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Útdráttur 

Þessi ritgerð er fræðileg greinargerð sem inniheldur samantekt á rannsóknum á 

útilegumannasögum á 19. og 20. öld og niðurstöðum þeirra. Fyrstu 

útilegumannasögurnar má auðvitað finna í Íslendingasögum en ritgerð þessi markast 

fyrst og fremst af útilegumannasögum úr þjóðsögum. Sjónum verður m.a. beint að 

ýmsum staðreyndum um útilegumannasagnir, upphafi þeirra og áhrifum á íslenskt 

samfélag á seinni öldum. Einnig verður velt ýmsum hliðum rannsókna á þessari tegund 

sagna, sem snúa m.a. að bókmenntafræðilegri greiningu þeirra og sannleiksgildi þeirra. 

Sagt verður frá frægum ritdeilum þriggja manna um sannleiksgildi útilegumannasagna 

um miðbik 19. aldar. Sérstakur kafli fjallar um rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

frægasta útilegumanni Íslandssögunnar, Fjalla-Eyvindi. Í ritgerðinni má einnig sjá 

kortlagningu sögustaða útilegumannasagna og stöplarit sem sýnir fjölda 

útilegumannasagna innan helstu íslenskra þjóðsagnasafna. Síðasti kaflinn segir svo frá 

niðurstöðum fræðimanna um helstu tóftir sem taldar eru hafa verið dvalarstaðir 

útilegumanna á einhverjum tímapunkti, og örnefnum sem tengjast þeim. Niðurstöður 

ritgerðarinnar leiddu í ljós að ýmislegt hefur verið rannsakað um útilegumannasagnir, 

mest um efnislegar leifar þeirra, en einnig hafa bókmenntafræðilegar áherslur verið 

ráðandi í rannsóknunum. 
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1 Inngangur 

Hugmyndin að viðfangsefni ritgerðarinnar kviknaði sumarið 2018 í skoðunarferð um 

Austfirðina. Ég og fjölskyldan mín fórum í Óbyggðasetur Íslands sem er staðsett í 

Norðurdal við Fljótsá. Setrið liggur eins langt inn í dalnum og hægt er, í óbyggðum má 

segja, og er sett upp sem bóndabær frá miðri 20. öld. Húsin hafa verið innrétt í 

tíðaranda tuttugustu aldarinnar og upplifunin eins og að vera komin í horfinn heim, sem 

er sérstaklega áhugavert fyrir okkur sem heillumst verulega að hversdagslegum háttum 

og efnismenningu gamla bændasamfélagsins. Á Óbyggðasetrinu var í boði hljóðleiðsögn 

sem sagði m.a. frá útilegumannasögum, sem endurspegla að einhverju leyti 

harðneskjulegan veruleika útilegumanna á fyrri öldum. Þessar sögur vöktu áhuga minn 

og mér fannst ég þurfa að kynnast þessum heimi betur, meðal annars að komast að því 

hvað væri raunverulega til í þeim. Þar með var ákvörðunin um viðfangsefni lokaverkefnis 

míns tekin. 

Ritgerðin er fræðileg greinargerð og segir frá þeim rannsóknum sem þegar hafa 

verið gerðar á íslenskum útilegumannasögum. Minnst er auðvitað fyrst á útilegumenn á 

Íslandi í Íslendingasögunum en þessi ritgerð afmarkast af rannsóknum fræðimanna um 

útilegumannasögur úr þjóðsögum á seinni öldum. Sagt verður frá því hvernig 

útilegumannasögurnar urðu til og frá útilegumannatrúnni sem spratt upp í kjölfarið. Svo 

verður rætt um niðurstöður fræðimanna hvað varðar einkenni sagnanna og hvernig þær 

geta tekið á sig andstæðar myndir, þ.e. hvernig þær geta flokkast sem lífleg ævintýri en 

líka sögur um raunsæjan og hversdagslegan veruleika. Einnig verður sagt frá 

rannsóknum á sögustöðum útilegumannasagna og örnefnum sem tengjast þeim. 

Ritgerðin skiptist í tvo meginkafla: Í fyrri meginkaflanum eru tveir undirkaflar. Í fyrri 

undirkafla er ýmsum staðreyndum um útilegumannasögur varpað fram, og talin verða 

upp örfá en áhrifamikil verk íslenskra listamanna sem sótt hafa innblástur í 

útilegumannasögurnar á 19. öld. Í seinni undirkafla fyrsta kaflans má svo sjá stöplarit 

sem sýnir skiptingu sagnanna innan þeirra þjóðsagnasafna sem eru skráð í 

Sagnagrunninn, og dreifingu sögustaða útilegumannasagnanna yfir landið. 

Seinni meginkaflinn segir frá rannsóknum fræðimanna og skiptist í fjóra undirkafla. 

Sá fyrsti segir frá flokkun og greiningu útilegumannasagna, annar undirkaflinn segir frá 

rannsóknum á sannleiksgildi þeirra og í þeim þriðja er sagt frá rannsóknum sem hafa 
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verið gerðar á útilegu Fjalla-Eyvinds og Höllu Jónsdóttur. Í síðasta kaflanum er sagt frá 

rannsóknum á tóftum sem sum hafa verið talin verk útilegumanna.
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2 Útilegumannasögur 

2.1 Staðreyndir um útilegumannasögur 

Þjóðsögur um útilegumenn endurspegla útilegumannatrú Íslendinga sem lifði hér góðu 

lífi fram á 19. öld þó sagnirnar sjálfar hafi greinilega lifað enn lengur. Sýn alþýðunnar 

sem útilegumannatrúin byggði á var að útilegumenn væru sekir og jafnframt réttdræpir 

menn sem héldu sig saman í óbyggðum, fjarri mannabyggðum (Ólafur Briem, 1983: 7-9). 

Óttinn við útilegumenn leiddi af sér að í áratugi þorðu menn ekki þvert yfir hálendið af 

ótta við að rekast á þá. Var því hluti hálendisins hér á landi ókannaður í langan tíma (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, 1988: 376-377). Sögurnar eru þó oft byggðar á raunverulegum 

atburðum fólks, sögum manna og kvenna sem flúðu byggðir af ýmsum ástæðum, 

yfirleitt vegna þungra dóma sem það hlaut. Þeir útilegumenn sem höfðust við í 

óbyggðum bjuggu sér meðal annars heimili í hellum og lifðu á þeim dýraafurðum sem 

tiltekið náttúrusvæði í kringum hvern dvalarstað hafði upp á að bjóða (Ólafur Briem, 

1983: 7-9). Sauðaþjófnaður var þó þeirra aðal lifibrauð (Ólafur Briem, 1983: 183). Talið 

er að enginn Íslendingur hafi lagst á fjöll eftir miðja 19. öld (Ólafur Briem, 1983: 184). 

Á þjóðveldisöld var skóggangur þyngsti dómur sem menn gátu hlotið samkvæmt 

lagabók Grágás (Ólafur Briem, 1983:7). (Sjá einnig: Gunnar Karlsson og Kristján 

Sveinsson, 2001:557). Sá sem hlaut þann dóm að verða skóggangsmaður hlaut þá 

lagalegu stöðu sem skóggangur var og neyddist til að finna sér hæli í t.d. skógum eins og 

orðið gerir ráð fyrir en orðið „skóggangur“ kemur líklega frá Noregi, þar sem skógar eru 

víðfeðmir. Orðið „útilegumaðr“ má þó oft finna í íslenskum fornritum (Cleasby og 

Guðbrandur Vigfússon, 1957:671) og þar eru útilegumenn yfirleitt ræningjar sem gengu 

á milli bæja að ónáða byggðafólk í leit að ránsfeng. Þegar þjóðveldisöld leið undir lok 

voru lög um skóggang felld úr gildi en menn héldu þó áfram að flýja dóma sína á eigin 

forsendum og hélt þá í óbyggðir eins og áðurnefndir skógarmenn gerðu (Einar Ólafur 

Sveinsson, 1940: 221). Þjóðsögur um útilegumenn spruttu þannig út frá raunverulegum 

atburðum sem lifðu og hrærðust í munnmælum með tilheyrandi breytingum og 

skreytingum sagnanna. Hvað sannindi sagnanna varðar eru til áreiðanlegar heimildir um 

tilvist sumra þeirra í t.d. Alþingisbókum og réttarskjölum í Þjóðskjalasafni Íslands (Ólafur 
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Briem, 1983: 8-9) en eins og með allar munnmælasögur er ómögulegt að áætla hversu 

nákvæmar sannleikanum sagnirnar eru þó staðfestar heimildir séu til um að 

persónurnar í sumum sögunum hafi verið til. Um það verður fjallað nánar í þriðja kafla 

ritgerðarinnar. Auk skjalanna eru fjölmargar byggðaleifar af sögustöðum 

útilegumannasagna á landinu, sem sumir fræðimenn telja hafa verið íverustaðir 

útilegumanna (Ólafur Briem, 1983: 9).  

Eins og bent er á hér ofar er elsti vitnisburður um útilegumannasögurnar í 

Íslendingasögunum sem eru meðal frægustu miðaldabókmennta í Evrópu (Schach, 1984: 

I). Lítið er raunverulega vitað um uppruna Íslendingasagna annað en að þær fjalla um 

atburði sem eiga að hafa átt sér stað á 9.-11. öld en handritin sem varðveita þær eru 

aðallega frá 14. og 15. öld (Gísli Sigurðsson, 1990: 19). Fræðimenn hafa deilt um 

uppruna þeirra og tengsl þeirra við munnlega sagnahefð án eiginlegrar niðurstöðu. Gísli 

Sigurðsson rannsóknarprófessor, sem hefur rannsakað munnlega sagnahefð í þaula, 

útskýrir hugtakið í grein frá árinu 1990 þar sem hann segir: „Með munnlegri hefð er átt 

við þá sagnahefð sem hefur ekki kynnst ritun svo að ekki er hægt að miða við neina 

„rétta“ skráða gerð sögu“ (Gísli Sigurðsson, 1990: 19). En svo kom að því að menn hófu 

að koma þessum munnmælum niður á blað, fyrst í Íslendingasögum, og svo á seinni 

öldum í formi þjóðsagna um útilegumenn. 

Konrad Maurer (1823-1902) var þýskur réttarsagnfræðingur og málvísindamaður 

sem ferðaðist til Íslands árið 1858 og skrifaði niður íslenskar munnmælasögur sem hann 

heyrði og gaf þær út á þýsku árið 1860 undir heitinu Isländische Volkssagen der 

Gegenwart, eða á íslensku Íslenskar alþýðusögur á okkar tímum, sem voru fyrirmynd 

þjóðsagnasafns Jóns Árnasonar (Schier, 1997: XVIII). Konrad Maurer var Jóni Árnasyni 

(1819-1888) ómetanlegur stuðningur í útgáfu þjóðsagnasafns síns og það var fyrir tilstilli 

hans að þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar var prentað í Leipzig á íslensku í tveimur bindum 

árin 1862-1864 (Katrín Matthíasdóttir, 2010: 183). Flokkun sagnanna eins og við sjáum í 

mörgum þjóðsagnasöfnum í dag, sem innihalda oft útilegumannasögur, eru að mestu 

leyti byggð á flokkun Konrads Maurer (Rósa Þorsteinsdóttir, 2015: VIII). 

Í inngang sínum að kaflanum um útilegumannasagnir í öðru bindi þjóðsagnasafns 

síns segir Jón að hann hafi ákveðið að hafa útilegumannasagnir í sér flokki á milli 

viðburðasagna og ævintýra, þó að Konrad Maurer hafi staðsett þær innan 
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viðburðasagna. Það gerði hann vegna þess að útilegumannasagnirnar voru mun vinsælli 

en ævintýrin, sem þær líkjast mikið (Jón Árnason II, 1954-61: 161). Í bindinu er 

útilegumannasögum skipt í þrjá meginflokka. Sá fyrsti (A) ber titilinn „Örnefni – 

margvísleg samskipti við útilegumenn“ (Jón Árnason II, 1954-61: 163-188). Þessi flokkur 

inniheldur sögur sem bera titla sem kenndir eru við útilegumenn, og einnig sögur um 

samskipti þeirra við byggðamenn. Jón segir að honum finnist þessar sögur trúverðugar 

vegna þess hve lítið ýktar þær séu (Jón Árnason II, 1954-61: 163). Annar flokkur (B) ber 

titilinn „Útilegumenn ræna byggðamönnum“ og er samansafn sagna um útilegumenn í 

hlutverki mannræningja (Jón Árnason II, 1954-61:189-237). Jón líkir þeim við álfasögur 

því í sumum þeirra nota útilegumennirnir galdra til að ná mönnum á sitt vald. Hann segir 

einnig að þessar sögur líkist mjög ævintýrum þar sem þær eru sumar talsvert ýktar, ólíkt 

sögnunum í flokki A (Jón Árnason II, 1954-61:189). Þriðji og síðasti flokkurinn (C) ber 

titilinn „Byggðamenn flýja í óbyggðir“ (Jón Árnason II, 1954-61:237-293) og fjallar um 

sakamenn sem gerast útilegumenn og flýja byggðir. Hann líkir þessum flokki sagnanna 

við tröllasögur, þar sem að í þeim er útilegumönnunum er gjarnan lýst sem 

stórbyggðum einstaklingum sem nærast á mannakjöti (Jón Árnason II, 1954-61: 237). 

Ljóst er að útilegumannasögurnar úr íslenskum þjóðsögum bera með sér allskyns 

blæbrigði og einkenni. Þær hafa greinilega verið vinsælar og áhrifamiklar því þær hafa 

frá upphafi veitt ýmsum listamönnum innblástur í verk sín.  

Matthías Jochumsson (1835-1920), ljóðskáld og prestur, samdi brautryðjendaverkið 

Útilegumennirnir undir áhrifum útilegumannasagna þegar hann var 26 ára gamall 

nemandi við Lærða skólann í Reykjavík (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 2015: 7) og var verkið 

frumsýnt á Herranótt árið 1862. Leikritið tók svo á sig ýmsar myndir en síðasta útgáfa 

Matthíasar af verkinu ber heitið Skugga-Sveinn, eftir aðalpersónu sögunnar, og kom út 

árið 1898. Hann skrifaði bréf til Steingríms Thorsteinssonar vinar síns, dagsett 17. mars 

1863 og í því stóð meðal annars: „Ég bjó til eða sullaði eða skrúfaði saman leikriti í 

jólafríinu“ (Steingrímur Matthíasson, 1935: 6) sem virtist gefa í skyn að hann hefði ekki 

lagt mikinn metnað í verkið. Verkið var samið undir áhrifum Sigurðar Guðmundssonar 

málara (1833-1874) og Jóns Árnasonar, en Matthías sagði: „[...] urðu og þeir báðir fyrstu 

hvatamenn þess, að ég, [...] fór að semja þennan leik“ (Matthías Jochumsson, 1912: 24). 

Samkvæmt leiklistafræðingnum Steingrími J. Þorsteinssyni (1911-1973) er líklegt að 
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þjóðsagnaheimur Jóns Árnasonar hafi haft áhrif á Matthías í sköpun sinni, á meðan 

Sigurður átti vísu sem farið var með í einu atriði í fyrri gerð leikritsins ásamt því að hann 

málaði leiktjöldin (Matthías Jochumsson, 1961: XVII-XVIII). Verkið ber sterkan keim af 

rómantísku stefnunni sem hafði mikil áhrif á unga listamenn í tíð Matthíasar en hetju- 

og náttúrudýrkun einkennir leikritið (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 2015: 10-11). Matthías 

virðist þó ekki hafa haft miklar væntingar til verksins og ólíklegt er að hann hafi búist við 

því að það yrði jafn vinsælt eins og raun bar vitni, en hann sagði: „þó þetta rit mitt í raun 

og veru sé ómerkilegt, gjörði það þó hvínandi lukku; ég var æptur fram á senuna, og 

klappaði pöbullinn yfir mér, svo ég varð áttavilltur“ (Matthías Jochumsson, 1935: 6) 

Steingrímur J. Þorsteinsson segir um leikritið: „Þjóðin hefur tekið slíku ástfóstri við þetta 

fyrsta leikrit sitt, sem lifað hefur til langframa, að það hefur orðið eftirlætisgoð hennar, 

eins konar þjóðleikur Íslendinga“ (Matthías Jochumsson, 1961: XXVIII). Hann segir að 

leikritið sé fyrsta verk sinnar tegundar, þ.e. sem tengist þjóðtrú og þjóðsögnum, og 

bendir á að ekkert annað íslenskt leikrit hafi verið sett jafn oft á svið (Matthías 

Jochumsson, 1961: XXVIII-XXIX). 

Næsti listamaður sem varð fyrir áhrifum útilegumannasagna var Einar Jónsson 

myndlistarmaður (1874-1954) sem skapaði brautryðjendaverk sitt Útlagar1 á meðan 

námsárum hans stóð í Danmörku en á þeim tíma sótti hann mikið í trúarhugmyndir og 

goðsagnir til að vinna með í sinni listsköpun (Ólafur Kvaran, 2011: 46). Verkið, sem er úr 

gifsi og 218 sentímetrar á hæð var frumsýnt í Charlottenborg í Kaupmannahöfn árið 

1901 og sýnir útlaga á leiðinni í kirkjugarðinn að jarða látna konu sína sem hann ber á 

bakinu, með sofandi barn í fanginu og í fylgd hunds. Árið 1904 keypti kaupmaðurinn 

Ditlev Thomsen (1867-1935) verkið og gaf íslensku þjóðinni, en verkið fékk fyrst að 

standa við Alþingishúsið. Íslenskir listunnendur veittu verkinu, sem táknar harðræðið 

sem Íslendingar þurftu að þola fyrr á öldum, góðar móttökur og gáfu því jákvæða 

umfjöllun (Ólafur Kvaran, 2011: 48). Í dag stendur styttan við Suðurgötu hjá 

Hólavallarkirkjugarði. 

Matthías Jochumsson var ekki sá eini sem skrifaði leikrit undir áhrifum 

útilegumannasagnanna. Jóhann Sigurjónsson (1880—1919) skrifaði leikritið Fjalla-

Eyvindur í fjórum leikþáttum. Það var frumsýnt í Reykjavík þann 2. júlí 1911 og hlaut 

                                                        
1
 Sarpur. Útlagar: http://www.sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=1707826 

http://www.sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=1707826
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metaðsókn (Toldberg, 1966: 48-49). Samkvæmt Helge Toldberg (1913-1964) var það 

fyrrnefnt leikrit, Útilegumennirnir (1864) eftir Matthías Jochumsson sem veitti Jóhanni 

innblástur fyrir verk sitt um Fjalla-Eyvind (Toldberg, Helge, 1966: 18). En um hvað er 

leikritið Fjalla-Eyvindur? Sveinn Einarsson skrifaði grein sem birtist í Andvara árið 1995, 

„Um hvað er leikritið Fjalla-Eyvindur?“ og segir þar: „Það hefur verið viðtekin skoðun að 

líta svo á að inntak sjónleiksins „Fjalla-Eyvindur og kona hans“ eftir Jóhann Sigurjónsson 

sé fólgið í því, að þar tefli hann saman ástinni og hungrinu, tveimur sterkustu hvötum 

mannlífsins“ (Sveinn Einarsson, 1995: 101). Hann tekur svo fyrir hvern leikþátt fyrir sig 

og segir frá því um hvað hver þeirra fjallar, sem í stuttu máli fjalla allir um erfiðar raunir 

Eyvindar og Höllu í útlegð. Sveinn segir svo frá því að skáldið sjálft spurji í síðasta þætti 

leikritsins: „hvort til sé enn annað afl, sterkara en siðgæðisvitundin í brjósti manns, 

samfélagið með auð og völd og lög og aðrar mannasetningar og sjálf móðurástin“ 

(Sveinn Einarsson, 1995: 106). Hann endar á því að ræða enda leikritsins sem er þannig 

að Halla hleypur út í hríðina, og um þennan endi segir Björn: „Eftir það sem á undan er 

gengið, gerir Guð varla nema það kraftaverk að gefa þeim að borða, en í jöklinum hljóða 

þá dauðadjúpar sprungur“. (Sveinn Einarsson, 1995: 106). Benda má á það að Jóhann 

Sigurjónsson samdi einnig ljóðið „Sofðu unga ástin mín“ fyrir leikritið Fjalla-Eyvind, en 

það fjallar um það þegar Halla hendir Tótu, dóttur sinni, fram af fossi þegar hún ásamt 

Eyvindi, neyðist til að flýja undan handtöku Björns hreppstjóra (Jóhann Sigurjónsson, 

1912: 147-148). 

Mun fleiri verk eftir íslenska listamenn sem hafa notað útilegumannasagnir úr 

þjóðsögum sem innblástur eru til. T.d. má nefna hið fræga kvæði „Á Sprengisandi“ eftir 

Grím Thomsen, og Útilegumaðurinn“ eftir Sigurð Sigurðsson frá Arnarholti. Greinilegt er 

að áhrifaríkar þjóðsögurnar um útilegumenn voru mjög áhrifaríkar, ekki síst sem tákn 

um þá erfiðleika sem þjóðin hafði þurft að þola fyrr á öldum. Næsti kafli skýrir frá 

dreifingu útilegumannasagna yfir landið fyrr á öldum, og fjölda þeirra innan 

þjóðsagnasafna sem sýnir hvernig áhrif þeirra fjaraði út með tímanum. 

2.2 Þjóðsögur: Dreifing útilegumannasagna 

Fyrsta og merkasta einkenni þjóðsagna er að þær eru munnmælasögur. Þær eru 

sagðar. Þjóðsaga á bók getur verið sönn eftirmynd sagðrar sögu en hún lýtur að 

öðru leyti öðrum lögum og beitir að nokkru öðrum áhrifameðölum. Hins vegar 

skiptir það engu máli þó að þjóðsaga sé komin úr bók, hún er eins mikil þjóðsaga 
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fyrir því. En til að saga sé þjóðsaga verður hún að ganga í munnmælum. Það er ekki 

nauðsynlegt að milliliðir séu margir en sögumaðurinn þarf, ef vel á að vera, að hafa 

misst sjónar á bókinni. (Einar Ólafur Sveinsson, 1940: 7) 

Eins og Einar Ólafur Sveinsson bendir á eru þjóðsögur eru alltaf litaðar af tíðaranda 

þess samfélags sem þær eru skapaðar í og einkennast af raunverulegum hversdagsleika í 

bland við rómantískan og ævintýralegan blæ (Einar Ólafur Sveinsson, 1956: 220). Sumar 

sagnanna eru litaðar af yfirnáttúrulegum blæ, á meðan aðrar einkennast af raunsæum 

og lítt ýktum atburðum. Útilegumannasögur bera raunsæis einkennin sterklega með sér 

þó að yfirnáttúruleg einkenni komi fyrir í sumum þeirra. 

Frægustu útilegumannasögurnar eru þjóðsögurnar um Fjalla-Eyvind, enda byggja 

þær, eins og margar útilegumannasagnir, á raunverulegum atburðum. Þær voru þó ekki 

skráðar fyrr en um öld eftir lát hans, með tilheyrandi tilfæringum sem fylgir 

munnmælasögum (Guðmundur Guðni Guðmundsson, 1970: 7). Í stuttu máli segir sagan 

frá Eyvindi Jónssyni og Höllu Jónsdóttur sem talið er að hafi lifað á hálendinu frá um 

1761-1785 sem þýðir að ef það er rétt hafi þau náð að halda þar lífi þrátt fyrir þær 

hryllilegu náttúruhamfarir sem dundu yfir landið í móðuharðindunum 1783-1785. Talið 

er að enginn íslenskur útilegumaður hafi lifað jafn lengi í óbyggðum og Eyvindur (Ólafur 

Briem, 1983: 33). Nánar verður fjallað um rannsóknir á Eyvindi í kafla 3. 

Samkvæmt vefsíðu Sagnagrunnsins2, kortlögðum gagnagrunni yfir helstu sagnir úr 

þjóðsagnasöfnum Íslands, eru að minnsta kosti 383 sagnir sem segja frá útilegumönnum 

á einn eða annan hátt. Í þeim birtast útilegumennirnir bæði sem aðal- og aukahlutverk. 

Til að ná utan um sagnaskiptinguna í söfnunum er birt hér tafla sem sýnir fjölda sagna 

innan hvers þjóðsagnasafns fyrir sig, sem inniheldur efnisorðið ‘útilegumenn’. 

                                                        
2
 Sagnagrunnur: http://www.sagnagrunnur.com = sjá einnig: Trausti Dagsson (2014). 

http://www.sagnagrunnur.com/
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Tafla 1. Skipting útilegumannasagna innan safna. 

Taflan sýnir að þrjú elstu og jafnframt stærstu þjóðsagnasöfnin innihalda flestar 

útilegumannasögur, en það er safn Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri 

(1862-1961) sem trónir á toppnum með tæplega helming sagnanna eða 44,9% af þeim 

383 sögnum sem skráðar eru inn á Sagnagrunninum. Safn Sigfúsar Sigfússonar (2. 

útgáfa), Íslenskar þjóðsögur og sagnir (1982-1993) sem er stærsta safnið og hefur verið 

gefið út í 16 bindum inniheldur 18,28% af útilegumannasögunum (2. útgáfa). Næst er 

það safn Ólafs Davíðssonar, Íslenzkar þjóðsögur (1978-1980) (1. útgáfa) sem inniheldur 

11,49% útilegumannasagna. Á næstu mynd má sjá mynd af dreifingu sögustaða 

útilegumannasagnanna yfir allt landið. 

172 

70 

44 
27 19 

8 8 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 

S K I P T I N G  Ú T I L EG U M A N N A SAG N A  I N N A N  SA F N A 
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Mynd 1. Dreifing sögustaða útilegumannasagna yfir landið. 

Fyrst um sinn virðist nokkuð jöfn dreifing sögustaða útilegumanna yfir allt landið en 

þegar betur er að gáð eru fæstir á Norðausturlandi og á Vestfjörðum. Norðurlandið og 

Suðurlandið geyma flestu sögustaðina en Vesturland og Austurland eru með nokkuð 

jafna dreifingu útilegumannasagnanna. 

Seint á 19. öld fóru nokkrir fræðimenn um landið m.a. til að kanna sannleikgsgildi 

sagnanna og mögulega sögustaði útilegumannasagna, enda eru mörg örnefni sögustaða 

dregin af útilegumönnum. Í þriðja kafla verður sagt frá ferðum sumra þessara manna og 

niðurstöðum þeirra ásamt öðrum rannsóknum sem fræðimenn hafa framkvæmt í 

sambandi við útilegumannasagnir á seinni öldum.  
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3 Rannsóknir á útilegumannasögum 

Í þessum kafla verður sagt frá niðurstöðum ýmissa fræðamanna á útilegumannasögum. Í 

fyrsta undirkafla verður lögð áhersla á rannsóknir á formi útilegumannasagna, en 

eðlilegast er að byrja með að segja frá rannsókn Þórunnar Valdimarsdóttur frá 1991 

varðandi greiningu og flokkun á útilegumannasögunum. Einnig verður sagt frá rannsókn 

Ragnheiðar H. Þórarinsdóttur um viðhorf byggðamanna til útilegumanna. Í öðrum 

undirkafla verður svo sagt frá könnunarferðum yfir öræfin sem farnar voru seint á 19. 

öld í þeim tilgangi að leita að útilegumannabúðum, og hvernig þær orsökuðu ritdeilur á 

milli nokkurra manna um sannleiksgildi sagnanna. Þriðja undirkafla er svotileinkaður 

rannsóknum á þekktasta útilegumanni Íslands, Fjalla-Eyvindi og konunni hans Höllu. Í 

kaflanum er stiklað á stóru um ferðalag þeirra á öræfunum og síðan verður varpað 

skýrara ljósi á líf þeirra með rannsókn Bjarkar Ingimundardóttur til hliðsjónar, sem 

inniheldur áður óséð skjöl um Fjalla-Eyvind og Höllu. Fjórði undirkafli og jafnframt 

síðasti kafli ritgerðar fjallar um rannsóknir á sögustöðum útilegumannasagna og 

yfirgefna bólstaði sem taldir eru hafa verið dvalarstaðir útilegumanna á einhverjum 

tímapunkti, þó listinn sé að sjálfsögðu ekki tæmandi.  

3.1 Greining og flokkun útilegumannasagna 

Þórunn Valdimarsdóttir rithöfundur og sagnfræðingur rannsakaði fyrst og fremst 

flokkun og greiningu útilegumannasagna úr þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar (Þórunn 

Valdimarsdóttir, 1991). Grunnurinn að rannsókninni var ítarleg flokkun sagnanna til að 

hafa yfirsýn yfir og geta greint þær frekar (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 2). 

Að mati Þórunnar eru tveir meginhópar útilegumannasagna: raunsæissögur (X) sem 

fjalla um raunverulega útilegumenn og ævintýralegar sögur (Y) sem fjalla um ævintýri og 

ástir byggðamanna og fjallbúa sem lifa eins og kóngar í fallegum, grónum dölum, þrátt 

fyrir að vera í útlegð (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 65). Hún segir raunsæissögur (X) 

endurspegla íslenskan veruleika og líklegt sé að margar þeirra segi frá raunverulegum 

atburðum sem voru nógu frásögufærandi til að berast á milli manna í munnmælum 

(Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 66). Fréttasögunum sem verða lýst hér á eftir, eru 

undirflokkur raunsæissagna en þær segja oft frá mönnum sem lenda illa í 

útilegumönnum, slasast og jafnvel deyja vegna þeirra (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 

68). Ævintýrasögurnar (Y) eru aðeins öðruvísi í formi. Þær segja oft frá sögum um hetjur 
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sem hrella byggðarfólk og sigra bardaga og eru lýsingarnar frekar ýktar. Í hræðilegustu 

sögunum eru fjallbúarnir gjarnan tröllslegir og í sumum þeirra eru þær jafnvel 

mannætur. Samkvæmt Þórunni er umhverfi þeirra lýst mjög drungalegu til að 

undirstrika ógn þeirra. Hún minnist einnig á að yfirnáttúruleg einkenni séu algeng innan 

ævintýrasagna. Þá eru fjallbúar gjarnan hugsanalestri og skyggnigáfu gæddir svo dæmi 

séu tekin (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 68). Þó að ævintýralegu sögurnar séu vissulega 

stílfærðar eru þær samt að hluta til raunverulegar, þar sem þær endurspegla 

hversdagslíf byggðafólks þó að frásagnirnar séu ýktar. Þær aðstæður sem láta 

byggðafólkið rekast á fjallbúa í sögunum, hvort sem um er að ræða X eða Y sagnir, eru 

einnig sömu aðstæður og í gerðist raunveruleikanum þegar fólk mætti útilegumönnum 

(Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 70). Þórunn segir að raunsæissögur og ævintýralegar 

sögur eigi það einnig sameiginlegt að vera hefðbundnar í sniði og vera jarðbundnar. 

Helsti munurinn á þeim er að raunsæissögurnar eru stuttar og lítið skreyttar eins og 

raunverulegir, hversdagslegir atburðir eru gjarnan. Hins vegar fær hugmyndin um 

fulllkominn heim að njóta sín í ævintýralegu sögunum (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 

71). 

Eins og gefið var í skyn að ofan flokkar Þórunn útilegumannasagnirnar m.a. eftir 

söguþræði frá A-D. Flokkur A inniheldur háskasögur (30 raunsæjar og 20 ævintýralegar), 

flokkur B inniheldur áðurnefndar fréttasögur (25), flokkur C inniheldur kaupmannasögur 

(7) sem fjalla um samskipti kaupmanna og fjallabúa. (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 8). 

D flokkur inniheldur ástarsögur (90) (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 7). Hún skiptir 

þessum flokkum í undirflokka frá 1-5, og undir þeim setur hún enn fleiri undirflokka frá 

a-d. Stærstu og vinsælustu sögurnar eru í flokki A og D. Ástæðuna fyrir vinsældum þeirra 

sagna telur Þórunn vera þá að sagnir um háska, ástir, hættu og spennu veki sérstakan 

áhuga hjá lesendum. Fréttasögurnar segja frá útilegumönnum sem hafa sést á 

einhverjum slóðum og vekja þannig ótta hjá lesendum. 

Um uppruna þjóðsagna um útilegumenn bendir Þórunn á að í fornbókmenntum, þar 

sem minnst er á útilegumenn, má sjá grunneinkenni sem sjá má löngu síðar í 

þjóðsagnaheiminum (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 54). Hún segir að sögur um 

skógarmenn í Noregi megi finna í Íslendingasögunum og að í Grettis sögu séu sterk 

grunneinkenni þjóðsagna, eins og sögur um gróna dali í óbyggðum. Eitt grunneinkenni 
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kaupmannasagna og ástarsagna, þ.e. hugmyndin um betra líf á fjöllum, birtist einmitt í 

Grettis sögu (Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 55). Þar segir í kafla 61:  

Grettir fór þar til er hann fann dal í jöklinum [...] sá þá fagrar hlíðar grasi vaxnar og 

smákjörr; þar voru hverar, og þótti honum sem jarðhitar mundu valda, er eigi 

luktust saman jöklarnir yfir dalnum [...] þótti honum ótal, hve margur sauður þar 

var í dalnum; það fé var miklu betra og feitara en hann hefði þvílíkt séð.  

(Guðni Jónsson VII, 1964:199-201) 

Að mati Þórunnar Valdimarsdóttur tengdu Íslendingar betur við ævintýri um 

fjallabúa heldur en ævintýri um kónga og drottningar í evrópskum löndum enda hefur 

það verið talsvert fjarlægur hugarheimur fyrir fólk gamla bændasamfélagsins (Þórunn 

Valdimarsdóttir, 1991: 58). 

Birtingarmyndir útilegumanna í sögnunum voru greinilega á alla vegu, en hvernig 

leið fólki almennt gagnvart sakamönnum sem flúðu á fjöll? Með útilegumannasögurnar 

til hliðsjónar var viðhorf til útilegumanna bæði jákvætt og neikvætt. Eins og Þórunn 

skrifar, hafði fólk sem var úr sömu stétt og útilegumennirnir sem flúðu þá venjulega 

meiri samúð með þeim heldur en fólk úr öðrum stéttum á meðan ráðamenn sem réðu 

reglum og lögum landsins höfðu eðlilega frekar slæmt viðhorf gagnvart útilegumönnum 

(Þórunn Valdimarsdóttir, 1991: 72). Viðhorf gagnvart útilegumönnum hefur þó verið 

rannsakað nánar. Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, sagði frá rannsókn sinni í greininni 

„Útilegumenn, sagnir og sannindi“ frá 1997, þar sem hún greindi hvort 

útilegumannasögur gætu varpað ljósi á viðhorf og skoðanir fólks í íslenska 

bændasamfélaginu frá siðaskiptum til upphafs 20. aldar þegar útilegumannatrúin var að 

líða undir lok. Varðandi hlutverk sagnanna segir hún: „Sagnir af þessu tagi eru sjaldnast 

ætlaðar til skemmtunar eða afþreyingar, heldur frekar til fræðslu og til að viðhalda 

ákveðnum viðhorfum í þjóðfélaginu“. (Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 1997: 313). Nánar 

um hlutverk útilegumannasagna segir hún síðar í greininni: „stór hluti 

útilegumannasagnanna geta ekki flokkast öðruvísi en sem ævintýri, það er að segja 

langar frásagnir sem sagðar eru til skemmtunar, og lúta þar af leiðandi öðrum 

frásagnarlögmálum en sagnir“ (Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 1995: 315). 

Í grein sinni fer Ragnheiður yfir rúmlega 20 þjóðsagnasöfn í leit að 

útilegumannasögnum en aðalheimildir hennar eru, eins og hjá Þórunni Valdimarsdóttur, 

stærstu þjóðsagnasöfnin, þ.e. þeirra Jóns Árnasonar, Ólafs Davíðssonar og Sigfúsar 
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Sigfússonar. Hún segist hafa skráð u.þ.b. 600 sagnir sem hún skipti í þrjá flokka byggt á 

upplýsingum um umhverfi og samhengi sagnanna, upplýsingum um samskipti 

útilegumanna við byggðamenn og upplýsingum um sagnir sem skipta rannsóknina litlu 

máli þó að þær geti verið athyglisverðar (Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 1995: 316). 

Rannsókn Ragnheiðar sýndi fram á að mikill munur hafi verið á viðhorfi almennings 

gagnvart útilegumönnum sem höfðu framið afbrot á borð við blóðskömm, þ.e. sifjaspell, 

miðað við það hve margir voru teknir af lífi fyrir slík brot eftir setningu Stóradóms árið 

1564. Eins og Ragnheiður bendir á segja sögurnar oft frá mönnum sem „lenda í“ því að 

barna systur sínar og gerast útilegumenn til að forðast dóm fyrir það. Í því sambandi 

nefnir Ragnheiður eina sögu þar sem Brynjólfur biskup Sveinsson (1605-1675) tók einn 

slíkan afbrotamann undir sinn verndarvæng, sem undirstrikar umburðarlyndi biskupsins 

(Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 1995: 318). 

3.2 Deilur um sannleiksgildi útilegumannasagna á 19. öld 

Það má segja að fyrstu rannsóknir sem gerðar voru á sannleikgsgildi útilegumannasagna 

hafi verið í formi könnunarferða yfir hálendið til að sannreyna hvort fótur væri fyrir 

hugmyndum útilegumannatrúarinnar á 19. öld. Fyrr á öldum var óttinn við útilegumenn 

mjög mikill og fólk trúði því staðfastlega að á öræfum væru virkar útilegumannabyggðir 

og meðal áhrifa voru að á miðja 19. öld var stór hluti hálendis Íslands enn ókannaður 

(Jón Eyþórsson, 1949: 245). 

Björn Gunnlaugsson landmælingarmaður (1788-1876) var einn af þeim mönnum 

sem hafði sterkar efasemdir um tilvist þess konar útilegumannabyggða, og vildi sýna 

fram á að hugmyndir um þær stæðust ekki rök. Hann hélt því af stað í ferðalag um 

hálendið árin 1831-1843. Fram að því hafði enginn svo vitað sé til þorað jafn langt og 

hann fór. Fólk fórnaði jafnvel fé sínu frekar en að hætta sér lengra en það þorði til að 

endurheimta það, og skrifaði lélega fjárheimtu haustsins á þjófnað útilegumanna (Jón 

Eyþórsson, 1949: 245). Eftir ferðalag sitt gat Björn með góðum rökum sýnt fram á að 

engar virkar útilegumannabyggðir væru að finna á hálendinu og því væri ekkert þar að 

óttast (Ólafur Briem, 1983: 180). Hann tilkynnti niðurstöður sínar í grein sinni „Um 

stöðvar útilegumanna“ sem birtist í Íslending árið 1861, sem leiddi til ritdeilu sem stóð 
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yfir í nokkur ár3. Björn kallaði útilegumannatrú „hjátrú“ þó að hann viðurkenndi að til 

hafi verið raunverulegir útilegumenn, og nefnir Fjalla-Eyvind og Gretti í því samhengi. 

Hann greinir svo frá ferðalagi sínu yfir öræfin sem hann fór í þeim tilgangi að „eyða 

útilegumanna-trúnni“ því honum þótti hún smánarleg fyrir þjóðina (Björn 

Gunnlaugsson, 1861: 11). Björn nefnir staði sem talið var að finna mætti útilegumenn, 

eins og Þórisdal, Köldukvíslarbotn og Ódáðahraun, og segir að Grettir gæti hafa dvalist í 

Þórisdal eins og sögur um hann segja til um, en að það hafi þá verið áður en dalurinn 

varð jöklum þakinn. Að hans mati væri hins vegar útilokað að menn gætu lifað af í 

Ódáðahrauni og á Köldukvíslarbotnum, einfaldlega vegna lélegra lífsskilyrða sem 

náttúrulegt umhverfi staðanna byði upp á (Björn Gunnlaugsson, 1861: 13). 

Í lok greinarinnar tekur Björn saman það sem útilegumenn þyrftu að hafa til haga til 

að komast af í stöðugum útilegumannabyggðum: Almennilegt húsaskjól, aðgangur að 

eldiviði og mat og aðstöðu til að halda fé ásamt fóðri fyrir dýrin (Björn Gunnlaugsson, 

1861: 12). Björn benti einnig á að eftir því sem byggð væri stærri, því meira áberandi 

væri hún svo útilegumenn hefðu ekki grætt neitt á því að halda sig margir saman í 

leyndri byggð eins og útilegumannatrúin gerði ráð fyrir að þeir gerðu (Björn 

Gunnlaugsson, 1861: 13). Eins og áður sagði vonaðist Björn til þess að með grein sinni 

gæti hann loksins sýnt fólki fram á að það þyrfti ekki að óttast það að rekast á 

útilegumannabyggðir á hálendinu; óttinn væri einfaldlega ekki á rökum reistum. 

Ekki voru allir sammála niðurstöðu Björns. Hákon Espólín (1801-1885) til dæmis lét 

sér ekki segjast um þetta og birti andsvar sitt, greinina „Að austan“ í Norðanfara árið 

1862: Þar lýsir hann efasemdum sínum varðandi fullyrðingar Björns um náttúrulegt 

umhverfi staðanna sem hann ferðaðist á t.d. hvað varðar gróðurfar og jökladreifingu 

(Hákon Espólín, 1862: 84-85). Til að styðja staðhæfingar sínar um að þarna gætu víst 

hafa þrifist heilu útilegumannabyggðirnar þuldi Hákon upp nokkrar sögur um menn sem 

höfðu lent í ýmis konar útistöðum við útilegumenn, sem átti vissulega að hafa átt sér 

stað nokkrum árum áður.4 Í greininni spyr hann hvernig hægt sé að afsanna þessar sögur 

(Hákon Espólín, 1862: 85). Björn Gunnlaugsson fann sig knúinn til að svara þessu 

                                                        
3
 Ath: Á þessum tíma var eitt ár í útgáfu á Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri I og II eftir Jón Árnason. 

4 Þetta eru sögur um útilegumenn eins og þær sem voru að birtast í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar á 
þessum tíma. 
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mótsvari Hákons með frekari rökum þó svo hann segðist skilja hvers vegna 

útilegumannatrúin lifði góðu lífi í íslensku samfélagi:  

Því vitlausari og fjörugri útilegumannasögurnar eru, því skemmtilegri eru þær, svo 

fólk hefur gaman af þeim, og jeg líka. Þessi skemmtun er sálin í útilegumannatrúnni, 

og sú sál er ódauðleg, því þjóðarinnar skáldskaparandi hreyfir sig í henni. Það er því 

ekki furða, þó útilegumannatrúin sé lífseig. (Björn Gunnlaugsson, 1862: 167) 

Þremur árum síðar svaraði séra Sigurður Gunnarsson þjóðsagnasafnari5 (1812-1878) 

einnig grein Hákonar, með grein sinni „Um útilegu-þjófa“ sem birtist í Norðanfara árið 

1865: Þar velti Sigurður því fyrir sér hvort Hákon hafi nokkurn tímann svo mikið sem 

heyrt um þessa staði sem hann virtist fullviss um að væru lifandi útilegumannabyggðir, 

því að áliti Sigurðar endurspegluðu skoðanir Hákons einungis fáfræði á þeim ólífvænlegu 

aðstæðum sem óbyggðirnar buðu upp á (Sigurður Gunnarsson, 1865: 30). Sigurður segir 

rök Hákons ónýt, fyrst og fremst vegna þess að þau byggðu að mestu leyti á eigin hjátrú. 

Sjálfur sagðist Sigurður byggja rök sín á eigin þekkingu á öræfunum, sem og frásögnum 

virtra manna sem höfðu sannarlega ferðast um þau. Hann sagði m.a. að 

könnunarferðirnar hafi leitt í ljós að með hækkandi landslagi og kólnandi loftslagi fari 

lífverum fækkandi. Þar sem gras fyndist ekki, væri ekkert annað líf til staðar (Sigurður 

Gunnarsson, 1865: 31). Augljóst var að heilu útilegumannabyggðir með öllu því sem 

maðurinn þarf sér til lífsviðurværis gæti ekki þrifist á öræfunum (Sigurður Gunnarsson, 

1865: 31). 

Þar með lauk ritdeilum á milli þessara þriggja manna um miðbik 19. aldar en Halldór 

Laxness (1902-1998) minntist rannsókn Björns miklu seinna í grein sinni „Lítil samantekt 

um útilegumenn“ sem birtist í Tímariti Máls og menningar árið 1949:  

Björn þóttist á landmælíngarferðum sínum hafa geingið úr skugga um að ekki væru 

til í landinu bygðir útilegumanna, og taldi að svo hefði ekki heldur verið fyr á tímum, 

og studdi þá skoðun sína með skynsamlegum rökum, en mér til efs að hann hafi 

sannfært marga; menn trúa ekki ævinlega því sem er skynsamlegt, heldur hinu sem 

þeir vilja trúa eða hafa verið vandir við að trúa. (Halldór Laxness, 1949: 86) 

Halldór sagði ljóst að útilegumannatrúin hafi verið mjög rótgróin í þjóðfélaginu fyrr 

öldum og ólíklegt að hún myndi hverfa úr því, hvað sem skynsamlegar rökfærslur virtra 

                                                        
5 Um aðild Sigurðar Gunnarssonar að þjóðsagnasöfnun, sjá: Werth. (2015). 
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og viturra manna myndu reyna að slökkva á trúarneista almennings (Halldór Laxness, 

1949: 86). Ef marka má orð Hallórs lifði útilegumannatrúin lengur en aðrir gerðu ráð 

fyrir. Jón Þorkelsson sagði í formála sínum sem birtist í þjóðsagnasafni hans, Þjóðsögur 

og munnmæli, árið 1899, að hann hafi ákveðið að sleppa því að setja ævintýri í safnið og 

tekur sérstaklega fram útilegumannasögur og tröllasögur í því samhengi, þar sem 

honum þótti trúin á þær vera að deyja út hér á landi (Jón Þorkelsson, 1956:6). Einnig 

segir Sigurður Nordal að útilegumannatrúin hafi þegar verið á undanhaldi þegar Jón 

Árnason og Magnús Grímsson (1825-1860) gáfu út kverið Íslenzk æfintýri árið 1852 

(Sigurður Nordal I, 1971-73:XXVII). 

Ljóst var að eftir ritdeilurnar heyrðust áfram sögur af útilegumönnum í munnlegri 

hefð og meira að segja á líftíma Halldórs mátti enn finna keiminn af þeim, eins og hann 

sagði sjálfur. Eins og Halldór segir þá voru sögurnar á þessum tíma um Gretti og Fjalla-

Eyvind reglulega teknar sem dæmi um alvöru útilegumenn, til þess að staðfesta tilveru 

þeirra, ef tal milli manna barst að sannleiksgildi útilegumannasagnanna (Halldór 

Laxness, 1949: 87). Þau rök voru þó ekki ónýt, að minnsta kosti ekki hvað Fjalla-Eyvind 

varðar, því til eru ýmis konar skjalfest gögn sem staðfesta tilveru hans og útlegu. Fjallað 

verður um rannsóknir á honum og konu hans Höllu Jónsdóttur í næsta undirkafla. 

3.3 Vitnisburður um Fjalla-Eyvind og Höllu  

Ljóst er að um útilegumennina Fjalla-Eyvind og Höllu eru til skjöl sem renna stoðum 

undir raunverulega tilveru þeirra og verður hér stiklað á stóru um þær upplýsingar sem 

fræðimenn hafa lagt fram um ferðalag þeirra um óbyggðir Íslands. 

Ólafur Briem rakti slóðir þeirra mestmegnis eftir munnmælasögum, og skrifaði um 

þær í bók sinni Útilegumenn og auðar tóttir sem kom út árið 1983. (Sjá einnig: Þorvaldur 

Thoroddsen, 1883:20-108). Eins og Ólafur Briem segir hét Fjalla-Eyvindur Eyvindur 

Jónsson og fæddist í Hrunamannahreppi árið 1714 en fluttist síðar í Flóa (Ólafur Briem, 

1983: 28). Árið 1746 var hann fyrst eftirlýstur á Alþingi fyrir þjófnað. Líklegt er að hann 

hafi þá farið til Vestfjarða og hafið sambúð með Höllu Jónsdóttur (1720-?) sem var ekkja 

á Hrafnsfjarðareyri í Jökulfjörðum. Samvæmt Ólafi Briem er kver í Þjóðskjalasafni Íslands 

sem heitir Tiptunarhússtollabók 1760-17676 þar sem Eyvindur Jónsson er titlaður bóndi 

                                                        
6
 Greinin um Hrafnsfjarðareyri er prentuð í Ársriti Sögufélags Ísfirðinga XIV, frá bls. 134. 



23 

á Hrafnsfjarðareyri og er það eina skjalið sem vitað er um sem staðfestir veru hans þar. 

Eyvindur og Halla bjuggu þar saman í þónokkur ár, þangað til þau flúðu saman í útlegð, 

sem talið er hafa verið árið 1761 samkvæmt vitnisburði Arnesar Pálssonar (1719-1805) 

sem sagði: „Þegar hann strauk þaðan ásamt Abraham Sveinssyni, vildu þeir fá mig með 

sér, hvað ég vildi ei samþykkja og mætti þar fyrir illu hjá þeim samt fékk það ör í þeim 

viðskiptum, er ég ber á vinstra fæti“ (Ólafur Briem, 1983: 28). (Sjá einnig: Gísli 

Konráðsson, 1936:113-140). Þó er ekki vitað hvað það var sem hvatti þau til að flýja frá 

Hrafnsfjarðareyri. 

Eins og Ólafur bendir á var fyrst talað um Eyvind og Höllu sem „útilegumenn“ í 

skjölum þegar Árnesingar boluðu þeim í burt undan Arnarfellsjökli haustið 1762 en þá 

færðu þau sig aftur til Vestfjarða og veturinn eftir það til Strandasýslu. Veturinn eftir 

dvöl þeirra í Strandasýslu fann svo Sigurður Sigurðsson (1726-1798) sýslumaður þau í 

Ísafjarðarsýslu og árið 1763 voru þau dæmd í héraðsrétti af Halldóri Jakobssyni, 

sýslumanni í Strandasýslu, til ævilangrar hegningarhúsvistar og húðstroku (Ólafur Briem, 

1983: 30). Það kom reyndar ekki til þess að þau þurftu að horfast í augu við þennan 

miskunnarlausa dóm sinn, m.a. vegna þess að Halldór sýslumaður (1735-1810) sem átti 

að hafa þau í gæslu hjá sér, var heldur kærulaus með það. Eyvindur var eins og 

annarhver vinnumaður hjá Halldóri og eftir stutta dvöl nýttu Eyvindur og Halla tækifærið 

og stungu af. Sumarið 1765 voru þau svo bæði eftirlýst af Alþingi. Haustið sama ár hittu 

þau Hans Wíum (1715-1788) sýslumann í Múlasýslu sem lét þau fá vegabréf sem gerði 

þeim kleift að fara um norðurhluta sýslunnar. Fóru þau þá norður í Þingeyjarsýslu 

sumarið 1766 en dvöldu á sitthvorum staðnum, Eyvindur á Svalbarði í Þistilfirði en Halla 

á Sauðanesi (Ólafur Briem, 1983: 31). Ári síðar voru þau aftur farin á kreik og spyrst ekki 

til þeirra fyrr en fimm árum seinna þegar Einar Brynjólfsson fann þau árið 1772 við 

Hreysiskvísl fyrir austan Þjórsá norður undir Sprengisandi, en talið er að áður en þau hafi 

farið þangað hafi þau haldið sig í Hvannalindum og Eyvindarveri. Einar fór með þau til 

hreppstjórans á Mývatni en Eyvindur strauk þaðan eftir skamman tíma án Höllu og sótti 

þá hluti í þeirra eigu sem urðu eftir í hreysinu við Hreysiskvísl. Það er því líklegt að hann 

hafi verið staðráðinn í því að halda áfram lífi sínu á fjöllum. Þegar Ólafur Briem skrifaði 

bók sína sagðist hann ekki hafa fundið fleiri skjalfestar heimildir um útilegu Eyvindar og 

Höllu, en samkvæmt munnmælum var talið að Eyvindur hefði næst hafst við í 

Herðubreiðarlindum einsamall. Að vísu segir hann að Jón Espólín (1769-1836) í Árbókum 
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sínum frá 1775 að Björn Bjarnason úr Böðvarsdal hafi handtekið þau á ótilgreindum stað 

áður en Einar Brynjólfsson fann þau við Hreysiskvísl. Sé það satt, sem er ekki víst, myndi 

það staðfesta það að Eyvindur og Halla hafi náð saman aftur eftir aðskilnaðinn árið 1766 

(Ólafur Briem, 1983: 31). 

Það er ómögulegt að segja til um hvernig restin af ævi Eyvindar og Höllu hafi verið, 

um það eru ekki til nein staðfest gögn samkvæmt Ólafi (Ólafur Briem, 1983: 32). 

Munnmælin um þau lifðu þó áfram. Mismunandi sögur segja hvernig þau héldu aftur til 

Hrafnsfjarðareyrar og fengu að lifa þar frjáls til æviloka. Það væri mjög sérstakt ef þau 

fengu að gera það, en í kafla 77 í Grettis sögu er fyrst talað um gamla óskráða reglu sem 

kvað á um að fólk væri frjálst eftir 20 ár í útlegð (Ólafur Briem, 1983: 33). (Sjá einnig: 

Guðni Jónsson VII, 1964:244-245). Ef einhvern tímann var farið eftir þessari óskráðu 

reglu hefur fólk líklega ekki búist við því að einhver myndi ná að lifa af svona langan tíma 

í útlegð. Ekkert er þó vitað um dánarár Eyvindar né Höllu, og því síður vitað nokkuð um 

legstaði þeirra, sem deilt er á um. Menn segja ýmist að grafir þeirra séu á 

Hrafnsfjarðareyri eða í Grunnavík (Ólafur Briem, 1983: 33). 

Margir telja að Eyvindur og Halla hafi verið í útlegð í um 15 ár, þ.e. frá 1761 ef það 

reynist rétt, en ekki mikið lengur en til 1775 (Ólafur Briem, 1983: 32). Eins og Ólafur 

segir er Eyvindur eini íslenski útilegumaðurinn sem vitað er um sem hefur lifað jafn lengi 

í óbyggðum eins og skráð gögn bera vitni af (Ólafur Briem, 1983: 33), en þó eru ekki allir 

sammála um hversu lengi hann var í útlegð (Þorsteinn Bjarnason, 1940:91-96). Hann 

bætir við að þau hreysi sem fundist hafa verið og eru talin vera smíð Eyvindar bera þó 

þess merki að hann hefur kunnað vel til verkanna og vitað hvernig ætti að búa til að 

komast yfir veturinn við jöklana. Um fleiri íverustaði þeirra og hreysi verður fjallað nánar 

í næsta undirkafla. 

Ólafur Briem er ekki sá eini sem hefur legið yfir skjölum um Fjalla-Eyvind á síðustu 

áratugum. Björk Ingimundardóttir sagnfræðingur hefur nýlega komist í áður óþekkt skjöl 

um Eyvind sem varpar frekari ljósi um ferðir og raunir hans og Höllu í útlegð. Hún birti 

upplýsingarnar úr skjölunum í grein sinni „Nýjar frásagnir af Fjalla-Eyvindi“ (2011). 

Skjölin eru aðallega frá yfirheyrslum yfir Eyvindi og Höllu frá því að Eyvindur var fyrst 

eftirlýstur af Alþingi árið 1746 og þá var útliti og hegðun þeirra lýst af Brynjólfi 

sýslumanni. Svona lýsti hann Eyvindi:  
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Er með liðum að neðan, toginleitur og einleitur, nokkuð þykkvari neðri en efri vör, 

fótagrannur, mjúkmáll og geðgóður, hirtinn og hreinlátur, reykir lítið tóbak, þá 

býðst, hagtækari á tré en járn, góður vinnumaður og liðugur til smá vika, lítt lesandi 

en óskrifandi, raular gjarnan fyrir munni sér kvæða-eður rímuerindi, þó afbakað. 

(Björk Ingimundardóttir, 2011: 105) 

Eins og Björk sýnir voru Eyvindur og Halla bæði eftirlýst af Jóni Jónssyni sýslumanni í 

Strandasýslu árið 1765, en þá var lýsingin á Eyvindi mjög svipuð fyrri lýsingu Brynjólfs:  

Hann er grannvaxinn, með stærri mönnum, útlimastór, nær glóbjartur á hár, sem er 

með liðum að neðan, bólugrafinn, toginleitur, nokkuð þykkari efri en neðri vör, 

mjúkmáll og geðþýður, hirtinn og hreinlátur, reykir mikið tóbak, hæglátur í 

umgengni, blíðmæltur og góður vinnumaður, hagur á tré og járn, líttlesandi, 

óskrifandi, raular oft fyrir munni sér rímuerindi, oftast afbakað. (Björk 

Ingimundardóttir, 2011: 105) 

Lýsing Jóns á Höllu hljóðar svo:  

Halla er lág og fattvaxin, mjög dimmlituð í andliti og höndum, skoleygð og 

brúnaþung, opinmynnt, langleit og mjög svipill og ógeðsleg, dökk á hár, smáhent og 

grannhent, ólesandi, brúkar ekkert tóbak. (Björk Ingimundardóttir, 2011: 105). 

Björk segir að árið 1764 hafi Sigurður Eiríksson prestur sagt að um haustið 1764 hafi 

Eyvindur og Halla líklega komið til sín. Hann tekur þó ekki undir útlitslýsingu Jóns 

Jónssonar á Höllu og finnst hún sjáanlega ekki jafn svipill og ógeðsleg og Jóni þótti hún 

vera:  

Hinir aðrir þingmenn, sem hér nálægir eru, segja, að sér sýnist lýsingin ekki vera ólík 

þeirri persónu, sem hér að framan er umtalað og á umferð á þessari sýslu nefndi sig 

Jón Jónsson. En hvað lýsing Höllu áhrærir, segja þeir, að jafnvel þó hún ekki að öllu 

leyti sé lík þeirri kvenpersónu, sem áður er umtalað og sig nefndi og nefnir Guðrúnu 

Jónsdóttur, sé hún þó ekki að öllu leyti henni ólík. (Björk Ingimundardóttir, 2011: 

116) 

Björk segir svo frá fleiri skjölum og sýnir bréf sem voru skrifuð til amtmanns úr 

Strandasýslu árið 1763 sem geyma nákvæmar heimildir um það þegar Eyvindur, Halla og 

Abraham Sveinsson, annar útilegumaður, voru gripin við bæli í Drangavík (Björk 

Ingimundardóttir, 2011: 108). Þar er sagt frá því þegar Halldór Jakobsson sýslumaður fór 

ásamt nokkrum fylgdarmönnum sínum frá Munaðarnesi til Drangavíkur og hvernig þeir 

tóku sér nokkra daga til að nálgast það sem virtist vera híbýli þjófa. Þegar Halldór og 

fylgdarmennirnir komu að bælinu voru þjófarnir á bak og burt en þau skildu eftir sig 

hálfbrotinn kofa sem er lýst þannig:  
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Ofan fjallið eina gjá nema eitt gil öðru megin norðan til, þar við í miðju bjarginu er 

ein gnípa, á hverri kofinn stóð, bjargið að neðan er þverhnípt, víst 12 faðmar, en að 

ofan víst 15. Norðan til úr gilinu er eitt einstíg yfir á þessa gnípu, en brött fjallshlíð 

neðan bjargið. Álitum vér ógjörning í þeim stað þjófana vinna nema með byssum, 

einkum þar þeir höfðu fyllt svo vel hillurnar sem kofann með stórar 

lausagrjóthrúgur sér til varnar, en ekki varð neins staðar að á þá grjóti kastað. (Björk 

Ingimundardóttir, 2011: 109) 

Ótilgreind ástæða varð til þess að leitarmenn gerðu sérstaka leit að líki barns sem 

fannst svo á milli tveggja kletta, en það var andvana drengur sem búið var að klæða í 

mosalitaðan lepp. Töldu mennirnir að barnið hafi fæðst fullburða en dáið rétt eftir 

fæðingu (Björk Ingimundardóttir, 2011: 110). 

Björk bendir á að samkvæmt Grímsstaðaannál voru Eyvindur og Abraham teknir á 

Dröngum í Trékyllisvík stuttu eftir páska (Björk Ingimundardóttir, 2011: 110). Hún segir 

svo frá því þegar réttarhöld hófust yfir Eyvindi og Höllu þann 7. maí árið 1763 á 

Hrófbergi í Steingrímsfirði en þau voru sökuð um dulsmál og ófrómleika (Björk 

Ingimundardóttir, 2011: 111). Á skjölunum úr yfirheyrslunni stendur að Halla hafi sagt 

að hún hafi verið ólétt og ferðast frá Felli í Kollafirði, sem var aðsetur sýslumanns, til 

Skjaldbjarnavíkur fyrir norðan. Hún sagði einnig að Abraham Sveinsson hefði verið með 

henni í för en Eyvindur komið til þeirra síðar. Þaðan hafi þau farið öll þrjú yfir í 

Trékyllisvík og suður í dali og endað á Hveravöllum í Húnavatnssýslu. Ekki er vitað hvort 

þau áttu við Dali eða dali í Húnavatnssýslu, en þetta staðfestir að Eyvindur og Halla hafi 

komið á Hveravelli sem áður hafði aðeins verið minnst á í munnmælum (Björk 

Ingimundardóttir, 2011: 11). Skjölin segja einnig að Halla hafi neitað því að hafa stolið 

fjár, en sagði að Abraham hefði tekið hross fyrir sunnan dalina og þau hafi lifað á álftum, 

grösum og silung til að komast af. Eftir því sem leið á meðgönguna varð hún veikari og 

reyndi að fá að komast inn hjá einhverjum en það gekk ekki eftir óskum. Bæjarfólk á 

Dröngum, Ófeigsfirði og Reykjarfirði hafði þó veitt þeim einhvern matarforða. Barnið 

hefði svo fæðst á föstudegi í síðustu viku góu, eða þann 18. mars og látist í hádegisbilinu 

á sunnudeginum eftir það (Björk Ingimundardóttir, 2011: 11). Hún bætir því við að 

Eyvindur hefði nefnt drenginn Bjarna og skírt hann í köldu vatni. Eftir lát barnsins hafi 

hann síðan ætlað að biðja Grím bónda á Dröngum um að fá að grafa drenginn þar. 

Björk segir að í yfirheyrslu Eyvindar megi sjá að hann hafi rakið ferðir sínar líkt og 

Halla, og voru ferðalýsingar þeirra samkvæmar. Varðandi barn þeirra sagði hann að 
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Grímur bóndi á Dröngum hafði ekki getað lofað honum að grafa það hjá sér, svo 

Eyvindur hafði þá ætlað sér að grafa það í Reykjarfirði en geymdi það á meðan þar sem 

Halldór og hans menn fundu það (Björk Ingimundardóttir, 2011: 112). Björk skoðar næst 

orð Brynjólfs Guðmundssonar á Heydalsá sem var verjandi Eyvindar og Höllu í 

dómsmálinum, en hann vildi að þau yrðu sýknuð af því að hafa valdið dauða barnsins. 

Hann vildi einnig að Eyvindur yrði sýknaður af því að hafa tekið þátt í þjófnaði með 

Abraham, en í þessum réttarhöldum er Ólöf dóttir þeirra nefnd á nafn. Björk sýnir skjalið 

þar sem dómurinn yfir þeim var kveðinn þann 30. maí 1763 á Broddanesi en 

niðurstaðan var að: „ekki kunna að ansjást fyrir þær persónur, sem af forsómun, 

sérdeilis ásetningi eður illvilja í síns barns lífi sekar séu“ (Björk Ingimundardóttir, 2011: 

112). Engu að síður fengu þau dóm fyrir að hafa verið í slagtogi með Abrahami 

Sveinssyni og njóta þess sem hann stal, en einnig fyrir það að hafa ekki farið með 

andvana barn sitt í kirkjugarð. Dómurinn fyrir það hljóðar svo:  

Eyvindur Jónsson 59 ára að aldri skal missa sína húð í fangelsi ásamt Höllu konu 

hans fyrir játaða þjófnaðarmeðvitund hér í sýslu tilfallins sem og bæði þau erfiða í 

tugthúsinu sína lífstíð. Búslóð eiga þau öngva og kann því ei þar um að talast. (Björk 

Ingimundardóttir, 2011: 112)7 

Björk bætir við að þegar Eyvindur og Halla sóttu seinna um sakaruppgjöf var Halldór 

Jakobsson sýslumaður þeim mikill stuðningur en hann hafði áður verið áminntur fyrir að 

hafa ekki gætt þeirra sem skyldi eins og minnst var á að ofan (Björk Ingimundardóttir, 

2011: 113). Eins og Ólafur Briem fann Björk Ingimundardóttir ekki fleiri heimildir um 

Eyvind eftir að hann flúði frá Reykjahlíð árið 1772 en hún telur þó líklegt að Höllu hafi 

verið sleppt og hún farið ein á flakk, því ekki hafi verið hægt að sanna á hana sakirnar 

sem bornar voru á hana (Björk Ingimundardóttir, 2011: 117). Björk telur líklegt að 

Eyvindur hafi heyrt af því og farið og fundið hana og því sé mögulegt að þau hafi fengið 

að lifa út sína ævi í friði (Björk Ingimundardóttir, 2011: 117). 

Ljóst er að Eyvindur og Halla fóru víða í útlegð sinni og upplifðu í henni gríðarlega 

erfiðleika eins og skjölin sem Björk Ingimundardóttir komst í staðfesta. (Sjá einnig: 

„Fjalla-Eyvindur“, 1861:156-160). Sagan þeirra er raunsæ háska- og ástarsaga sem segir 

frá kaldhranalegum veruleika útilegumanna á Íslandi. Hún undirstrikar fremur að 

                                                        
7
 Villa í skjalinu: Eyvindur var 49 ára árið 1763. 
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mögulegt var fyrir menn að lifa af í óbyggðum, þvert á það sem Björn Gunnlaugsson 

fullyrti. Að komast af sem útilegumaður í óbyggðum á Íslandi var ákveðið þrekvirki, en 

Eyvindur Jónsson virðist hafa haft yfirburði á ýmis konar sviðum, enda fjölyrt um 

einstaka útsjónarsemi hans og smíðahæfileika.  

Síðasti kafli ritgerðarinnar segir einmitt frá þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar 

á ýmsum tegundum af bælum í óbyggðunum, sem sum eru talin hafa verið íverustaðir 

útilegumanna á einhverjum tímapunkti. Sumir þeirra líklegari en aðrir að hafa verið 

handverk Eyvinds. 

3.4 Rannsóknir á sögustöðum útilegumanna og rannsóknir sem tengjast þeim 

Í áðurnefndri bók hans Útilegumenn og auðar tóttir (2011) segir Ólafur Briem frá 

mögulegum íverustöðum útilegumanna á Íslandi og útskýrir hvort raunverulegar líkur 

séu á því að tiltekin hreysi hafi verið bólstaðir útilegumanna. Staðirnir eru þónokkrir og 

áherslan verður á þeim sem vekja mest athygli. 

Ólafur segir frá Surtshelli sem er á Hallmundarhrauni í Borgarfirði, og segir að hann 

samanstandi af Beinahelli og Vígishelli (Ólafur Briem, 1983: 37). Hann segir einnig frá því 

að árið 1903 fann Matthías Þórðarson fornleifafræðingur (1872-1959) leifar af 

fyrirhleðslu á milli hellanna tveggja sem hann var viss um að væri eftir útilegumenn 

(Ólafur Briem, 1983: 39). Í beinahelli fundust einnig mikið af eldgömlum beinum, en 

með árunum hefur þessi hrúga minnkað, m.a. vegna ferðamanna sem hafa tekið bein 

með sér úr hellinum. Í Vígishelli hafði Eggert Ólafsson (1726-1768) áður fundið einhvers 

konar verkfæri úr beini, og árið 1948 fann Halldór Laxness svo hluta af stórgripshnútu 

sem bar augljós merki eftir öxi (Ólafur Briem, 1983: 39-40). Ólafur segir frá því að í 

Surtshelli hafi einnig fundist tvö eldstæði sem virtust eins og skápar inni í veggjunum 

með hellu yfir og fyrir framan eldstæðin mátti sjá leifar af ösku. Einnig fundust dýrabein 

fyrir utan hleðsluna(Ólafur Briem, 1983: 37). 

Ólafur telur ólíklegt að menn hafi viljugir sest að í Surtshelli vegna þess hve myrkur 

hann er og aðgangur inn í hann ógreiður, en hann útilokar ekki að hluti af honum sé 

manngerður. Halldór Laxness minntist á að eldstæðin sem fundust í hellinum væru mun 

eldri en þau sem fólk notaði á Íslandi í seinni tíð og í kjölfarið lét hann aldursgreina 

stórgripshnútuna sem hann tók úr Vígishelli. Greiningin leiddi í ljós að aldur beinana 

væru um 1010 ára, þ.e. aðeins eldri en útilegumannatrú seinni aldar (Ólafur Briem, 
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1983: 39). Beinin sem og grjóthleðslan benda til þess að menn hafi komið að hellinum á 

fyrstu öldum Íslandsbyggðar en ekkert er hægt að fullyrða um það með vissu (Ólafur 

Briem, 1983: 40). 

Í botni Bjarnarfjarðar er svo ein tótt sem augljóst er að hafi verið íverustaður 

útilegumanns (Ólafur Briem, 1983: 64). Um hana er ekki getið neinsstaðar og því vissi 

enginn af henni fyrr en Eiríkur Guðmundsson fann hana um miðja 20. öld (Ólafur Briem, 

1983: 65). Tóttin er kofi sem var byggður meðfram vegg og klettur notaður sem annar 

langveggurinn. Þegar búið var að grafa kofann upp fundust þakleifar, tuskuleifar, 

eldstæði, botn af trédalli og fleiri hlutir sem staðfestu að manneskja hafi búið þarna, þá 

líklega útilegumaður miðað við staðsetningu kofans. Ólafur Briem bendir svo á að 

umhverfið í kringum kofann bjóði ekki upp á það að vera með landbúnað en nógu stutt 

er til sjós til að sækja sér matar, fyrir þann sem þarf að fara huldu höfði til að komast lífs 

af (Ólafur Briem, 1983: 65). 

Ólafur fer svo að skoða staði sem hafa verið tengdir við Fjalla-Eyvind. Eins og getið 

var um í kafla 2.3 voru Eyvindur og Halla handtekin í Strandasýslu árið 1763 eftir að 

Halla fæddi barn sem fannst látið á milli kletta. Kofatóttin í Bjarnarfjarðarbotni er 

staðsettur í Drangalandi, og Drangar er næsti bær þar við, Eyvindur og Halla voru 

handsömuð í Drangavík. Því er talið líklegt að kofinn hafi verið handverk Fjalla-Eyvinds 

eins og Eiríkur Guðmundsson giskaði á þegar hann rambaði á hann, þó ekki sé hægt að 

fullyrða það með vissu (Ólafur Briem, 1983: 67). 

Næsti staður sem menn hafa rætt um í sambandi við Eyvind er svokallaður 

Eyvindarkofi sem liggur vestan við hverasvæði á Hveravöllum (Ólafur Briem, 1983: 70). 

Ólafur segir að Eyvindarkofi á Hveravöllum sé í tveimur hlutum sem eru aðskildir með 

þykkjum vegg. Inni í tóttinni er mikið grjót og þykkt jarðlag en árið 1881 fannst tágakarfa 

í rústunum sem er athyglisvert í ljósi þess að áður en hún fannst var talað um að 

Eyvindur hefði haft mikla hæfileika til að ríða tágakörfur. Þessi tágakarfa er nú geymd á 

Byggðasafni Skagfirðinga í Glaumbæ en til er önnur karfa sem er á Þjóðminjasafni 

Íslands8 (Ólafur Briem, 1983: 71). (Sjá einnig: ,,Fjalla-Eyvindur, 1912:239). Austan við 

Eyvindarkofa er svo Eyvindarhver en sagt er að Fjalla-Eyvindur hafi hlaðið hann upp til 

að elda matinn sinn (Ólafur Briem, 1983: 71). Þegar Ólafur Briem fór sjálfur á staðinn leit 
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 Sarpur. Tágakarfa 
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Eyvindarhver út eins og hringur sem var hlaðinn úr stórum seinum. Inni í honum var 

grjótbotn þar sem hveravatn sullaðist inn á milli steinanna. 

Í þessu sambandi er svo nauðsynlegt er að minnast á óbyggðirnar í Ódáðahrauni en 

það er einmitt svæðið sem menn gerðu ráð fyrir fjölda útilegumanna samkvæmt 

útilegumannatrúnni fyrr á öldum (Ólafur Briem, 1983: 172). Samkvæmt Ólafi er 

sannleikurinn um Ódáðahraun hins vegar sá að ólíklegt sé að margir raunverulegir 

útilegumenn hafi dvalist þar til lengri tíma litið, að minnsta kosti ekki jafn margir og 

hugarórar Íslendinga gerðu ráð fyrir (Ólafur Briem, 1983: 172). (Sjá einnig: Sigurður 

Hreiðar Hreiðarsson, 1964:11-13). Ólafur segir þó að vitað sé að Guðmundur Jónsson 

hafi haldist við í Þingeyjarsýslu þrjú til fjögur sumur á 17. öld, og jafnvel hafi hann 

stundum verið í norðurjaðri hraunsins. Ólafur nefnir svo Árna Jónsson sem virðist hafa 

verið þarna með tveimur ónefndum þjófum í ónefndum helli í Bárðadal á 18. öld. Að 

sjálfsögðu kom Fjalla-Eyvindur einnig við á Herðubreiðarlindum en mögulega ekki lengur 

en hluta úr vetri. Ólafur talar um hreysi, staðsett við Lindá, sem kallast Eyvindarkofi 

(Ólafur Briem, 1983: 78) og virðist hafa verið notað fyrir skammtímadvöl (Ólafur Briem, 

1983: 77). (Sjá einnig: „Könnuð fjöll“, 1879:72-76).  

Ofangreind upptalning á tóftum sem mögulega hafa verið bólstaðir útilegumanna á 

einhverjum tímapunkti er ekki tæmandi, eins og bent var á hér ofar. Til eru fleiri staðir 

og tóftir sem tengd hafa verið við útilegumenn, en á þeim verða ekki gerð frekari skil 

hér. Athyglisvert er þó hversu margir staðir eru eignaðir Fjalla-Eyvindi, hvort sem er það 

er einungis að nafninu til, eða taldar líkur á að hann hafi hreinlega byggt tiltekin hreysi. 

Ég ætla ekki að draga frekari ályktun af því hvað sé satt í þeim efnum og þær 

niðurstöður fræðimanna duga, sem þegar hafa verið kynntar, svo hér með lýkur þessum 

kafla. 
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4 Lokaorð 

Ljóst er að útilegumannasagnir á Íslandi hafa verið rannsakaðar frá ýmsum hliðum í 

gegnum árin. Til að byrja með voru rannsóknirnar í formi könnunarferða til að 

sannreyna hvort til væru raunverulega útilegumannabyggðir á öræfunum. Björn 

Gunnlaugsson (sjá kafla 3.2) komst að þeirri niðurstöðu eftir landmælingarferði sínar að 

svo væri ekki og vildi láta það duga til að útrýma útilegumannatrúnni, sem greinilega 

dvínaði svo hægt og rólega upp úr 20. öldinni, eins og sést í þjóðsagnasöfnum. Hvort 

Björn hafi haft áhrif á dvínun útilegumannatrúarinnar hefur greinilega verið umdeilt, en 

ljóst er að hún var að líða undir lok um miðja 20. öld þegar Halldór Laxness skrifar um 

hana árið 1949. Líklegt er þó að tíðarandi og aðrar samfélagslegar umbreytingar eigi þar 

hlut að máli. Upp úr miðri 20. öld hafa fundist yfirgefnar kofarústir, manngerðar hleðslur 

og munir á vissum stöðum á Íslandi þar sem enginn ætti að komast lífs af, að minnsta 

kosti ekki til lengri tíma litið. Niðurstöður t.d. Ólafs Briem og Bjarkar Ingimundardóttur 

styðja þó niðurstöðu Björns um að útilegumenn hafa þurft að vera mikið á ferðinni til að 

nást ekki, og ljóst er að tóftirnar sem hafa fundist og eru nefndar í þessari ritgerð hafa 

líklega verið yfirgefnar eftir skammtímadvöl þeirra útilegumanna sem þar voru, og 

aðeins örfáir þeirra haldið sig saman á einum stað.  

Megináherslan í rannsóknum á útilegumannasögum virðast hafa breyst yfir tíma, frá 

því að velta fyrir sér sannleiksgildi sagnanna yfir í það að skoða leifar og skjöl sem renna 

frekari stoðum undir raunverulega tilveru þeirra og lifnaðarhætti, eins og fræðimenn 

seinni hluta 20. aldar gerðu. Bókmenntafræðilegt sjónarhorn útilegumannasagna hefur 

þó greinilega verið áhersla ýmissa fræðimanna í lengri tíma. Fræðimenn eru enn að 

velta fyrir sér ýmsum hliðum á bókmenntafræðilega sjónarmiðinu og má áætla að 

margar hliðar séu enn ókannaðar. Í gegnum heimildaöflun mína hefði mér t.d. þótt 

áhugavert að rekast á heimildir um útilegumenn eða útilegumannasagnir þar sem 

áhersla er lögð á útilegukonur og viðhorf bæði byggðafólks og yfirvalda til þeirra. Þó vil 

ég taka fram að mín upplifun af sögunni um Fjalla-Eyvind sé sú að hún sé jafn mikið saga 

Höllu og saga Eyvindar.  

 

____________________________________ 

Írena Líf Styrkársdóttir
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