far í
klappir eða helluhraun (Birna Lárusdóttir, 2011).
Í skilgreiningu á því hvað séu fornleifar sem Guðmundur Ólafsson og Orri Vésteinsson
settu fram árið 1997 á vegum Þjóðminjasafns Íslands og Fornleifastofnunar er meðal annars
talað um gamla vegi, vatnsvöð og vegamerki sem til dæmis vörður flokkast undir. Þessi
skilgreining var lögð til grundvallar:
d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vatnsvöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar,
vörður og vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra (Guðmundur
Ólafsson og Orri Vésteinsson, 1997).

Í sama riti þeirra Guðmundar og Orra er fjallað um óeiginlegar fornleifar en það eru þær minjar
sem eru óáþreifanlegar eins og til að mynda sögur eða staðir með menningarsögulega merkingu.
Fjalla þeir um leiðir í því samhengi og gildir þá einu hvort þeirra sjáist merki eða ekki
(Guðmundur Ólafsson og Orri Vésteinsson, 1997, bls. 3). Í 3. grein laga um menningarminjar
nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013 hafa þær verið skilgreindar enn betur og búið að setja
leifar af fyrir framan sum þeirra fyrirbæra sem tengjast leiðum. Er það vísast gert í þeim tilgangi
að tryggja að fólk skrái rústir mannvirkja, en ekki eingöngu þær minjar sem eru heilar og
uppistandandi:
d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, varir,
leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og
siglingamerki ásamt kennileitum þeirra (Lög um menningarminjar nr. 80/2012).

Viðfangsefni ritgerðar þessarar eru leiðir sem tengja má við klaustur á Íslandi. Þau tímamörk
sem miðað er við í ritgerðinni er hinn kaþólski tími á miðöldum, eða frá því um árið 1000 og
fram til siðaskipta um miðja 16. öld. Elstu heimildir um klausturstað á landinu er Bær í
Borgarfirði frá árinu 1030 en það klaustur sem stóð lengst er Þingeyraklaustur í Húnavatnssýslu,
sem stofnað var 1130 og starfaði það til 1550. Klaustrin sem stofnuð voru á Íslandi í kaþólskri
tíð urðu alls fjórtán (mynd 1) en auk þeirra gegndu biskupstólarnir tveir miklu hlutverki. Er
ætlunin að skoða þessa staði út frá samgöngum og einkum hvort klaustrunum hafi verið valinn
staður við þjóðleið eða hvort leiðirnar hafi orðið til vegna klaustranna. Skoðaðir voru allir
klausturstaðirnir fjórtán og báðir biskupsstólarnir með þetta í huga. Spurt var hvort auðvelt hafi
verið að komast að klaustrunum eða hvort þau hafi verið staðsett á einangruðum stöðum.
Biskupsstólarnir voru skoðaðir með tilliti til samgangna í ljósi þess hve biskuparnir þurftu að
ferðast víða og þeirrar staðreyndar að mikill straumur fólks hefur legið til biskupsstaðanna.
6

Tekið skal fram að í ritgerðinni eru fyrst og fremst skoðaðar leiðir á landi og gera má ráð
fyrir að sumar þeirra séu enn hluti af vegakerfinu sem notað er í dag en leiðir að klausturstöðum
á eyjum, Flatey og Viðey, falla
ekki undir þessa rannsókn.
Enda er megintilgangurinn að
leitast við að skoða þær leiðir
sem

voru

þjóðleiðir

aðalleiðir
þess

tíma

eða
sem

klaustrin störfuðu. Því eru
hafnir, lendingarstaðir og aðrar
samgönguminjar sem tengjast
siglingum ekki til skoðunar hér.
Við

vinnslu

ritgerðarinnar

nýttust rit eins og Íslenzkt

Mynd 1. Klaustur og biskupsstólar miðalda

fornbréfasafn, Biskupasögur, Sturlunga saga og Njáls saga sem helstu heimildir um leiðir á
miðöldum. Sýslu- og sóknarlýsingar, sem skráðar voru um 1840, voru einnig afar gagnlegar
heimildir en þar er að finna mjög nákvæmar lýsingar á leiðum. Einnig voru Árbækur
Ferðafélags Íslands góð heimildarit og þá einkum þær árbækur sem fjalla sérstaklega um
hálendisvegi.
Heimildir um leiðir eru samt misjafnlega nákvæmar, víða má finna heimildir um hvaða
leiðir menn fóru án þess þó að gera nákvæma grein fyrir þeim. Í fornum ritum er yfirleitt sagt
frá því að fólk hafi farið á milli staða, en kannski er ekki getið um hvaða leið menn fóru eða
hvort þeir fóru gangandi eða ríðandi. Gera má þó ráð fyrir að hestar hafi yfirleitt verið með í
för sérstaklega ef farið var um langan veg þótt fólk hafi vissulega líka farið fótgangandi.

2. Bakgrunnur
2.1. Hugmyndafræði um leiðir í fortíðinni
Innan fornleifafræði hafa hugmyndafræði og aðrar heimspekilegar áherslur aukist síðastliðin
20–30 ár. Með þeim áhrifum sem síðferlihyggjan (e. Post-processualism) hafði á fagið um og
upp úr 1990 varð til meiri og fjölbreyttari tenging milli ýmissa fræðigreina. Síðferlihyggjan
innan fornleifafræði gekk út á að túlka frekar en að útskýra eins og ferlihyggjan (e.
Processualism) gekk út á (Renfrew, Colin & Paul Bahn, 2012). Nefna má tvær fræðigreinar
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sem tengjast leiðum í fortíðinni, en þær eru landsháttafornleifafræði (e. Landscape
Archaeology) og fyrirbærafræði (e. Phenomenelogy).
Landsháttafornleifafræði má rekja til áttunda áratugarins en hún fór að verða sjálfstæð
grein innan fornleifafræðinnar um 1990. Hún fjallar um það sem staðsetur tilveru manna í margs
konar víddum, svo sem allt það sem manneskjan upplifir félagslega, verufræðilega,
þekkingarfræðilega og tilfinningalega. Landsháttafornleifafræðin fjallar einnig um fólk í
rýminu, hvernig það sér heiminn fyrir sér og hvernig það tengist öðrum (David, Bruno og Julian
Thomas, 2008, bls. 38). Fyrirbærafræði snýst á hinn bóginn um kynni, skilning og upplifun
manna af umhverfinu (Thomas, Julian, 2006). Það að maðurinn færir sig úr stað í rýminu stuðlar
að upplifunum og minningum. Upplifuninni má líkja við að tapa einu um leið og maður ávinnur
sér annað. Christopher Tilley orðar þetta mjög heppilega í lauslegri þýðingu: „hreyfing um
heiminn felur ávallt í sér að einn staður tapast en þar á móti vinnur maður hlutdeild í tíma. Það
skapar röð væntinga fyrir leiðir framtíðarinnar.“1 Einnig talar Tilley um minningarnar sem
maður safnar við þá athöfn að hreyfast á milli staða eða ferðast. Hann segir að minningarnar
færi stöðugt með sér aðlögun að skynjun staðar sem getur aldrei verið nákvæmlega eins tvisvar2.
Aftur á móti bendir Tim Ingold á að til þess að kalla megi stíga leiðir sé nóg að fara þá
einu sinni. Leiðir eru tenging milli staða, eins hann orðar það á eftirfarandi hátt í lauslegri
þýðingu: „Á ferðum sínum eftir stígum og slóðum, ferðast fólk frá einum stað til annars. Til
þess að komast á einn stað án takmarkanna, þarf að fylgja einhvers konar stíg. Án þeirra eru
ekki til neinir staðir“.3 Samt sem áður eru leiðir ekki bara til að komast frá einum stað til annars,
heldur einnig mikilvægur þáttur í valdauppsöfnun, eins og bent er á í bók Helga Þorlákssonar
(1989) um leiðir á Sturlungaöld. Helgi leitar skýringa á því hvernig Oddaverjar náðu völdum í
Rangárþingi öllu og veltir fyrir sér hvort þar hafi komið til mikilvæg staðsetning Odda við
þjóðbraut. Önnur stórbýli svo sem Hvoll og Keldur voru einnig í eigu Oddaverja og þessir bæir
voru einnig við þjóðleið eins og Oddi. Bendir Helgi á að hlutverk goðanna á Sturlungaöld hafi
verið að gæta þess að lögum og reglum væri fylgt og einnig að friður ríkti. Þess vegna var ekki
gott fyrir þá sem vildu halda völdum að búa afskekkt, heldur tryggja stöðu sína með því að búa
við þjóðleið (Helgi Þorláksson, 1989). Það er því mjög trúleg kenning að þeir staðir sem mörgu

„Movement in the world always involves a loss of place, but the gaining of a fragment of time. It sets up a
series of expectations for the paths of the future“ (Tilley, Christopher, 1994, bls. 27)
2
„Memories continually provide modifications to a sense of place which can never be exactly the same place
twice...“ (Tilley, Christopher, 1994, bls. 27).
3
„In their journeys along paths and tracks, however, people also move from place to place. To reach a place,
you need cross no boundary, but you must follow some kind of path. Thus there can be no places“ (Ingold, Tim,
1993, bls. 167).
1
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fólki hafi verið beint til hafi verið staðsettir við þjóðleið. Staðsetning klaustranna gæti
hugsanlega skýrst af þessu og verður nánar vikið að því síðar í ritgerðinni.

2.2. Fyrri rannsóknir um leiðir á Íslandi
Í tímans rás hafa margir haft áhuga á að finna fornar leiðir sem fólk notaði á ferðum sínum um
landið. Saga samgangna hefur þrátt fyrir það verið heldur vanrækt, eins og Jón Árni Friðjónsson
(2005) bendir á í grein sinni um járningar hesta á miðöldum. Hann gagnrýnir það álit sumra að
búskapartækni hafi verið svipuð þá og á síðari hluta 19. aldar, og að íslenskt
landbúnaðarsamfélag hafi haldist óbreytt um aldir. Bendir Jón Árni á hve mikilvæg
tæknibylting hafi orðið í samgöngum þegar skeifur voru orðnar algeng vara eftir að
innflutningur á þeim hófst á 15. öld (Jón Árni Friðjónsson, 2005, bls. 44–45).
Landið er alltaf í mótun og landfræðilegar aðstæður geta oft breyst skyndilega eins og
við eldgos og flóð, en sumt í náttúrunni gerist hægar líkt og breytingar á jöklum. Þeir hafa breyst
umtalsvert í aldanna rás og leiðir í kringum þá þar af leiðandi líka. Jökulár hafa að sama skapi
breytt farvegi sínum og stærð en vatnsmagnið í þeim eykst þegar mikil bráðnun á sér stað og
það minnkar mikið á kaldari tímabilum. Til eru heimildir um fjölfarnar leiðir á fyrri tíð sem
síðar urðu illfærar vegna náttúruhamfara. Eldgos og öskuföll hafa til að mynda breytt leiðum
með hraunrennsli og gjósku. Þessi öfl hafa auk þess stuðlað að eyðingu gróðurs sem er forsenda
fyrir beit og gerði það mögulegt fyrir fólk að ferðast á hestum.
Í Íslandslýsingum fyrri alda er fróðlegt að skoða hvernig samgöngum hefur verið háttað.
Margt er hægt að lesa út úr lýsingum erlendra ferðamanna sem oftar en ekki lýsa ýmsum
staðháttum sem Íslendingar hafa ekki hirt um að nefna í sínum ritum. Greinilegt er að „glöggt
er gests augað“. Ungur tékkneskur maður að nafni Daniel Vetter (f. 1592) er á meðal þeirra sem
ferðaðist um landið á öldum áður. Hann kom árið 1613 að landi við Stykkishólm, eða við
Kumbaravog á Snæfellsnesi, en ekki ber mönnum saman um lendingarstaðinn (Helgi
Þorláksson, 1983, bls. 40–41) Vetter kom til landsins ásamt skólabróður sínum og höfðu þeir
fengið far með kaupmanni frá Brimum. Meðal annars ferðaðist Vetter á hestum frá Vesturlandi
til Þingvalla. Hann lýsir ferðalaginu og segir að ferðin hafi sóst seint þar sem þeir þurftu að fara
yfir hroðaleg fjöll sem voru klettótt og sviðin. Náttúran hefur greinilega virst ógnvænleg og það
virðist sem að þokuský hafi valdið hræðslu í hópnum þegar ferðalangarnir, Vetter og
samferðamenn hans, sáu einhvers konar reyk stíga úr fjöllunum (Vetter, Daniel, 1983, 68–69).
Fróðlegt er einnig að lesa lýsingu Vetters á samgöngum í landinu. Hann segir að leiðir
séu ekki merktar og þess vegna fari menn þar sem þá lystir og finnist best að fara. Ekki séu
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vagnar notaðir enda séu vegir ekki vagnfærir og hestar því notaðir. Jafnframt segir hann að
nærri ógjörningur sé að ferðast fótgangandi enda sé nóg til af hestum og leiðir torveldar og
hættulegar. Þegar farið er yfir stórar og straumharðar ár verði menn að treysta á hestinn því
engar brýr séu til staðar. Vetter kvartar auk þess yfir því að engin gistiheimili séu í boði á
Íslandi, ólíkt því sem menn áttu að venjast á meginlandi Evrópu. Því hafi þeir þurft að gista í
tjöldum á ferðum um Ísland (Vetter, Daniel, 1983, bls. 109).
Ferðalýsingar Englendingsins William Morris eru ekki síður fullar af upplýsingum um
fornar leiðir. Hann ferðast um landið á árunum 1871 og 1873, rúmum tveimur öldum á eftir
Daniel Vetter. Gisti hann yfirleitt í tjaldi ásamt fylgdarmönnum sínum þeim Charles Faulkner,
W.H. Evans og hinum íslenska bókmenntafræðingi Eiríki Magnússyni (Morris, James, 1975).
Morris lýsir á skemmtilegan hátt ferðalögum þeirra um landið og hvernig hann upplifir þau.
Hann dregur ekkert undan, hvorki þegar hann lýsir kvíða sínum við að takast á við erfiðar
aðstæður, né hrifningu sinni á náttúru landsins. Hann lýsir vel aðstæðum þegar farið er yfir
vatnsmiklar ár, til dæmis þegar hestarnir synda yfir og fólk og varningur er ferjað, meðal annars
í lýsingunni á því þegar þeir fóru yfir Ölfusá við Ölfusárósa (Morris, William, 1975, bls. 52).
Lýsingar af Íslandi voru hins vegar ekki eingöngu skrifaðar af erlendum ferðamönnum
heldur er einnig að finna lýsingar Íslendinga af ferðalögum um landið á fyrri tímum. Til er
lýsing sem eignuð var Oddi Einarssyni biskupi í Skálholti en hún er frá því seint á 16. öld. Mun
Oddur hafa gert hana með það að markmiði að vinna gegn þeim neikvæðu skrifum sem erlendir
menn höfðu birt um landið. En einnig mun hann hafa gert lýsinguna til gagns fyrir Íslendinga.
Mun þetta vera elsta þjóðháttalýsing sem til er af Íslandi. Þrátt fyrir þetta notar hann ekki mikið
íslenskar heimildir en endursegir meðal annars hvalatal beint úr Konungs skuggsjá og notar
ártöl úr Gottskálksannál (Jakob Benediktsson, 1971). Oddur segir lítils háttar frá
samgöngumálum á þessum tíma og lýsir meðal annars þeim hættulegu fljótum sem hvergi er
hægt að fara yfir á vaði heldur þurfi að sundríða eða fara yfir með ferjubáti. Þó segir hann að til
séu á einstaka stað kláfferjur og að á einum stað sé hengibrú, sem hann segist vita um yfir eitt
„foraðsfljót á austurhluta Íslands“ sem ófært sé hestum og bátum (Oddur Einarsson, 1971, bls.
56).
Þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, sem ferðuðust um landið um miðja átjándu
öldina, fóru á vegum konunglega danska Vísindafélagsins með það að markmiði að skoða og
skrásetja heimildir um landið og fólkið. Fyrsta ferðin var farin sumarið 1752 og tóku ferðirnar
alls fimm ár með hléum. Auk rannsókna gerði Eggert margar teikningar af dýrum, steinum,
landslagi og fólki, sem aðrir listamenn endurgerðu síðar (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson,
1981a).
10

Um miðja nítjándu öldina stóð Hið íslenzka bókmenntafélag svo fyrir allsherjarkönnun
á landi og þjóð. Í forsvari var Jónas Hallgrímsson sem bar upp tillögu á fundi
Kaupmannahafnardeildar félagsins um að safna upplýsingum um Ísland og öll héruð landsins.
Félagið sendi spurningalista til presta og prófasta annars vegar og sýslumanna hins vegar (Jón
Eyþórsson, 1950). Sú spurning sem sneri að samgöngum og send var til presta og prófasta er
sú fertugasta í röðinni af alls sjötíu spurningum. Spurningin var svohljóðandi:
Spurning 40. Hvar liggja alfaravegir um sóknina og úr henni í aðrar sóknir á alla vegu
(fjallvegalengd eftir ágiskun)?– Vegabætur: ruðningar, brýr, vörður, sæluhús o.s.frv.?–
Torfærur: hvernig þeim sé varið, og hvort úr þeim verði bætt (áfangastaðir á fjallvegum)?
Hverjir bæir standa næstir fjallvegum báðum megin? (Jón Eyþórsson, 1950, bls. XII).

Í spurningalistanum til sýslumannanna var spurningin sem sneri að samgöngum á Íslandi sú
sjötta í röðinni af tólf spurningum. Hún snerist að vísu meira um kostnað við það að lagfæra
torfærur á leiðum en að afla upplýsinga um leiðirnar sjálfar:
Spurning 6. Um vegu: Hvar liggja alfaravegir um sýsluna og úr henni í aðrar sýslur á alla
vegu? Hversu langir eru fjallvegirnir kallaðir? Hverjar eru þar vegabætur: ruðningur, brýr,
vörður, sæluhús o.s.frv.? Hverjar eru þar torfærur og hvar á alfaravegum, hvernig er þeim
varið, og hvort mundi verða úr þeim bætt með tilkostnaði, og hve miklum eftir ágizkun? (Jón
Eyþórsson, 1950, bls. XIV).

Þessar spurningar og svörin við þeim eru eigi að síður dýrmætar upplýsingar um lífshætti á
miðri 19. öldinni þó að svörin hafi vitanlega verið misjafnlega nákvæm.
Nokkrar námsritgerðir á háskólastigi hafa verið skrifaðar um leiðir fyrri tíma. Tryggvi
Már Ingvarsson skrifaði B.S. ritgerð við Jarð- og landfræðiskor Háskóla Íslands árið 2001, sem
nefnist Leiðir tveggja alda í nágrenni Reykholts í Borgarfirði. Ritgerðin fjallar um samgöngur
á Sturlungaöld annars vegar og á 19. öld hins vegar í Reykholtsdal í Borgarfirði. Tryggvi
skoðaði breytingar á samgönguháttum á svæðinu, bæði á stuttum leiðum sem og þjóðleiðum.
Það sem hann kemst að í rannsókn sinni er að þjóðleiðir breytast ekki að tilefnislausu.
Náttúrufarslegar breytingar þurfi að eiga sér stað, nýir áfangastaðir að koma til eða aðrir þættir.
Til náttúrufarslegra breytinga má til dæmis telja breytingar á árfarvegum og jöklum,
gróðureyðingu og eldgos (Tryggvi Már Ingvarsson, 2001, bls. 42).
Ágústa Edwald skrifaði síðan B.A. ritgerð í fornleifafræði við Sagnfræði- og
fornleifafræðiskor Háskóla Íslands árið 2004. Ritgerðin nefnist Gömlum götum má aldrei
gleyma. Leiðir í Borgarfjarðar- og Mýrasýslu á 19. öld. Ágústa kortlagði alfaravegi á 19. öld í
sýslunum og skoðaði hvar leiðirnar lágu, hverjir fóru þær og hvað réði staðsetningu þeirra.
Helstu niðurstöður Ágústu voru þær að lega samgöngukerfa hafi frekar ráðið um staðsetningu
áfangastaða frekar en öfugt og að leiðir hafi myndast vegna ferða manna og dýra þar um (Ágústa
11

Edwald, 2004, bls. 10). Það er að segja að vegirnir frekar en staðirnir hafi ráðið því hvar bæjum,
þingstöðum og fleiri miðstöðvum var valinn staður. Hún gagnrýnir þær áherslur sem höfðu
tíðkast fram að 2004 að einstakir staðir séu rannsakaðir en ekki umhverfið í kringum þá og ekki
hafi verið hugað að samhenginu þar á milli (Ágústa Edwald, 2004, bls. 3). Við
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri skrifaði Lydía Guðrún Gísladóttir árið 2008 B.S.
ritgerð sem nefnist Fornar þjóðleiðir í Borgarfirði. Þar skoðaði hún 29 fornar leiðir og gerir
hún síðan tillögu að gönguleiðum fyrir ferðamenn eftir fimm þeirra. Leiðirnar hugsaði hún
þannig að þær gætu tengt saman friðlönd og svæði á Náttúruminjaskrá Borgarfjarðar og gerði
hún mat á upplifun, útivistargildi sem og sjónrænum áhrif þeirra (Lydía Guðrún Gísladóttir,
2008).
Tvö lokaverkefni við fornleifafræðideild Háskóla Íslands, sem flokka má sem aðferðaog hugmyndafræðileg, hafa síðan verið gerð um leiðir. Annað var skrifað árið 2008 af
Kristborgu Þórsdóttur. Það var verkefni á meistarastigi og nefnist Fornar leiðir á Íslandi.
Tillaga að skilgreiningu, flokkun og skráningu. Eins og nafnið gefur til kynna fjallar ritgerð
Kristborgar um skilgreiningar á leiðum og flokkun þeirra. Hún gerir jafnframt tillögu að
skráningu leiða með því að nota aðferðir landsháttafornleifafræði (e. Landscape archaeology)
en á þeim tíma var ekki til nein samræmd aðferð við að skrá fornar leiðir hér á landi. Kristborg
leggur áherslu á að leiðir séu ekki undanskildar við fornleifaskráningu og að horft sé á svæðið
sem skrá á sem hluta af stærri heild. Hún bendir á að leiðir sem fornleifar hafi verið vanræktar
eins og fram kemur í inngangi ritgerðar hennar:
„Augljóst er að leiðir á að skrá eins og aðrar fornminjar. Þær eru áhugaverðar í sjálfum
sér og jafnréttháar öðrum fornminjum. Það sem leiðir geta sagt okkur um fortíðina er
margþætt þar sem þær hafa tengt öll athafnasvæði manna og ættu að endurspegla
mikilvægi áfangastaða og breytingar á þeim“ (Kristborg Þórsdóttir, 2008, bls. 6).

Doktorsritgerð var unnin við fornleifafræðideild Háskóla Íslands árið 2014 sem fjallar um
fornleifafræði hreyfingar. Hún nefnist An Archaeology of Movement. A Methodological Study
og er skrifuð af Oscar Rolen Aldred. Þar fjallar hann um hreyfingu í fortíðinni og landshætti
eða landslag svo og um rannsókn sem hann gerði í þessu skyni á vettvangi. Hann notar aðferðir
fyrirbærafræðinnar (e. Phenomenology) til að ná utan um það hvernig hægt er að sjá hreyfingu
í fornleifunum. Hann skoðar atburðinn eða framkvæmdina ‚að hreyfast‘ eða ‚að ferðast‘ milli
staða, frekar en að skoða hvernig fólk fór að því að komast frá einum stað til annars. Hann
skoðaði aðferðina (e. strategy) og úrræðið (e. tactic) sem felst í því að hreyfast. Í því samhengi
leggur hann áherslu á hrynjanda hreyfingarinnar og lífsneista (Aldred, Oscar Rolen, 2014).
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2.3. Þarfasti þjónninn
Ljóst er að hesturinn var forsenda þess að fólk gat ferðast um langan veg um landið. Talið er að
landnámsmennir hafi komið með hesta með sér en beinagrindur þeirra hafa fundist í nokkuð
mörgum kumlum hérlendis frá landnámsöld. Í hið minnsta 115 kuml, þar sem hestar hafa verið
heygðir með fólki, hafa fundist á Íslandi og er algengara að þeir séu í kumlum karla heldur en
kumlum kvenna (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 308; Adolf Friðriksson o.fl., 2005). Almennt er
talið að íslenski hesturinn hafi þótt vera harðgerður og sterkbyggður. Í lýsingu Odds Einarssonar
sem minnst var á í kaflanum á undan lýsir hann íslenska hestinum á þann veg að hann sé svo
sterkur að einn hestur geti borið í einu tvær tunnur járns, mjöls eða tvo smjörbelgi sem dæmi.
Þeir hestar sem ekki eru notaðir til vinnu séu vandir á að hlaupa eins og hann orðar það. Þeir
geti hlaupið margar mílur á dag og hafi mjög þýðan gang og lausir við allt „hoss“ (Oddur
Einarsson, 1971, bls. 101).
Skeifur gegna sömuleiðis mikilvægu hlutverki í sögu íslenska hestsins en innflutningur
á þeim hófst ekki fyrr en á 15. öld í einhverju magni (Jón Árni Friðjónsson, 2005). Fyrir þann
tíma er óvíst hve stór hluti hesta var járnaður eða hvort þeir hafi almennt verið það. Í kumlum
frá heiðnum sið á Íslandi hafa raunar ekki fundist skeifur, þrátt fyrir að önnur reiðtygi hafi
fundist þar. Kumlateigur sem Sigurður Vigfússon rannsakaði 1880 nálægt Traðarholti í
Stokkseyrarhreppi var með fjórum haugum. Hann gróf í þá og fann beinagrindur í þeim öllum,
auk hestabeinagrinda í þremur. Reiðtygi eins og járnmél og gjarðarhringjur, bæði úr bronsi og
járni, voru í tveimur þeirra (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 71–74). Í mörgum fleiri hestskumlum
hafa fundist reiðtygi en auk þeirra fyrrnefndu fundust leifar af söðlum: naglar, rónaglar,
járnþynnur og fleira. Einnig hestfjötrar þótt þeir séu sjaldgæfir en einn þeirra fannst í kumli og
tveir annars staðar (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 320).
Sama má segja um kuml frá víkingaöld í Noregi, en ekki hafa fundist skeifur þar þó allt
annað sem getur fylgt hestum hafi verið þar til staðar. Notkun ísbrodda hefur tvímælalaust verið
hafin á víkingatíma og slík áhöld hafa fundist í hestakumlum í Svíþjóð, Noregi og Íslandi en
ekki í Danmörku. Að minnsta kosti tveir ísbroddar hafa fundist á Íslandi, annar í kumli og hinn
á bæjarstæði (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 320). Samkvæmt Jan Petersen (1951) var notkun
skeifna óþekkt á Norðurlöndunum allt til loka víkingaaldar. Á Íslandi hafa hestar ekki verið
járnaðir fyrr en á fyrri hluta miðalda en skeifur sem eru smíðaðar fyrir 1500 hafa sjaldan fundist
í fornleifauppgrefti. Það sama gildir um hin Norðurlöndin en skeifur þekktust þar ekki fyrir
þennan tíma (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 319).
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Áður en bílaöldin hóf innreið sína í íslenskt samfélag eftir aldamótin 1900, þurfti fólk
að treysta á hestinn í langferðum og sérstaklega ef flytja þurfti varning. Má segja að þeir
samgönguhættir sem tíðkuðust fram að því að ár voru brúaðar hafi haldist nokkuð óbreyttir
alveg frá landnámi og fram á tuttugustu öldina. Sem dæmi má taka Öræfasveit sem var ein af
einangruðustu sveitum landsins áður en jökulárnar voru brúaðar á sjöunda og áttunda áratug
síðustu aldar. Jökulárnar sem fara þurfti yfir voru stórar og vatnsmiklar, hvort sem farið var í
austur- eða vesturátt. Þorsteinn Jóhannsson bóndi á Svínafelli í Öræfasveit (f. 1918) rifjaði upp
frásagnir af verslunarferðum fyrri tíma í frásögn af samgöngumálum í sveit sinni (Jón R.
Hjálmarsson, 1997). Frá 17.–19. öld og fram á 20. öld þurfti fólk í þessu byggðarlagi að ferðast
ýmist austur á firði eða alla leið til Reykjavíkur til að versla inn nauðsynjavörur. Til austurs var
farið til Djúpavogs frá og með 17. öld, til Hafnar í Hornafirði frá upphafi 20. aldar, og jafnvel
alla leið til Eskifjarðar. Í vesturátt var farið til Eyrarbakka eða alla leið til Reykjavíkur, allt eftir
fréttum af hagstæðum kaupum (Jón R. Hjálmarsson, 1997). Þá var farið í samfloti yfir stærstu
farartálmana, öryggisins vegna. Helstu forystumenn Öræfasveitar sendu út boð um það hvenær
ætti að leggja af stað og fóru þeir síðan í einni hestalest, svokallaðri Öræfalest, ýmist í vestureða austurátt frá Kvíamýri, þar sem hópurinn hittist. Síðan lögðu allir saman af stað á
Breiðamerkursand þegar farið var austur, eða til Skeiðarár ef farið var vestur. Ef Jökulsá á
Breiðamerkursandi eða Skeiðará þóttu of vatnsmiklar fyrir hestana var farið yfir á jökli fyrir
ofan upptök ánna (Jón R. Hjálmarsson, 1997).
Sjóferðir og flugsamgöngur urðu síðar mikilvæg tenging Öræfinga við aðra hluta
landsins á fyrri hluta 20. aldar. Flutningaskipið Skaftfellingur hóf siglingu með varning austur
í Öræfi árið 1918. Þar sem engin höfn var við suðurströndina þurfti að nota uppskipunarbát.
Venjulega kom skipið að sandinum suður af Hnappavöllum og róið var að því á bát og skipað
upp úr því. Kom Skaftfellingur tvisvar til þrisvar sinnum á sumri með varning. Flugsamgöngur
komust á árið 1940 og var flogið til Fagurhólmsmýrar þar sem flugvöllurinn var og hélst þetta
fram til ársins 1974. Þennan háttinn á þurfti fólk í Öræfasveit að hafa fram að brúarsmíði en
fyrsta brúin kom þar 1945, þegar Kvíá var brúuð. Jökulsá á Breiðamerkursandi var síðan brúuð
1967 og Skeiðará 1974, en við það var komið á tengingu hringvegarins í kringum Ísland (Jón
R.Hjámarsson, 1997).
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2.4. Rannsóknir á íslenskum miðaldaklaustrum
Eingöngu hafa þrjú klaustur, Skriðuklaustur, Viðeyjarklaustur og Kirkjubæjarklaustur, verið
rannsökuð með fornleifafræðilegum uppgrefti hér á landi – að hluta til eða að öllu leyti – fyrir
utan þá yfirstandandi rannsókn sem nefnist Kortlagning klaustra á Íslandi. Hefur sú rannsókn
staðið síðan 2013 og miðar hún að því að „kortleggja“ klaustrin sem stofnuð voru á Íslandi á
miðöldum. Markmið rannsóknarinnar er að skrásetja minjar klaustranna, skoða ástæður fyrir
stofnun þeirra og áhrif af starfsemi þeirra á íslenskt samfélag á miðöldum. Einnig er tilgangur
rannsóknarinnar að kanna hvort finnist nýjar vísbendingar um gerð, hlutverk og innra starf
klaustranna með aðferðum fornleifafræðinnar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2016a).
Framangreind þrjú klausturhafa verið rannsökuð með fornleifauppgrefti en aðeins
Skriðuklaustur hefur verið grafið upp í heild sinni. Í Viðey er óvíst hvort klausturminjarnar hafi
fundist og á Kirkjubæjarklaustri hefur hluti af byggingum klaustursins verið grafinn upp. Á
Skriðuklaustri gáfu niðurstöður uppgraftarins, sem gerður var á árunum 2002–2012, nýjar
upplýsingar um hlutverk klaustursins sem ekki höfðu áður komið fram í rituðum heimildum.
Bæði var það form bygginganna og hlutverk stofnunarinnar sem kom á óvart og breyttu fyrri
hugmyndum um klaustur á Íslandi. Fram að uppgreftinum var talið að klausturbyggingar hafi
verið líkari býlum hér á landi heldur en klaustrum í Evrópu. Uppgröfturinn leiddi hins vegar í
ljós að uppröðun herbergja laut svipuðu skipulagi og voru sömu lögmál látin ráða og í
evrópskum klaustrum. Þau voru greinilega fyrirmyndin og skipulag þeirra var haft að leiðarljósi
við byggingu Skriðuklausturs (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 60, 64). Með þessum nýju
upplýsingum sem fengust við rannsóknina á Skriðuklaustri þarf að skoða klaustrin í nýju ljósi.
Talið er að grunnmynd sem gerð var á 9. öld e.Kr. sé fyrirmynd klaustranna en hún fannst
varðveitt í St. Gallen klaustrinu í Sviss. Þar hafði hvert rými sitt hlutverk og byggingarnar áttu
að mynda umgjörð um lokaðan garð. Klausturkirkjan var þá ein hliðin og byggingar
klaustursins hinar þrjár (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 62–63).
Klaustrið á Skriðu gegndi hlutverki í samfélagi almennings en ljóst varð eftir
uppgröftinn að það var sjúkrastofnun og skóli auk þess að sinna bænahaldi og hefðbundnu
klausturstarfi. Í Íslensku fornbréfasafni er að finna bréf til vitnis um skólahald í Skriðuklaustri.
Árið 1504 lofar Narfi príor þar, að taka að sér pilt og kenna honum lestur, skrift, söng og rím.
Gefur hann loforðið Ásgauti Ögmundarsyni þegar hann selur Narfa 20% af jörðinni Borgarhöfn
í Hornafirði og 18% af fjöru sem liggur í Öræfum auk fleiri eigna og búfjár (Íslenzkt
fornbréfasafn VII, 1903–1907, bls. 714–715). Önnur frásögn af skólahaldi á staðnum er af
svokölluðum „bernskupörum“ tveggja barna sem hétu Jón og Guðrún. Beðið er um að
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Ögmundur Skálholtsbiskup gefi þeim upp sakir sem hann gerir en þau höfðu komið við hluti
klaustursins „vígða og óvígða“ (Íslenzkt fornbréfasafn IX, 1909–1913, bls. 245). Við rannsókn
beinanna sem komu upp við uppgröft kirkjugarðsins við klausturkirkjuna varð ljóst að mjög
veikt fólk dvaldist í klaustrinu á þessum rétt sextíu árum sem það starfaði. Þau mein sem hægt
er að sjá á beinum eru til dæmis sárasótt, sullaveiki og ýmsar fatlanir. Sumir sjúklinganna höfðu
dáið eftir skamma sjúkdómslegu og er þá ekki hægt að sjá dánarorsök á beinum (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2012, bls. 196–197).
Við fornleifauppgröftinn í Viðey voru í fyrsta skipti grafnar minjar klausturs á Íslandi.
Rannsóknin var fyrst og fremst unnin á vegum Árbæjarsafns. Byrjað var á töku könnunarskurða
árið 1986 en uppgröftur hófst ári síðar, 1987 og stóð hann til ársins 1995. Minnst fjögur
byggingarstig komu í ljós, og náðu þau alveg aftur á 10. öld. Það var sumarið 1994 sem rústir
frá klausturtíma komu fyrst í ljós en uppgrefti var hætt sumarið eftir svo ekki náðist að rannsaka
meira af þeim (Margrét Hallgrímsdóttir, 1994, bls. 95; Steinunn Kristjánsdóttir, 1995). Ekki
náðist heldur að grafa nóg upp af klausturminjunum til að fá mynd af hlutverki klaustursins í
samfélaginu, fyrir utan hið trúarlega. Margrét Hallgrímsdóttir, Mjöll Snæsdóttir og Sigurður J.
Bergsteinsson stjórnuðu uppgreftinum í upphafi. Síðan tók Margrét við stjórn hans ári síðar.
Steinunn Kristjánsdóttir stjórnaði honum að lokum tvö síðustu sumrin (Margrét
Hallgrímsdóttir, 1987; Steinunn Kristjánsdóttir, 1995).
Á Kirkjubæjarklaustri var byrjað að huga að rannsókn á klaustursvæðinu þar árið 1995
þegar sveitarstjórnin í Skaftárhreppi sótti um styrk úr Þjóðhátíðarsjóði. Eftir nokkurn
undirbúning og aðdraganda var byrjað á fornleifauppgrefti á rústum nunnuklaustursins árið
2002. Þegar honum lauk árið 2006 höfðu verið grafnir upp 140 m2 af norðausturhorni
klausturminjanna. Þar komu í ljós fjögur herbergi, og fannst nógu mikið af rústum svo að draga
mátti þá ályktun að klausturgarður hafi verið í miðju bygginganna (Kristján Mímisson og Bjarni
F. Einarsson, 2009). Eingöngu fundust gripir í einu herbergjanna, en það voru minjar vefstofu,
sem gáfu vísbendingu um hvernig nýtingu þess var háttað. Þar voru sjö kljásteinar og leifar af
því sem túlkað var sem vefstaður (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2009). Hugsanlegt
er að systurnar hafi sinnt hannyrðum fyrir biskupsstólinn og jafnvel önnur klaustur. Systurnar
á Kirkjubæ hafa að öllum líkindum framleitt klæði í miklu magni en heimild er fyrir kaupum
Vilkins Skálholtsbiskups á refli fyrir „stóru stofuna“ í kringum árið 1400. Refill er langur dúkur
eða dregill, oft útsaumaður með myndum. Þekktasti útsaumaði refillinn, sem enn er til
varðveittur, mun vera Bayeuxrefillinn franski. Hann er um 70 metrar á lengd og hálfur metri á
breidd og er frá 11. öld (Anna Sigurðardóttir, 1988, bls. 245–247). Fyrir utan ofin klæði hefur
prjóni og hekli verið sinnt í klaustrinu á Kirkjubæ. Fimm langir og tveir stuttir járnprjónar sem
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og heklunál eru meðal þeirra muna sem fundust í uppgreftinum4 (Kristján Mímisson og Bjarni
F. Einarsson, 2009). Getið er um nunnu eina sem hafði viðurnefni sem benti til þess að hún hafi
verið leikin í höndunum. Lát Guðnýjar „hinnar högu“ í Kirkjubæ er skráð í annála 1386
(Íslenskir annálar, 1847, bls. 338). Eflaust hafa þær verið fleiri hagar á Kirkjubæjarklaustri en
hugsanlegt er að Guðný hafi skarað fram úr og þess vegna hafi hennar verið getið sérstaklega.
Með þeim klausturrannsóknum sem hafa verið gerðar og síðan þeirri yfirlitsrannsókn
sem stendur yfir er þekking á starfsemi klaustranna að aukast. Nýjar upplýsingar hafa verið að
koma í ljós, eins og sannaðist eftir uppgröftinn á Skriðuklaustri.

4

Sarpur, 2016, gripur 2007–44–143; gripur 2007–44–337
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3. Biskupsstólarnir, klaustrin og leiðirnar
Biskupsstólarnir tveir á Íslandi, í Skálholti og á Hólum í Hjaltadal, voru stofnaðir með 50 ára
millibili. Biskupsstóll var fyrst stofnaður í Skálholti árið 1056 með því að Ísleifur Gissurarson
var vígður í Brimum sem biskup yfir öllu Íslandi. Hann mun hafa valið staðinn fyrir
biskupsstólinn (Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006, bls. 72). Skálholtsbiskupsdæmi stóð til 1797
þegar það var flutt til Reykjavíkur (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1982).
Biskupsstóll á Hólum stóð frá 1106 þar til hann var lagður niður árið 1801 með konungsboði
fyrir tilstuðlan Chr. J. Vibe og Magnúsar Stephensen í Viðey (Jón Þ. Þór, 2006, bls. 245). Þar
með voru báðir biskupsstólarnir sameinaðir og komnir til Reykjavíkur. Fyrsti biskupinn á
Hólum var Jón Ögmundsson og var hann vígður í Lundi í Svíþjóð (Hungurvaka, 2002, bls. 17–
18). Kröfur höfðu verið um að sérstakur biskupsstóll yrði stofnaður fyrir Norðurland en hallast
hefur verið að því að þetta hafi verið gert í sátt við Gissur biskup í Skálholti, sem þá var biskup
yfir öllu landinu. Það lítur út fyrir að samkomulag hafi verið gert sem var bæði honum og
höfðingjum Norðlendinga í hag, eins og Jón Þ. Þór (2006) bendir á í kaflanum um
Hólabiskupsstólinn í Sögu Biskupsstólanna. Norðlendingar hafi tryggt sér völd og sjálfstæði í
kirkjumálum og héldu biskupstíundinni í héraðinu. Talið er að Gissur hafi verið sáttur við þessa
tilhögun, enda þótt ekki hafi fundist nægilegar skýringar á því af hverju hann lét tilleiðast að
gefa Norðlendingafjórðung eftir. Helsta skýringin hefur verið talin sú að með því móti losnaði
hann undan þeirri kvöð að ferðast langar leiðir með mörgum viðkomustöðum í visitasíuferðum
sínum, eins og kemur fram í sögu Jóns helga. Þó má telja þessa skýringu nokkuð undarlega þar
sem Norðlendingafjórðungur var fjölmennastur og auðugastur allra fjórðunganna (Jón Þ. Þór,
2006, bls. 250–252, 254). Hluti af starfi biskupanna á Íslandi var að heimsækja eða „vísitera“
umdæmi sín. Samkvæmt kristinna laga þætti Grágásar áttu biskupar að fara í „yfirför“.
Hólabiskup átti að fara á hverju ári en Skálholtsbiskup í einn fjórðung sitt sumarið hvern. Þá
átti að „vígja guðshús, biskupa börn og veita mönnum skriptagöngu“ meðal annars (Guðrún
Ása Grímsdóttir, 2006, bls. 173; Grágás I, 1992, bls. 16). Með vísitasíunum ferðuðust biskupar
víða og höfðu mikið fylgdarlið með sér.
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3.1. Skálholtsbiskupsstóll
Umdæmi biskupsstólsins í Skálholti (mynd 2) náði yfir Austfirðinga-, Sunnlendinga- og
Vestfirðingafjórðung eða allt frá Langanesi suður um firði og vestur um land, allt að
Hrútafjarðará að Vestfjörðum meðtöldum (Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006, bls. 21). Guðrún Ása
Grímsdóttir hefur gert lýsingar á leiðum Skálholtsbiskupanna. Árið 2000 gaf Ferðafélag Íslands
út bækling eftir hana sem fjallar sérstaklega um leiðirnar yfir Lyngdalsheiði milli Þingvalla og
Skálholts (Guðrún Ása Grímsdóttir, 2000). Ítarlegri lýsingar, sem hún skrifar líka, eru á ferðum
þeirra í bókinni Saga biskupsstólanna, sem var gefin út í tilefni 900 ára afmælis
Hólabiskupsstóls og 950 ára afmælis Skálholtsbiskupsstóls árið 2006. Er það að mestu leyti um
að ræða lýsingar úr vísitasíuferðum biskupa en þær eru til í Íslenzku fornbréfasafni. Þá eru til
lýsingar frá 1746 eftir Brynjólf Sigurðsson sýslumann um leiðir frá Skálholti. Talar hann um

Mynd 2. Skipting biskupsstólanna eftir 1106 á korti Abrahams Orteliusar frá um 1590

að þegar farið er til Þingvalla sé farið um óbyggða heiði sem Lyngdalsheiði heitir. Til Hóla sé
farið helming leiðar um óbyggt fjall sem heitir Kjölur eða Kjalvegur og sé það fjórar
þingmannaleiðir. Önnur leið norður í land, sem biskupar í Skálholti fóru um, var
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Sprengisandsleið og hugsanlega um Ódáðahraun og þá til þess að fara í Austfirðingafjórðung.
(Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006, bls. 173).
Átta klaustur voru stofnuð í umdæmi Skálholtsbiskups auk Keldnaklausturs sem var
einkaframtak Jóns Loftssonar og heyrði ekki undir biskup. Í Þorláks sögu helga kemur fram að
Þorláki biskupi var ekki kunnugt um áform Jóns um klausturstofnun. (Þorláks saga, 1978, bls
270). Þrátt fyrir að Keldnaklaustur hafi ekki verið hluti af biskupsdæmi Skálholtsbiskups er það
tekið með í þessum kafla þar sem landfræðilega heyrir það undir svæði hans. Í eftirfarandi
undirköflum verður fjallað um klaustrin níu hvert fyrir sig. Skoðaðar eru leiðir í kringum
klausturstaðina með tilliti til þjóðleiða í þeim tilgangi að athuga hvort þeir hafi staðið við
þjóðleið eða ekki. Staðirnir eru teknir fyrir réttsælis, byrjað austast á Skriðuklaustri og endað á
vestasta klaustrinu innan biskupsdæmisins; Flatey á Breiðafirði.

3.1.1. Skriðuklaustur (1493–1554)
Skriðuklaustur er staðsett í Fljótsdal á Austurlandi. Á miðöldum tilheyrði það
Austfirðingafjórðungi. Klaustur var stofnað þar árið 1493 og varð þar með síðasta klaustrið sem
stofnað var á kaþólskum tíma á Íslandi. Það starfaði til siðaskipta og var lagt niður árið 1554
þegar eignir þess féllu undir Danakonung. Klaustrið á Skriðu, sem var munkaklaustur, starfaði
eftir reglu Ágústínusar og heyrði undir Skálholtsbiskup. Það var eina klaustrið sem reist var á
Austurlandi og Austfjörðum (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012).
Vegir lágu á Suðausturlandi nokkuð ólíkt því sem þeir liggja í nútímanum. Hægt var að
fara á nokkrum stöðum yfir Vatnajökul (mynd 3) áður en þær leiðir lokuðust. Þessar leiðir yfir
jökulinn voru færar allt frá landnámstíma og fram á miðja 17. öld. Þeir sem komu úr Fljótsdal,
þar sem Skriðuklaustur stendur, komu að Brúarjökli sunnan við Snæfell og fóru upp á jökul
vestan við Eyjabakkajökul. Þaðan var síðan farið austan á Breiðubungu um svokallaða
Norðlingalægð og að sporði Skálafellsjökuls ef fara átti í Suðursveit. Einnig var hægt að fara
til suðausturs ef fólk var að fara á Mýrar við Hornafjörð. Klaustrið á Skriðu eignaðist land í
Borgarhöfn í Suðursveit þar sem voru Hálsaós og Hálsahöfn. Þarna var helsta verstöð í
Suðursveit og var sótt af fólki af Norður- og Austurlandi (Helgi Björnsson, 2009, bls. 243;
Steinunn Kristjánsdóttir og Gísli Kristjánsson, 2010, bls. 100). Skriðuklaustur hefur legið við
þessa gömlu þjóðleið en staðurinn stendur í röð bæja sem liggja inn Fljótsdalinn. Ljóst er þess
vegna að Skriðuklaustur hefur verið sett við þjóðbraut sem tengdi Austurland við Suðurland, á
meðan leiðin yfir Vatnajökul var fær. Uppgröfturinn á Skriðuklaustri leiddi í ljós að klaustrið
gegndi meðal annars því hlutverki að vera dvalarstaður fyrir ferðalanga (Steinunn
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Kristjánsdóttir, 2016b, bls. 3). Í vígslubréfi klausturkirkjunnar frá 1512 kemur fram að meðal
annarra hlutverka hennar sé að þjóna pílagrímum. Þeir og aðrir sem komi í kirkjuna eigi að
hlýða á Guðs orð og biðja fyrir sálum þeirra sem hvíldu í kirkjugarðinum (Íslenzkt
fornbréfasafn,

VIII,

1906–

1913, bls. 403)
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Þingvalla. Segja þeir Eggert og

Mynd 3. Fornar leiðir yfir Vatnajökul

Bjarni frá því að þessi leið hafi verið stutt og greið (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, 1981b,
bls. 87). Í sóknarlýsingu frá 1840–1841 er sagt frá því að alfaravegir liggi „út og fram bæja á
milli“ eftir bæjaröðinni. Vöð hafa verið nálægt Skriðuklaustri en samkvæmt sóknarlýsingunni
var farið á þeim yfir Jökulsá sem rennur um Norðurdal (Finnur N. Karlsson o.fl., 2000, bls.
145).
Líkt og áður er getið er ljóst að Skriðuklaustur lá í þjóðleið á miðöldum en leiðin upp úr
Fljótsdal, yfir Vatnajökul og til Suðursveitar sem og á Mýrar, hefur verið notuð fram á 17. öld
þegar hún lokaðist vegna aukins snjómagns. Önnur leið lá yfir Vatnajökul fyrir þá sem voru að
koma frá eða fara til Norðurlands en sú lá vestar (Helgi Björnsson, 2009). Eflaust hafa verið
tíðar ferðir um þessa jöklavegi í sambandi við vertíðir en mikilvægar verstöðvar voru við
suðurströndina sem bæði fólk frá Austur- og Norðurlandi stundaði útróðra frá. Þessar leiðir eru
mjög ólíkar þeim leiðum sem eru til staðar í dag og má því segja að Skriðuklaustur, sem áður
lá í þjóðbraut, sé nokkuð afskekktur staður á okkar tímum.

3.1.2. Kirkjubæjarklaustur (1186–1542)
Kirkjubæjarklaustur liggur við þjóðveg númer eitt og er lítið þorp í Skaftárhreppi í VesturSkaftafellssýslu. Um 1186 var stofnað nunnuklaustur af Benediktsreglu á Kirkjubæ og starfaði
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klaustrið nærri fram að siðaskiptum, eða til ársins 1542. Á þeim tíma sem klaustrið var stofnað
var Þorlákur „helgi“ Þórhallsson biskup í Skálholti. Klaustrinu voru lagðar til eignir
Bjarnhéðins Sigurðssonar prests (d. 1173), sem var vinur Þorláks frá því þegar þeir voru samtíða
í Þykkvabæjarklaustri þar sem Þorlákur var ábóti (Jónas Guðlaugsson, 1967, bls. 612).
Leiðir í kringum Kirkjubæjarklaustur (mynd 4) hafa væntanlega breyst talsvert mikið í
aldanna rás, sérstaklega við það að hraunið sem rann í Skaftáreldunum 1783–1784 fór yfir
heiðar og ræktað land. Farvegur Skaftár breyttist þá, og varð áin mikill farartálmi, og þurftu
menn þá finna nýjar leiðir til að komast yfir eða í kringum Eldhraunið. Það var erfitt yfirferðar
alveg þangað til rudd var gata í gegnum það (Páll Þorsteinsson, 1985, bls. 18).
Ekki er vitað með vissu hvernig þjóðleiðir voru á miðöldum í kringum
Kirkjubæjarklaustur. Í Svínfellingasögu er talað um leið sem lá um hvamm rétt austan við
Kirkjubæ og hefur leiðin
legið þar um í austur. Á
þeim

stað

ræðst

Ögmundur Helgason á
tvo syni Orms Jónssonar
og myrðir þá eftir að
annar þeirra, Sæmundur,
hafði tekið við goðorði
að föður sínum látnum
(Svínfellingasaga, 1946,
bls. 88). Á svipuðum

Mynd 4. Leiðir við Kirkjubæjarklaustur

stað

er

Ebenezer

Henderson á ferð árið 1814 þegar hann lýsir vegi sem hann fór um og lá rétt við Kirkjugólfið
svonefnda (Henderson, Ebenezer, 1957, bls. 186) sem er stuðlabergssvæði austan við
Kirkjubæjarklaustur.
Auk þess að fólk fór á hestum yfir árnar var bátur notaður til að fara yfir Skaftá við
Kirkjubæ, eða þannig var það eftir Skaftárelda. Í bréfi frá árinu 1779 sem séra Jón
Steingrímsson skrifaði Finni Jónssyni biskup, og varðveitt er í skjalasafni Skálholtsstóls, greinir
hann frá áhyggjum sínum af báti nokkrum sem notaður var til að ferja fólk yfir Skaftá við
Kirkjubæjarklaustur. Bátinn segir Jón kallaðan „kirkjubátinn“ sem sé kæna sem mun ekki vera
örugg í vondum veðrum og þegar vöxtur sé í ánni (Þórður Tómasson, 2011, bls. 146). Ekki er
hægt að fullyrða hvort Jón hafi fengið endurnýjaðan bátinn þarna en nokkrum árum síðar segir
hann í sjálfsævisögu sinni frá sínum eigin veiðibáti sem hann lánar til að ferja fólk sem kemur
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austan frá Síðu (Jón Steingrímsson, 1973, bls. 378). Fyrir utan ferjubátinn var farið á hestum
yfir ána á vaði. Leiðirnar í kringum Kirkjubæjarklaustur eru margar og hefur fólk miðað við
hvaða vöð það notaðist við eftir því hver áfangastaðurinn var. Alfaravegur hefur reyndar ekki
alltaf legið um Kirkjubæ en í sóknarlýsingu Páls Pálssonar á Kirkjubæjarklausturssókn frá því
um miðja 19. öld er vegum lýst þannig að úr austurátt sé farið fram hjá Orustustöðum, hjá
Sléttabóli og yfir Skaftá hjá Uppsölum (Jón Aðalsteinn Jónsson o.fl., 1997, bls. 192) sem er
eyðibýli nokkrum kílómetrum suðaustan við Kirkjubæjarklaustur
Ljóst er að Kirkjubæjarklaustur var ekki afskekktur staður á kaþólskum tíma en margar
leiðir hafa legið þar um kring og líklega hafa þær miðast við hvar best var að fara yfir árnar á
vaði.

3.1.3. Þykkvabæjarklaustur (1168–1548)
Þykkvabæjarklaustur var stofnað á Þykkvabæ en sú jörð var kirkjustaður í Álftaveri í VesturSkaftafellssýslu. Það var stofnað árið 1168 sem munkaklaustur eða kanokasetur af
Ágústínusarreglu (Janus Jónsson 1887, bls. 216 og 226). Var klaustrið rekið til ársins 1548 og
oftast kallað í Veri. Var það þá fyrsta klaustrið í Skálholtsumdæmi fyrir utan Bæ og Hítardal,
sem störfuðu bæði stutt, en Hítardalsklaustur hefur þó verið starfandi enn á þessum tíma sem
Þykkvabæjarklaustur er stofnað. Þorkell Geirsson (d. 1187), ríkur maður en erfingjalaus sem
bjó á Þykkvabæ, gaf jörðina undir klaustur (Finnur Jónsson, 1772, bls. 388).
Í sýslulýsingu frá 18. öld kemur fram að greinilega hefur verið erfitt með land vegna
flóða í kringum Þykkvabæjarklaustur en þá hefur áin Kúðafljót gert mikinn skaða á jörðinni
(Bjarni Guðnason, 1957, bls. 29). Fljótið hefur verið erfitt yfirferðar allavega eftir Skaftárelda
en Ebenezer Henderson segir frá því, stuttu eftir 1800, að það hafi verið djúpt og botninn fullur
af leðju (Henderson, Ebenezer, 1957, bls. 187–188). Sýslulýsing var gerð í AusturSkaftafellssýslu í kringum 1840 af Magnúsi Stephensen, sem var sýslumaður Skaftfellinga og
bjó í Höfðabrekku í Mýrdal. Hann segir alfaraveginn hafa legið um Mýrdalssand í austur. Þegar
honum lýkur við Álftaver er farið fyrir norðan bæina Herjólfsstaði og Holt og þaðan yfir
Kúðafljót þar sem vöð eru best. Þegar komið var yfir fljótið var farið í norður fyrir ofan bæinn
í Efri-Ey sem er í Meðallandi (Jón Aðalsteinn Jónsson o.fl., 1997, bls. 19) Bærinn Efri-Ey
stendur á móts við Þykkvabæjarklaustur austan Kúðafljóts (mynd 5). Í sóknarlýsingu Sveins
Benediktssonar prests í Þykkvabæjarklaustri, frá svipuðum tíma, er leiðinni lýst á sama hátt; frá
Kúðafljóti milli Herjólfsstaða og Holts til vesturs út í Höfðabrekkusókn í Mýrdal (Jón
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Aðalsteinn Jónsson o.fl., 1997, bls. 19, 222). Á sem heitir Landbrotsá rennur rétt fyrir austan
Þykkvabæjarklaustur og sameinast Kúðafljóti þar fyrir sunnan sem og áin Skálm sem rennur
saman við Kúðafljótið norðaustan við Þykkvabæjarklaustur en er austar en Landbrotsáin.
Ef gengið er út frá því að vaðið yfir Kúðafljót hafi verið milli Þykkvabæjarklausturs og
Efri-Eyjar er ekki ósennilegt að þjóðleið hafi legið þar um. Landið hefur þó verið að breytast

Mynd 5. Þykkvabæjarklaustur og leiðir umhverfis

mikið á þessu svæði í aldanna rás í kjölfar náttúruhamfara sem eflaust hafa haft mikil áhrif á
leiðir á svæðinu. Þjóðleiðin sem notuð er í dag liggur talsvert fyrir norðaustan
Þykkvabæjarklaustur en mjög líklegt er að sú leið sem notuð var á kaþólskum tíma hafi legið á
svipuðum slóðum og leiðin sem lýst er á miðri 19. öld.

3.1.4. Keldnaklaustur (1193– ̴ 1222)
Keldur á Rangárvöllum í Rangárvallasýslu, eru staðsettar á sléttum Suðurlandsundirlendisins.
Klaustur þar starfaði í stuttan tíma og ekki er vitað hversu umfangsmikil starfsemin var. Heimild
er fyrir því að Jón Loftsson hafi reist kirkju og klausturhús fyrir norðan læk, en hafi ekki haft
neina munka í því. Í Þorláks sögu helga hinni yngri segir að Jón hafi sjálfur ætlað að ganga í
klaustrið: „ætlaði sjálfur í at ganga en engir urðu menn til ráðnir“ (Biskupa sögur I, 1858, bls.
293). Í bók Helga Þorlákssonar Gamlar götur og goðavald talar hann um fornar leiðir og völd
Oddaverja í Rangárþingi en Jón Loftsson var einmitt einn Oddaverjanna (Helgi Þorláksson,
1989, bls. 98).
Segir Helgi að Keldur hafi verið eitt af stórbýlum í Rangárvallasýslu sem lágu í alfaraleið
og við vegamót (mynd 6) og því hafi staðurinn verið mikilvægur sem samgöngumiðstöð (Helgi
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Þorláksson, 1989, bls. 100). Í sýslu- og sóknarlýsingu Jóhanns Björnssonar prests að
Keldnaþingum sem gerð var um 1840 var leiðinni lýst þannig að farið var yfir Þjórsá við
Svínhaga og síðan um Kot og Dagverðarnes til Knafahóla og Keldna (Árni Böðvarsson, 1968).
Yfir Rangá ytri var farið á
tveimur stöðum ef farið var til
Keldna. Annars vegar var farið
yfir hjá Þingskálum austur yfir
Víkingslækjarhraun
Steinkrossi

og

hjá
suður

hjá

Knafahólum yfir Keldnahraun
og að Keldum. Þegar farið var
yfir ána hjá Þingskálum var hægt
að

fara

suður

Víkingslækjarhraun
Mynd 6. Leiðir um Keldur á 13. öld (Helgi Þorláksson, 1989)

yfir
hjá

Reyðarvatni og Stokkalæk og

yfir Rangá ytri á Hestaþingshólsvaði. Hins vegar ef komið var úr suðurátt var farið yfir YtriRangá á Ægissíðuvaði hjá Kirkjubæ og áfram austur að Keldum. Þá var einnig farið um Keldur
á leið yfir í Fljótshlíð. Þegar ferðast var í austur frá Keldum var farið yfir Rangá eystri á
Tunguvaði hjá Tungu að Velli í Breiðabólssókn. Leið þeirra sem komu til eða frá Skaftártungu
lá einnig um Keldur. Þá var farið frá Keldum austur hjá Fossi inn Lambadal á veg yfir fjöllin
(sem kallað er að Fjallabaki) og komið niður í Skaftártungu (Árni Böðvarsson, 1968, bls. 156–
157).
Ljóst er að leiðir að Keldum hafa breyst gífurlega í aldanna rás. Staðurinn hefur verið
mikilvæg miðstöð og vegamót á kaþólskum tíma, en leiðir liggja þangað úr mjög mörgum
áttum. Þangað hafa ferðalangar komið úr Skaftafellssýslum, Árnessýslu, úr Fljótshlíð, Odda og
öðrum stöðum í Rangárvallasýslu. Miðað við samgöngukerfi nútímans hefur mikilvægi Keldna
breyst í grundvallaratriðum.
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3.1.5. Viðeyjarklaustur (1226–1539)
Viðeyjarklaustur af reglu Ágústínusar var stofnað árið 1226 sem munkaklaustur. Þorvaldur
Gissurarson, prestur í Hruna, keypti Viðey árið 1224 (Janus Jónsson, 1887, bls. 241–242). Hann
fékk Kolskegg Eiríksson (d. 1223) í Stóra-Dal undir Eyjafjöllum, til að leggja fram fé til
stofnunar klaustursins. Kolskeggur var barnlaus og systurdóttir hans, sem hét Hallveig
Ormsdóttir, erfði hann. Þorvaldur, tengdafaðir Hallveigar, var forráðamaður hennar en hún var
ekkja eftir Björn, son Þorvaldar, sem féll í bardaganum á Breiðabólstað árið 1221. Þorvaldur
fékk Snorra Sturluson í lið með sér en Gissur, annar sonur Þorvaldar, giftist dóttur Snorra,
Ingibjörgu. Hallveig Ormsdóttir réðist til Snorra í Reykholt og giftust þau árið 1224 (Íslenzkt
fornbréfasafn I, 1857–76, bls. 279). Eru þessi hagsmunatengsl talin hafa verið grundvöllur fyrir
klausturstofnuninni. Klaustrið í Viðey starfaði til ársins 1539 þegar menn Danakonungs gerðu
innrás með Diðrik frá Minden í fararbroddi. Beittu þeir ofbeldi, brutu og brenndu hús og rændu
einnig verðmætum (Íslenzkt fornbréfasafn X, 1911–1921).
Klaustur í Viðey starfaði í rúm 300 ár svo ekki virðast samgöngur hafa háð starfsemi þess.
Lendingarstaður fyrir Viðeyjarstað er á sama stað og bryggja er núna fyrir ferðafólk. Á fyrri
öldum var eflaust einfaldara að komast á staði með bátum heldur en að fara landleiðina, þar
sem eingöngu var möguleiki á að ganga eða fara á hestum um misgreiðfarna vegi.

3.1.6. Bær í Bæjarsveit (1030–1049)
Bær í Borgarfirði er sögufrægur þéttbýlis- og kirkjustaður í Bæjarsveit. Klaustur starfaði þar á
tímabilinu 1030–1049 og stóð Hróðólfur (Rúðólfur), sem var enskur biskup, að stofnuninni.
Hann bjó fyrst á Lundi í Lundarreykjardal og síðar á Bæ. Árið 1049 fór hann til Englands, þar
sem hann gerðist ábóti í Abingtonklaustrinu og lést þar árið 1052. Sagt er að hann hafi skilið
eftir þrjá munka að Bæ en munklífi hafi liðið undir lok þar skömmu síðar (Biskupasögur I.,
1858, bls. 65; Ísl. fornbr.s. I, 1857–76, bls. 481, 483). Munklífið, eins og það var kallað og
starfrækt var í Bæ, var fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Ekki er vitað eftir hvaða reglu munkarnir
á Bæ störfuðu. Þótt munklífi hafi liðið snemma undir lok á Bæ var kirkja þar þó áfram
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Bær stóð við þjóðleið (mynd 7) sem lá um Lundareykjardal og þaðan lágu tvær leiðir
suður til Þingvalla. Önnur lá um Uxarhryggi og hin um Gagnheiði. Skálholtsbiskupar komu við
á Bæ í vísitasíum sínum en heimild er um það frá sautjándu öld. Brynjólfur Sveinsson biskup

Mynd 7. Leiðir í grennd við Bæ í Bæjarsveit

kemur þar við á heimleið úr vísitasíu um Vestfirði árið 1639 (Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006).
Í sóknarlýsingu Hvanneyrar- og Bæjarþings frá 1840 virðist Bær ekki vera á þeim tíma í
þjóðleið en vissulega í grennd við hana til og frá vaðinu á Hvítá. Í lýsingunni segir að
alfaravegur liggi í og úr sóknunum yfir Hvítá á Langholtsvaði, upp með Flókadalsá og síðan
eftir Varmalækjarmelum (Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006). Þessi leið er nálægt Bæ og
hugsanlegt að hún hafi legið þar um á fyrri tímum. Einnig liggur leið á svipuðum slóðum yfir í
Reykholtsdal. Leiðin í suður frá svæðinu nálægt Bæ lá um Mannamótsflöt, lá annar vegur til
suðurs yfir hálsinn að Andakílsá þar sem hún fellur úr Skorradalsvatni, yfir ána, fram með
vatninu að sunnanverðu að Stóru-Drageyri og þar yfir Dragháls til Svínadals. Leiðin var kölluð
landvegur til Reykjavíkur. Hin leiðin liggur vestar upp á Hestsháls og skiptist þar enn á ný,
liggur önnur gatan yfir Andakílsá, upp á Skarðsheiði, milli Efrahrepps og Horns, að Leirá. Síðan
liggur hinn vegurinn neðar við ána og út með bæjum framan við Hafnarfjall (Guðrún Ása
Grímsdóttir og Björk Ingimundardóttir, 2005, bls. 257–258)
Bær hefur verið staðsett hér fyrr á öldum, líkt og Keldur, þar sem lágu saman leiðir úr
mörgum áttum. Staðurinn hefur gegnt hlutverki vegamóta fyrir þá sem komu frá Þingvöllum
og Suðurlandi, úr Reykholti eða vestan og norðan af landi.
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3.1.7. Hítardalsklaustur (1166–1207)
Bærinn Hítardalur stendur innarlega í samnefndum dal í Mýrasýslu. Klaustur í Hítardal starfaði
á árabilinu 1166–1207 og var þar munkaklaustur af Benediktsreglu. Klængur biskup fær Þorleif
beiskalda til að gefa jörðina undir klaustur eftir brunann sem varð þar árið 1148 þegar Magnús
Einarsson Skálholtsbiskup og margir tugir manna brunnu inni (Íslenzkt fornbréfasafn I, 1857–
76, bls. 193). Þorleifur var höfðingi sem bjó í Hítardal á þessum tíma og hafði bjargast sjálfur
úr brunanum (Árni Óla, 1952, bls. 425). Kirkja stóð þar þegar klaustrið var stofnað en hún var
lögð af árið 1875 (Árni Björnsson, Guðmundur L. Hafsteinsson og Þór Magnússon 2010, bls.
265, 274). Eins og á tímum Magnúsar Einarssonar hefur Hítardalur verið áningarstaður biskupa.
Páll Jónsson Skálholtsbiskup kemur í Hítardal í vísitasíuferð sinni um Vestfirðingafjórðung
sumarið 1211. Var hann þá orðinn sjúkur og lá þar í fjórar vikur en komst til Skálholts þar sem
hann lést í nóvember sama ár (Hungurvaka, Páls biskups saga og Þáttur Þorvalds víðförla, 1778,
bls. 236–28). Í Sturlungu kemur fram að leið hafi legið úr Dölum yfir í Hítardal, um Svínabjúg
eða Svínabjúgsdal (Helgi Þorláksson, 1989, bls. 14). Þá hefur Hítardalur legið við alfaraleið
þeirra sem voru að koma eða fara í Dalina eða Vestfirði (mynd 8). Einnig segir Árni Magnússon
(1955, bls. 86) í upptalningu sinni á
heiðum og víkum að farið var um
Svínabjúg fram frá Selárdal í Hörðadal og
þaðan ofan í Hítardal. Eggert Ólafsson og
Bjarni Pálsson segja, um miðja 18. öld,
þessa leið liggja um Svínbjúgsheiði sem er
fjallvegur milli Hítardals og dalanna við
Breiðafjörð (Eggert Ólafsson og Bjarni
Pálsson, 1974, bls. 49).
Sýslulýsing

um

Mýra-

og

Hnappadalssýslu frá 1840 er talin hafa
verið skrifuð af Þórarni Kristjánssyni
skrifara sýslumanns. Leið í vestur frá
Hítardal sem lá hjá Eldborg er svo lýst af

Mynd 8. Leiðir um Hítardal

honum: „Frá Hraundal liggur vegurinn
vestur yfir Svarfhólsmela og yfir hraunið fram hjá Staðarhrauni vestur yfir Hítará og fram með
Skógafjalli, yfir Garðamela og Eldborgarhraun fyrir ofan borgina; sá vegur heitir Eldborgargata
og liggur hún allt út að Stórahrauni hvar hraunið endar“ (Guðrún Ása Grímsdóttir og Björk
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Ingimundardóttir, 2005, bls. 23). Í sömu bók er lýsing á Hítardalssókn gerð af séra Þorsteini
Hjálmarssyni í Hítardal: „Alfaravegur milli Staðarhrauns og Hítardals er upp með þessari á
[Stekká] og verður oftar yfir hana að fara. En alfaravegur vestur yfir liggur á þessara sókna
takmörkum frá Þingmannahól yfir hraunið og svo Hítará fyrir neðan Bælistána og úteftir
Sandengi svo fyrir ofan túnin á Moldbrekku, Syðri- og Ytriskógum, svo norður með fjallinu og
yfir Dammagötu og síðan yfir Kaldá … Fjallvegur liggur héðan fram með Bæjarfellinu og
norður yfir Bjúg til Dalasýslu. Eru hérna megin nærstir bæir Hítardalur að sunnanfram en
Hróbjargarstaðir vestanfram“ (Guðrún Ása Grímsdóttir og Björk Ingimundardóttir, 2005, bls.
143).
Þegar Konrad Maurer ferðaðist um þetta svæði sumarið 1858 fór hann, og fylgdarlið hans,
úr Hítardal og sneiddi fram hjá bænum Staðarhrauni, hélt sig upp við fjallið og krækti fyrir
dalsmynnið. Hann og fylgdarlið hans þurftu að fara yfir Hrauntungu sem var ill yfirferðar og
yfir grýtta Grjótána. Síðan var farið yfir Svarfhólsmúla og komu þeir þá að öðru dalsmynni sem
Álftá rennur úr (Maurer, Konrad, 1997, bls. 317–318). Rúmum áratug síðar eða í kringum 1870,
er William Morris á ferðinni um landið á suðurleið frá Snæfellsnesi. Hann og fylgdarmenn hans
komu við í Hítardal á leið sinni norðan frá Miklaholti. Þegar þeir nálguðust dalinn fóru þeir upp
eftir hlíðum Fagraskógarfjalls framhjá Grettisbæli meðfram ánni og yfir hana til móts við bæinn
í Hítardal þar sem þeir gistu (Morris, William, 1975, bls. 173). Í tilfelli Morris, á síðari hluta
19. aldar, er Hítardalur ekki í þjóðleiðinni en greinilega áningarstaður á ferðalaginu.
Hítardalur hefur sem sagt verið við þjóðleið í fyrndinni þegar farið var vestur í Dali og til
Vestfjarða. Þá hafa þeir sem komu að sunnan yfir Mýrarnar eða vestan af Snæfellsnesi farið um
Hítardal á leið sinni. Má því segja að staðurinn hafi verið við þjóðbraut á kaþólskum tíma og
fram að upphafi bílaaldar en bærinn er afskekktur á okkar tímum þar sem hann liggur innarlega
í strjálbýlum dal.

3.1.8. Helgafellsklaustur (1184–1550)
Helgafell sem stendur á Þórsnesi á Snæfellsnesi hefur verið vel þekktur staður allt frá landnámi
og hefur kirkja staðið þar frá því um árið 1000 (Eyrbyggja saga, 1933, bls. 136). Klaustur hóf
starfsemi þar árið 1184 eftir að klaustrið sem stofnað var í Flatey árið 1172 var flutt þaðan til
Helgafells. Klaustrið, sem var munkaklaustur, starfaði eftir reglu heilags Ágústínusar. Á
Sturlungaöld er Helgafell greinilega mikilvægur staður. Það tengist Breiðafjarðarsvæðinu
sterkum böndum en oftar en ekki eiga menn frá Vestfjörðum erindi þangað og sigla þá suður
Breiðafjörð til Helgafells (Sturlunga saga, 1946, bls. 103-104, 305). Frá lokum 13. aldar, í hið
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minnsta og fram á 16. öld, hefur verið verslunarstaður í Grunnasundsnesi sem er fyrir norðan
Helgafell og stendur við mynni Nesvogar sem er austan á Þórsnesi. Seinna, eða á tímum
Hansakaupmanna, varð verslunarstaður á vestanverðu nesinu á Búðarnesi við Stykkishólm
(Þorleifur Jóhannesson, 1925–26, bls. 48). Kaupmenn frá Aldenburg, sem var hertogadæmi
nálægt Brimum, versluðu þarna, en einnig
í Kumbaravogi sem og í Grundarfirði.
Þessir

kaupmenn

samkeppni

við

voru

í

mikilli

Hansakaupmennina

(Ásgeir Ásgeirsson og Ólafur Ásgeirsson,
1992, bls. 67). Leiðir á nesinu (mynd 9)
lágu í tengslum við verslunarstaðina.
Forn vegur lá frá Kerlingarskarði fram hjá
Arnarstöðum

og

Hofsstöðum

um

Haugsnes og út á Skálaholt. Þaðan var
farið yfir blautt mýrlendi á grjótbrú sem
kallaðist

Norðlingabrú,

síðan

áfram

norður ofan í Búðarnes. Önnur eða nýrri
leið lá um Munkaskörð sem eru í landi

Mynd 9. Leiðir í grennd við Helgafell

Helgafells fyrir sunnan bæinn og fellið.
Þorleifur Jóhannesson skrifaði árið 1924 lýsingu á sveitinni: „Síðan hefur vegurinn verið færður
og legið ofan nesið innanvert; inn með Vigrafirði [nú Sauravogur] um Munkaskörð, gegnum
túnið á Helgafelli ofan að Mjóafirði [nú Nesvogur] og ofan með honum vestanvert“ (Þorleifur
Jóhannesson, 1925–26).
Séra Jón Guðmundsson lýsir leiðum árið 1842 en hann var prestur á Helgafelli frá 1838
til dauðadags 1844. Þá lá leiðin við Helgafell þegar farið var í Stykkishólm og bæina fyrir
norðan Helgafell. Úr suðri var komið fyrir ofan bæinn Hóla og yfir hjá Saurum og Helgafelli
og síðan í Stykkishólm. Um leiðina til suðurs og í Staðarsveit og Miklaholtshrepp segir hann
„Út af þessum vegi milli Helgafells og Saura, fyrir neðan Saurasíki, liggur vegur í suður upp
yfir Gríshólsá, með austari bakka Bakkár, þar til ofarlega er yfir hana farið, fyrir neðan svonefnd
Stórholt. Þá liggur hann eftir þeim að Grettistaki, sem stendur undir Kerlingarfjalli“. Síðan lýsir
Jón því hvernig er farið yfir Kerlingarfjall. Farið var milli þess að austan og Rauðukúlu og
Hafrafells að vestan, upp á fjallið. Síðan þegar upp á fjallið er komið, á söndum fyrir sunnan
svonefnd Dys skiptist vegurinn til austurs og vesturs. Sá eystri liggur eftir Hjarðarfellsdal ofan
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í Miklaholtshrepp. Sá vestari yfir Dufgusdal og þaðan yfir háls ofan svonefnt Djúpagil til
Staðarsveitar (Svavar Sigmundsson og Ólafur Halldórsson, 1970, bls. 199).
William Morris sem ferðaðist um landið í kringum 1870 kom við á Helgafelli. Hann kom
til staðarins norðan frá Stykkishólmi og lýsir því að þeir hafi komið að gróðursnauðri hlíð
Helgafells og hafi vegurinn bugðast í kringum það eftir djúpri kvos við rætur þess. Síðan hafi
hann legið að bakhlið bæjarins (Morris, William, 1975, bls. 146). Ekki er þetta útskýrt nánar en
þar sem segir „bakhlið bæjar“ má ætla að hann hafi komið að austurhlið kirkjunnar og því farið
austur fyrir fellið.
Helgafell sem hefur verið mikilvægur staður allt frá kristnitöku hefur legið við þjóðleið á
klausturtíma. Fyrrum lá leiðin norðar á Þórsnesið um Helgafell en önnur leið lá vestan á nesinu
til Búðarness um mýrarbrúna Norðlingabrú. Á fyrri öldum hefur Helgafell einnig tengst ferðum
yfir Breiðafjörð. Eins og aðalvegurinn liggur í nútímanum er hann rétt fyrir vestan Helgafell og
norður til Stykkishólms.

3.1.9. Flateyjarklaustur (1172–1184)
Munkaklaustur af reglu Ágústínusar, var stofnað í Flatey og rekið þar í rétt tólf ár, árin 1172–
1184. Var það síðan flutt til Helgafells og rekið þar hátt í fjórar aldir, yfir tímabilið 1184–1543.
Ögmundur Kálfsson var hvatamaður að stofnun klaustursins og lagði til eignir. Klængur biskup
Þorsteinsson vígði klaustrið 1172 í Flatey (Janus Jónsson, 1887). Ýmislegt bendir til að
Þorsteinn Gyðuson bóndi í Flatey hafi átt þátt í stofnun klaustursins og lagt til fé, en hann
drukknaði 1190 (Jónas Guðlaugsson, 1966, bls. 319; Sverrir Jakobsson, 2015, bls. 103). Sá
skammi tími sem klaustrið starfaði í eynni og að það var flutt í land, er ekki endilega skýrður
út frá samgöngum. Til samanburðar má nefna að klaustur starfaði í Viðey í rúm þrjúhundruð
ár. Líklegt er að hagsmunir hafi átt hlut að máli. Bendir Sverrir Jakobsson á að hugsanlega hafi
Sturlungar, sem tengdust Flatey í kringum klausturstofnun þar, ekki séð hag í því að missa
eynna undir klaustur og þess vegna kynt undir að það var flutt til lands að Helgafelli (Sverrir
Jakobsson, 2015, bls. 104-105).
Samgöngur til Flateyjar byggðust eingöngu á sjóferðum. Í Flatey er höfnin góð frá
náttúrunnar hendi. Sem dæmi er lýsing á því þegar Konrad Maurer, sem ferðaðist um Ísland
árið 1858, fer frá Skarði til Flateyjar á sexæringi ásamt áhöfn sem samanstóð af fjórum körlum
og tveimur konum. Með honum voru einnig Guðbrandur Vigfússon og Pétur Sigurðsson sem
var fylgdarmaður Maurer á Íslandi (Maurer, Konrad, 1997, bls. 230).
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Þegar fjallað er um samgöngur við Flatey er vert að skoða hvaðan siglt var frá landi og
aðstæður á hverjum stað. Flateyjarklaustur starfaði vissulega í stuttan tíma en ekki virðist
staðsetning þess hafa haft úrslitaáhrif um að það var flutt í land. Flatey var ein af mörgum eyjum
í byggð á Breiðafirði svo hún hefur ekki talist afskekkt á fyrri tímum.
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3.2. Hólabiskupsstóll
Biskupsdæmið á Hólum í Hjaltadal náði yfir mun minna svæði heldur en Skálholtsbiskupsstóll.
Í vestri náði það sem fyrr segir frá Hrútafjarðará og í austri að Langanesi (mynd 1)
Hólar liggja ekki í alfaraleið í skilningi nútímans með hálendan Tröllaskagann í austurátt
og víðfeðman Skagafjörðinn í suðvestur- og suðurátt. Þjóðvegur 1 liggur tugi kílómetra fyrir
sunnan staðinn en Hólar eru nokkuð langt inni í Hjaltadal. Ef komið var úr vesturátt, frá
Húnavatnssýslum, lá leiðin um Vatnsskarð eða Gönguskörð. Síðan var farið á ferju yfir
Héraðsvötn. Ef ferðast var yfir í Eyjafjörð þurfti að fara yfir fjallgarðinn á Tröllaskaga. Nokkrar
leiðir voru mögulegar og skipti þá máli hver áfangastaðurinn var. Algengast var að fara um
Heljardalsheiði og yfir í Svarfaðardal. Var þá farið yfir Ásinn yfir í Kolbeinsdal, þaðan yfir
Kolbeinsá og upp Heljarbrekkur. Því næst lá leiðin um Heljardal og upp á heiðina. Þar var hægt
að velja hvort farið var í Ólafsfjörð eða Fljót um Hákambaleið eða í Hörgárdal um svonefndan
Hólamannaveg. Fleiri leiðir voru til yfir í Hörgárdal, upp Hjaltadal og Hóladal um
Hólamannaskarð yfir sporð Tungnahryggsjökuls og niður í Barkárdal sem er þverdalur úr
Hörgárdal (Jón Þ. Þór, 2006, bls. 258). Öllu láglendara var ef ferðinni var heitið til Suðurlands.
Þá var farið suður og upp úr Skagafirði, yfir Laufskálaholt eða Hrísháls. Síðan var farið þaðan
suður á Kjalveg. Nánar verður fjallað um leiðina suður Kjalveg í kafla 4.2.
Til Hólabiskupsstóls heyrðu fimm klaustur. Fjallað er, líkt og um klausturstaðina í
Skálholtsbiskupsdæmi, um leiðirnar í kringum staðina með það að markmiði að skoða hvort
þjóðleiðir hafi legið nálægt þeim á klausturtíma. Umfjöllunin hefst á Þingeyrum sem er vestasti
staðurinn og endað á Munkaþverá sem er sá austasti.
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3.2.1. Þingeyraklaustur (1133–1551)
Þingeyrar í Austur Húnavatnssýslu er kirkjustaður og býli sem stendur á landsvæði mitt á milli
Vestur-Hóps og Húnavatns en það rennur úr Hnausakvísl. Á Þingeyrum er talið að kirkja hafi
risið fljótlega eftir kristnitöku, en samkvæmt rituðum heimildum byggði Þorkell Trandill
prestur fyrstur manna bú þar. Hann er talinn hafa verið uppi um 1050–1117 og var fóstbróðir
Jóns Ögmundssonar biskups frá því í Skálholti (Biskupasögur I, 2003, bls. 231). Munkalaustur
var síðan rekið á Þingeyrum árin 1133–1551 og var þar Benediktsregla. Jón Ögmundsson
Hólabiskup hét því á vorþingi á Þingeyrum árið 1100 að reisa þar bæ og kirkju. Það hafði verið
köld veðrátta og hlaut Jón samþykki allra fyrir þessu. Eftir það mun veðurfar hafa lagast til
muna (Biskupasögur I, 2003, 227–228).
Á kaþólskum tíma tíðkaðist að fara í pílagrímsferðir til helgra staða. Voru þá prestar
skyldugir að taka á móti þeim, sem og öðrum ferðalöngum (Íslenzkt fornbréfasafn II, 1253–
1350, bls. 276, 520). Á tímum plágunnar fyrri er til heitbréf Norðlendinga frá 25. desember
1402 þar sem segir að fólk eigi að fasta, fara með bænir og gera góðverk. Einnig átti fólk að
fara

í

pílagrímsferðir

til

klausturstaðanna. Er líklegt að
leiðir margra hafi legið til
Þingeyra á þessum tíma. Áttu
þeir sem bjuggu í Skagafirði
að fara í pílagrímsferð til
Þingeyra. Einnig áttu þeir að
fara fimmtán sinnum með
Maríubæn og falla á kné fyrir
líkneski

Maríu

meyjar

(Íslenzkt fornbréfasafn

III,

Mynd 10. Leiðir nærri Þingeyrum

1896, bls. 680–681).
Elstu lýsingar á leiðum (mynd 10) við Þingeyrar eru frá 1840 þegar sýslulýsing um
Húnavatnssýslu var gerð af Birni Auðunnarsyni Blöndal sýslumanni sem bjó í Hvammi í
Vatnsdal. Hann segir um leiðir í sýslunni að alfaravegur liggi úr Skagafjarðarsýslu yfir
Stóravatnsskarð, ofan frá Gili „ ... þaðan vestur yfir Blöndu norðan til í Blöndudalnum, sé hún
þar fær, og svo vestur yfir Ásana austan og norðanvert við Svínavatn ...“ Vegurinn liggur síðan
vestur yfir Þingið [þar sem Þingeyrar eru á] og fram Víðidal (Jón Eyþórsson, 1950, bls. 4).
Nánari lýsing, einnig frá 1840, er í sömu bók um sóknina eftir séra Jón Pétursson í Steinnesi.
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Segir hann að alfaravegur liggi „með Hópinu fyrir norðan Refsteinsstaði og Miðhóp, annar
liggur hjá Enniskoti að Miðhópi. Litlu norðar koma þeir saman. Liggur sá vegur austur hjá
Hólabaki, yfir svonefnda Hólabakskéldu, í gegnum Vatnsdalshóla, yfir um Vatnsdalsá á
Skriðuvaði og út hjá Öxl, [um] svokallaða Axlarbala og út að Giljá, svo út hjá Kringlu og
Skinnastöðum eða upp Giljármela á Reykjabraut upp að Reykjum. Annar alfaravegur liggur frá
Miðhópi og austur á melana milli Steinness og Haga og svo út Ásagötur vestan Þingeyra og
yfir um Húnavatn hjá Geirastöðum“ (Jón Eyþórsson, 1950, bls. 64). Vegurinn frá Miðhópi og
til Þingeyra kallaðist Hagavegur. Hann lá norður fyrir túnið á Þingeyrum og út á Þingeyrasand
(Örn H. Bjarnason, 2002, bls. 257). Frá Vatnsnesi var leið sem lá út með Nesbjörgum og yfir
hjá Óskoti til Þingeyra með því að fara yfir Þingeyrasand. Til að komast út á sandinn þurfti að
fara á vaði yfir Vaðhvamm sem er í Myrkubjörgum. Þarna þurfti að fara í fylgd staðkunnugra.
Þegar komið var austur yfir Þingeyrasand var farið yfir Flatir og síðan yfir Húnavatn við
Geirastaði á Geirastaðavaði. Annað vað var á Húnavatni en það var á leirunum gegnt Þingeyrum
(Örn H. Bjarnason, 2002, bls. 257).
Þingeyrar voru í þjóðbraut á 19. öld og má draga þá ályktun að staðurinn hafi verið það
einnig á klausturtíma. Þegar komið var úr vesturátt var hægt að velja um tvær leiðir. Annars
vegar um Þingeyrasand fyrir norðan Hópið og hins vegar um svokallaðan Hagaveg sem lá fyrir
sunnan Hópið. Vað er á Húnavatni fyrir norðan Þingeyrar á leið sem liggur þaðan í austurátt.
Þeir sem voru á ferð til Norðurlands hafa eflaust komið við á Þingeyrum og eru miklar líkur á
því að þannig hafi það einnig verið á tímum klaustursins þar.

3.2.2. Reynistaðarklaustur (1295–1551)
Reynistaður er kirkjustaður og býli í Staðarhreppi norðarlega í Skagafirði. Hann stendur rétt
vestan við vestari kvísl Héraðsvatna. Jörundur Þorsteinsson biskup á Hólum stofnaði þar
nunnuklaustur árið 1295 af reglu heilags Benedikts. Klaustrið stofnaði hann ásamt Hallberu
Þorsteinsdóttur, sem varð fyrsta abbadísin þar. Reynistaðarklaustur var rekið til siðaskipta eða
til ársins 1551 (Íslenzkt fornbréfasafn II, 1893, bls. 300). Gissur jarl, sonur Þorvaldar
Gissurarsonar sem hafði stofnað Viðeyjarklaustur, gaf jörðina Stað í Reynisnesi undir klaustur.
Gissur hafði keypt Stað og bjó þar frá 1259 en hann lést árið 1268 (Janus Jónsson, 1887, bls.
242).
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Í lýsingu Gísla Konráðssonar á Reynistaðarprestakalli frá 1840 eru leiðum (mynd 11)
lýst þannig að vegur liggi í norður eftir Langholti og fram með Sæmundará að austan, norður
Víkurmýrar út í Borgarsveit (Pálmi Hannesson og Jakob Benediktsson, 1954). Þar er
Reynistaður alveg í þjóðbraut en líklegt er að vegurinn hafi legið einnig þarna um á
klausturtíma.
Héraðsvötnin

voru

mikill farartálmi áður
en þau voru brúuð. Var
farið yfir báðar kvíslar
þeirra,

sem

liggja

sitthvorum megin við
Hegranesið, á vaði eða
með

ferju

Eyþórsson,

(Jón
1950).

Heimildir eru einnig til
Mynd 11. Hugsanlegar leiðir nærri Reynistað

frá 20. öld um að

stundum hafi verið notaðir sleðar sem hestar drógu til að fara eftir Héraðsvötnum á ís (Jón Árni
Friðjónsson, 2005, bls. 49).
Öruggt má telja að Reynistaður hafi verið við þjóðbraut á klausturtíma þar sem staðurinn
er ekki langt frá vöðum á vestari kvísl Héraðsvatna. Bæði var staðurinn í leiðinni ef fólk var að
koma úr vestur- og suðurátt á leið til eða frá Hólum í Hjaltadal.

3.2.3. Möðruvallaklaustur (1296–1550)
Möðruvellir eru í Hörgárdal í Eyjafjarðarsýslu. Þar er kirkjustaður og prestssetur.
Munkaklaustur var stofnað þar af Jörundi Hólabiskupi og starfaði eftir reglu heilags
Ágústínusar árin 1296–1547. Ábóti yfir því var Hólabiskup en príorar áttu að stjórna helgisiðum
og klausturlifnaði á staðnum. Ráðsmaður sá hins vegar um fjármál þess (Janus Jónsson, 1887,
bls. 256). Kanokasetrið, eins og klaustrið á Möðruvöllum var kallað, var staðsett á jörð sem
þótti vera með þeim betri á landinu á þeim tíma (Jónas Guðlaugsson, 1967, bls. 677).
Með elstu heimildum um leiðir milli Hóla og Möðruvalla má finna í Lárentíusar sögu
en hann var biskup á Hólum tímabilið 1324–1331. Er þar því lýst þegar Lárentíus, sem þá var
nývígður prestur [1288], var sendur ásamt einum manni til Möðruvalla með bannfæringarbréf
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yfir Sigurði nokkrum frá Hlíð. Sá hafði sest að á Möðruvöllum án leyfis Jörundar Hólabiskups.
Í þessari ferð fara Lárentíus og fylgdarmaður hans yfir Héðinsskarð, sem liggur á milli
Hjaltadals og Barkárdals en hann er inn af Hörgárdal (Biskupasögur I, 1858, bls. 796). Þegar
ferðast var til Gása, sem var mikilvægur hafnar- og verslunarstaður frá 12. öld til hið minnsta
ársins 1400 (Roberts, H. M., Guðrún Alda Gísladóttir og Orri Vésteinsson, 2006). Voru þá
Möðruvellir í leiðinni þegar fólk ferðaðist milli Gása og Hóla í Hjaltadal. Leiðin milli Gása og
Möðruvalla kemur einmitt við sögu í eftirmála brunans á Möðruvöllum árið 1316 þegar allt
eyðilagðist, að meðtöldu klaustri og kirkju (Íslenskir annálar, 1847, bls 208). Þarna á milli eru
tæpir fjórir kílómetrar og sléttlent. Stuttu eftir að Lárentíus var vígður til biskups í Þrándheimi
í Noregi, kærir Ingimundur munkur í Helgisetri hann og Hólastað fyrir harðræði gegn
bræðrunum á Möðruvöllum í kjölfar brunans. Lárentíus svarar kærunum þannig að bræðurnir
hafi farið óskynsamlega með eld er þeir komu drukknir um nóttina frá Gásum. Eiga þeir að hafa
kveikt í reflum í kór kirkjunnar og skrúða sem geymdur var í kistu (Biskupasögur I, 1858, bls.
844).
Möðruvellir eru í leiðinni (mynd 12) þegar ferðast er yfir í Hjaltadal í Skagafirði um
Myrkárdal sem einnig er þverdalur úr Hörgárdal, rétt eins og Barkárdalur. Þeir Eggert Ólafsson
og Bjarni Pálsson segja frá ferð sinni þann 12. september 1752 þegar þeir leggja upp frá Myrká.
Fjallvegur byrjar þar
sem heitir Svínavellir.
Fara þeir svo yfir jökul
sem þeir segja að
hvorki sé gamall né
stór og er hann á
háfjallinu

(Sigurjón

Páll Ívarsson, 2007).
Þessi leið mun vera
Hjaltadalsheiði.

Á
Mynd 12. Leiðir til Möðruvalla

korti

Landmælinga

Íslands má sjá leið sem liggur á milli Hörgárdals og Hjaltadals og er að hluta til sama leiðin og
sú sem liggur úr Myrkárdal (Landmælingar Íslands, 2016). Í sóknarlýsingu á kirkjusókn
Möðruvallaklausturs sem gerð var árið 1854 af séra Jóni Jónssyni er lýst tveimur leiðum að
Möðruvöllum. Hann segir að alfaravegur liggi að suðaustan um Moldhaugnaháls ofan hjá
Tréstöðum, þar yfir Hörgá og síðan að Friðriksgáfu, sem amtmannsbústaðurinn á Möðruvöllum
var kallaður. Hann brann 1874 og var byggt skólahús á sama stað sem reyndar brann líka árið
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1902 (Orri Vésteinsson, 2001, bls. 27, 29). Fram í Myrkársókn lá alfaravegur frá Möðruvöllum
fram hjá Dúnhaga (heitir núna Dunhagi) og Auðbrekku og fram hjá Skriðu (Magnús
Kristinsson, 1972, bls. 114).
Möðruvellir hafa greinilega verið í þjóðleið á klausturtíma. Staðurinn liggur við leið
sem hefur verið fjölfarin hvort sem menn voru að koma norðan úr Eyjafirði, sunnan úr firðinum
eða vestan úr Skagafirði.

3.2.4. Munkaþverárklaustur (1155–1551)
Munkaþverá, sem hét upphaflega Þverá, er í Öngulstaðahreppi austan megin við Eyjafjarðará
sunnarlega í Eyjafirði. Munkaklaustur að reglu heilags Benedikts var stofnað þar árið 1155 og
rekið til siðaskipta (Janus Jónsson, 1887, bls. 200 og 212). Stofnandi þess var Björn Gilsson
biskup að Hólum. Elstu vísbendingar um hugsanlega kirkju þar eru úr Ljósvetninga sögu þar
sem sagt er af brúðkaupi á fyrri hluta 11. aldar. Dóttir Einars Þveræings, afkomanda Helga
magra og bróðir Guðmundar Eyjólfssonar ríka á Möðruvöllum, er að giftast og brúðkaupið
haldið að Þverá (Ljósvetninga saga, 1830, bls. 33). Ferðalög til Munkaþverár á klausturtíma
hafa væntanlega verið tíð í kjölfar plágunnar fyrri, en líkt og með Þingeyraklaustur var mælst
til að fólk færi í pílagrímsferð til Munkaverárklausturs. Það tíðkaðist að fara í pílagrímsferðir
til kirkna og klaustra landsins og voru prestar skyldugir að taka vel á móti þeim (Íslenzkt
fornbréfasafn, 1253–1350, bls. 520).
Munkaþverá hefur í seinni tíð verið í alfaraleið (mynd 13) innan hreppsins en
hreppsvegurinn lá ofan með túni á Munkaþverá og yfir Þverá eftir að hún rennur fram úr
gljúfrunum. „Eitt aðalvaðið
á

Eyjafjarðará

Maríugerðisvað

var
niður

undan Munkaþverá strax
eftir að Þverá rennur í
Eyjafjarðará að austan. Öll
umferð um Maríugerðisvað
fór um hlað á Munkaþverá“
(Adolf Friðriksson og Orri
Vésteinsson, 1996, bls. 96).
Í sýslulýsingu frá 1839,
Mynd 13. Leiðir við Munkaþverá og Saurbæ í Eyjafirði

sem B. H. Borgen gerði, er
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sagt að leið liggi um Munkaþverá þar sem farið er yfir Þverá og inn í Saurbæjarhrepp. Þegar
komið var að norðan var farið fram yfir hólmana við ósa Eyjafjarðarár og yfir í Kaupangssveit.
Svo var farið suður með ánni að austan fram með Staðarbyggðinni (Magnús Kristinsson, 1972,
bls. 32).
Af þessu ofansögðu er ljóst að klaustrið á Munkaþverá hefur staðið við leið sem hefur
verið aðalleiðin um sveitina en eitt af aðalvöðum á Eyjafjarðará er skammt frá bænum. Einnig
var vað yfir Þverá við bæinn. Ef miðað er við vegakerfi nútímans má segja að Munkaþverá sé
ekki í alfararleið, en bæði hefur fólksfækkun orðið í sveitunum í kring og þjóðvegurinn liggur
í gegnum Akureyri mörgum kílómetrum norðar.

3.2.5. Saurbæjarklaustur (1200–1224)
Saurbær stendur vestanmegin (mynd 13) við Eyjafjarðará í Saurbæjarhreppi í Eyjafirði og er
þar kirkjustaður. Saurbær er þekktur úr Sturlunga sögu enda var Þorsteinn Tumason einn ábóta
en hann var bróðir Kolbeins goðorðsmanns á Víðimýri. Brandur Sæmundsson, sem var biskup
að Hólum 1162–1201, er talinn stofnandi klaustursins á Saurbæ. Klaustrið sem var
munkaklaustur starfaði þar í stuttan tíma eða tímabilið 1200–1224 en ekki er ljóst eftir hvaða
reglu. Saurbær stendur sunnarlega í Eyjafirði og liggur leiðin yfir í Austurdal í Skagafirði ekki
langt frá Saurbæ. Var þá farið inn Leyningsdal um Villingadal upp úr Eyjafirði og vestur yfir
Nýjabæjarfjall. Lengi var þessi leið ein helsta verslunarleið Austurdælinga til Akureyrar og var
það fram á 20. öldina en leiðin var aldrei greiðfær fyrir hesta þó (Vegagerðin, 2012). Í sýsluog sóknarlýsingu sem var gerð 1872, segir að þessi vegur sé frekar fáfarinn. Ennfremur má
segja að Saurbær standi við þá leið sem farin var úr Eyjafirði suður um hálendið, hvort sem
farið var um Kjalveg eða Sprengisand. Þessi vegur lá um Vatnahjalla sem er suður úr
Eyjafjarðardal. (Magnús Kristinsson, 1972, bls. 31). Þær leiðir voru fjölfarnar á fyrri tímum en
nánar verður fjallað um þær í kafla 4.8.
Ljóst er að leiðir hafa breyst gífurlega og er Saurbær utan alfararleiðar á okkar tímum.
Aftur á móti á kaþólskum tíma hefur Saurbær staðið nærri leiðum sem tengdist bæði Skagafirði
og öðrum leiðum sem lágu landshluta á milli yfir hálendið.
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4. Fjallvegir og leiðir milli landshluta
Í kaflanum sem hér fer á eftir er fjallað um helstu leiðir milli landshluta á miðöldum. Ekki er
rætt um fjallvegi á öllu landinu heldur eingöngu þá sem talið er að máli skipta í tengslum við
ferðir á miðöldum og gætu tengst klausturstöðunum svo og biskupsstólunum. Þannig er
fjallvegum á Vest- og Austfjörðum alveg sleppt þar sem engar heildir eru til um klaustur á
þessum svæðum.
Frásagnir eru til af nokkrum fjallvegum allt frá tímum landnáms en líklega mun sú elsta
vera af Bárðargötu, sem er kennd við Gnúpa-Bárð landnema sem segir frá í Landnáma sögu
(Landnáma, 1986, bls. 273–4). Í fornsögum eins og Njáls sögu og Sturlunga sögu er talað um
Sprengisandsleið og Kjalveg. Um 1770 sendu stjórnvöld í Danmörku þrjá menn í
rannsóknarleiðangur til Íslands. Var þessi sendinefnd kölluð Landsnefndin og voru í henni tveir
Danir og einn Íslendingur (Haraldur Matthíasson, 1963, bls 14). Áttu þeir að kanna möguleika
og gera tillögur um lagningu á þjóðvegum sem gætu hugsanlega borið vagna. Voru þeir vegir
hugsaðir sem tenging milli helstu staða en einnig átti sendinefndin að finna forna fjallvegi sem
vitneskja hafði glatast um. Niðurstaða hópsins um vegalagningu var sú að ógerlegt væri að
leggja akfæra vegi milli landshluta (Árni Björnsson, 1998). Fjallvegafélagið var síðan stofnað
árið 1831 af Bjarna Thorarensen og Þorgrími Tómassyni. Markmið þess var að ryðja fjallvegi
fyrir reiðgötur, byggja sæluhús og hlaða vörður en hundrað vörður voru hlaðnar á þeirra vegum.
Var það gert á Vatnahjallavegi, Grímstunguheiði, Sprengisandi og Kaldadal (Ingimar
Sveinsson, 1998, bls. 88). Leiðir yfir og í kringum jökla voru algengari áður þar sem jöklar voru
minni en þeir eru í dag. Sem dæmi um þetta hefur Vatnajökull farið stækkandi síðastliðin tvö
þúsund ár, en við landnám er talið að snjólína jökulsins hafi verið um 10–20 kílómetrum innar
en nú er. Kuldaskeið sem hélst yfir 17. og 18. öldina leiddi til þess að jökullinn stækkaði. Þar
af leiðandi breyttust möguleikar fólks á að komast yfir jökulinn gangandi eða á hestum en fram
á miðja 17. öld var hægt að fara yfir hann (sjá nánar í kafla 3.1.1. um Skriðuklaustur) milli
svæða fyrir norðan jökulinn yfir á Suður- og Suðausturland (Helgi Björnsson, 2009).
Í eftirfarandi köflum verður nánari grein gerð á nokkrum fjallvegum sem talið er að hafi
verið í notkun fyrir og yfir kaþólskan tíma á Íslandi eða milli 1000–1550.

4.1. Sprengisandur
Leiðin um Sprengisand liggur fyrir austan Hofsjökul en vestan við Ódáðarhraun og
Tungnafellsjökul. Leiðin er um það bil sjötíu kílómetrar og liggur frá suðvestri til norðausturs
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(Hallgrímur Jónasson, 1967, bls. 16). Sprengisandsleið liggur á milli Norður- og Suðurlands og
hefur eflaust verið farin á kaþólskum tíma. Í Njálssögu er talað um Gásasand og er talið að átt
hafi verið við Sprengisand. Kári Sölmundarson lét Björn Kaðalsson í Mörk segja frá því að
hann hafi farið upp á Goðaland og norður Gásasand á fund Guðmundar ríka á Möðruvöllum
(Njálssaga, 1985). Talað er um Sand í Sturlungasögu (1946, I, bls. 277) en talið er að þar sé átt
við Sprengisand. Sagt er þar frá ferð Guðmundar biskups suður frá Króksdal um Bárðardal, í
Þingeyjarsýslu og um Sprengisand og til Odda á Rangárvöllum. Um miðja 16. öld er Gissur
Einarsson biskup að ráðgera ferð norður sandinn og er það elsta ritaða heimildin um að biskupar
hafi farið yfir Sprengisand. Þá ætlaði hann að fara frá Þjórsárdal og áfangastaðurinn norðan
meginn átti að vera Möðrudalur (Hallgrímur Jónasson, 1967, bls. 19, Guðrún Ása Grímsdóttir,
2006, bls. 181). Vangaveltur hafa verið um hvort Sprengisandsleið liggi að hluta til á sama stað
og hinar fornu leiðir Bárðargata (sjá 4.3) og Sámsvegur (sjá 4.5) og hafi þá Gnúpa-Bárður farið
leiðina fyrstur manna (Hallgrímur Jónasson, 1967, bls. 18). Þegar Eggert Ólafsson og Bjarni
Pálsson eru í rannsóknarferðum sínum um miðja átjándu öldina segja þeir leiðina yfir sandinn
týnda. Sökum þess hve hún hafði verið lítið notuð á árunum fyrir þeirra ferðir töldu þeir að hún
væri að mestu ókunn. Voru þeir þeirrar skoðunar að það væri mikill skaði fyrir landsmenn ef
hún myndi gleymast alveg (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, 1981b, bls. 4). Hluti leiðarinnar
var varðaður snemma á 19. öld á vegum Fjallvegafélagsins (Hallgrímur Jónasson, 1967, bls.
25).
Telja má að leiðin yfir Sprengisand hafi verið í notkun frá fyrstu tíð og þar sem heildir
geta um notuð bæði á Sturlungaöld, sem var á 13. öld, og á 16. öld má gera ráð fyrir að hún hafi
verið notuð af fólki sem fór á milli Norður- og Suðurlands á miðöldum eða á klausturtíma.

4.2. Kjalvegur
Leiðin um Kjöl liggur milli Langjökuls og Hofsjökuls milli Norður- og Suðurlands. Farið er að
norðan um Mælifellsdal í Skagafirði og vestur yfir Blöndu. Hjá Hvítárvatni liggur hún yfir
Hvítá, fram hjá Bláfelli og til byggða í Biskupstungum (Haraldur Sigurðsson, 1988, bls. 67).
Talið er að leiðin hafi verið í notkun fljótlega eftir að landið byggðist. Heimildir um Kjalveg ná
aftur til Landnámu, en Hrosskell sem nam Svartárdal ofan til Gilhaga, átti þræl sem hét
Roðrekur. Hrosskell sendi þrælinn í landaleit suður frá Mælifelli. Frétti þetta annar
landnámsmaður sem hét Vékell hinn hamrammi og bjó á Mælifelli. Hann fer suður til hauga
nokkurra, sem nefndust Vékelshaugar eftir ferð hans. Enn einn landnámsmaður heyrði af
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ferðunum en hann hét Eiríkur og bjó í Goðdölum. Hann sendi einnig þræl sinn í landkönnun.
Sá hét Rönguður og fór hann upp með Blöndukvísl og kom suður á hraunið milli Reykjavalla
og Kjalar. Fann hann fótspor sem voru eftir manneskju sem komið hefur að sunnan. Hlóð
Rönguður vörðu sem nefnd var eftir honum og upp úr því hófust ferðir milli Norður- og
Suðurlands (Landnáma, 1942, bls. 140–141). Á Sturlungaöld, um miðja 13. öld, mun leiðin
hafa verið notuð mikið og kemur meðal annars oft við sögu í sambandi við ferðir Gissurar
Þorvaldssonar. Fer Gissur norður Kjöl í ágúst 1238, þegar hann og Kolbeinn ungi safna saman
herliði á leið sinni til Örlygsstaða. Aftur fer Gissur norður Kjöl til leynifundar með Kolbeini
unga Tumasyni, þar sem þeir ráðgera drápið á Snorra Sturlusyni (Sturlunga saga I. 1946, bls.
423, 453). Eflaust er leiðin notuð áfram af biskupum sem og öðrum mönnum aldirnar þarna á
eftir. Kjalvegur er fjölfarin leið áfram á milli Norður- og Suðurlands og á 17. öld fara
Skálholtsbiskupar þar yfir á ferðalögum sínum. Sem dæmi ferðast Brynjólfur Sveinsson og
Þórður Þorláksson um Kjalveg (Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006, bls, 188, 190) og í lýsingu
Brynjólfs Sigurðssonar sýslumanns frá 1746 er talað um leiðina milli Hóla og Skálholts. Sé þar
meira en helmingur leiðarinnar um óbyggt svæði sem kallast Kjölur eða Kjalvegur (Guðrún
Ása Grímsdóttir, 2006, bls. 173). Eftir að Reynistaðabræður urðu úti á Kili á 18. öld duttu ferðir
um Kjalveg niður en um aldamótin 1900 stendur Daniel Bruun fyrir því að byrjað er að varða
leiðina (Björn Ólafsson, 1929).
Ljóst er að ferðast hefur verið yfir Kjöl alveg frá elstu tímum byggðar á Íslandi. Þetta er
stysta leiðin milli Hóla og Skálholts sem dæmi og hafa biskupar notað hana á kaþólskum tíma.
Eflaust hefur leiðin jafnframt verið notuð af klausturfólki sem þurfti að ferðast á milli
landshluta.

4.3. Bárðargata og Vonarskarð
Bárðargata, sem kennd er við Gnúpa-Bárð, liggur þvert yfir landið frá suðri til norðurs. Fyrst
er talað um leiðina undir þessu nafni í Landnámabók þegar því er lýst að Bárður sonur
Heyjangurs-Bjarnar nam Bárðardal, en vildi færa sig innar í landið vegna betra veðurs þar.
Sagan segir að leiðin liggi milli Lundabrekku í Þingeyjarsýslu og Gnúpa í Fljótshverfi. Seinna
fer hann með bú sitt um Vonarskarð og suður til Fljótshverfis og bjó á Gnúpum (Landnáma,
1986, bls. 273–4). Þessi leið virðist hafa verið lítið eða ekkert farin síðan svo ekki er víst að
hún hafi verið notuð á kaþólskum tíma, eða milli 1000–1550. En þó er hugsanlegt að hluti
hennar hafi verið farinn. Hún virðist vera ókunnug í langan tíma fyrir utan það sem stendur í
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Landnámu. Þegar dönsk stjórnvöld leggja til í kringum 1770 að rannsaka eigi forna fjallvegi á
Íslandi, með Landsnefndinni, er Bárðargata þar á meðal. Jón Árnason sýslumaður skrifar í bréfi
til stiftamtmanns, að leiðin hafi legið hátt upp í fjöllum. Hann vill meina að takist að finna hana
stytti það leiðina milli Þingeyjarsýslu og Skaftafellssýslu úr 10–12 dögum niður í 2–3 daga
(Haraldur Matthíasson, 1963, bls. 15). Ekkert varð úr því að Bárðargata hafi verið könnuð en
1791 er Bjarni Jónsson ráðinn til að kanna leiðina um Sámsveg (4.5) (Haraldur Matthíasson,
1963, bls. 15–16). Rétt fyrir aldamótin 1800 fara menn í eiginlegar kannanir á leiðinni en enginn
fer leiðina sjálfa. Pétur Brynjólfsson og Sveinn Pálsson sjá til Vonarskarðs hvor í sinni ferðinni,
Pétur af Vatnajökulsvegi og Sveinn þegar hann gengur á Snæfell. Síðan er það árið 1839 að
Björn Gunnlaugsson fer um Vonarskarð ásamt Sigurði Gunnarssyni og er talið að það hafi verið
í fyrsta skipti sem var farið þar um, eftir að Bárður flutti í Fljótshverfi í upphafi byggðar á
Íslandi. Voru þeir þá líklegast búnir að finna Bárðargötu, en með því að fara Vonarskarð var
búið að tengja leiðina milli Fljótshverfis og Jökuldals. Loks fór Þorvaldur Thoroddsen þessa
leið seint á 19. öld. Hann kom í Fremri-Tungnárbotna 1889, fyrstur manna á síðari öldum, að
talið er. Hann hafði þá rannsakað stærri hluta leiðarinnar er nokkur annar (Haraldur
Matthíasson, 1963, bls. 16–17). Leiðin var ekki farin í heild sinni fyrr en á 7. áratug 20. aldar
þegar Haraldur Matthíasson og kona hans fóru hana í nokkrum hlutum, yfirleitt gangandi
(Haraldur Matthíasson, 1963, bls. 18).

4.4. Biskupaleið
Biskupaleið kallast vörðuð leið sem liggur í gegnum Ódáðahraun fyrir norðan Dyngjufjöll. Hún
hefur á seinni árum verið talin leiðin sem Skálholtsbiskupar fóru til Austurlands í
vísitasíuferðum sínum. Elsta heimild um ferðir yfir Ódáðahraun er talin vera ferð Gissurar
Einarssonar en hann hafði sent bréf á undan sér til Austfirðinga. Í bréfinu segir að hann fari frá
Skálholti í gegnum Þjórsárdal og austur Sprengisand til Möðrudals (Ingvar Teitsson, 2005, bls.
6–7). Önnur heimild sem er aðeins óljósari um að biskupar hafi farið leiðina í ferðum sínum er
frá Brynjólfi Sveinssyni frá 17. öld. Hann segir í einni vísitasíubók sinni að hann hafi farið
norður Kjöl, og austur eftir Norðlendingafjórðungi og komið í Möðrudal. Er þessi leið ekki
hagkvæm fyrir hestaumferð þar sem hún er haglaus og vatnslaus svo óvíst er að hann hafi farið
yfir hraunið. Gert er ráð fyrir að riðið hafi verið af Sprengisandi við Kiðagilsdrög og í austurátt
(Guðrún Ása Grímsdóttir, 2006, bls. 179).
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4.5. Sámsvegur
Sámsvegur er kenndur við Sám Bjarnason úr Hrafnkelsdal, en hann fór samkvæmt
Hrafnkelssögu Freysgoða, norðan jökla til Alþingis. Þar fer hann „... úr dalnum og fer norður
til brúa, fer yfir brú og svo Möðrudalsheiði, komu í Möðrudal, voru þar eina nótt. Þá riðu þeir
til Herðibreiðstungna og svo fyrir ofan Bláfjöll í Króksdal og þaðan suður á Sand og komu ofan
í Sandafell og þaðan á Þingvöll...“ (Hrafnkels saga, 1986, bls. 1403). Þar sem er talað um Sand
er sennilega átt við Sprengisandsleið. Árið 1791 er Bjarni Jónsson hreppstjóri á Draflastöðum
í Fnjóskadal ráðinn af Stefáni amtmanni Þórarinssyni, til að kanna hvar Sámsvegur hefur legið
og á Bjarni að fylgjast með hvort hann fyndi Bárðargötu á leið sinni. Mun Bjarni hafa fundið
merki hvorugrar götunnar (Haraldur Matthíasson, 1963, bls. 15).
Þessi leiðarlýsing sem er sveipuð nokkrum skáldskaparblæ, liggur á svæði milli
Austurlands og Sprengisandsleiðar. Ekki eru heimildir um fleiri ferðir en þessa leið svo ólíklegt
mun vera að hún hafi verið farin á kaþólskum tíma á milli 1000 og fram að siðaskiptum 1550.

4.6. Vatnajökulsvegur
Leið sem liggur norðan Vatnajökuls frá Fljótsdalshéraði kallast Vatnajökulsvegur en í lok
átjándu aldar var reynt að finna leið milli Austurlands og Suðurlands. Það var þó ekki fyrr en
1880 að farið var um þessar slóðir á ný. Vatnajökulsvegur hefur allar aldir verið fáfarinn og
nánast óþekktur, enda erfiður vegur um slóðir þar sem allra veðra er von. Hana fór fyrstur Pétur
Brynjólfsson 1794 og síðar Björn Gunnlaugsson sem vann við landmælingar frá 1838 til 1839
og færði Vatnajökulsveg inn á kort sitt (Jónas Kristjánsson, 2014). Björn fór Vatnajökulsveg
um Vonarskarð, sem var einnig hluti af Bárðargötu (k. 4.3.). Úr Vonarskarði var farið síðan
austur með norðurbrún Vatnajökuls og ofan í Jökuldal (Haraldur Matthíasson, 1963, 16;
Haraldur Sigurðsson, 1988, bls. 143).
Þessi leið virðist vera það fáfarin og lítt þekkt fram að átjándu öld að ólíklegt er að hún
hafi verið í notkun á klausturtíma.

4.7. Skagfirðingavegur og Stórisandur
Skagfirðingavegur, eða Stórisandur eins og hann var einnig kallaður, er fyrrum alfaraleið.
Liggur þessi leið milli Gilhaga í Skagafirði og Kalmanstungu í Borgarfirði í suðvesturnorðaustur. Er vegalengdin þar á milli um 100 kílómetrar eða 22ja stunda lestargangur sem eru
þrjár þingmannaleiðir. Í Íslenskri orðabók (2002) segir að ein þingmannaleið sé 37,5 kílómetrar.
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Þessi leið virðist hafa verið mjög fjölfarin, en Ingólfur Daníelsson frá Steinsstöðum, taldi 40
samhliða götur á Blönduvatnshæð. Inn á Skagfirðingaveg var hægt að fara á tveimur öðrum
stöðum úr Skagafirði, til viðbótar við Gilhaga. Annars vegar var hægt að fara um Mælifellsdal
hjá Mælifelli og Haukagilsheiði. Hins vegar um Stóra-Vatnsskarð, en það þótti betri vegur en
um Mælifellsdal og var fjölfarnari. Oft var talað um Sand eða Stórasand í sambandi við þessa
leið. Hún er í notkun og þekkt fyrir víst árið 1759 en frá þeim tíma er til heimild um hana. Það
var Magnús Guðmundsson læknir sem skrifaði um leiðina rit sem heitir „Um heiðar og vegu
nokkra á Íslandi“ (Guðmundur Jósafatsson, 1988 bls. 9–12). Yfir vöð á Blöndu er farið, en áin
liggur yfir sanda þar og færir sig oft. Þetta svæði er kallað Blönduvaðaflóarnir. Oftast er áin
straumlítil en kviksyndi eru þar varasöm eftir vatnavexti (Guðmundur Jósafatsson, 1988, bls.
13). Fleiri ár eru á leiðinni en ekki slæmir farartálmar. Nokkrar þekktar vörður eru á leiðinni og
þekktastar eru Beinakerling og Ólafsvörður. Beinakerling er nafn á vörðum sem eru víðar á
landinu. Ferðamenn stungu skilaboðum í þær til annarra ferðamanna. Skilaboðin höfðu verið
sett í stórgripslegg. Ólafsvörður eru kenndar við Ólaf Hjaltason biskup á Hólum, sem var fyrsti
lúterski biskupinn þar (1552–1569). Þessar vörður eru 11–12 talsins og vel hlaðnar, en sagan
segir að þær hafi verið hlaðnar af fylgismönnum biskups sem þurftu að halda á sér hita, þar sem
þeir biðu af sér óveður að haustlagi (Guðmundur Jósafatsson, 1988, bls. 15–16).
Má leiða líkum að því að þessi leið hafi verið í notkun vel fyrir tíma Ólafs Hólabiskups
um siðaskipti en eftir siðaskiptin var leiðin mjög fjölfarin. Þá má gera ráð fyrir að þessi leið
hafi verið notuð mikið á kaþólskum tíma bæði af klausturfólki og þeim sem voru á ferð til eða
frá biskupsstólum landsins.

4.8. Eyfirðingavegur og Vatnahjallar
Eyfirðingavegur var alfaravegur sem lá upp úr Eyjafirði yfir Vatnahjalla og suður á Kjalveg.
Vatnahjallar eru skammt sunnan við botn Jökuldals sem er innsti hluti Austurdals í Skagafirði.
Lá leiðin frá Eystri-Pollum yfir Eyfirðingavað á Eystari-Jökulsá. Þaðan var farið um VestariPolla suður að Gránunesi sem er á Kjalvegi. Var leiðin mikið notuð af Norðlendingum þegar
þeir sóttu skreið til Suðurlands og Reykjaness á 17. og 18. öld. Þegar leiðin liggur af Kjalvegi
í suðvesturátt, sunnan megin heitir hún aftur Eyfirðingavegur og kölluð hin syðri. Liggur hún
við Hvítá og niður fyrir Bláfell. Síðan framhjá Hagavatni og inn með Hlöðufelli og vestan við
Skjaldbreið og niður á Þingvelli (Björn Ólafsson, 1929; Þorsteinn Jósepsson o.fl., 1984).
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Þessi leið hefur eflaust verið notuð mikið á tímum klaustranna, en þrjú klaustur voru í
Eyjafirði um tíma á 13. öldinni og tvö þeirra voru starfandi nærri alla kaþólska tíð á miðöldum
fram að siðaskiptum.

4.9. Kaldidalur
Kaldidalur er leið sem liggur milli Oks og Langjökuls. Hún var fjölfarin alfaraleið milli
Vesturlands og Árnessýslu. Þeir sem fóru til Skálholts að vestan hafa farið þessa leið. Var leiðin
einnig mikið notuð milli efstu bæja Borgarfjarðar og Þingvallasveitar (Þorsteinn Jósepsson og
Steindór Steindórsson, 1981). Jón Vídalín biskup var á ferð um Kaldadal árið 1720, á leið vestur
á land, er hann veiktist fljótlega eftir að hann lagði af stað. Lést hann í sæluhúsi á leiðinni. Sagt
er að hann hafi haft óbeig fyrir ferðinni. Orti hann vísu áður en hann lagði í ferðalagið:
Herra Guð í himnasal
haltu mér við trúna
Kvíði ég fyrir Kaldadal,
kvölda tekur núna.
Þar sem leiðin um Kaldadal hefur verið alfaraleið á fyrri tímum hefur hún vafalaust verið notuð
af fólki á kaþólskum tíma og þá á milli Vestur- og Suðurlands. Tvö klaustur hafa verið starfandi
á sama tíma á Vesturlandi. Skálholtsbiskupar hafa notað þessa leið á ferðum sínum um
Vestfirðingafjórðung þannig að augljóslega hefur leiðin verið í notkun á kaþólskum tíma.

4.10. Heljardalsheiði
Heljardalsheiði liggur milli Kolbeinsdals í Skagafirði og Svarfaðardals í Eyjafirði. Í Þorgils
sögu Skarða er leiðin nefnd þegar Þorgils sem bjó í Viðvík frá 1255. Þorvarður Þórarinsson
biður hann að hitta sig í Svarfaðardal. Fer Þorgils yfir Heljardalsheiði, enda hefur það verið
beinasta leiðin þar yfir (Þorgils saga Skarða, 1946, bls. 197). Leiðin þarna yfir var mikið notuð
af Hólabiskupum og þeim sem ferðuðust milli Hóla og Svarfaðardals. Meira er um leiðina og
ferðir biskupa um hana er í kaflanum um Hólabiskupsstól (k.3.2)
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5. Samantekt og niðurstöður
Vegna þess hve leiðir hafa breyst svo mikið í kjölfar bílaaldar, brúunar á torfærum vatnsföllum
og nýrrar tækni, virðast margir staðir þar sem klaustrin stóðu, vera nokkuð úr leið nú á dögum
og jafnvel afskekktir. Kann því að þykja ólíklegt að þessir staðir hafi verið við þjóðleið ef horft
er á aðstæður nútímans. En annað kemur á daginn ef skoðað er hvernig leiðir lágu á fyrri tímum
eða fram á fyrri hluta 20. aldarinnar. Í umdæmi Skálholtsbiskups virðast allflestir
klausturstaðirnir hafa verið við eða nálægt alfaraleið (tafla 1). Kirkjubæjarklaustur er eini
staðurinn sem er við þjóðleiðina eins og hún er í dag. Bæði Keldur og Skriðuklaustur eru við
leiðir sem farnar voru milli Suðurlands og Austurlands en eru frekar afskekktir staðir í
nútímanum. Keldur eru við leið sem farin var yfir til Skaftafellssýslu og Skriðuklaustur við leið
sem notuð var þegar farið var yfir á jökli og til Suðursveitar og Mýra. Þykkvabæjarklaustur var
nálægt vöðum ef fólk var á leið um Suðausturland. Nú er Þykkvabæjarklaustur úr leið ef farið
er þjóðveginn. Viðeyjarklaustur er undantekning þar sem það var á eyju. Klaustrið hefur
væntanlega staðið nálægt lendingarstað ef það hefur staðið þar sem talið er líklegast, eða nálægt
Viðeyjarstofu. Klausturstaðirnir á Vesturlandi eru ekki augljóslega í alfaraleið nema þá innan
sinna sveita. Hítardalur hefur þó verið við þjóðleið en þar um lá leiðin yfir í Dali og áfram til
Breiðafjarðar. Bær er við leið sem var ein af mörgum leiðum um sveitina á þeim tíma milli
Vesturlands og Suðurlands. Þjóðleið eða alfaravegur lá við Helgafell úr Munkaskörðum að
Helgafellsklaustri og austur fyrir fellið og síðan norður eftir Þórsnesi.

Tafla 1. Klausturstaðir í Skálholtsbiskupsdæmi

Klausturstaður

Við þjóðleið á klausturtíma

Við þjóðleið í dag

Skriðuklaustur

Keldur

+
+
+
+

÷
+
÷
÷

Viðey

Eyja

Bær
Helgafell

+
+
+

Flatey

Eyja

Kirkjub.klaustur
Þykkvab.klaustur

Hítardalur

÷
÷
÷
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Klausturstaðirnir í Hólabiskupsdæmi eru, líkt og flestir staðir í Skálholtsbiskupsdæmi, þar sem
alfaraleið lá áður fyrr en gerir ekki lengur (tafla 2). Þingeyrar, Möðruvellir og Munkaþverá
standa þar sem fjölfarnar leiðir lágu um og eru nálægt árvöðum. Reynistaður er við leiðina sem
liggur að einu af vöðunum og ferjustað yfir vestari kvísl Héraðsvatna. Saurbær, sem og
Munkaþverá standa við leið sem lá að stærri leiðum á milli Norður- og Suðurlands sem og til
Skagafjarðar. Þannig að klausturstaðirnir stóðu við þjóðleiðir fyrri tíma en þeir gera það ekki í
dag, svo að líkt og með staðina í Skálholtsbiskupsdæmi hafa þeir verið stofnanir sem skiptu
máli í samfélagi miðalda.

Tafla 2. Klausturstaðir í Hólabiskupsdæmi

Klausturstaður

Við þjóðleið á klausturtíma

Við þjóðleið í dag

Þingeyrar

+
+
+
+
+

÷
+
÷
÷
÷

Reynistaður
Möðruvellir
Munkaþverá
Saurbær

Fjallvegirnir sem skoðaðir voru hafa tengst mörgum af klausturstöðunum sem og
biskupsstólunum. Hafa biskupar, bæði í Skálholti og á Hólum, þurft að fara yfir Kjalveg og
Sprengisand á ferðum sínum. Hólabiskupar hafa mikið þurft að nota fjallvegina yfir Tröllaskaga
yfir í Eyjafjörð og til klaustranna þar.
Þessi athugun hefur leitt í ljós að kaþólsku klaustrin hafa staðið við þjóðleiðir miðalda og
ítrekar það þá staðreynd að þau hafi verið mikilvægar stofnanir á miðöldum sem hafa skipt máli
fyrir samfélag þess tíma. Ef spurningunni í titli ritgerðarinnar er svarað um það hvað leiðir geta
sagt okkur um stöðu klaustranna í samfélaginu er eitt ljóst, að þau voru hvorki einangruð né
afskekkt. Þau hafa verið viðkomustaður ferðamanna, pílagríma og fólks sem þurfti skjól frá
umheiminum. Í hið minnsta eitt þeirra var sjúkrastofnun og að öllum líkindum fleiri en eitt
þeirra skóli, svo þau hafa verið mikilvægir aðilar í „velferðarkerfi“ miðalda hér á landi.
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