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Ágrip af innihaldi ritgerðarinnar 

Ritgerð þessi er um fjallskil Miðfirðinga. Staðháttum í Miðfirði og Vestur-

Húnavatnssýslu er lýst og sérstaklega fjallað um heiðalönd Miðfirðinga, Húksheiði, 

Núpsheiði og Aðalbólsheiði. Gert er lauslega grein fyrir þróun fjallskila á Íslandi frá 

upphafi byggðar til loka tuttugustu aldar, en með áherslu á Vestur-Húnavatnssýslu og 

Miðfjörð. Farið er yfir skipulag fjallskila á tuttugustu öld ásamt helstu atriðum í 

tengslum við framkvæmd þeirra. Lýst er útbúnaði gangnamanna, aðstæðum á heiðunum 

og dregin upp mynd af ýmsum venjum tengdum gangnaferðum Miðfirðinga. Að lokum 

er komið inn á samskipti Miðfirðinga og Borgfirðinga í tengslum við fjallskil, lýst 

réttarstörfum á Réttarvatnstanga og fjallað aðeins um girðingar á milli héraða.  

 Um leið og fjallskil Miðfirðinga eru útskýrð sem slík er lýst ýmsum þáttum sem 

snertu framkvæmd þeirra. Einnig er reynt að draga fram hvort og þá hvaða breytingar 

urðu á þeim á tuttugustu öld, því á sama tíma urðu miklar breytingar á búskaparháttum 

íslensku þjóðarinnar. 

Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst bæði við skriflegar heimildir sem og 

munnlegar. Viðtöl voru tekin við sex Miðfirðinga sem hafa mikla reynslu af 

gangnaferðum og eru þau aðgengileg í Miðstöð munnlegrar sögu sem hefur aðsetur í 

Landsbókasafni Íslands-Háskólabókasafni. Með því að nota bæði fjallskilareglugerðir 

og persónulegar heimildir fólks sem fór í göngur, náðist heildstæðari mynd af 

fjallskilum Miðfirðinga.



 4 

Efnisyfirlit 

 

1.1 Inngangur........................................................................................................ 5  

 

2.1 Vestur-Húnavatnssýsla og Miðfjörður........................................................... 7   

2.2 Húksheiði........................................................................................................ 9 

2.3 Núpsheiði...................................................................................................... 13 

2.4 Aðalbólsheiði................................................................................................ 17 

 

3.1 Forn lög og reglur um fjallskil...................................................................... 20 

3.2 Sveitastjórnarlögin 1872............................................................................... 23 

3.3 Fjallskilareglugerðir Vestur-Húnavatnssýslu............................................... 24 

 

4.1 Skipulag fjallskila......................................................................................... 26 

4.2 Fjallskilaboðið.............................................................................................. 28 

4.3 Framkvæmd fjallskila................................................................................... 30 

4.4 Seinni göngur og eftirleitir........................................................................... 35 

 

5.1 Útbúnaður gangnamanna.............................................................................. 38   

5.2 Lagt af stað í göngur..................................................................................... 40 

5.3 Aðstæður á heiðum uppi............................................................................... 42 

5.4 Leitin niður heiðarnar................................................................................... 45 

 

6.1 Samskipti Miðfirðinga og Borgfirðinga....................................................... 48 

6.2 Smalað til Réttarvatnstanga.......................................................................... 50 

6.3 Girðingar á milli héraða................................................................................ 52 

 

7.1 Niðurstöður................................................................................................... 54  

 

Heimildaskrá....................................................................................................... 56 

 

 

  



 5 

1.1 Inngangur 

Í gegnum tíðina hafa göngur óneitanlega verið sveipaðar nokkrum ævintýraljóma. 

Gangnatíminn er tími árstíðaskipta, þegar sumarstörfum er yfirleitt lokið og haustið er 

framundan. Í sveitum landsins er þetta er tími uppskeru, þegar í ljós kemur hver var 

afrakstur vorsins og sumarsins og undirbúningur fyrir veturinn fer að hefjast. Þá fara 

menn að huga að því að ná fé af heiðum og ekki er laust við að ákveðin eftirvænting ríki 

þegar fjallskilaboðið berst. Líkja mætti fjallskilaboðinu við herútboð annarra landa, því 

samkvæmt þeim eru menn skyldaðir til að inna af hendi ákveðin störf sem þeim eru 

falin.  

Þrátt fyrir vinnuskylduna sem felst í því að fara í göngur, er viðhorf manna 

almennt ekki á þá leið að þetta sé sérstök kvöð. Öðru nær. Mönnum finnst gaman að 

fara í göngur, koma saman eftir annríki sumarsins, ræða málin og gera sér glaðan dag. 

Þetta á ekki síður við í dag en áður fyrr þegar samgangur fólks var ekki jafn tíður og nú 

er. Þar fyrir utan hafa víðáttur heiðalanda og frelsið sem þar er að finna verið rómað af 

mörgum. Lýsing Magnúsar F. Jónssonar á því hvernig hann upplifði heiðalöndin í 

sínum fyrstu göngum um aldamótin 1900 er afar falleg, en hún er á þessa leið: 

 

Mér fannst ég vera á helgum stað. Þarna koma menn ekki nema 

tvisvar eða þrisvar á ári. Þarna var enginn staður vanhelgaður af 

þrætum eða ásælni, sem átti rót að rekja til þröngbýlis. Þarna er 

náttúran hrein og óspjölluð. Frelsið er þar óhindrað, svo menn, sem 

koma þar örsjaldan, finna oki af sér létt. Heiðarnar verða það sama 

og hafið sjómönnunum. Hinn flókni örlagavefur hins svokallaða 

menningarlífs er þar víðsfjarri.
1
 

 

Göngur eru samt sem áður ekki alltaf nein skemmtiferð. Veðrið getur til að 

mynda sett strik í reikningin og gert leið sem var tiltölulega greiðfær eitt árið að algerri 

þrekraun það næsta. Fyrir suma getur erfið reynsla í göngum gert það að verkum að 

aldrei er aftur farið, en hjá öðrum virðast góðu stundirnar standa upp úr í minningunni. 

Á tuttugustu öld urðu miklar breytingar á íslensku þjóðfélagi og höfðu þær ekki 

hvað síst gífurleg áhrif á sveitirnar. Á sama tíma og tæknin jókst, þá fækkaði fólki. 

Samgöngur urðu greiðari og streymi hvers kyns upplýsinga varð hraðara. Engu að síður 

voru störfin í sveitum mörg hver þau hin sömu og þau höfðu verið frá upphafi byggðar á 

Íslandi. Þar má til dæmis nefna sauðburð á vorin, heyskap á sumrin, sláturstörf á haustin 

og gegningar á veturna. Eitt þeirra starfa sem fylgdu haustinu voru fjallskil og um þau 

                                                 
1
 Magnús F. Jónsson, „Göngur og réttir Miðfirðinga“. Göngur og réttir III, bls. 163. 
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ætla ég að fjalla í þessari ritgerð. Ég hef ákveðið að einbeita mér að einu ákveðnu héraði 

landsins, Miðfirði í Vestur-Húnavatnssýslu, og reyna bæði að útskýra hvað fjallskil eru 

og eins lýsa ýmsum þáttum sem snertu framkvæmd þeirra. Um leið vil ég reyna að 

draga fram hvort og þá hvaða breytingar hafa orðið á þeim á tuttugustu öld. Ritgerðin 

skiptist í fimm kafla þar sem tekin eru fyrir ýmis atriði sem tengjast afréttum 

Miðfirðinga, fornum lögum og reglum um fjallskil, skipulagi gangnanna, útbúnaði og 

aðstöðu gangnamanna og samskiptum Miðfirðinga og Borgfirðinga.  

Sjálf er ég úr Miðfirði og þekki því svæðið ágætlega. Eitt af því sem mér finnst 

áhugavert við fjallskil, er hversu gamall og gróinn siður þetta er og sú samvinna sem 

nauðsynleg er til að göngurnar gangi vel fyrir sig. Að mínu mati ríkir alltaf nokkur 

eftirvænting meðal fólks þegar líða fer að göngum og er eins og andrúmsloft 

sveitarinnar breytist að einhverju leyti. Göngur og réttir virðast marka endalok 

sumarsins og í því er alltaf fólgin viss tregi, en um leið hefst ný árstíð með nýjum 

verkefnum. 

Þegar kom að því að afla heimilda fyrir þessa ritgerð þurfti víða að leita fanga. 

Ekki hefur ýkja mikið verið ritað um fjallskil, ef frá er talið hið merka rit Göngur og 

réttir sem Bragi Sigurjónsson bjó til prentunar. Þar sem ég ætlaði einungis að kanna 

fjallskil Miðfirðinga þrengdist hringurinn enn, svo efnisöflun varð erfiðari. Ýmislegt 

kom þó í ljós og eru til að mynda margar frásagnir tengdar göngum að finna í Húna, riti 

ungmennafélags Vestur-Húnavatnssýslu og Húnvetningi, ársriti Húnvetningafélagsins í 

Reykjavík. Þá var einnig ágætis yfirlit yfir heiðalönd Miðfirðinga að finna í bókinni 

Húnaþing III. Mikinn fróðleik er sömuleiðis að finna um hina opinberu hlið fjallskila í 

fjallskilareglugerðum fyrir Vestur-Húnavatnssýslu sem gefnar voru út árin 1909, 1914, 

1930, 1940, 1960, 1975, 1996 og 1999. Einnig ber að nefna þau fjölmörgu fjallskilaboð 

frá tuttugustu öld úr Ytri- og Fremri-Torfustaðahreppi sem varðveist hafa og geymd eru 

á Héraðsskjalasafni Vestur-Húnavatnssýslu á Hvammstanga. Á Þjóðskjalasafni Íslands 

kom í ljós áhugaverður upprekstrardómur frá 1621 um afréttarmál Miðfirðinga, ásamt 

gömlum bréfum á milli sýslumanna og hreppstjóra að norðan og sunnan í tengslum við 

fjársamgöngur á milli Miðfjarðar og Borgarfjarðar. 

Til að fá nánari mynd af því hvernig reynsla manna var af göngum, tók ég viðtöl 

við nokkra Miðfirðinga sem farið höfðu í göngur í fjölmörg ár og lagði ég sömu 

spurningarnar fyrir hvern þeirra. Viðtölin urðu sex talsins, en við val á viðmælendum 

reyndi ég að hafa í huga að finna menn sem höfðu töluverða reynslu af göngum og 

höfðu farið á mismunandi heiðar. Við gerð viðtalanna kom svo í ljós að þrír þeirra 
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höfðu reyndar prófað að fara í göngur á allar heiðarnar. Sá tími sem þessir sex 

einstaklingar höfðu farið í hefðbundnar göngur þar sem gist er eina nótt á heiðinni, 

spannar rúmlega 50 ár, eða frá því skömmu fyrir 1940 til um það bil ársins 1990, en 

viðmælendurnir eru fæddir á árunum 1920, 1921, 1926, 1928, 1932 og 1947.
2
 Svörin 

sem ég fékk við spurningum mínum voru á heildina litið kannski ekki svo frábrgðin 

hver öðrum, en að mínu mati var mikilvægt að ná fram persónulegri upplifunum hvers 

og eins þeirra af gangnaferðunum.  

Saga fjallskila er hluti af landbúnaðarsögu. Hér á eftir er að vísu aðeins einn 

hluti landsins til skoðunar, en oft er hægt að fá betri skilning á hinu stóra með því að 

kanna hið smáa. Þessi siður sem felst í því að menn sameinast um að smala heiðalöndin 

á haustin nær allt aftur til upphafs byggðar á Íslandi og enn þann dag í dag er hann jafn 

nauðsynlegur og hann var þá. Til að byrja með er samt best að kynna sér aðeins 

staðhætti á því svæði sem umfjöllun ritgerðarinnar nær til og þá sérstaklega heiðalöndin.  

 

2.1 Vestur-Húnavatnssýsla og Miðfjörður 

Vestur-Húnavatnssýsla er staðsett á mótum Vesturlands, Vestfjarða og Norðurlands og 

hefur þar af leiðandi ávallt verið mikil samgönguæð. Að sýslunni liggja Strandasýsla í 

vestri, Mýrasýsla í suðri og Austur-Húnavatnssýsla í austri, en mót norðri tekur 

Húnaflói við. Landslag sýslunnar er býsna fjölbreytt og skiptast þar á firðir, nes, dalir, 

hálsar og vötn. Fjöllin eru einungis tvö, Vatnsnesfjall og Víðidalsfjall, en inn til landsins 

taka við víðfeðm heiðalönd sem einkennast af vötnunum á Tvídægru sem sögð eru 

óteljandi. Sýslan í heild sinni er gróin og vel fallin til landbúnaðar, jafnt nú sem fyrr.   

 Hægt er að skipta Vestur-Húnavatnssýslu í nokkur svæði sem eru býsna vel 

aðgreind. Vestast í sýslunni gengur Hrútafjörður inn í landið og myndar vesturmörk 

sýslunnar ásamt Hrútafjarðará. Austan Hrútafjarðar liggur Miðfjörður og á milli 

fjarðanna gengur Heggstaðanes. Enn austar er Vatnsnes og á því vestanverðu er 

Hvammstangi, stærsti þéttbýlisstaður sýslunnar. Eftir endilöngu Vatnsnesi liggur 

Vatnsnesfjall og kallast svæðið austan við og suður með fjallinu Vesturhóp. Sunnan 

Vesturhóps er Víðidalur, en vestan við hann er Fitjárdalur og Miðfjarðarháls og að 

austan er Víðidalsfjall. Litlu austar eru skilin á milli Vestur- og Austur- Húnavatnssýslu. 

                                                 
2
 Viðtöl við Einar Daníelsson, Guðmund Björnsson, Helga Björnsson, Jón Elís Björnsson, Magnús 

Guðmundsson og Theódór Pálsson. 
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Sýslumörkin markast af Gljúfurá sem kemur upp austan undir Víðidalsfjalli og rennur í 

norðurátt í Hópið og þaðan í átt til sjávar.
3
 

 Nú á tímum er Vestur-Húnavatnssýsla eitt sveitarfélag sem kallast Húnaþing 

vestra, en það var myndað við sameiningu sjö hreppa árið 1998. Þessir hreppar voru 

Staðarhreppur, Ytri- og Fremri-Torfustaðahreppur, Kirkjuhvammshreppur, 

Hvammstangahreppur, Þverárhreppur og Þorkelshólshreppur. Sýslan er 2.506 km² að 

stærð og íbúafjöldi árið 2007 var 1.150 manns.
4
  

Þar sem Miðfirðingar verða í aðalhlutverki í þessari ritgerð er rétt að lýsa betur 

þeirra nánasta umhverfi. Miðfjörður er fjórtán kílómetra langur og stefnir ögn í 

suðaustur.
5
 Miðfjarðarsveit er mynduð úr hinum forna Torfustaðahreppi sem var skipt í 

Ytri- og Fremri-Torfustaðahrepp árið 1877, af því að hann þótti fremur víðlendur.
 6

 Til 

Miðfjarðarsveitar telst öll byggð á Heggstaðanesi, svæðið inn með Miðfirði og dalirnir 

þrír, Austurárdalur, Núpsdalur og Vesturárdalur sem ganga þaðan inn úr. Sömuleiðis 

fremstu bæir í Fitjárdal á Miðfjarðarhálsi, þeir sem eru vestan Fitjárinnar.
7
  

Samkvæmt manntali frá árinu 1880 var búið á 30 bæjum í Fremri-

Torfustaðahreppi og 28 í Ytri-Torfustaðahreppi. Þar af voru ellefu tví- og þríbýli í 

Fremri-Torfustaðahreppi og sjö tví- og þríbýli í Ytri-Torfustaðahrepp.
8
 Tæplega 

hundrað árum síðar, eða árið 1978, var búið á 22 bæjum í Fremri-Torfustaðahreppi
9
 og 

32 í Ytri-Torfustaðahreppi.
10

 Enn er bæjunum að fækka og árið 2007 var fjöldi þeirra 33 

í báðum hinum fornu Torfustaðahreppum. Kirkjustaðir í sveitinni eru þrír, Melstaður, 

Staðarbkki og Efri-Núpur, en Staðarbakkakirkja og Efra-Núpskirkja eru útkirkjur frá 

Melstað.  

Á milli Vesturárdals og Núpsdals og á milli Núpsdals og Austurárdals ganga út 

mjóar hálstungur sem renna saman við heiðalönd Miðfirðinga er innar kemur í landið og 

sömuleiðis taka dalirnir að grynnast. Heiðaflæmið sem við tekur kallast einu nafni 

Tvídægra, en nafnið er talið komið til vegna þess að breidd heiðarinnar er talin vera 

                                                 
3
 Jón Eyþórsson, Vestur-Húnavatnssýsla. Árbók Ferðafélags Íslands 1958, bls. 9-11. Árið 2007 kom út 

Árbók F.Í. um Austur-Húnavatnssýslu rituð af Jóni Torfasyni, en bók um austursýsluna hafði áður komið 

út árið 1964. 
4
 http://is.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAna%C3%BEing_vestra 

5
 Jón Eyþórsson, Vestur-Húnavatnssýsla. Árbók Ferðafélags Íslands 1958, bls. 10. 

6
 Benedikt Guðmundsson og Magnús Guðmundsson, „Ytri-Torfustaðahreppur“. Húnaþing II, bls. 500. 

7
 Jón Eyþórsson, Vestur-Húnavatnssýsla. Árbók Ferðafélags Íslands 1958, bls. 37. 

8
 Héraðsskjalasafn Vestur-Húnavatnssýslu  (HVH). Vestur-Húnavatnssýsla. Manntal 1880. [Ljósrit]. 

9
 Aðalbjörn Benediktsson, „Fremri-Torfustaðahreppur“. Húnaþing II, bls. 547-570. 

10
 Benedikt Guðmundsson og Magnús Guðmundsson, „Ytri-Torfustaðahreppur“. Húnaþing II, bls. 503-

538. 
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tveggja dægra ferð á milli byggða um sumardag. Um Tvídægru lágu frá fornu fari leiðir 

á milli Miðfjarðar og Borgarfjarðar.
11

  

Tvídægra er í raun 

aðgreind í þrjár heiðar sem 

kallast Húksheiði, Núpsheiði 

og Aðalbólsheiði og er 

svæðið í heild sinni um 360 

km². Ganga heiðarnar inn af 

dölunum þremur sem fyrr 

getur um og bera nöfn þeirra 

bæja sem þær hafa að öllum 

líkindum tilheyrt er landið 

var fullbyggt. Liggur Húksheiði vestast af þeim þremur, en Aðalbólsheiði austast.
12

 

 

2.2 Húksheiði 

Húksheiði heitir eftir bænum Húki í Vesturárdal, sem stendur vestan Vesturár.  Frá því 

dalurinn byggðist að fullu hefur hann að öllum líkindum verið fremsti bær í dalnum 

ásamt Dalgeirsstöðum sem stendur gegnt honum austan Vesturár. Ekki er getið um 

nokkurn annan bæ þar fyrir framan í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, en 

um bæi Miðfjarðar var skrifað haustið 1705.
13

 Um sex kílómetrum fyrir framan 

Dalgeirsstaði og í 300 metra hæð yfir sjó er bærinn Lækjbær.
14

 Þar var byrjað að búa 

árið 1860,
15

 en bærinn fór í eyði árið 1926.
16

 

Að vestanverðu markast Húksheiði af Brennikvísl, þaðan beint í Grenshól sem 

er vestast í sunnanverðu Sléttafelli og áfram beina sjónhendingu í Krókavatnslón. Þaðan 

liggja merkin yfir Krókavatn og rimann milli vatnanna, austur í Flóavatn, síðan til 

norðausturs í Valdimarshól og austan hans, vestan við Vörðuása, út með Flóakvísl út að 

Blöndukíl. Þar sem Blöndukíll beygir í norðurátt, rennur Flóakvísl í hann og heitir áin 

eftir það Vesturá. Með Vesturá liggja merkin út í Vesturárkrók, þar sem áin beygir í 

vestur. Vesturá ræður sömuleiðis merkjum að norðanverðu, allt þar til Lambá kemur í 

                                                 
11

 Jón Eyþórsson, Vestur-Húnavatnssýsla. Árbók Ferðafélags Íslands 1958, bls. 41. 
12

 Aðalbjörn Benediktsson, „Fremri-Torfustaðahreppur“. Húnaþing II, bls. 545-546. 
13

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 23. 
14

 Jón Eyþórsson, Vestur-Húnavatnssýsla. Árbók Ferðafélags Íslands 1958, bls. 45-46. 
15

 Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ). Sýsluskjalasafn. Húnavatnssýsla. Torfusaðahreppur 3 a. Hreppsbók 1857-

1872, blað 28. 
16

 Hjördís Gísladóttir, „Þáttur um eyðibýli í Húnaþingi“. Húnaþing III, bls. 338. 
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hana úr suðri og þær renna saman í norðurátt. Frá ármótunum liggja merkin í 

Lambakvísl og yfir Þrísteinavatnshrygg og Þrísteinavatn í Brennikvíslarpoll. Einnig 

tilheyrir Húksheiði renningur norðan við heiðargirðinguna, norður að Brúnskvísl.
17

    

Í máldaga Ólafs biskups Rögnvaldssonar frá 1461 kemur fram að 

Staðarbakkakirkja í Miðfirði átti land sunnan heimalands Húks, sem í dag tilheyrir 

Húksheiði.
18

 Það land eignaðist kirkjan er Þorgrímur nokkur var prestur á Staðarbakka, 

sem mun hafa verið um aldamótin 1300.
19

 Staðarbakkakirkja eignaðist alla jörðina Húk 

árið 1399,
20

 en samkvæmt Jarðabókinni  átti jörðin Húkur afréttinn Húksheiði. Þar kom 

einnig fram að ábúendur jarðarinnar þurftu ekki að gjalda toll af afréttinum, en ástæðan 

fyrir því stafar ef til vill af því að þær jarðir er næstar voru afréttinni gátu orðið fyrir 

tjóni vegna ágangs af fé því sem þangað var rekið. Staðarhaldarinn á Staðarbakka 

innheimti því allan afréttartoll sem bændur er nýttu afréttinn, voru skyldugir til að 

greiða.
21

  

Bændur voru ekki einungis skyldugir til að greiða afréttartollinn, heldur bar 

þeim einnig að nýta afréttinn. Þann 26. september árið 1621 skipaði Guðmundur 

Hákonarson, sýslumaður Húnvetninga, sex menn til að álíta um upprekstrarmál 

Miðfirðinga á þingstað á Torfastöðum. Þar kemur fram að allir bændur „úr Húksdal 

beggja vegna og fyrir vestan Miðfjarðará“ hafi verið skyldugir til að reka fé sitt á 

Húksheiði. Vitnuðu margir menn fyrir dómnum um að slíkir lögrekstrar hefðu verið í 

meira en þrjátíu ár, sem var sá tími er þeir vissu til. Afréttartollurinn, eða lambatollurinn 

eins og hann var kallaður, miðaði þá við að þeir sem ráku á milli tíu og tuttugu lömb á 

heiði þurftu að greiða hálfa fimmtu alin, en þeir sem ráku tuttugu lömb eða fleiri skyldu 

greiða fimm álna lamb, þar sem það hefði verið venjulegur tollur í Miðfjarðarsveit.
22

 

Ekki hafði upphæð afréttartollsins breyst fram til þess tíma er Jarðabókin var rituð, en 

tollurinn nam einu lambi af rekstri til staðarhaldarans á Staðarbakka.
23

 Flestir bændur 

létu því staðarhaldarann á Staðarbakka fá eitt lamb að haustinu eftir að rekið hafði verið 

af afrétt, sem greiðslu fyrir að fá að nýta afréttinn. Afrétturinn var eign jarðarinnar Húks 

                                                 
17

 Sigurgeir Jónatansson, „Húksheiði“. Húnaþing III, bls. 251. 
18

 Íslenzkt fornbréfasafn 5, bls. 335. 
19

 Sveinn Níelsson, Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 216-217. 
20

 Íslenzkt fornbréfasafn 3, bls. 536. 
21

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 48-49. 
22

 ÞÍ. Skjalasafn presta. Staðarbakki í Miðfirði. AA 1, örk 3, blað 108.  Þetta er afrit af dóminum, en 

dóminn er að finna í elstu dómabók Húnavatnssýslu undir: Sýsluskjalasafn. Húnavatnssýsla. V-1 Dóma- 

og þingbók 1621-1648.    
23

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 40. 
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í Vesturárdal, en þar sem eigandi Húks var Staðarbakkakirkja, þá rann afréttartollurinn 

þangað.  

Í bók Gunnars F. Guðmundssonar um eignarhald á afréttum og almenningum 

kemur fram að við sölu jarðarinnar Húks árið 1913 þá hafi Húksheiði verið undanskilin 

í sölunni, en það var í raun óheimilt án samþykkis konungs. Heiðin virðist þá hafa verið 

talin eign kirkjunnar og þar með ríkisins, sem seldi hana svo Torfustaðahreppum árið 

1934. Að vísu var þá undanskilið allt vatnsafl og notkunaraðstaða þess á heiðinni ásamt 

námum sem voru í jörðu eða þar kynnu síðar að finnast.
 24

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Gunnar F. Guðmundsson, Eignarhald á afréttum og almenningum, bls. 61. 
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2.3 Núpsheiði 

Núpsheiði dregur nafn sitt af kirkjustaðnum Efra-Núpi, eða Fremra-Núpi, eins og hann 

er einnig kallaður. Bærinn er í Núpsdal og hefur líklega verið fremsti bær dalsins, rétt 

eins og Húkur í Vesturárdal. Í Jarðabókinni er getið um þrjú forn eyðibýli í landi Efra-

Núps og tvær hjáleigur, en þá töldu menn víst að bærinn Þverá, sem er framar en Efri-

Núpur, hefði verið afbýli af heimajörðinni Núpi og innan landamerkja hennar.
25

 Fram á 

tuttugustu öld var búið á nokkrum bæjum fyrir framan Efra-Núp. Núpssel var í byggð 

frá 1845-1925 og á Þverá var búið til 1945.
26

 Fosskot, önnur hjáleigan sem getið er í 

Jarðabókinni hafði byggst upp um 1679 og var búið þar til 1699.
27

 Sú jörð byggðist 

aftur árið 1834
28

 og var búið þar til ársins 1966.
29

  

Núpsheiði liggur fram af Núpsdal og er á milli Húksheiðar og Aðalbólsheiðar. 

Að vestan liggja mörk heiðarinnar úr Flóavatni norður í Flóakvísl allt þar til hún fellur í 

Blöndukíl. Þegar Blöndukíll sameinast Flóakvísl heitir áin eftir það Vesturá og ræður 

hún merkjum þar til áin beygir til vestur við Galtarsel, eða Túnasel. Þaðan liggja merkin 

austur á Lambás til Núpsár, þar til Kvíslavatnakvísl fellur í hana. Eftir Kvíslavatnakvísl 

liggur leiðin í Kvíslavötn og í stein merktan L. M. sem stendur fyrir landamerki, en 

steinn þessi er á ásnum milli vatnanna. Frá steininum ræður bein lína austur í hólinn 

Kastala við Þorvaldsá, en það eru norðausturmerki heiðarinnar. Þaðan er haldið fram í 

Þorvaldsvatn og svo í suðurátt yfir Hraungarða að Strípalónslæk, rétt fyrir ofan 

Hávaðavötn. Frá Strípalónslæk er haldið í vestur, í merktan landamerkjastein á 

Hraungörðum og þaðan eftir Gnúpdælagötum, suður á móts við Urðhæðavatn. Bein lína 

ræður merkjum yfir Urðhæðavatn, um tanga sem gengur út í vatnið og í stóra 

Hvannstóð sem er við vesturenda Urðhæða. Þaðan er áfram haldið beint í vestur, fyrir 

norðan Kvíslavötn og í Flóavatn hið stóra.
30

 

Eftir að girðing var sett upp á milli heimalanda og afréttar árið 1937
31

 myndaðist 

nokkuð langt og mjótt svæði á milli heiðagirðingarinnar og Vesturár. Landsvæði þetta 

kallast Rimi og er hluti af Núpsheiði, þar sem Vesturáin skilur á milli Húksheiðar og 

Núpsheiðar. Riminn er afar mjór lengst í vestri, þar sem Vesturá og Lambá koma 

saman, en eftir því sem austar dregur breikkar svæðið verulega.  

                                                 
25

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 60-64. 
26

 Hjördís Gísladóttir, „Þáttur um eyðibýli í Húnaþingi“. Húnaþing III, bls. 337-338.  
27

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 64. 
28

 ÞÍ. Sýsluskjalasafn. Húnavatnssýsla. Torfustaðahreppur. 2. Hreppsbók 1824-1856, bls. 136. 
29

 Hjördís Gísladóttir, „Þáttur um eyðibýli í Húnaþingi“. Húnaþing III, bls. 337-338.  
30

 Magnús Guðmundsson, „Núpsheiði“. Húnaþing III, bls. 246. 
31

 Sigurgeir Jónatansson, „Húksheiði“. Húnaþing III, bls. 254. 
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Eflaust hafa heiðar landsins verið nýttar sem beitiland allt frá landnámi og þá 

eins og nú hefur verið nauðsynlegt að smala þær á haustin. Í Kormákssögu, sem jafnan 

er talin með elstu Íslendingasögum, er getið um sauðaferð um haust og var Kormákur 

einn leitarmanna. Þorgils bróðir hans hafði spurt hann hvort hann vildi frekar fara á fjall 

eða til hvals út á Vatnsnes og valdi Kormákur fyrri kostinn. Hélt Kormákur í ferðina 

með manni sem hét Tósti, en hann var verkstjóri og „skyldi skipa til um sauðaferðir“.
32

 

Hefur hann þá ef til vill verið eins konar gangnaforingi þess tíma. Um nóttina dvöldu 

þeir í Gnúpsdal, sem líklega er bærinn Efri-Núpur, og þar sá Kormákur Steingerði frá 

Tungu í fyrsta sinn. Heillaðist hann svo af henni að hann fór ekki með Tósta upp á 

heiði, heldur dvaldi á meðan í Gnúpsdal.
33

 Þegar Tósti bjó sig til fararinnar morguninn 

eftir, kvað Kormákur vísu þessa til hans: 

 

Léttfæran skalt láta, 

ljóst vendi mar, Tósti, 

móðr of miklar heiðar  

minn hest und þér rinna. 

Makara’s mér at mæla, 

an mórauða sauði 

umb afréttu elta, 

orð margt við Steingerði.
34

 

 

Þýðir vísan eitthvað á þá leið að Tósti skyldi láta léttfæran hest Kormáks hlaupa 

með sig um víðáttumiklar heiðar ef hann yrði móður og skyldi hann slá í hestinn með 

keyri. Kormáki þætti þægilegra að sitja á tali við Steingerði en elta mórauða sauði um 

afrétt.
35

 

Samkvæmt Jarðabókinni átti Efri-Núpur afréttinn Núpsheiði og hafði því 

ókeypis afnot af honum. Aðrar jarðir í Núpsdal áttu þar lambaupprekstur og þurfti hver 

bóndi að greiða lamb af rekstri til eiganda Efra-Núps. Bæirnir Hátún, sem var nýbýli í 

landi Neðra-Núps, Þverá og Neðri-Núpur þurftu ekki að greiða afréttartoll, en Efri-

Núpur átti í staðinn ítök í Neðra-Núpslandi. Þar sem Þverá var fremsti bær dalsins og 

afréttarfé átti greiðan aðgang að því landi, er skiljanlegt að ekki hafi þurft að greiða toll 

af þeirri jörð.
36

 Athygli vekur að í upprekstrardóminum frá 1621 er ekki getið um 

                                                 
32

 Íslendinga sögur VI, bls. 301. 
33

 Íslendinga sögur VI, bls. 301-302. 
34

 Íslendinga sögur VI, bls. 307-308. 
35

Íslendinga sögur VI, bls. 307-308. 
36

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 59-63. 



 15 

Núpsheiði, heldur voru lögrekstar þeirra er bjuggu í Núpsdal á Lambatungur í 

Austurárdal.
37

  

 Árið 1896 keyptu Ytri- og Fremri-Torfustaðahreppur Núpsheiði af þáverandi 

eiganda Efra-Núps, Hirti Líndal og var kaupverðið 1.200 krónur.
38

  Hátt í einni öld 

síðar, eða árið 1985, keypti svo Upprekstrarfélag Miðfirðinga land Þverár og Efra-Núps 

sem lá framan heiðargirðingarinnar.
39

    

 

                                                 
37

 ÞÍ. Skjalasafn presta. Staðarbakki í Miðfirði. AA 1, örk 3, blað 108.  
38

 Magnús Guðmundsson, „Núpsheiði“. Húnaþing III, bls. 240. 
39

 Magnús Guðmundsson, „Núpsheiði“. Húnaþing III, bls. 242. 
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2.4 Aðalbólsheiði   

Rétt eins og Húksheiði og Núpsheiði draga nöfn sín af bæjum við heiðarmörkin, dregur 

Aðalbólsheiði nafn sitt af jörðinni Aðalbóli í Austurárdal. Bærinn stendur austan við 

Austurá og gengt honum, vestan við ána, eru Bjargarstaðir. Í Jarðabókinni er þess getið 

að um 1675 hafi jörðin Hreiðarstaðir verið byggð úr auðn.
40

 Hreiðarstaðir voru töluvert 

framar í dalnum en Aðalból og taldir erfiðir ábúðar. Þeir fóru í eyði 1783, en þá hafði 

þar búið svonefndur Hreiðarstaða-Jón sem allnokkrir Miðfirðingar geta rekið ættir sínar 

til.
41

 Árið 1856 byggðist jörðin Aðalbreið sem var innsta byggða ból dalsins
42

 og var 

búið þar til ársins 1938.
43

 Nú er Austurárdalur allur kominn í eyði.  

  Aðalbólsheiði er austast af heiðunum þremur og markast af Núpsheiði að 

vestan og Víðidalstunguheiði að austan. Frá heimalöndum Bjargarstaða og Aðalbóls 

liggja mörk heiðarinnar um Austurá, að ármótum hennar og Þorvaldsár. Þá er Þorvaldsá 

fylgt í suðurátt, þar til komið er að hólnum Kastala sem er framarlega við ána. Þaðan er 

áfram haldið suður að Þorvaldsvatni, um Fjölvörður og yfir Hraungarða. Sunnan 

Hraungarða liggja merkin um ósa Hávaðavatns, sem er hornmerki á milli 

Aðalbólsheiðar og Núpsheiðar. Frá Hávaðavatni er haldið í austur um Strípalón, sem 

renna í Hávaðavatn, þar til komið er á Svörtuhæð. Þar er landamerkjasteinn merktur L. 

M. 11 og sunnan við hann taka við afréttir Borgfirðinga. Svartahæð er suðvestan við 

Arnarvatn og beint í austur frá henni er Réttarvatn. Út í Réttarvatn gengur 

Réttarvatnstangi og um hann liggja hornmerki milli Aðalbólsheiðar og 

Víðidalstunguheiðar. Frá Réttarvatnstanga er haldið norður að Geiraldsgnípu og að 

Fitjá. Henni er svo fylgt áfram norður að Fanngili, sem eru merkin milli Aðalbóls og 

heiðarinnar.  Aðalbólsheiði er í daglegu tali skipt í tvo hluta, Tungu og Kjálka. 

Vesturhluti heiðarinnar, frá Austurá að Þorvaldsá, er kallaður Tunga, en svæðið á milli 

Austurár og Fitjár, frá heimalandi Aðalbóls fram að Arnarvatni, er kallað Kjálki.
44

  

Í dóminum frá 1621 kemur fram að lögrekstrar voru á Lambatungur í 

Austurárdal, úr Miðfirði fyrir austan fram og úr Núpsdal.
45

 Lambatungur eru svæðið 

vestan Austurár, að mörkum Núpsheiðar og hluti af Aðalbólsheiði.
46

 Þegar Jarðabókin 

var rituð haustið 1705 hafði orðið sú breyting á upprekstrarskyldunni að íbúar Núpsdals 

                                                 
40

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 68. 
41

 Hjördís Gísladóttir, „Þáttur um eyðibýli í Húnaþingi“. Húnaþing III, bls. 337. 
42

 ÞÍ. Skjalasafn presta. Staðarbakki í Miðfirði. BC 3 Sóknarmannatal 1854-1870, bls. 94. 
43

 Hjördís Gísladóttir, „Þáttur um eyðibýli í Húnaþingi“. Húnaþing III, bls. 337. 
44

 Benedikt Jónsson, „Örnefni á Aðalbólsheiði“. Húnaþing III, bls. 236-239. 
45

 ÞÍ. Skjalasafn presta. Staðarbakki í Miðfirði. AA1, örk 3, blað 108. 
46

 Aðalbjörn Benediktsson, „Aðalbólsheiði“. Húnaþing III, bls. 229. 
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áttu reka á Núpsheiði, en þeir sem bjuggu austan Miðfjarðarár héldu áfram að reka á 

Lambatungur.
47

  

Í byrjun átjándu aldar kom upp ósætti um eignarhald á afréttinum 

Lambatungum. Afrétturinn sem tilheyrði Aðalbóli, eign Hólastóls, hafði verið eignaður 

Hreiðarstöðum. Eigandi þeirrar jarðar var hálfkirkjan að Reykjum í Miðfirði, en Reykir 

voru að hálfu konungsjörð og að hálfu í eigu eiginkonu klausturhaldarans að 

Kirkjubæjarklaustri.  Fór mál þetta svo, að vorið 1705 var afrétturinn dæmdur Aðalbóli 

samkvæmt tólf bænda héraðsdómi og ári síðar var sá dómur staðfestur á alþingi.
48

 

  Afréttartollurinn á Aðalbólsheiði var eitt lamb af rekstri, það sama og bændur 

þurftu að greiða fyrir afnot af Húksheiði og Núpsheiði. Samkvæmt Jarðabókinni þótti 

ólíklegt að ábúandi Hreiðarstaða þyrfti að greiða tollinn, þar sem líklegt þótti að 

átroðningur afréttarfjárins myndi valda tjóni á jörðinni. Þá var óvíst hvort tollurinn rynni 

til eiganda Aðalbóls eða ábúenda jarðarinnar, þar sem svo stutt var síðan afrétturinn 

hafði verið dæmdur Aðalbóli.
49

 Fyrir þann tíma höfðu eigendur Reykja tekið 

lambatollinn, en leiguliðar á Reykjum þurftu þá ekki að greiða toll.
50

 

 Skömmu fyrir aldamótin 1900 var Aðalbólsheiði seld Ytri- og Fremri-

Torfustaðahreppum fyrir 1.000 krónur, en seljandinn var Sigurður Bjarnason.
51

 Nú á 

tímum er Aðalbólsheiði hluti af umdæmi fjallskiladeildar Miðfirðinga, rétt eins og 

Húksheiði og Núpsheiði og eru þær allar nýttar sem eitt sameiginlegt svæði. Afrétturinn 

hefur ávallt verið talin mikilvæg auðlind og því hefur snemma þótt ástæða til að setja 

reglur um notkun hans til að hagur bænda væri sem best tryggður. Er því mikilvægt að 

kynna sér nánar þær helstu reglur sem um hann hafa verið settar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 52-95 
48

 Alþingisbækur Íslands 9, bls. 380-381. 
49

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 69-70. 
50

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, bls. 93. 
51

 Aðalbjörn Benediktsson, „Aðalbólsheiði“. Húnaþing III, bls. 229. 
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Aðalbólsheiði 
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3.1 Forn lög og reglur um fjallskil  

Allt frá því Ísland byggðist hefur reynst mikilvægt að hafa einhvers konar reglur um 

hvernig skyldi standa að því að smala landið. Afkoma Íslendinga byggðist fyrst og 

femst á kvikfjárrækt og því var nauðsynlegt að ná fé af afrétti áður en vetur gengi í garð. 

Til að verkið gengi sem best og hraðast fyrir sig var samvinna bænda nauðsynleg. Hafa 

ber í huga að áður fyrr var lítið um hvers kyns aðhald fyrir skepnur. Stöðugt þurfti að 

hafa með þeim eftirlit svo að þær héldu sig á þeim svæðum sem þeim voru ætluð. Engar 

voru girðingarnar í þá daga, einungis var um að ræða hleðslur í formi garða eða hólfa til 

að reyna að sporna við ágangi fénaðar. Náttúrulegar hindranir gátu komið sér vel, til 

dæmis vatnsmiklar ár, djúp gil eða illfærir flóar, en samt sem áður hefur raunin verið sú 

að þangað sem sauðkind ætlar sér, kemst hún yfirleitt á endanum.   

 Í Grágás, lögbók Íslendinga á Þjóðveldisöld, er kafli sem nefnist 

„Landabrigðisþáttur“. Þar eru meðal annars tilteknar ýmsar reglur varðandi afrétti, 

notkun þeirra og framkvæmd fjallskila. Afar mikilvægt var að skýrt væri kveðið á um 

hvað mætti og hvað ekki á sameiginlegu landsvæði, en skilgreining Grágásar er að 

„það er afréttur er tveir menn eigu saman eða fleiri“.
52

 

Eigendur afréttarins áttu að reka fé sitt í miðjan afréttinn þegar átta vikur voru af 

sumri og hafa rekið það úr honum er fjórar vikur voru eftir af sumri.
53

 Samkvæmt gamla 

íslenska tímatalinu var árinu skipt í tvö misseri, vetur og sumar sem voru 26 vikur hvert 

og byrjaði sumarmisserið á fimmtudegi, það er Sumardeginum fyrsta. Fram til ársins 

1700 var hann á bilinu frá 9. til 15. apríl, en eftir 1700 á bilinu frá 19. til 25. apríl.
54

 

Vetrarmisserið byrjaði á bilinu frá 10. til 16. október fyrir árið 1700, en hefst nú á 

laugardegi á bilinu frá 21. til 27. október.
55

 Á þeim tíma þegar Grágás var í gildi var því 

féð rekið á afrétt um miðjan júní og úr honum um miðjan september. Ef einhver rak 

ekki fé sitt í miðjan afrétt eða rak það fyrr en var leyfilegt, varð sá hinn sami að greiða 

þeim mönnum er bjuggu næst afréttinum þrjár merkur.
56

 

 Afrétturinn var mikilvæg auðlind og því var reynt að standa vörð um gæði hans. 

Takmörk voru fyrir því hversu margt fé mátti reka á afrétt og var því komið á ákveðinni 

ítölu. Ítala merkti að hver sá er hlut átti í afréttinum mátti einungis reka þangað 

ákveðinn fjölda fjár, og var honum þá í sjálfsvald sett hvort það var hans eigið fé eða fé 
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einhvers annars. Var ítalan miðuð við að ekki væri fleira fé á afréttinum en svo, að fé 

yrði feitara þar ef færra væri. Ef grunur vaknaði um að of margt fé væri á afrétti, var 

hægt að krefjast þess að féð yrði talið.
57

 Fleiri atriði voru sett í lög til varnar afréttinum, 

til að mynda mátti ekki afla heyja á afrétt og bannað var að gera sér þar sel.
58

   

Í Grágás var skýrt kveðið á um að skylda væri að smala bæði afrétt sem og eigið 

land.  Orðrétt segir:  

 

Hver maður skal, er sauði á, láta ganga eitt sinn á fjall, og of 

landeign sína, skipa svo að öllu öðru of göngur sem þeir ráða.  Sá 

maður er útlagur, er eigi gengur um landeign sína, við þá menn alla 

er þar eigu sauði við, enda ábyrgist hann sauðina ef þar voru sénir í 

landi hans, þá er hann átti gönguna.
59

 

 

Afar mikilvægt var að reglum þessum væri framfylgt, enda urðu menn að geta 

treyst því að nágrannar sínir og sveitungar tækju þátt í að smala afréttinn sem og eigin 

heimalönd. Ábyrgðin á því að ná heim fénu var gerð sameiginleg og högnuðust allir á 

því fyrirkomulagi.   

 Reglur varðandi afrétti og fjallskil breyttust ekki mikið með tilkomu Jónsbókar 

árið 1281. Í Búnaðarbálki eru atriði að miklu leyti svipuð þeim sem er að finna í 

Landabrigðisþætti Grágásar. Nokkrar mikilvægar breytingar voru þó gerðar á 

framkvæmdum fjallskila með réttarbót Eiríks konungs Magnússonar frá árinu 1294.
60

 

Samkvæmt sjöttu grein hennar fengu hreppstjórnarmenn heimild til að skipa fyrir um 

hvenær skyldi reka  geldfé á vorin til afréttar og fara í fjallgöngur á haustin, en þetta var 

gert þar sem mismunandi var eftir byggðarlögum hvernig best þótti að haga þessum 

málum. Ef ekki var farið eftir þeim reglum sem settar voru, varð hver sá er átti hlut í 

afréttinum að greiða konungi og þeim er næstir afréttinum bjuggu, samtals sex aura.
61

  

 Breytingar höfðu einnig orðið á reglum Grágásar um smölunarskylduna. Nú var 

gert skylt að smala bæði afrétt og heimalönd í hvert sinn er lögrétt skyldi vera á haustin. 

Hreppstjórar fengu vald til að skipta niður göngum í stað þess að ákvarðanir þar að 

lútandi væru teknar af mörgum, og þeir menn sem ekki smöluðu landeign sína voru 

gerðir sekir hálfri mörk við konung.
62
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 Þar sem  fjallskilamál eru tekin fyrir í réttarbót Eiríks konungs Magnússonar, 

verður að teljast líklegt að þau hafi skipt fólk verulegu máli. Réttarbæturnar voru gerðar 

að kröfu Íslendinga
63

 og því hlýtur að vera um að ræða atriði sem þeim þótti full ástæða 

til að yrðu færð í lög. Ákvæðin sem var að finna í Jónsbók hafa líkast til ekki þótt henta 

aðstæðum á Íslandi. Það að hreppstjórnarmenn fengu að ákveða hvenær fé væri rekið á 

og af afrétt, sýnir að heimamönnum sjálfum var best treyst til að hafa umsjón með 

þessum málum.  

Ætla má að fjallskilamál hafi verið í nokkuð föstum skorðum frá því að réttarbót 

Eiríks Magnússonar var tekin í gildi árið 1294. Hreppstjórar og hreppsnefndarmenn 

höfðu umsjón með fjallskilamálum á hverju svæði fyrir sig og var vald þeirra enn frekar 

staðfest með erindisbréfi hreppstjóra sem var ritað á Innrahólmi á Akranesi árið 1641 af 

Þórði Henrikssyni handa Pros Mundt höfuðsmanni. Þar kemur fram að fjallgöngur og 

fjallheimtur hafi verið hluti af embættisskyldum hreppstjóra á Íslandi, eins og þær höfðu 

verið haldnar samkvæmt venju og öðru frá síðari hluta sextándu aldar, samkvæmt bók 

Þórðar lögmanns Guðmundssonar. 

 Sjá má af dómum frá sextándu og sautjándu öld, að fjallskilaskyldan var brýnd 

fyrir fólki og það sektað ef það stóð ekki við sinn hlut.
64

 Dæmi um slíkan dóm er 

upprekstrardómurinn frá 1621, sem þegar er getið. Í honum kemur fram að sumir 

bændur í Miðfirði vildu ekki halda uppi lögrekstrum og fjallgöngum á þá afrétti sem 

þeir voru skyldaðir til. Bæði þeir, svo og hinir sem héldu rekstrinum áfram, töldu sig 

bíða skaða af því að reka á þessa afrétti og vildu að skorður yrðu við reistar. Ekki var 

orðið við ósk bændanna og voru þeir áfram skyldaðir að reka fé sitt á þá afrétti sem 

venja stóð til og smala þá á haustin. Til að bændur velktust ekki í vafa um skyldur sínar, 

var þessi dómur lesinn með reglulegu millibili á manntalsþingum og héraðsþingum í 

Miðfirði á sautjándu, átjándu og á nítjándu öld. Samkvæmt afriti af dóminum var hann 

lesinn að Torfastöðum í Miðfirði árin 1676, 1694, 1702, 1712, 1719 og 1753. Einnig var 

hann lesinn á Melstað árin 1838 og 1842 og að Svarðbæli árið 1879.
65

 

 Margar ástæður gátu verið fyrir því að fé var ekki rekið á heiði og var ein þeirra 

seinni fjárkláðinn sem kom upp nálægt miðri nítjándu öld. Í bréfi frá árinu 1861 sem 

Jakob Finnbogason, prestur á Staðarbakka og B. Björnsson, fyrrum hreppstjóri rituðu, 

þótti rétt að aðvara bændur um að framfylgja upprekstrardóminum frá 1621, eða sæta 
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ella ákærum að lögum. Kom þar einnig fram að vorið áður, eða árið 1860, hefði aftur 

verið leyft að reka géldfé til afréttar, en það hefðu ekki allir gert.
66

  

 

3.2 Sveitastjórnarlögin 1872 

Árið 1872 var gefin út „Tilskipun um sveitastjórn á Íslandi“, þar sem kveðið var á um 

að stjórn sveitamálefna í sveitum landsins væru í höndum hreppsnefnda í hverjum 

hreppi, sýslunefnda í hverri sýslu og amtsráða í hverju amti. Hreppsbúar þeir sem höfðu 

kosningarrétt gátu nú kosið sér hreppsnefndarmenn, en samkvæmt tilskipuninni skyldu 

þeir vera þrír, fimm eða sjö eftir stærð hreppsins og íbúatölu. Kosningarrétturinn, sem 

og kjörgengi til hreppsnefndar, miðaðist við búandi karlmenn í hreppnum sem höfðu 

náð 25 ára aldri, voru með óflekkað mannorð og yfirráð yfir eigin fé. Þeir máttu ekki 

vera í vinnumennsku, né skulda þeginn sveitarstyrk og urðu að hafa haft fast aðsetur í 

hreppnum og greiða til hans útsvar.
67

 Það voru því einungis tiltölulega fáir sem fengu að 

ákveða hverjir færu með stjórn mála í hverjum hreppi. 

 Eitt af verkefnum nýskipaðra hreppsnefnda var að taka yfir skyldur þær sem 

hvílt höfðu á hreppstjórum, varðandi notkun afrétta, fjallskil, fjárheimtur og ráðstafanir 

til að eyða refum. Einnig skyldu þær sjá um að jafna niður gjöldum sem hlutust af 

þessum störfum. Á meðal annarra verkefna var umsjón með fátækramálum hreppsins, 

tilsjón með heilbrigðisásigkomulagi íbúanna, viðhald á aukavegum, umsjón með 

fasteignum hreppsins og niðurjöfnun útsvars á íbúa hreppsins.
68

    

 Sú meginbreyting er varð á fjallskilamálum með „Tilskipun um sveitastjórn á 

Íslandi“ frá 1872, var að sýslunefndunum hverrar sýslu var falið að semja reglugerðir 

um notkun afrétta, fjallskil og fjárheimtur. Sömuleiðis skyldu þær semja reglugerð um 

refaveiðar og sjá til að nákvæmar markaskrár yrðu prentaðar fyrir sýsluna, að minnsta 

kosti með tíu ára millibili.
69

 Hreppsnefndin hafði því umsjón með verklegu hlið 

fjallskilanna, en sýslunefnd var aftur á móti falið að semja þær reglur sem 

hreppsnefndin varð að fara eftir.  

 Ekki var reiknað með að hreppsnefndir og sýslunefndir hæfu störf fyrr en seinni 

hluta ársins 1874, eða í byrjun árs 1875, þar sem kosningar í þessar nefndir voru ekki 

ráðgerðar fyrr en árið 1874.
70

 Fyrsti sýslunefndarfundur Húnavatnssýslu var haldinn 
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átjánda febrúar 1875 og á honum var meðal annars kosin þriggja manna nefnd til að 

undirbúa reglugerð um notkun afrétta, fjallskil og fjárheimtur.
71

 Sumarið 1876 skilaði 

nefnd þessi af sér frumvarpi til reglugerðar um „notkun afrétta, fjallskil og fjárheimtur 

og meðferð á óskilafé í Húnavatnssýslu“ og var þessi fyrsta fjallskilareglugerð 

Húnavatnssýslu samþykkt árið 1877. Sífellt var unnið að því að endurbæta 

fjallskilareglugerðina og birtust nýjar útgáfur hennar í Stjórnartíðindum árin 1892, 1898 

og 1905.
72

 Eftir að Húnavatnssýslu var skipt í Vestur- og Austur-Húnavatnssýslu árið 

1907,
73

 var svo fljótlega hafist handa við að útbúa nýjar fjallskilareglugerðir sem giltu 

hvor í sinni sýslu.         

 

3.3 Fjallskilareglugerðir Vestur-Húnavatnssýslu  

Fyrsta fjallskilareglugerð Vestur-Húnavatnssýslu tók gildi fyrsta september árið 1909 

og var í fjórtán köflum og 59 greinum.
74

 Hún var nánast orðrétt fjallskilareglugerðinni 

frá 1905,
75

 en eftir að Húnavatnssýslu var skipt í tvennt var nauðsynlegt að hvor sýsla 

hefði sína eigin fjallskilareglugerð. Í henni var fjallað á ítarlegan hátt um fjallskilamál 

sem og önnur tengd málefni. Þar má nefna smölun heimalanda, rekstur til afrétta og 

fjárrekstra á milli bæja, réttir og réttahöld, fjár- og hrossamörk, meðferð óskilafénaðar 

og eftirleitir einstakra manna.
76

   

Eins og fram hefur komið var fjallskilareglugerðin í sífeldri endurskoðun.  Alls 

voru gefnar út átta fjallskilareglugerðir fyrir Vestur-Húnavatnssýslu á tuttugustu öld, en 

fyrir utan þá fyrstu tóku hinar gildi árin 1914, 1930, 1940, 1960, 1975, 1996 og 1999.
77

 

Að hluta til var ástæðan fyrir þessum nýju reglugerðum breytingar á 

stjórnsýslufyrirkomulagi, en aðallega var það vegna þeirra miklu breytinga sem urðu á 

búskaparháttum íslensku þjóðarinnar á tuttugustu öld. Í fjallskilareglugerðunum má sjá 

ýmis dæmi um þessar breytingar. Til að mynda var í fjallskilareglugerðinni frá 1909 

fjallað um smölun og fjárgæslu á vorum, en áður fyrr var það skylda allra sem höfðu 

jörð til ábúðar að smala heimalönd sín á vorin, því rýja þurfti féð og marka lömbin áður 

en rekið var á afrétt. Eftir að fé var sleppt lausu að loknum sauðburði leitaði það oft í 

                                                 
71

 Bragi Guðmundsson, Héraðsstjórn í Húnaþingi, bls. 23-24. 
72

 Bragi Guðmundsson, Héraðsstjórn í Húnaþingi, bls. 32. 
73

 Bragi Guðmundsson, Héraðsstjórn í Húnaþingi, bls. 141. 
74

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1909. B-deild, bls. 131-146. 
75

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1905. B-deild, bls. 131-144. 
76

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1909. B-deild, bls. 131-146. 
77

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1930. B-deild, bls. 213, 1960. B-deild, bls. 355, 1996. B-deild II, bls. 1173  

og 1999. B-deild III, bls. 2073. 



 25 

hálsa og heiðalöndin, en við afréttarmörkin voru þá ekki komnar neinar girðingar. 

Hreppsnefnd hafði af þeim sökum vald til að skipa vörð fyrir framan byggð sem átti að 

koma í veg fyrir að fé kæmist upp á afréttinn. Einnig gat hreppsnefndin látið fara fram 

göngur á afréttinum ef þurfa þótti með.
78

 Þetta fyrirkomulag hvarf er líða tók á öldina 

og við lok hennar var hvergi á það minnst í fjallskilareglugerðum.
79

 

Annað dæmi um breytta búskaparhætti er kafli um eftirlit og rekstur á slátrunar- 

og sölufé, sem er að finna í fjallskilareglugerðinni frá 1930.
80

 Áður fyrr þegar vélarafl 

var ekki orðið alls ráðandi í sveitum, þurfti að reka allt fé saman í hóp, hvert sem 

ferðinni var heitið. Ekki var farið að flytja fé á bílum eða nota til þess dráttarvél og vagn 

fyrr en á seinni hluta aldarinnar, en þá hafði bæði vélaeign bænda aukist verulega og 

vegir batnað mikið. Við lok aldarinnar voru slíkir fjárrekstrar með öllu aflagðir og til 

dæmis var ekkert um þá fjallað í fjallskilareglugerðinni frá 1996.
81

 

Samkvæmt fjallskilareglugerðinni frá 1909 skyldi reka til afréttar dilka og 

géldfé, þegar það var komið úr ullu, eins tímanlega að vorinu og árferði og önnur atvik 

leyfðu. Rekið var frá nokkrum bæjum í einu í svonefndum samlögum og var þess 

sérstaklega gætt að ekki færi annað fé saman við reksturinn þegar rekið var í gegnum 

heimalönd manna. Í byrjun aldarinnar fór að draga úr því að lömb væru færð frá á vorin 

og ær mjólkaðar heima, en leifar þessa gamla fyrirkomulags birtust í 

fjallskilareglugerðinni frá 1909. Þar kom fram að skylda var að gæta fráfærnalamba 

heima í að minnsta kosti þrjá sólarhringa áður en þau væru rekin á afrétt,
82

 en ósiður 

þótti að reka þangað jarmandi lömb sem nýbúið var að taka frá mæðrum sínum.
 
 

 Eftir að umhverfismál fengu aukna athygli eftir miðja síðustu öld, var farið að 

setja það sem skilyrði inn í fjallskilareglugerðir, að upprekstur á afrétt yrði ekki 

heimilaður nema að fengnu áliti gróðurverndarnefndar. Þeim sem fóru með stjórn 

fjallskilamála bar, ásamt gróðurverndarnefnd, að fylgjast með gróðurfari á afréttinum og 

hvort svo margt fé safnaðist við afréttargirðingar að það ylli tjóni á landinu. Ef sú var 

raunin átti að reka féð lengra inn á afréttinn, en ef langt var liðið á sumar skyldi smala 

því til réttar eins og um venjulegar göngur væri að ræða.
83

  

 Fram kemur í fjallskilareglugerðinni frá 1999 að einungis sé þeim sem hafa 

afnot af jörð eða jarðarhluta innan takmarka fjallskiladeilar Miðfirðinga, heimilt að reka 
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á Húks-, Núps- og Aðalbólsheiði. Óheimilt sé að taka að sér að reka á afrétt fé eða hross 

annarra en heimilismanna nema með samþykki fjallskilastjórnar Miðfirðinga, en hún 

tekur þá hagagjald fyrir.
84

 Sú skylda að reka á afrétt, er ekki lengur við líði og því geta 

þeir sem hafa nægilegt heimaland geymt fé sitt þar yfir sumarið. Á fyrri hluta tuttugustu 

aldar þurfti leyfi frá hreppsnefnd og nágrönnum til að mega hafa fé í heimahögum, en 

neitaði nágranni um leyfið var fjáreigenda gert skylt að ábyrgjast að féð myndi ekki 

valda honum neinum skaða.
85

  

 Í gegnum tíðina hafa verið settar margar reglur tengdar fjallskilamálum, enda 

mikilvægt að vel væri staðið að framkvæmdum fjallskila. Með réttarbót Eiríks konungs 

Magnússonar fengu hreppstjórnarmenn aukið vald yfir fjallskilum í sinni sveit, en með 

tilkomu sveitastjórnarlaganna árið 1872 færðist það vald yfir til hreppsnefndar í 

hverjum hreppi fyrir sig. Nýstofnuðum sýslunefndum var falið að semja 

fjallskilareglugerðir fyrir sína sýslu, þar sem ítarlegar reglur voru settar um tilhögun 

fjallskila. Til að fá betri mynd af fjallskilum Miðfirðinga er aftur á móti nauðsynlegt að 

kanna hvernig skipulagi þeirra var háttað.      

 

4.1 Skipulag fjallskila 

Eins og áður hefur komið fram þá var það hreppsnefndin sem sá um fjallskilamál í 

hverjum hrepp fyrir sig og hélst það fyrirkomulag nær alla tuttugustu öldina.
86

 Eftir að 

allir hreppar sýslunnar sameinuðust í eitt sveitarfélag árið 1998, tóku aftur á móti 

fjallskilastjórnir við þessu hlutverki. Samkvæmt fjallskilareglugerðinni frá 1999 

önnuðust þær alla stjórn og framkvæmd fjallskila, hver á sínu svæði, en sveitastjórnir 

höfðu aftur á móti yfirumsjón með öllum fjallskilamálum sveitarfélagsins.
87

  

Allt sauðfé og hross, veturgömul og eldri eru fjallskilaskyld, en undantekningar 

urðu síðar á þeirri reglu. Samkvæmt fjallskilareglugerðinni frá 1996 voru til að mynda 

allt að fimm brúkunarhross á eiganda ekki höfð fjallskilaskyld, þar sem þau gengu í 

heimahögum. Þá var einnig heimilt að fella niður fjallskil á allt að ¾ hluta af 

fjallskilaskyldum peningi, sauðfé og hrossum, annarri tegundinni eða báðum, sem gengi 

í öruggum heimalandagirðingum.  
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Hverjum fjallskilaskyldum manni bar skylda til að leggja til fjallskila á þann hátt 

sem hreppsnefnd ákvað og var allur kostnaður við fjallskil metinn til peningaverðs.
88

 Er 

þá jafnhátt gjald lagt á ákveðinn fjölda fjár og á eitt hross, en það gjald hefur breyst frá 

því að þrjár kindur væru metnar til jafns við eitt hross árið 1909,
89

 til þess að vera allt að 

sjö kindur á móti einu hrossi árið 1999.
90

 

Sú nýjung birtist í fjallskilareglugerðinni frá 1975 að hreppsnefnd var heimilt að 

leggja allt að þriðjungi áætlaðs kostnaðar fjallskilasjóðs á landverð allra jarða í 

hreppnum. Það náði einnig til eyðijarða, að undanskildu ræktuðu landi og hlunnindum, 

miðað við gildandi fasteignaverð á hverjum tíma.
91

 Árið 1999 var hlutfallið komið í 

helming áætlaðs kostnaðar fjallskilasjóðs,
92

 en þá þróun má rekja til þess að bújörðum í 

byggð fór fækkandi er leið á öldina. Í reglugerðinni frá 1975 var einnig mönnum 

búsettum utan upprekstrarfélagsins gert óheimilt að reka búfé á afrétt án leyfis frá 

viðkomandi hreppsnefndum, nema þeir hefðu þar jörð til afnota. Sömuleiðis var 

hreppsnefnd heimilt að leggja allt að helmingi hærra fjallskilagjald á búfé þeirra sem 

áttu lögheimili utan svæðisins og höfðu þar ekki landsnytjar.
93

    

Fjallskil skyldu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf krafði og hreppsnefnd 

ákvað, eða goldin í peningum. Þegar um fyrri kostinn var að ræða, var mönnum falið 

ákveðið starf sem metið var til peningaverðs sem næst gildandi meðalkauptaxta og 

fengu menn það sem eins konar endurgreiðslu á móti álögðum fjallskilum.
94

 Þeir sem 

greiða í dag í fjallskilasjóð þurfa yfirleitt að greiða hærri fjárupphæð í sjóðinn, en þeir fá 

fyrir þau störf sem þeim er gert skylt að inna af hendi samkvæmt tilskipun 

fjallskilastjórna. Ástæðan fyrir því er sú að nú eru færri sem greiða í sjóðinn, en útgjöld 

hans hafa ekki minnkað að sama skapi. Tilgangurinn með fjallskilasjóði er að í hann 

safnist fjármunir til að standa straum af fjallskilum hvers árs, ekki að hann skili 

hlutaðeigendum einhverjum arði. Þær fjárhæðir sem safnast í hann á hverju ári eru að 

mestu notaðar aftur sama ár, einkum til að greiða mönnum fyrir þau störf sem þeim er 

falið að vinna samkvæmt fjallskilaseðli. Störfin eru mismunandi hátt verðlögð, en reynt 

er að hafa það leiðarljósi að eftir því sem störfin eru talin erfiðari, þeim mun hærra eru 

þau metin til fjár.  
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Til er reikningur yfir tekjur og gjöld fjallskilasjóðs Torfustaðahreppa fardagaárið 

1920-1921. Tekjur sjóðsins námu þá 4.950 krónum og 25 aurum og fékkst sú upphæð af 

eftirstöðvum frá fyrra ári, niðurjöfnuðu gjaldi á sauðfé og hross og jöfnuði og skuld við 

reikningshaldara. Útgjöld sjóðsins fór aftur á móti í það að greiða fjallskil eftir mati, 

tjaldhestalán, eftirleitarkostnað, úrtíningsgeymslu, stóðrekstur, fundahöld, réttartoll, 

viðgerð á Miðfjarðarrétt, kostnað við skálabyggingar og önnur ýmis gjöld, og voru 

útgjöld sjóðsins látin nema nákvæmlega sömu upphæð og tekjur hans, eða 4.950 

krónum og 25 aurum.
95

   

Samkvæmt fyrstu fjallskilareglugerð Vestur-Húnavatnssýlu frá 1909 var það 

skylda þar sem tveir eða fleiri hreppar notuðu sama afrétt, að hreppsnefndir þeirra 

hreppa kæmu saman í sautjándu viku sumars og héldu fund til að ákveða hvernig haga 

ætti fjallgöngum.
96

 Sá siður hélst alla tuttugustu öld, þótt tímasetning hans breyttist 

smávægilega
97

 og hreppsnefndir liðu undir lok og fjallskilastjórnir tækju við. Á þessum 

fundi sem haldinn var í lok sumars skyldi hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu um 

sauðfjár- og hrossafjölda íbúa hreppsins, frá því um vorið sama ár. Eftir henni var svo 

farið þegar ákveðið var hversu marga menn hver hreppur skyldi leggja til í göngurnar. 

Þegar hreppsnefnd hafði ákveðið hvernig göngum skyldi til háttað kvaddi hún 

eða kjörinn maður úr nefndinni, sem nefndist fjallskilastjóri, íbúa viðkomandi hrepps 

með gangnaboði til fjallskila í tæka tíð fyrir göngur.
98

 Árið 1999 var gefinn upp 

nákvæmari tímasetning á því hvenær gangnaboðið ætti að berast, eða fjórtán dögum 

fyrir göngur.
99

 Í gangnaboðinu sem yfirleitt er kallað fjallskilaboð eða fjallskilaseðill, er 

tekið nákvæmlega fram hvað hverjum og einum ber að leggja til fjallskila það haust. Ef 

einhver vanrækti að gera fjallskil, skyldi sá hinn sami greiða samsvarandi kostnað, auk 

sektar í fjallskilasjóð sem nam allt að helmingi af matsverði fjallskilanna.
100

  

 

4.2 Fjallskilaboðið  

Þegar langt var liðið á sumar fór fjallskilaboðið að berast á milli allra bæja í hreppnum. 

Var það kærkomin breyting frá hinum hefðbundnu önnum hversdagsins, sérstaklega á 

fyrri hluta tuttugustu aldar, þegar fólk í sveitum landsins vann meira og minna 
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sleitulaust allt sumarið við að afla heyja fyrir veturinn. Tilhugsunin um að göngur væru 

á næsta leiti var því tilhlökkunarefni flestra og áminning um að erfiðum sumarstörfum 

færi brátt að ljúka.  

Samkvæmt lýsingu Magnúsar F. Jónssonar á komu fjallskilaboðsins á heimili 

hans í Miðfirði um aldamótin 1900, þá voru þau þráður gestur á öllum heimilum í 

sýslunni og það sem í þeim stóð kom öllum meira og minna við. Fjallskilaboðið, sem 

hafði verið sent með krakka boðleiðina frá næsta bæ, var lesið upphátt fyrir allt 

heimilisfólkið af bóndanum á bænum. Ein grein þeirra var ávallt eins orðuð og á hana 

hlustaði fólk sem unnið hafði á engjunum með sérstakri andakt. Hún var á þá leið að 

allir leitarmenn ásamt tjaldhestum skyldu leggja upp á heiðarnar laugardaginn í 22. viku 

sumars undir forsjá og stjórn leitarstjóra, en grein þessi var eins og óbein tilkynning frá 

stjórnvöldum um að þennan laugardag væri slætti í sveitinni lokið. Eftir að lestrinum 

lauk höfðu menn svo nóg um að ræða, til dæmis hvernig þeim myndi ganga er falið var 

að vinna erfiðustu störfin.
101

  

 Til að fá betri hugmynd um hvaða störf það voru sem mönnum var ætlað að 

sinna, er áhugavert að skoða dæmi um fjallskilaboð úr Ytri- og Fremri-

Torfustaðahreppi, en þau eru bæði frá árinu 1922. Í fjallskilaboðinu fyrir Ytri-

Torfustaðahrepp voru fyrst taldir upp þeir menn sem skyldu láta menn í göngur og frá 

hvaða bæjum þeir voru. Útlistað var nákvæmlega á hvaða heiði hver maður færi, 

Aðalbólsheiði, Núpsheiði eða Húksheiði, í hvaða leit, þá fyrstu, aðra eða þriðju og 

hverjir þeirra skyldu útvega tjaldhesta. Nokkra menn þurfti til að gæta heiðasafnanna að 

nóttunni og aðra til að gæta þeirra að deginum. Við dilksdyr Borgfirðinga var settur 

maður, skipaður var marklýsingamaður á sauðfé í öllum réttum og annar 

marklýsingamaður á hross og réttarstjóri skyldi sömuleiðis vera í öllum réttum. Senda 

þurfti menn í fyrstu, aðrar og þriðju réttir í öðrum sveitum og sumum býsna fjarlægum, 

eða allt suður í Borgarfirði. Þessar réttir voru Hrútatungurétt, Víðidalstungurétt, 

Hamarsrétt, Hólmarétt, Þverárrétt og Fljótstungurétt. Allir voru menn þessir taldir upp 

með nafni, svo hverjum og einum var ljóst hvaða starfi honum bar að sinna, hvort sem 

hann sinnti því sjálfur eða fékk einhvern í sinn stað.
102

      

 Fjallskilaboð Ytri- og Fremri-Torfustaðahrepps voru nánast eins og spegilmynd 

hvor af öðru. Störfin voru flestöll hin sömu, einungis munaði um fjölda manna. Taldir 

voru upp með nafni hverjir skyldu láta menn í göngur og frá hvaða bæjum þeir voru, á 
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hvaða heiði þeir skyldu fara, í hvaða leit, ásamt því hverjir skyldu leggja til tjaldhesta. 

Skipaðir voru vökumenn yfir safninu á réttarhólmanum nóttina fyrir réttardaginn og 

aðrir til að gæta safnsins sjálfan réttardaginn, svo og menn til að gæta stóðhrossa seinni 

réttardaginn. Hvor hreppur útvegaði tvo marklýsingamenn, annan fyrir fé og hinn fyrir 

hross og sömuleiðis voru tveir réttarstjórar, einn úr hvorum hreppi. Þá voru einnig valdir 

menn til að sækja fé og hross Miðfirðinga í aðrar réttir, en þær réttir voru hinar sömu og 

menn úr Ytri-Torfustaðahrepp fóru í, fyrir utan Hamarsrétt og Hólmarétt.
103

      

Í frásögn Magnúsar F. Jónssonar kemur fram að þegar hreppsnefndir Ytri- og 

Fremri-Torfustaðahreppa hittust á fundi til að jafna niður fjallskilum á íbúa hreppanna, 

þá hafi nefndarmenn þeirra þurft að hafa fleira í huga en að reikna út kostnað 

fjallskilanna. Hverjum manni þurfti að velja verk við hæfi, en mestu vanda- og 

virðingastöðurnar voru réttarstjóra- og leitarstjórastörfin. Í starf réttarstjóra þurfti að 

velja aðsópsmikinn atorkumann sem var líklegur til að fá menn til þess að drífa áfram 

réttarstörfin og í störf leitarstjóra þurfti að velja menn sem þekktu heiðarnar mjög vel og 

voru að auki úrræðamiklir og treystandi til að leysa hvern þann vanda sem komið gæti 

upp á heiðunum. Þeim var treyst fyrir hóp manna og því var það á þeirra ábyrgð að 

göngurnar gengju vel fyrir sig.
104

   

 Fyrr á tímum var fjallskilaboðið sent boðleið á milli bæja í hreppnum. Það 

stoppaði einungis stutt við á hverjum bæ, því það þurfti að ná að berast til allra bæja í 

tæka tíð fyrir göngur. Fjallskilaboðið byrjaði ferð sína yfirleitt á heimili hreppstjórans, 

eða oddvita hreppsnefndar og þegar það hafði lokið ferð sinni um hreppinn, átti það að 

berast til hans aftur.
105

 Þegar leið á öldina var svo farið að senda fjallskilaboðið með 

póstinum á heimili þeirra sem fjallskilaskyldir voru. 

 

4.3 Framkvæmd fjallskila 

Í fjallskilaboðinu er tilgreint hvaða dag göngur skuli hefjast og lengi vel hélst sá siður 

að lagt væri af stað á heiðarnar frá fremstu bæjum, laugardaginn í 22. viku sumars.
106

 Ef 

til vill má rekja þessa tímasetningu til þeirrar fornu reglu Grágásar um að eigendur 

afréttar skyldu hafa rekið fé sitt úr afréttinum er fjórar vikur voru eftir af sumri.
107

 Sú 
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hefð að göngur hæfust í 22. viku sumars var afar lífseig og ekki fyrr en seint á 

tuttugustu öld sem farið var að flýta göngunum. Haustið 1982 var farið í göngur á 

föstudegi í 21. viku sumars, í stað laugardags,
108

 og hafði gangnatíminn þá þegar færst 

fram um eina viku. Tólf árum síðar, eða árið 1994, var ákveðið að leggja framvegis af 

stað á fimmtudegi,
109

 og í lok aldarinnar var í nokkur ár farið á fimmtudegi við upphaf 

tuttugustu viku sumars.
110

  

Ástæðurnar fyrir breytingu á gangnatíma voru einkum breyttir búskaparhættir og 

gróðurverndarsjónarmið.
111

 Sláturstörf byrjuðu fyrr en áður, heyskapur tók mun styttri 

tíma og einnig voru taldar meiri líkur á því að veðrið héldist gott þegar farið var svo 

snemma að haustinu. Í viðtali við Einar Daníelsson kemur sömuleiðis fram að áður hafi 

menn bara verið að hugsa um að hafa féð sem lengst á heiðinni því treyst var á beitina 

heima fyrir. Þegar kæmi fram á átti að vera óbitið, en þar sem nú sé alveg hætt að beita 

þá skipti það engu máli lengur. 

Fram yfir miðja tuttugustu öld tóku göngur Miðfirðinga þrjá daga. Lagt var af 

stað upp á heiðarnar á laugardagsmorgni, þær leitaðar niður á sunnudeginum, sem 

kallaður var Gangnasunnudagur og á mánudegi voru söfnin rekin frá heiðarmörkum 

niður í rétt.
112

 Áður en heiðargirðing á milli heimalanda og afréttar var girt árð 1937,
113

 

þurfti einnig að smala hálsana á milli Vesturárdals og Núpsdals og Núpsdals og 

Austurárdal og tók þá mun lengri tíma að koma safninu til réttar. Árið 1967 beindu 

hreppsnefndirnar því til gangnastjóra að smalaður yrði syðsti hluti heiðanna að kvöldi 

laugardagsins ef veður leyfði.
114

 Var það gert til að koma fénu vel á veg úteftir um 

kvöldið svo það yrði ekki eins þreytt þegar þurfti að koma því ofan daginn eftir.
115

 Árið 

eftir var fyrirhugað að rétta eins og hægt væri á mánudeginum, þó aðalréttardagurinn 

væri ennþá þriðjudagur. Árið 1982 var í fyrsta sinn haldið í göngur á föstudegi og var 

þá féð réttað á sunnudegi og hrossin á mánudegi.
116

 Tekin var upp sú nýbreytni að reka 

söfnin til réttar frá fremstu bæjum, að morgni réttardagsins og sparaðist þannig einn 
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dagur. Fjórum árum síðar voru bæði hross og fé réttuð á sunnudeginum.
117

 Þegar 

göngurnar hófust á fimmtudegi árið 1994 færðist réttardagurinn yfir á laugardag.
118

  

 Til að leita heiðarnar í fyrstu leit var skipaður ákveðinn fjöldi manna og hélst 

hann nokkuð svipaður alla öldina. Samkvæmt fjallskilaseðli Ytri-Torfustaðahrepps frá 

árinu 1922, voru gangnamenn í fyrstu leit 26. Þar af fóru tíu á Aðalbólsheiði, ellefu á 

Núpsheiði og fimm á Húksheiði.
119

 Gangnamenn úr Fremri-Torfustaðahreppi voru 23, 

og fóru níu á Aðalbólsheiði, átta á Núpsheiði og sex á Húksheiði.
120

 Samtals voru þetta 

því 49 menn úr hreppunum tveimur. Árið 1965 hafði gangnamönnum fjölgað nokkuð, 

en þá voru þeir samtals 55 úr báðum hreppunum. Þar af fór 21 maður á Aðalbólsheiði, 

nítján á Núpsheiði, tólf á Húksheiði og þrír á Rimann.
121

 Gangnamönnum fækkaði 

örlítið aftur er leið á öldina. Árið 1988 var til að mynda mönnum á Aðalbólsheiði 

fækkað úr 23 í átján vegna bættra samgangna, en þá hafði verið lokið við að leggja veg 

frá Aðalbóli fram að Arnarvatni.
122

  

Eins og fyrr segir fór fjöldi manna úr hvorum hreppi eftir því hversu margt 

sauðfé og hross íbúar hreppsins áttu. Þar sem sauðfjár- og hrossafjöldi var meiri í Ytri-

Torfustaðahreppi, en Fremri-Torfustaðahreppi, voru fleiri menn sendir þaðan. Vorið 

1919 var til dæmis fjöldi sauðfjár í Ytri-Torfustaðahreppi 4.036,
123

 en í 3.674 í Fremri-

Torfustaðahreppi.
124

 Fram undir 1980 fjölgaði sauðfé í hreppunum tveimur, en eftir það 

fór því fækkandi og árið 1999 var fjöldinn í báðum hreppum kominn í 11.467.
125

  

Ef sú staða kom upp að fjallskilaskyldur maður hafði engan hæfan mann til að 

fara í göngur fyrir sig og gat ekki heldur útvegað hann, bar honum að tilkynna 

hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega, að minnsta kosti sex dögum fyrir göngur. 

Skyldi hann þá sjá um að greiða þeim manni sem hreppsnefnd réð í göngurnar, svo og 

öllum kostnaði því samfara, þó ekki yfir hálft annað matsverð fjallskilanna. Ef 

gangnamaður reyndist aftur á móti vanhæfur til starfsins að mati gangnastjóra, þá bar 
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honum ekki skylda til að taka hann gildan. Þurfti þá sá sem sendi hann annaðhvort að 

útvega annan í hans stað, eða greiða fjallskilin að fullu.
126

    

Í byrjun tuttugustu aldar var miðað við að gangnamenn væru orðnir fjórtán ára 

gamlir til að vera teknir sem fullgildir gangnamenn.
127

 Á sama ári fermdust ungmenni 

og tímabili bernskunnar var talið lokið. Að fara í fyrsta skipti í göngur gat valdið bæði 

tilhlökkun og kvíða. Sumir hlökkuðu alltaf til að fá að fara í göngur
128

 og upplifa það 

sem áður var einungis hægt að gera sér í hugarlund, en aðrir kvíðu fyrir því óþekkta. 

Kvíðinn fór svo þegar vandist að fara í göngur og menn vissu við hverju var að búast.
129

  

Að fá að fara í göngur var eins konar viðurkenning á því að vera kominn í 

fullorðinna manna tölu og eftirsótt af ungum mönnum sem vildu láta reyna á eigið 

ágæti. Hefð var fyrir því að einungis piltar og karlmenn færu í göngur og það var ekki 

fyrr en upp úr 1960 sem konur fóru einnig að fara í göngur.
130

  

Í fjallskilareglugerðinni frá 1975 hafði bæst við sú regla að engan mætti senda í 

göngur sem ekki hefði náð fimmtán ára aldri, nema leyfi frá gangnastjóra kæmi til.
131

 

Af svörum þeirra einstaklinga sem viðtöl voru tekin við, kom fram að algengast var að 

gangnamenn væru í kringum sextán ára aldurinn þegar þeir fóru í fyrsta skipti í 

göngur.
132

 Í viðtali við Helga Björnsson kom fram að áður en hann fór í fyrsta skipti í 

göngur, þá hafi hann þurft að biðja þáverandi gangnaforingja um leyfi til þess að fá að 

fara í göngurnar, þar sem hann var einungis á þrettánda ári.
133

  

Hreppsnefndir sáu um að útnefna gangnastjóra fyrir hvern gangnaflokk og var 

hlutverk hans að skipa fyrir um tilhögun gangnanna og hafa alla stjórn á þeim þar til 

komið var á réttarstað. Hann sá um að fjársöfnin væru rekin með reglu til réttar og 

kvaddi menn til að gæta safnsins þar til vöktunarmenn tækju við því. Hver 

gangnamaður var skyldur til að hlýða gangnastjóra sínum og varðaði það sektum að 

óhlýðnast skipunum hans,
134

 allt þar til fjallskilareglugerðin frá 1996 tók gildi.  

Gangnastjóri bar ábyrgð á því að farið væri vel með fé og hross í göngum, en ef 

kindur kæmu fyrir sem ekki væri unnt að flytja til réttar, skyldi þeim slátrað og þær 

                                                 
126

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1975. B-deild, bls. 782. 
127

 Magnús F. Jónsson, „Göngur og réttir Miðfirðinga“. Göngur og réttir III, bls. 150. 
128

 Viðtal við Guðmund Björnsson. 
129

 Viðtal við Jón Elís Björnsson. 
130

 Auðbjörg Pétursdóttir, „Göngur á Aðalbólsheiði haustið 1964“. Göngur og réttir III, bls. 203. 
131

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1975. B-deild, bls. 782. 
132

 Viðtöl við Einar Daníelsson, Guðmund Björnsson, Helga Björnsson, Jón Elís Björnsson, Magnús 

Guðmundsson, Theódór Pálsson. 
133

 Viðtal við Helga Björnsson.  
134

 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1975. B-deild, bls. 781. 



 34 

fluttar til réttar. Ef dauðar kindur fundust átti einnig að flytja þær til réttar ef nýtilegar 

voru, en það ákvæði var einungis að finna í fjallskilareglugerðum sem giltu frá 1920 til 

1960. Ef ekki var hægt að koma hrossi til réttar, eða það drapst í göngunum, skyldi 

tilkynna það hreppsnefnd, sem sá þá um að láta sækja það og flytja til réttar.
135

 

Guðmundur Björnsson minntist þess í viðtali að þegar hann fór í fyrsta skipti í göngur á 

Núpsheiði í kringum 1940, þá hafi hann ásamt öðrum manni verið á eftir hópi af fé, 

þegar tvær verturgamlar kindur  drápust allt í einu fyrir framan þá. Kindurnar köfnuðu 

bara, enda var þá mæðiveikin komin upp í Deildartungu. Þessar kindur varð að taka 

með sér og eftir að hafa tekið innan úr þeim, báru þeir þær á bakinu þar til þeir komu að 

hesti sem flutti þær niður af heiðinni.
136

 

Samkvæmt fjallskilareglugerðinni frá árinu 1975 var gangnastjóra heimilað að 

skilja vanmetapening eftir þegar komið var í byggð,
137

 en frá og með 1996 skyldi 

gangnastjóri ákveða hverju sinni hvernig fara ætti með skepnur sem ekki var hægt að 

koma lifandi til réttar. Gangnastjóra var gert skylt að hafa skotvopn meðferðis í leitum 

og óheimilt varð að aflífa skepnur í leitum án fyrirsagnar eða umboðs hans, nema brýna 

nauðsyn bæri til.
138

  

Þegar fjallskilareglugerðin frá 1975 var samin, var orðið mögulegt að hafa 

samband á milli heiðanna með talstöðvum. Hreppsnefnd skyldi sjá um að gangnastjórar 

gætu haft samráð með sér eftir því sem nauðsyn krefði, áður en göngur hæfust, og var 

kostnaður við þær ráðstafanir greiddur úr fjallskilasjóði. Ef veður eða aðrar ástæður 

hömluðu göngum, eða torvelduðu fulla gagnsemi þeirra að mati gangnastjóra eins 

leitarflokks eða fleiri, skyldi fresta þeim yfir svæðið í heild.
139

 Fyrir tíma talstöðvanna 

gátu orðið miklar vangaveltur um skyggni að morgni leitardagsins. Helgi Björnsson 

minntist þess að gangnaforingi Húksheiðar hefði rýnt út um glugga skálans að 

morgninum til að meta hvort þeir austur frá færu ekki af stað, hvort þar væri meiri þoka, 

eða hvort þeir væru sjálfir í þokunni.
140

 

Starf gangnastjóra var bæði ábyrgðarmikið og krefjandi, en að sama skapi var í 

því fólgin ákveðin virðingarstaða. Í Göngum og réttum dregur Magnús F. Jónsson upp 
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ágæta mynd af gangnastjóranum er hann fór í fyrsta skipti í göngur í kringum aldamótin 

1900. Lýsing hans er á þessa leið: 

 

Leitirnar höfðu gengið að óskum, hann hafði verið einvaldur yfir 

hópi vaskra manna á heiðinni og síðasta daginn í dalnum, sem hann 

bjó í. Þetta mikla vald sté honum ekki til höfuðs þannig, að hann 

fylltist hroka og drembilæti. Skipanir hans voru samt allar snöggar, 

ótvíræðar og ákveðnar, en valdið lýsti sér mest í nákvæmri 

umhyggjusemi við trúnaðarstarfið og gagnvart liðsmönnum sínum, 

sem hann bar ábyrgð á.
141

 

 

4.4 Seinni göngur og eftirleitir 

Samkvæmt fyrstu fjallskilareglugerð Vestur-Húnavatnssýslu frá 1909, skyldu göngur 

vera að minnsta kosti tvennar. Léki grunur á því að fé hefði orðið eftir á afréttum að 

loknum þessum tvennum göngum, hafði hreppsnefnd vald til að skipa þriðju göngur og 

ráða menn í þær gegn endurgjaldi af sveitarsjóðnum. Ef að tveir hreppar áttu saman 

upprekstrarland, skyldi hreppsnefndin í þeim hreppi er nær lá afréttinni annast þessar 

göngur
142

 og þar sem Ytri- og Fremri-Torfustaðahreppur áttu upprekstrarlandið saman, 

var það Fremri-Torfurstaðahreppur sem sá um þær leitir. Árið 1930 var gert skylt að láta 

fara fram þriðju göngur, ef ekki var vörður eða girðing fyrir afréttarlöndunum,
143

 en slík 

girðing á milli heimalanda og afréttar kom ekki fyrr en árið 1937.
144

   

Yfirleitt var farið í seinni göngur um það bil viku eftir fyrstu göngur.  Þær fóru 

fram á mjög svipaðan hátt og fyrri göngur, fyrir utan það að nokkuð færri menn 

smöluðu hverja heiði. Árið 1922 fóru í seinni göngur fjórtán menn á Aðalbólsheiði, 

fjórtán á Núpsheiði og sjö á Húksheiði úr báðum Torfustaðahreppunum. Samtals voru 

þetta því 35 menn, miðað við að sama ár fóru 49 í fyrstu göngur. Í þriðju göngur árið 

1922 fóru sex menn á Aðalbólsheiði, sex á Núpsheiði og fjórir á Húksheiði.
145

 Árið 

1965 fóru samtals 47 menn úr báðum Torfustaðahreppum í seinni göngur, en í fyrri 

göngur fóru þá 55 menn.
146

  

Eftir því sem færri menn smöluðu heiðarnar, þeim mun stærra svæði þurfti hver 

og einn að smala og því var ekki hægt að láta mennina halda einni línu niður heiðarnar 
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eins og í fyrri göngum. Magnús Guðmundsson lýsti í viðtali skipulagi seinni gangna á 

þá leið að leitað hefði verið fram og svo ofan. Helmingur heiðarinnar var leitaður fram 

og svo aftur niður hinum megin, vegna þess að það voru ekki það margir menn að hægt 

væri að dreifa þeim yfir alla heiðina.
147

 Seinni göngur voru taldar erfiðari en þær fyrri. 

Hver dagleið var lengri, lengra var á milli manna og búast mátti við verra veðri og 

erfiðari færð og voru þess vegna frekar valdir reynslumeiri menn í þær.    

Megintilgangurinn með seinni göngum var að smala hrossunum niður af 

heiðinni og svo auðvitað þeim kindum sem höfðu orðið eftir í fyrstu göngum. Allt fram 

undir 1980 var þessi háttur hafður á, en með auknum fjölda fjár og hrossa á heiðunum 

fór landið að láta töluvert á sjá. Heiðarnar voru að verða ofbitið land og áminning hafði 

borist frá gróðurverndarmönnum. Til að minnka álagið á gróðurinn var ákveðið að 

smala bæði fé og hrossum niður í fyrstu leit og fara fyrr að haustinu en áður hafði 

tíðkast. Eftir því sem leið á öldina var sífellt minna rekið á heiði og er nú gras norður að 

girðingu þar sem áður var flag.
148

 

Samkvæmt fjallskilareglugerðinni frá  árinu 1960 var hreppsnefnd gert heimilt 

að fella niður þriðju göngur, ef látin var fara fram sameiginleg leit úr lofti á stærri 

leitarsvæðum.
149

 Þetta ákvæði nýttu Miðfirðingar sér nokkru síðar og segir Theódór 

Pálsson frá því í viðtali, að í sex haust í kringum 1970, hafi heiðarnar verið leitaðar með 

aðstoð þyrlu frá Landhelgisgæslunni. Leitarflug þetta var flokkað sem æfingaflug hjá 

flugmönnunum, en annars hefði þetta fyrirkomulag varla reynst mögulegt. Yfirleitt voru 

tveir til þrír leitarmenn í vélinni ásamt flugmanninum og með í för voru talstöðvar svo 

hægt væri að ná sambandi við þá sem voru á jörðu niðri. Stundum kom það fyrir að 

vélin lenti og var þá einn maður settur niður til að reka hóp sem sást. Sjálfur tók 

Theódór þátt í þessum ferðum og þótti þær heppnast vel.
150

  

Um miðbik níunda áratugarins leitaði Flugbjörgunarsveit Vestur-

Húnavatnssýslu heiðarnar í seinni göngum með aðstoð flugvélar og var það bæði 

tekjuliður í starfi sveitarinnar sem og æfing fyrir félagsmenn.
151

 Árið 1989 keyptu Ytri- 

og Fremri-Torfustaðahreppur ásamt Þorkelshólshreppi, fjórðungshlut í lítilli flugvél TF-

MID, sem nokkrir aðilar í sýslunni áttu og var flogið á henni yfir heiðarnar.
152

 Fram til 

aldamóta var oftast nær notast við leitarflug og komu þau að mestu í stað seinni gangna. 
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Samkvæmt fjallskilareglugerðinni frá 1996 var gert skylt að tvennar göngur færu fram á 

hverju hausti, en hreppsnefndum í fjárskiptahólfi Miðfjarðar- og Staðarhrepps var 

heimilt að láta aðra leit fara fram með aðstoð leitarflugs.
153

  

Leitarflugið fór fram á svipaðan hátt og þyrluleitin. Í ferðina fóru þrír menn 

ásamt flugmanninum og jafnóðum og skepnur fundust var haft samband við menn á 

jörðu niðri sem voru í viðbragðsstöðu við heiðargirðinguna. Þeir héldu þá af stað og 

fönguðu skepnurnar og komu þeim svo til síns heima.
154

 

Eftir að fyrirskipuðum leitum var lokið var einstökum mönnum heimilt með 

samþykki meiri hluta hreppsnefnda, að gera eftirleitir á heiðunum. Á fyrstu áratugum 

tuttugustu aldar sömdu þeir um hversu mikinn hluta þeir fengu af verði hins fundna fjár, 

en það mátti ekki vera meira en helmingsvirði skepnunnar. Hreppsnefndin sá um að 

útnefna tvo menn til að meta virði skepnunnar og var greitt fyrir eftirleitarféð af 

fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess hrepps sem eigandinn átti heimili í. Ef að hross 

fannst í eftirleitum, ákvað hreppsnefnd sanngjörn fundarlaun er greidd voru á sama 

hátt.
155

  

Með nýjum fjallskilareglugerðum var kveðið nánar um hver fundarlaun ættu að 

vera fyrir skepnur sem fundust í eftirleitum. Árið 1960 bar eftirleitarmönnum helmingur 

andvirðis sauðfjár sem fannst, en einn fjórði til þriðji partur af andvirði hrossa. Þá sá 

hreppsnefnd um að útvega annan matsmann skepnunnar og eftirleitarmenn hinn og var 

borgun til eftirleitarmanna greidd úr fjallskilasjóði viðkomandi upprekstrarfélags.
156

 

Árið 1975 voru fundarlaunin fyrir kind jöfn verði á meðaldilk og fyrir hross námu þau 

einum og hálfum fundarlaunum fyrir kind.
157

 Í síðari tíma fjallskilareglugerðum er 

hreppsnefnd eða fjallskilastjórn falið að ákveða hæfilega þóknun fyrir búfé sem finnst í 

eftirleitum.
158

 

Að fara í göngur og eftirleitir seint að haustinu gat reynst hættuför ef að veðrið 

breyttist skyndilega til hins verra. Aftur á móti þótti mikilvægt að reyna að bjarga 

skepnum sem höfðu orðið eftir á heiðinni og ekki voru fundarlaunin sem fengust fyrir 

skepnur sem fundust í eftirleitum til að draga úr áhuga sumra á slíkum ferðum. Í 

Göngum og réttum rifjar Stefán Jónasson upp nokkrar eftirleitirferðir sem hann fór í 

ásamt öðrum, um og upp úr aldamótunum 1900. Ferðir þessar tóku nokkra daga, en hver 
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dagleið sem gengin var gat orðið ansi löng. Byrjað var að leita fram Húksheiði og svo 

austur Núpsheiði og gist í Úlfvatnsskála sem stendur norðan við Úlfsvatn, en það er 

nokkuð sunnan við afréttarmörk Miðfiðinga og Borgfirðinga. Var svo haldið allt austur 

að Langjökli og suður að Norðlingafljóti og gist aftur í Úlfsvatnsskála, þar til lagt var af 

stað norður heiðarnar daginn eftir. Í sumum ferðum fannst töluvert af fé, en í öðrum 

ekki neitt og þótti honum sannast gamli málshátturinn að ekki eru allar ferðir til fjár, þó 

farnar séu.
159

 

Árið 1969 var í fyrsta sinn farið í eftirleit upp á heiði á vélsleða. Sleðann átti 

Einar Daníelsson og hélt hann ásamt öðrum manni í fyrstu ferðina frá Aðalbóli. Lentu 

þeir í hríðarveðri og fundu ekkert, en er þeir héldu nokkrum dögum seinna frá Króki í 

Víðidal fundu þeir tvær kindur sem reyndust vera sunnan úr Árnessýslu. Fannst 

mönnum ferð þeirra taka svo stuttan tíma að þótti með ólíkindum.
160

  

Skipulag fjallskilamála tók ekki ýkja miklum breytingum á tuttugustu öld, enda 

hefðirnar sterkar og talið óþarfi að breyta mikið fyrirkomulagi sem gefist hafði 

ágætlega. Hverjum fjallskilaskyldum manni bar skylda til að leggja til fjallskila á þann 

hátt sem hreppsnefnd ákvað og skyldu öll fjallskil innt af hendi í vinnu eða goldin í 

peningum. Á fundi í lok sumars ákváðu hreppsnefndir hvernig haga ætti fjallgöngum og 

í fjallskilaboðinu var tekið nákvæmlega fram hvað hverjum og einum bar að leggja til 

fjallskila það haust. Framkvæmd gangnanna hélst nokkuð svipuð, fyrir utan það að á 

seinni hluta aldarinnar var farið fyrr á haustin í göngur og í stað þess að hrossum væri 

smalað niður af heiðinni í seinni leit, var öllu smalað í fyrstu göngum. Þrátt fyrir að 

umgjörð fjallskilamála hafi í stórum þráttum haldist svipuð, eru mörg atriði er lúta að 

hinum almenna gangnamanni sem hafa breyst og er áhugavert að athuga þau nánar.  

 

5.1 Útbúnaður gangnamanna   

Nauðsynlegt var hverjum gangnamanni að búa sig vel áður en haldið var í göngur. 

Skjólgóður klæðnaður var eitt af grundvallaratriðunum og sagði Magnús Guðmundsson 

að helst hefði enginn mátt fara fram á heiði öðruvísi en að vera í ullarnærfötum.
161

 Hlý 

föt skiptu miklu máli til að klæða af sér kulda, en erfiðara gat reynst að verjast 

úrkomunni. Á fyrstu áratugum aldarinnar áttu ekki allir kost á vatnsheldum 

utanyfirflíkum eins og síðar varð. Þegar Guðmundur Björnsson fór fyrst í göngur árið 
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1936 var hann í frakka, eða einhverju sem huldi hann sem mest og varð alveg rennandi 

blautur, enda rigndi mikið í fyrstu göngum það ár.
162

 Fljótlega urðu vatnsföt þó 

algengari sjón og þegar Jón Elís Björnsson fór fyrst í göngur árið 1948 hafði hann bæði 

með sér regnkápu og regnbuxur, þó hann hefði reyndar ekki þurft að nota þær flíkur í 

það skiptið.
163

 Eftir því sem leið á öldina var völ á betri hlífðarfatnaði og seinna komu 

til sögunnar regnföt í mjög skærum lit, eins og gulum og appelsínugulum. Þau þóttu 

býsna hentug, því fyrir utan að halda bæði vatni og vindum þá auðvelduðu þau 

gangnamönnum að sjá hvern annan, sem er mikilvægt atriði í smalamennsku. 

 Um aldamótin 1900 þegar Magnús F. Jónsson fór í fyrsta skipti í göngur, 

minnist hann þess að kvöldið áður en lagt var af stað, þá hafi kvenfólkið gert 

gangnaskó.
164

 Ef til vill hafa þessir gangnaskór verið svokallaðir skinnsokkar, en þeir 

þóttu góðir þegar þurfti að ferðast í mikilli bleytu. Slíkum skinnsokkum klæddist Björn 

Sigvaldason, þegar hann fór fjórtán ára í göngur  á Aðalbólsheiði árið 1916.
165

 Á 

þessum árum fóru stígvélin að taka við af skinnsokkum og þegar Einar Daníelsson fór 

fyrst í göngur árið 1938, var hann í gúmmístígvélum.
166

 Síðan þá hafa stígvél verið 

algengasti fótabúnaður gangnamanna, því óvíða á landinu er jafn mikið votlendi og á 

Tvídægru, enda svæðið þekkt fyrir sinn óteljandi fjölda vatna. 

 Fyrir göngurnar þurfti að huga að nesti fyrir gangnamenn. Í frásögn Magnúsar F. 

Jónssonar kemur fram að daginn áður en lagt var af stað í göngurnar hafi á heimili hans 

verið smalað saman nokkrum kindum úr heimahögunum og vænni kind slátrað. Var það 

víðast hvar venjan og sá kvenfólkið um að matreiða kindaslátrið.
167

 Ekki gátu þó allir 

leyft sér að slátra kind fyrir göngurnar og minntist Magnús þess úr sinni fyrstu 

gangnaferð að bóndi eins sem var leiguliði á einu lélegasta koti sveitarinnar hafði með 

sér kjötbita sem var að minnsta kosti ársgamall.
168

 Langt fram á tuttugustu öld var þessi 

siður að slátra lambi fyrir göngurnar viðhafður. Lamb þetta var kallað gangnalambið og 

þótti nýja kjötið bragðast vel.
169

 Á sumrin var lítið um hvers kyns nýmeti og því hefur 

þótt nýnæmi í að fá nýtt kjöt, en siður þessi lagðist af með í kringum 1970 þegar 

frystikisturnar urðu algengar á bæjum í sveitinni.
170
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 Ýmislegt fleira en bara kjöt var haft með í nesti. Þar má til dæmis nefna brauð 

og smjör, harðfisk, sviðahaus, kleinur, jólaköku og parta, en samkvæmt Guðmundi 

Björnssyni voru þeir alltaf steiktir daginn áður en lagt var af stað.
171

 Einnig var höfð 

mjólk með í flösku, en það gat verið fremur óhentugt. Helga Björnssyni var til dæmis 

ráðlagt að klára alltaf mjólk í flösku, því ef skilin var eftir hálf flaska vildi mjólkin 

strokkast á göngunni.
172

 Nestið sem gangnamenn hafa meðferðis hefur ekki breyst ýkja 

mikið, en ávaxtasafar og djús hafa komið að mestu í stað mjólkurinnar.    

 Magnús Guðmundsson minnist þess að hitunartæki voru alltaf höfð með í 

göngurnar svo hægt væri að hita kaffi.
173

 Kaffið var svokallað ketilkaffi, en þá var ekki 

hellt á heldur bara soðið upp. Hleypt var upp suðu á vatninu, kaffið sett út í og látið 

kólna og svo var hellt ofan af.
174

 Frá og með 1975 hafði það ákvæði bæst við í 

fjallskilareglugerðir að skálarnir skyldu vera búnir nauðsynlegustu tækjum, svo sem 

hitunartækjum.
175

 Það gat munað miklu fyrir kaldan gangnamann að fá heitan sopa ofan 

í sig. Annað sem gat hresst við gangnamenn var að fá sér sopa af víni, en algengt var 

menn hefðu með sér vín á pela. Stundum var byrjað að súpa á brennivíni allt frá því að 

menn lögðu af stað og eitt árið voru menn svo vel byrgir af víni að að þeir geymdu 

nokkrar flöskur í læk svo þeir gætu tekið upp nýjar flöskur þegar þeir kæmu ofan, í stað 

þess að láta þær skrölta á klárunum.
176

 Ef menn urðu hins vegar mjög kenndir gat orðið 

varasamt að sitja á hesti og kom fyrir að mönnum væri sagt að fara af baki og teyma 

klárinn.
177

  

 

5.2 Lagt af stað í göngur  

Kvöldið áður en lagt var af stað í göngurnar var algengt að gangnamenn utan úr 

Miðfirði færu ríðandi í hópum fram í sveit. Þeir stefndu í átt að bæjum sem nær voru 

heiðarmörkunum, en þar fengu þeir gistingu. Var það gert bæði til þess að spara tíma og 

til að hestarnir væru betur hvíldir fyrir sjálfar göngurnar. Að mati Magnúsar F. 

Jónssonar var þetta kvöld ólíkt öllum öðrum sumarkvöldum og fannst honum sem yfir 

því hvíldi hátíðleiki aðfangadags að gerbreytingu í atvinnuháttum og öllu daglegu lífi.
178
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Á þessum fremstu bæjum var hlakkað til komu gangnamannanna og minntist 

Guðmundur Björnsson þess að þegar bræður tveir frá Hnausakoti voru komnir að Núpi, 

þá hafi þeir byrjað að syngja og söngurinn ómað um allan Núpsdal ef það var logn.
179

 

 Þeir gangnamenn sem fóru á Húksheiði gistu meðal annars í Huppahlíð, á 

Skeggjastöðum og á Húki.
180

 Þeir sem fóru á Núpsheiði gistu á Fosskoti, Þverá og Efra-

Núpi og seinast á Efra-Núpi, þegar hinir tveir bæirnir voru komnir í eyði.
181

 Þeir sem 

fóru á Aðalbólsheiði gistu á Aðalbóli og Bjargarstöðum.
182

 Daginn eftir var sömuleiðis 

alltaf komið við á fremstu bæjum og drukkið kaffi, en það hefði þótt hálfgerð móðgun 

ef farið var framhjá án þess að stoppa.
183

 Á meðal annarra fremstu bæja en þegar hafa 

verið taldir upp, eru bæirnir Kollafoss og Dalgeirsstaðir í Vesturárdal og Aðalbreið í 

Austurárdal. Þegar komið var niður af heiðunum var einnig litið við á þessum sömu 

bæjum og gistu gangnamenn þar um nóttina. Eftir að fénu hafði verið komið til réttar 

gistu þar áfram þeir sem áttu lengst að fara heim til sín, en það var gert til að geta mætt 

tímanlega til réttarinnar.  

 Fyrsta minning Helga Björnssonar sem tengdist göngum, var einmitt þegar 

nokkrir gangnamenn komu að Huppahlíð kvöldið fyrir réttardaginn árið 1957, þegar 

hann var á tíunda ári. Var komu þeirra beðið með eftirvæntingu og mundi hann eftir 

hávaðanum í þeim, því þeir voru hlæjandi og flissandi við að reyna að koma klárunum 

inn í hesthús sem klárarnir þekktu ekki, glamri í beislum, hundaveseni og 

hrossamóðulykt sem fylgir mönnum sem eru búnir að vera lengi á hestbaki. Svo voru 

þeir einnig fremur kenndir og fylgdi þeim allskonar skemmtilegheit sem erfitt gat reynst 

að slíta sig frá.
184

 

Eftir að bílaeign varð almenn lagðist af sá siður að gista á fremstu bæjum. Þess í 

stað var farið með hrossin á fremstu bæi daginn fyrir göngurnar og þau geymd þar yfir 

nóttina. Daginn eftir var svo keyrt snemma frameftir og lagt af stað upp á heiðarnar. 

Eins var fljótlegt að komast aftur til síns heima þegar komið var niður af heiðunum og 

því óþarfi að gista. 

Hverjum gangnamanni var nauðsynlegt að hafa með sér góðan hest í göngurnar. 

Af svörum þeirra einstaklinga sem viðtöl voru tekin við, þá fóru þeir allir einhesta í 
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sínar fyrstu göngum, fyrir utan Theódór Pálsson, en hann hafði tvo hesta með sér.
185

 

Hver og einn hafði meðferðis hnakktösku á hestinum og var hún notuð undir nesti.
186

 

Þegar menn eignuðust hunda voru þeir að sjálfsögðu einnig teknir með og gat oft munað 

miklu um þá. Á seinni árum er algengt að hver maður hafi með sér fleiri hesta og einnig 

er leyfilegt að nota nokkur fjórhjól á heiðunum, þar sem því verður komið við. 

 

5.3 Aðstæður á heiðum uppi 

Í byrjun aldarinnar gistu gangnamenn í tjöldum upp á heiðunum. Samkvæmt lýsingu 

Magnúsar F. Jónssonar gistu Núpsheiðarmenn í tveimur tjöldum sem voru misstór. 

Annað þeirra tók fimmtán menn en hitt rúmaði fimm. Tvær gaflsúlur voru undir 

mæniásnum, en hann var í tvennu lagi og studdur af einni súlu sem var í miðju tjaldinu. 

Bæði tjöldin voru lág en að öllu leyti vel gerð. Fæstir þeirra stráka sem fóru í fyrsta sinn 

í göngur höfðu nokkru sinni séð tjöld. Fannst þeim þau vera björt og tilkomumikil, 

tandurhrein og ný af nálinni.
187

 

Þegar veðrið var gott gat verið ágætt að sofa í tjöldunum.
188

 Verra var ef rigndi. 

Guðmundur Björnsson minnist þess að í sínum fyrstu göngum héldu tjöldin illa vatni, 

enda rigndi þá afar mikið á gangnamenn. Þótti honum svo kalt að liggja rennandi 

blautur í blautu tjaldinu að hann festi ekki svefn þá nótt.
189

 Árið 1916 gerði svo mikið 

hríðarveður í göngunum að tjöldin hreinlega fuku ofan af gangnamönnum, meðal annars 

á bæði Aðalbólsheiði og Víðidalstunguheiði og kom sér þá vel að geta leitað skjóls í 

skálanum Hliðskjálf sem stóð við Skammá.
190

 Í vondu veðri og miklu fannfergi var 

einnig hætta á að gangnamenn köfnuðu inni í tjöldumum, legðust þau yfir þá, eða ef 

snjórinn hindraði súrefni í að komast inn í tjöldin. Við slíkar aðstæður hafði 

gangnastjóri Húksheiðar skipað svo fyrir að aldrei mættu allir sofna, því passa þurfti að 

snjó væri rutt frá tjaldinu.
191

  

Á Húksheiði sváfu menn allir saman í einu tjaldi,
192

 þar sem fæstir gangnamenn 

voru á þeirri heiði. Tjaldað var í svonefndum Skiptabrekkum, bröttum brekkum sunnan 
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undir Sléttafelli,
193

 en haustið 1953 var reistur gangnamannaskáli þar skammt frá við 

Krókavatn. Veturinn áður var efnið í skálann flutt á sleða frá Holtavörðuheiði og unnu 

þrír menn að byggingu skálans sem var tilbúinn fyrir fyrstu göngur það ár.
194

 Skálanum 

var skipt í tvennt þannig að uppi var trépallur þar sem menn sváfu, en fyrir neðan og í 

tveimur hliðarskúrum voru hrossin geymd. Þegar ókunnugir hestar voru saman komnir 

létu þeir illa hver við annan og gat því verið erfitt að festa svefn þegar hestarnir börðu í 

stoðirnar og sperrurnar fyrir neðan.
195

 Árið 1988 keyptu svo Torfustaðahreppar nýjan 

skála sem var endurbættur og dreginn fram á Húksheiði seinni part vetrar.
196

 Reist var 

sérstakt hesthús, svo ekki þurfti að geyma hestana í sjálfum skálanum. 

 Á Núpsheiði sváfu menn sem fyrr segir í tveimur tjöldum og var tjaldað 

norðvestan í Urðhæðum,
197

 en þær eru syðst á miðri heiðinni. Sunnan undir Urðhæðum 

var síðar byggður skáli úr torfi og grjóti og gistu þar gangnamenn.
198

 Ekki var mjög 

eftirsóknarvert að liggja í þeim skála, því upp úr moldargólfinu gengu víða steinar, svo 

undirlagið hjá sumum var ekki sérlega mjúkt.
199

 Einnig sá út um veggina svo að í 

rigningu lak allt.
200

  

Tveir aðrir skálar voru á Núpsheiði og var annar þeirra kallaður Gamli skáli. Var 

hann eingöngu hlaðinn úr grjóti og staðsettur framarlega á heiðinni við Álftaveg. Talið 

er að hann hafi verið byggður stuttu fyrir aldamótin 1900, en ekki var hann lengi 

notaður. Hinn skálinn var nefndur Haugsskáli, en hann stóð gengt hólnum Böðvarshaug. 

Skáli þessi var byggður skömmu fyrir 1930, hlaðinn úr torfi og með járn á þakinu og var 

hann ætlaður fyrir gangnamenn í seinni og þriðju leit.  

Byggður var nýr skáli fyrir Núpsheiðarmenn árið 1956 og stóð hann vestur af 

Urðhæð. Skálanum var skipt í tvennt og í endanum sem klæddur var að innan lágu 

leitarmenn, en hinum megin var hesthús.
201

 Sumarið 1999 var reistur nýr 

gangnamannaskáli á Urðhæð á Núpsheiði. Veturinn áður var byrjað á undirbúningi 

verksins, en skálinn var smíðaður í byggð. Þurfti að fara frá Borgarfirði með 

undirstöðurnar undir skálann, en sjálfur skálinn var fluttur suður á heiðina með þyrlu frá 
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varnarliðinu. Var verkinu komið inn í æfingu hjá Atlantshafsbandalaginu sem kallaðist 

„Northern neigbour ’99“ og var skálinn tilbúinn fyrir göngurnar það ár.
202

   

 Á Aðalbólsheiði lágu menn einnig í tveimur tjöldum til að byrja með og var 

tjaldað norðan við Arnarvatn, sunnan undir Hnúabaki. Skammt frá var gamalt sæluhús, 

hlaðið úr torfi og grjóti og stóð það við Skammá sem rennur úr Réttarvatni yfir í 

Arnarvatn. Þessi litli skáli var nefndur Hliðskjálf og skiptist hann nokkurn veginn til 

helming. Innst í honum var upphækkaður trépallur þar sem menn gátu sofið, en þar fyrir 

framan var pláss sem ætlað var fyrir hesta. Þegar hríðina gerði í göngunum árið 1916 

voru samankomnir í þessum skála samtals 34 menn, átján Miðfirðingar og sextán 

Víðdælingar.
203

 Átti þá vel við málshátturinn „þröngt mega sáttir sitja“. 

 Annar skáli var byggður við Arnarvatn stóra árið 1920,
204

 en hann var á tanga 

sem gengur út í norðanvert vatnið. Skálinn var hlaðinn úr torfi og grjóti og ekki var 

betra að sofa þar en í Urðhæðaskálanum á Núpsheiði. Þar inni óð allt í drullu og bleytu 

og að mati Einars Daníelssonar var rétt svo að menn gætu setið þar. Nýr skáli var 

byggður fyrir gangnamenn á holti rétt fyrir utan torfskálann og þar inni var bæði pláss 

fyrir menn og hesta. Þegar menn komu frameftir eitt sumarið um 1960, sáu menn að 

skálinn hafði fokið, svo að hafist var handa við að byggja nýjan skála rétt hjá þar sem 

hinn stóð. Þessi skáli var seinna fluttur vestur fyrir Austurá og hesthús byggt, en í dag 

eru þarna nokkrir skálar vegna ferðaþjónustu.
205

 Við Arnarvatn dvelja þeir sem smala 

austurhluta Aðalbólsheiðar, svokallaðan Kjálka. Einnig er skáli og hesthús sunnan 

Strípalónalækjar nokkru vestar á heiðinni og þar gista þeir sem smala Tunguna, 

vesturhluta Aðalbólsheiðar.
206

 

Mikil breyting til bóta þótti að fá skálana og voru þó kannski mest viðbrigðin 

fyrir hestana. Áður en skálarnir komu þurfti nefnilega að hefta hestana úti og urðu menn 

þá að skiptast á um að fylgjast með þeim yfir nóttina. Menn voru ræstir út til skiptis í 

hvaða veðri sem var og var þá oft lítið um hvíld.  

 Oft var glatt á hjalla í göngunum, og um kvöldið þegar menn voru komnir í 

tjöld eða skála var stemmingin afar góð og ýmislegt fundið sér til skemmtunar. Mikið 

var sungið og um og eftir aldamótin 1900 voru það helst ættjarðarljóðin eftir stórskáldin 
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sem hljómuðu í öllum mannfagnaði.
207

 Í göngum á Núpsheiði voru margir hagmæltir 

menn, og í mörg ár var það siður að koma með nýjan brag sem fjallaði um 

gangnaferðina haustið áður. Var hann svo sunginn við eitthvert þekkt lag um kvöldið.
208

 

Á Húksheiði var eitt árið gangnamaður einn hafður í hlutverki skemmtikrafts til að 

skemmta gangnaforingjanum, svipað og konungar nota hirðfífl. Sagði hann spaugisögur 

alla nóttina og lék létta leikþætti um hvað gerst hafði skemmtilegast í lágsveitinni við 

ómælda ánægju þeirra er á hlýddu og fræddi þannig þá sem bjuggu framar í sveitinni.
209

  

Þegar kom að því að fara að sofa, höfðu menn til þess afar lítinn útbúnað. Talið 

var nauðsynlegt að hafa með sér strigapoka og var hann notaður bæði fyrir flutning og 

eins til skjóls. Yfirleitt voru þetta stórir pokar undan síldarmjöli og yfir nóttina brugðu 

menn á það ráð að fara ofan í pokana því mikið skjól var í því ef kalt var.
210

 Voru þetta 

eins konar svefnpokar síns tíma, en um 1960 fóru að sjást alvöru svefnpokar á meðal 

gangnamanna.
211

 

 

5.4 Leitin niður heiðarnar  

Daginn eftir var leitað niður heiðarnar og sáu þá gangnastjórarnir um að raða mönnum á 

gönguna. Mynduðu menn línu yfir heiðina og var þess meðal annars gætt að láta nýliða 

frekar vera á milli vanra manna. Þurfti að bíða nokkra stund eftir að kantmenn á hverri 

heiði kæmust á réttan stað, en þangað gat verið ansi löng leið frá náttstað.
212

 Mikilvægt 

var að fylgjast með hvar næsti maður var staðsettur, enda var þetta hálfgerð víglína. Í 

sæmilegu skyggni sáu menn yfirleitt næsta mann, eða næstu menn og þegar litgallarnir 

komu varð það mun auðveldara.
213

 Ef hins vegar gerði þoku þegar menn voru lagðir af 

stað, var reynt að hóa svo að menn gætu áttað sig á því hvar næstu menn voru.
214

  

Mikil breyting varð á áttunda áratugnum þegar farið var að nota talstöðvar, eða 

labb-rabbtækin svokölluðu. Þá varð hægt að hafa samband við menn á sömu heiði og 

eins á hinum heiðunum, en það var sérstaklega mikilvægt þegar kom að því að 

samræma leitina. Menn gátu áttað sig betur á stöðunni að morgni leitardags, fengið að 

vita hvenær lagt væri af stað af hinum heiðunum og eins ef eitthvað bjátaði á að 
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deginum.
215

 Áður kom það stundum fyrir að menn af einni heiði lögðu af stað á meðan 

hinir biðu vegna þoku og rufu þannig línuna.
216

 Til að byrja með voru yfirleitt tvær til 

fjórar talstöðvar á hverri heiði og var gangnastjórinn ávallt með eina þeirra.
217

 Framfarir 

á sviði samskiptaútbúnaðar voru afar örar undir lok tuttugustu aldar og nú er lítið mál 

fyrir gangnamenn að hafa samband sín á milli með farsímum.       

 Víða á heiðunum er það blautt að ómögulegt er að smala þau svæði á hesti. Á 

Núpsheiði þurftu til dæmis allir að smala gangandi og sáu þá tveir menn um að koma 

öllum hestunum til byggða ásamt farangri gangnamanna.
218

 Sumstaðar var hægt að fara 

á hesti, þó iðulega hafi þurft að fara á baki og teyma hestinn. Áður fyrr voru einnig 

svokallaðir tjaldhestar, eða trússahestar hafðir meðferðis í göngurnar. Þeim sem 

útveguðu slíka hesta var greitt fyrir af fjallskilasjóði, enda voru þessir hestar í vinnu líkt 

og gangnamenn. Þeir voru látnir bera tjöldin á meðan þau voru enn notuð, ásamt því að 

bera vanmeta fé, eða skrokka af fé sem þurft hafði að slátra á heiðinni. Síðar voru þeir 

aðallega látnir bera farangur og nesti gangnamanna.
219

 

 Algengt er að þoka liggi yfir heiðunum og tafði það stundum göngurnar. Þokan 

var þá svo þétt að einungis sá nokkra metra fram fyrir sig og ef að útlitið var þannig að 

morgninum var einfaldlega ekki lagt af stað. Ef ekki rofaði til fyrr en áliðið var dags, 

var talið ráðlegra að bíða til morguns.
220

 Alltaf var sá möguleiki fyrir hendi að það 

þyrfti að liggja og því voru menn vel búnir af nesti. Þá var einhverju sinni spilað til að 

drepa tímann. 

 Ef að gerði þoku þegar menn voru komnir langt út á heiði var ekki aftur snúið. 

Þá gat oft verið betra að stoppa og bíða hvort þokuna ræki, því annars gat verið auðvelt 

að villast.
221

 Sérstaklega áttu menn það á hættu ef menn hættu að horfa í kringum sig og 

horfðu bara niður.
222

 Landslagið þarna á heiðunum er nefnilega mjög svipað, fremur 

flatt og skiptast á holt, fífusund, keldur og tjarnir.
223

 Hafa margir gangnamenn tapað 

áttum á þessu svæði í þoku, sumir augnablik, en aðrir villst jafnvel á aðrar heiðar en þeir 

voru að smala. Einnig hafa Borgfirðingar villst norður eftir og mundi Guðmundur 

Björnsson eftir því að hafa eitt sinn séð tvo slíka austur á Aðalbólsheiði. Vissu þeir 
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ekkert hvernig þeir höfðu komist þetta því þá var búið að girða á milli afrétta norðan- og 

sunnanmanna.
224

   

 Þeir sem þekktu heiðina vel villtust síður en hinir, en þeir kunnu líka ýmis ráð til 

að hjálpa sér að rata. Til dæmis gat maður einn sem var vel kunnugur heiðunum áttað 

sig á því hvort um var að ræða Núpsá eða Vesturá með því að athuga grjótið í ánum. Í 

Núpsá var það allt hnöttótt og vatnssorfið, en í Vesturá var það flögugrjót.
225

 Einhverju 

sinni gerði éljagang þegar Einar Daníelsson var í göngum svo hann varð áttavilltur, en 

þar sem hann vissi að áttin var suðvestlæg ákvað hann að bíða í smástund. Hann vissi 

nefnilega einnig að í slíku veðri styttir alltaf upp á milli og því snéri hann ekki við. Að 

snúa við getur verið stórvarasamt, því þá eykst hættan á því að villast.
226

    

 Það var því yfirleitt þokunni um að kenna ef göngurnar töfðust, því leitað var 

þrátt fyrir rok, rigningu eða snjóél. Það kom þó fyrir að gangnamenn lentu í verulegum 

hrakningum og eru mörgum minnisstæðar göngur frá því um 1960, þegar gerði afar 

slæmt veður daginn sem leitað var niður heiðarnar. Ágætt veður hafði verið um 

morguninn, en þegar leið á daginn gerði bæði rok og rigningu sem síðar varð að 

snjóéljum. Illa gekk að smala og þurfti ýmist að elta féð eða bíða, svo menn hitnuðu og 

kólnuðu til skiptis sem engum er hollt.
227

 Urðu sumir mjög hætt komnir vegna kulda og 

þurfti til dæmis að senda einn mann ofan af Húksheiði vegna þess hversu slappur hann 

var orðinn. Bóndinn á Dalgeirsstöðum sá svo hvar maður kom á hesti sem stoppaði við 

túngirðinguna, en hreyfði sig ekkert. Var hann þá orðinn svo veikburða að hann komst 

ekki af sjálfsdáðum af baki og þurfti bóndinn að bera hann inn í bæ þar sem hlúð var að 

honum.
228

  

 Eins gátu seinni leitir og þriðju göngur verið erfiðar, enda var þá oft kominn 

töluverður snjór og allra veðra von. Í þriðju göngum á Aðalbólsheiði árið 1935 gerði 

norðan stórhríð og villtust þá tveir menn alla leið vestur á Húksheiði. Lögðu þeir af stað 

á skíðum ásamt fjórum öðrum mönnum og náðu ekki til byggða fyrr en að liðnum um 

36 klukkustundum. Voru þeir orðnir afar þreyttir og þjakaðir eins og nærri má geta og 

fætur þeirra sárir og bólgnir undan skíðaböndunum.
229

 Þegar þeir sáu svo allt í einu ljós 

á Húki hresstust þeir við og bar annar þeirra hinn á herðunum niður að bænum.
230
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 Þegar kom að því að fara í göngur þurftu gangnamenn að útbúa sig vel. Huga 

þurfti að hlýjum og skjólgóðum fatnaði og nægu nesti til fararinnar og ekki þótti slæmt 

að hafa eitthvað aukalega sér til hressingar. Á fyrstu árum aldarinnar gistu allir 

gangnamenn í tjöldum, en svo voru reistir skálar úr torfi og grjóti. Ekki voru það sérlega 

þægilegar vistarverur og þótti mönnum mikil breyting þegar byggðir voru almennilegir 

skálar á sjötta áratugnum. Munaði þá mestu að geta haft hestana inni, í stað þess að 

þurfa að vaka yfir þeim. Stemmingin í göngum var oftast afar góð og um kvöldið sungu 

menn gjarnan og sögðu skemmtisögur. Daginn eftir voru svo heiðarnar leitaðar. Eftir að 

farið var að nota talstöðvar var hægt að samræma leitina mun betur og láta vita ef 

eitthvað bjátaði á. Ef þoka var að morgni leitardags þurfti að bíða uns hana ræki, því 

annars var leitin gagnslaus og hætta á því að menn gætu villst.  

Eitt þeirra starfa sem mönnum bar skylda til að inna af hendi samkvæmt 

fjallskilaboði var að sækja fé í aðrar réttir. Gátu þá myndast ævilöng vináttubönd þegar 

sömu menn fóru í fjarlægar réttir á hverju hausti í fjöldamörg ár og átti það kannski 

sérstaklega við um Miðfirðinga og Borgfirðinga. 

 

6.1 Samskipti Miðfirðinga og Borgfirðinga 

Allt frá fornu fari tengdust Miðfirðingar og Borgfirðingar sterkum böndum og átti 

sauðkindin þar stóran hlut að máli. Þegar engar girðingar voru á milli héraða gekk fé 

bæði að norðan og sunnan saman á heiðunum og kom þess vegna iðulega fyrir í 

fjarlægum réttum. Miðfirðingar þurftu þar af leiðandi að sækja fé suður og 

Borgfirðingar norður og spannst af þessu mikill kunningskapur á milli manna. Varðveist 

hafa gömul bréf á milli sýslumanna og hreppstjóra bæði að norðan og sunnan þar sem 

fram kemur að þessum fjársamgöngum fylgdi alls konar umstang, en einnig sú nauðsyn 

að samvinna væri höfð um þessi mál til að þau gengju sem best fyrir sig.  

Árið 1846 skrifaði til að mynda sýslumaður Húnavatnssýslu bréf til hreppstjóra 

Torfustaðahrepps þar sem hann greindi frá hugmyndum sínum um að koma í veg fyrir 

að fé það sem lenti í úrtíning tapaðist eigendum sínum. Fólust þær í því að snemma að 

haustinu myndu hreppstjórar nyrðra og syðra senda hvor öðrum afskrift af mörkum og 

lýsingu á óskilafé, til að eigendur þess gætu gert ráðstafanir hvað það snerti. Bað hann 

því hreppstjóra Torfustaðahrepps um að senda hreppstjóranum í Hvítársíðu bréf sem 

innihéldi marklýsingu á óskilafé í Miðfirði og hreppstjórann í Hvítársíðu bað hann um 
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að gera slíkt hið sama. Væri þannig hægt að bera saman mörk óskilafjárins í Borgarfirði 

við markatöflur Húnavatnssýslu og ef til vill finna rétta eigendur þess.
231

 

Nokkrum árum síðar, eða árið 1853, greindi sýslumaður Mýra- og 

Hnappadalssýslu  sýslumanni Húnvetninga frá því að fjárdráttur í Brekkurétt í 

Norðurárdal gengi ekki nægilega vel, því í ljós hefði komið að menn syðra og nyrðra 

ættu sammerkt fé. Sum eyrnamörkin voru sem sagt alveg eins og því ekki auðvelt að sjá 

hver ætti hvaða fé. Óskaði sýslumaðurinn því eftir að sýslumaður Húnvetninga útvegaði 

hreppstjóranum í Norðurárdalshreppi markaskrár frá þeim sveitum þaðan sem fé kom 

fyrir í Brekkurétt. Einnig fór hann fram á að þeir Húnvetningar sem drægju fé í þessari 

rétt sæju um að hlaða þar reglulega dilka, svo að óskoðað fé yrði ekki dregið í framandi 

sveitir.
232

   

Hreppstjóri Torfustaðahrepps taldi aftur á móti skynsamlegra að láta frekar þá 

menn sem færu suður í Brekkurétt hafa með sér markaskrár yfir sveitirnar nyrðra, í stað 

þess að senda hreppstjóra Norðurárdalshrepp markaskrár, þar sem hann vissi ekki til að 

hreppstjórinn hefði sent nokkra slíka norður. Í sambandi við dilkhleðsluna, þá fannst 

honum bæði skynamlegra og hagkvæmara að menn kæmu sér saman um að þeir fyrir 

sunnan hlæðu dilka við Brekkurétt fyrir fé norðanmanna og að norðanmenn hlæðu svo 

aftur dilka við sínar fjárréttir fyrir fé sunnanmanna. Taldi hann það mun einfaldara og 

kostnaðarminna, í stað þess að senda menn um langan veg og í aðra fjórðunga til 

þessara starfa.
233

 

Ein þeirra rétta sem menn að norðan voru sendir í á haustin til að sækja fé í var 

Þverárrétt í Borgarfirði. Árið 1856 barst sýslumanninum í Húnavatnssýslu bréf frá 

sýslumanni Mýra- og Hnappadalssýslu, en það var sent að undirlagi hreppstjórans í 

Þverárhlíð sem hafði kvartað undan því að nokkur undanfarin haust hefði mjög margt af 

sauðfé Húnvetninga verið ódregið í fyrstu Þverárrétt, þar sem of fáir menn menn hefðu 

verið sendir þangað til fjárdráttar. Taldi hann að í stað þess að senda einungis þrjá til 

fjóra menn í réttina, þá myndi ekki veita af því að senda sex til sjö, þar sem þar væri 

mikill fjárfjöldi úr Vestur-Húnavatnssýslu.
234

 

Þrátt fyrir að Miðfirðingar ættu fé í réttum Borgarfirðinga, þá var það ekkert 

miðað við allt það fé sem Borgfirðingar áttu í Miðfjarðarrétt. Féð að sunnan leitaði 

nefnilega sérstaklega norður eftir þar sem landið fyrir norðan merki var mun grösugra 
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en það sem var fyrir sunnan þau. Í gömlu Miðfjarðarréttinni var dilkur Borgfirðinga 

langsamlega stærstur, enda var fjöldi fjár þeirra svo mikill að skipti þúsundum á fyrri 

hluta 20. aldar.
235

 Stundum var dilkurinn sem tók á annað þúsund fjár orðinn svo fullur 

um miðjan réttardaginn að nauðsynlegt var að hleypa fénu út og urðu þá nokkrir af 

réttarmönnum Borgfirðinga að leggja af stað með það í áttina suður. Talið er að 

einstöku haust hafi Borgfirðingar fengið á þriðja þúsund fjár í Miðfjarðarrétt. 

Borgfirðingarnir sem komu í Miðfjarðarrétt komu víða að. Guðjón Jónsson frá 

Huppahlíð minntist þess að þar á bæ gistu stundum tíu Borgfirðingar sem komu að 

sækja fé í Miðfjarðarrétt. Sjö þeirra voru af bæjum sunnan Hvítár, einn úr 

Stafholtstungum, einn úr Þverárhlíð og einn úr Hvítársíðu.
236

  

Samskipti Borgfirðinga og Miðfirðinga voru ekki eingöngu bundin við 

réttarferðir þeirra. Á vorin hittust menn við silungsveiðar á Arnarvatni og vermenn úr 

Húnavatnssýslu gengu margir hverjir suður Tvídægru er þeir fóru til vers, og nutu 

mikillar gestrisni hjá Hvítsíðingum. Margir Miðfirðingar áttu tryggðarvini suður í 

Borgarfirði og milli ýmissa bænda í þessum héruðum var ævilöng vinátta. Ekki var 

heldur óalgengt að hjónabönd mynduðust yfir heiðina. Í réttinni gáfu því margir sig á tal 

við Borgfirðinga og spurðu þá frétta úr þeirra héraði, enda voru samgöngur þá fremur 

strjálar.
237

 

 

6.2 Smalað til Réttarvatnstanga 

Til að komast hjá því að reka fjöldan allan af ókunnungu fé langar leiðir var farið að 

rétta fram á heiðamörkunum. Annars vegar var réttað við Hávaðavatn sem er á merkjum 

Miðfirðinga og Borgfirðinga og hins vegar á Réttarvatnstanga, en þar liggja saman 

afréttir Miðfirðinga, Víðdælinga, Vatnsdælinga og Borgfirðinga. Erfitt er að segja til um 

hversu lengi hefur verið réttað á heiðum uppi, en eftir landsháttum og hversu margt fé 

norðan- og sunnanmanna gekk saman á þessum slóðum, getur verið að það hafi verið 

frá því snemma á nítjándu öld.
238

  

Í tanga við Hávaðavatn var rétt hlaðin úr grjóti og smöluðu nokkrir Miðfirðingar 

þangað suðureftir. Þegar búið var að rétta þar héldu þeir svo austur að Réttarvatni.
239
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Réttarvatn er suðaustan við Arnarvatn og frá vestri gengur mjór tangi út í vatnið 

sem kallast Réttarvatnstangi. Við rætur tangans er örmjótt eyði sem er tveggja til þriggja 

metra breitt, en sjálfur tanginn er um fimm til sex þúsund fermetrar að flatarmáli.
240

 

Þangað smöluðu undanreiðarmenn Víðdælinga, Vatnsdælir leituðu ofan með 

Norðlingafljóti að norðan og Borgfirðingar smöluðu sunnan Fljótsdraga.
241

 Af 

Miðfirðingum voru það einungis gangnamenn af Aðalbólsheiði sem tóku þátt í 

réttarstörfum á Réttarvatnstanga. Snemma á laugardagsmorgninum þegar lagt var af 

stað í göngur, héldu menn af stað frá Aðalbóli og fóru fjórir þeirra á undan og smöluðu 

að Réttarvatnstanga. Hinir héldu hinsvegar beina leið í skála við Arnarvatn. Smöluðu 

nokkrir undanreiðarmannanna svokallaðar Nípur sem eru norðaustan við Arnarvatn.
242

 

Aðrir smöluðu vestan og sunnan við Arnarvatn í átt að Réttarvatnstanga.
243

 

  Þegar lokið var við að smala að Réttarvatnstanga voru þar samankomnir um 

áttatíu menn.
244

 Yfirleitt voru allir leitarflokkar mættir um hádegið og áður en 

sundurdráttur hófst var féð látið jafna sig um stund. Gafst þá gangnamönnum tími til að 

spjalla saman og myndaðist þannig kunningsskapur á milli héraða.
245

 Fagnaðarfundir 

urðu aftur á móti hjá þeim mönnum sem höfðu smalað þetta svæði til margra ára og 

þekktu hvern annan ágætlega.   

Stemmingin í Réttarvatnstanga var rómuð. Á tímabili kom meira að segja 

þangað maður með trússahest og seldi gangnamönnum tóbak og sælgæti. Maður þessi 

hét Jósef Elíasson og var frá Signýjarstöðum í Hálsasveit, en heima á Signýjarstöðum 

hafði hann verslun. Þegar Einar Daníelsson fór í Réttarvatnstanga í kringum 1940 var 

Jósef orðinn gamall maður. Gangnamenn áttu samt von á honum, því þeir höfðu með 

sér smáaura til að geta verslað við hann, en þá var ekki mikið um tóbaks- og 

sælgætissölu.
246

  

Ekki gafst mönnum langur tími til skemmtunar því halda þurfti sér að verki. Í 

fyrstu mynduðu menn eins konar rétt með því að standa í tveimur þéttum röðum sem 

náðu þvert yfir Réttarvatnstangann. Ef veðrið var vont og mikill öldugangur á vatninu 

þótti þessi aðstaða ekki sérlega góð og var því ráðist í að byggja þarna réttarveggi árið 
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1918.
247

 Voru þetta hlaðnir grjótveggir og þann að norðanverðu reistu norðanmenn, en 

Borgfirðingar reistu þann sem var að sunnanverðu. Í gaflana voru svo settar lausar 

trégrindur.  

Fóru réttarstörfin þannig fram að Víðdælingar og Vatnsdælingar drógu fram í 

Réttarvatnstangann, Borgfirðingar drógu vestur fyrir réttina, en Miðfirðingar til hliðar 

að norðanverðu.
248

 Á meðan á sundurdrætti stóð þurfti að standa fyrir fénu svo að ekkert 

færi nú í burtu og eins þurfti menn til að gæta hestanna.
249

 Töluverður fjöldi fjár var 

samankominn í Réttarvatnstanga og í kringum 1930 var þar réttað um 1.500 til 2.000 

fjár. Áttu Borgfirðingar um helming þess, Vatnsdælingar um fjóðung, Víðsælingar 

komu þar á eftir, en Miðfirðingar áttu fæst af fénu.
250

 

Sundurdráttur á fénu tók um tvær til þrjár klukkustundir og áður en menn skildu 

var skálað fyrir góðri ferð heim og sungið lagið „Efst á Arnarvatnshæðum“.
251

 Fljótlega 

hélt svo hver leitarhópur í sinn náttstað ásamt sínu fé. Borgfirðingar fóru suður í 

Úlfsvatnsskála og Álftakróksskála, Miðfirðingar héldu norður fyrir Arnarvatn, 

Víðdælingar fóru rétt norður fyrir Réttarvatn í Víðdælingatanga og Vatnsdælingar 

austur í Fljótsdrög.
252

 Eftir 1935 gistu Vatnsdælingar aftur á móti í Réttarvatnstanga 

með sitt fé, en áður höfðu Víðdælingar rekið það niður af heiðinni með sínu eigin fé.
253

 

Síðast var réttað í Réttarvatnstanga árið 1948, því eftir að girðingar voru lagðar á milli 

héraða var ekki lengur þörf á því.
254

   

 

6.3 Girðingar á milli héraða 

Þegar fé gekk saman á heiðum uppi var mikil hætta á því að sjúkdómar því tengdir 

smituðust á milli héraða. Um 1860 gekk yfir hluta landsins seinni fjárkláðinn, en hann 

olli víða miklu tjóni. Til að hindra útbreiðslu hans norður í land var komið á vörslu frá 

Hrútafirði og austur í Langjökul og útbúin aðstaða fyrir varðmenn á nokkrum stöðum á 

heiðunum. Sú vestasta var við Skútagil á afrétti Hrútfirðinga og næst kom líklega 

Hólmaborg, en þó að ekki sé vitað hvar sá staður var, telja menn líklegast að hann hafi 

verið á Núpsheiði. Þar fyrir austan var skýli við Strípalón sem kallaðist Lónaborg og 
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svo Hliðskjálf við Arnarvatn. Vel var staðið að verki í heiðavörslunni þar sem sýnt þótti 

að kindur að sunnan hefðu ekki komist þarna í gegn.
255

 

 Annar skæður sjúkdómur í fé var mæðiveikin, en hún var ein af afleiðingum 

þess að fé af karakúlkyni var flutt til landsins árið 1933. Var ætlun manna að framleiða 

verðmætar gærur með því að blanda fénu við íslenska stofninn, en þess í stað komu upp 

sjúkdómar á að minnsta kosti sjö stöðum á landinu. Mæðiveikin átti upptök sín í 

Borgarfirði og var hún einnig nefnd Deildartunguveikin eftir bænum þar sem hún kom 

upp. Til að berjast gegn þessari skæðu lungnaveiki setti Alþingi fjölmörg lög og frá 

ráðaneytunum streymdu reglugerðir, tilkynningar og ýmiss konar fyrirmæli. Meðal 

aðgerða til að hefta útbreiðslu veikinnar var að leggja allt að 2.000 kílómetra langar 

sauðfjárveikivarnagirðingar og um 1940 voru við þær um áttatíu varðmenn.
256

  

 Árið 1937 var lögð heiðargirðing á milli afréttar og heimalanda Miðfirðinga til 

varnar mæðiveikinni, sem síðar var svo tvöfölduð. Girðing þessi er um þrjátíu kílómetra 

löng og nær frá Hrútfirðingaafrétt vestur að Fitjá og liggur sem næst merkjum fyrir 

framan Vesturárdal, Núpsdal og Austurárdal. Byrjað var á að leggja aðra girðingu árið 

1948, en sú er að mestu á mörkum Mýra- og Borgarfjarðarsýslna og Húnavatnssýslu. 

Nær hún frá heimalanda- og afréttargirðingu í Hrútafirði, suður að Hæðarsteini á 

Holtavörðuheiði og þaðan í vestur, alla leið að Arnarvatni.
257

 Árið eftir var girt frá 

Arnarvatni, norðaustan við Fljótsdrög og í Langjökul.
258

  

Ekki dugðu þessar mæðiveikivarnir til að koma í veg fyrir að veikin smitaðist í 

fé miðfirskra bænda og misstu þeir fjölda fjár af hennar völdum. Til að reyna að útrýma 

veikinni var ákveðið að skera niður allt fé í Miðfjarðarhólfi og fá annað í staðinn af 

svæðum sem voru ósýkt. Haustið 1947 var öllu fé á svæðinu slátrað og árið eftir var 

fengið nýtt fé. Eftir fjárskiptin mátti ekki reka á heiðina því það höfðu ekki farið fram 

fjárskipti í Borgarfirði.
259

 Hrossin voru þó áfram rekin á heiði. Ef fé að sunnan kom af 

heiðinni var því slátrað, en áður hafði það verið selt.
260

 

Sumarið 1955 var girt á milli afrétta Miðfirðinga og Víðdælinga og endurnýjuð 

girðingin á milli Norðlendinga og Sunnlendinga. Árið eftir var að nýju heimilað að reka 
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fé á heiði.
261

 Nokkrum árum síðar, eða árið 1959 var svo girt á milli Húksheiðar og 

Staðarhrepps.
262

 

 

7.1 Niðurstöður 

Af umfjöllun þessari má sjá að í grunninn tók umgjörð fjallskilamála ekki miklum 

breytingum á tuttugustu öld. Allt frá því Ísland byggðist bar mönnum skylda til að 

smala afréttina og í fornum lögbókum Íslendinga voru tilteknar ýmsar reglur varðandi 

afrétti, notkun þeirra og framkvæmd fjallskila. Með réttarbót Eiríks konungs 

Magnússonar frá 1294 fengu hreppstjórnarmenn í hverjum hreppi aukið vald yfir 

fjallskilum og með tilkomu sveitastjórnarlaganna árið 1872 færðist það vald yfir til 

hreppsnefndanna. Þær sáu um að útbúa fjallskilareglugerðir þar sem meðal annars komu 

fram ítarlegri reglur um framkvæmd fjallskila en áður höfðu sést. Árið 1909 var gefin út 

fyrsta fjallskilareglugerð Vestur-Húnavatnssýslu og alla tuttugustu öld var reglugerðin í 

sífelldri endurskoðun vegna breytinga á búnaðarháttum þjóðarinnar sem voru 

gríðarmiklar á þeim tíma.  

Áður fyrr var nánast allt unnið með höndunum, en eftir seinna stríð jókst 

vélvæðing landbúnaðarins verulega. Harðbýlar jarðir fóru í eyði, en hægt var að stækka 

búin þar sem ræktun var auðveldari. Þá batnaði einnig allur húsakostur til muna og 

rafmagn var lagt í sveitirnar, sem hafði ýmsa kosti í för með sér. 

 Hverjum fjallskilaskyldum manni bar skylda til að leggja til fjallskila á þann hátt 

sem hreppsnefnd ákvað og var allur kostnaður við fjallskil metinn til peningaverðs. Við 

niðurjöfnun fjallskila var farið eftir sauðfjár- og hrossafjölda íbúa hreppsins og í 

fjallskilaboðinu kom fram hvaða störf mönnum var ætlað að inna af hendi. Framkvæmd 

gangnanna var ósköp svipuð frá ári til árs, en stærsta breytingin var líklega sú að eftir 

því sem leið á öldina var fyrr að haustinu haldið í fyrstu göngur en áður og þær tóku 

aðeins styttri tíma. Einnig lögðust af hefðbundnar seinni göngur í kringum 1980 þegar 

farið var að smala bæði fé og hrossum í fyrstu leit, en það var gert til að minnka álag á 

gróðurinn upp á heiði sem var farinn að láta töluvert á sjá á þeim tíma. Þess í stað var 

tekin upp flugleit á heiðunum og þótti hún gefast ágætlega. 

 Það sem breyttist hvað mest í sambandi við fjallskil Miðfirðinga á tuttugustu 

öld, snéri að útbúnaði og aðstöðu gangnamanna sjálfra. Til dæmis fannst mönnum muna 

miklu þegar þeir eignuðust stígvél og vatnsheld föt og auðveldara var að koma auga á 
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hvern annan eftir að litgallarnir komu til sögunnar. Á fyrstu árum aldarinnar gistu allir 

gangnamenn í tjöldum eða skálum úr torfi og grjóti sem voru ekki sérlega þægilegar 

vistarverur. Það segir sig því sjálft að breytingin var mikil þegar byggðir voru skálar 

fram á heiði og munaði þá ekki minnstu um að geta haft hestana inni í stað þess að þurfa 

að skiptast á um að vaka yfir þeim. Á seinni hluta aldarinnar var einnig þróunin á sviði 

samskiptatækja afar hröð, sem gerði göngurnar mun árangursríkari en áður.  

 Einn þáttur í fjallskilastörfum Miðfirðinga lagðist af um miðja tuttugustu öld, en 

það voru réttarstörf á Réttarvatnstanga. Þar hittust áður fjórir hópar gangnamanna, 

Miðfirðingar, Víðdælingar, Vatnsdælingar og Borgfirðingar, til að draga í sundur fé og 

spannst af þessu kunningsskapur á milli héraða. Var stemmingin þar rómuð og fannst 

mönnum þetta vera hátíðarstund. Eftir að lögð var girðing á milli svæðanna í tengslum 

við mæðiveikivarnir lagðist af sá siður að rétta við Réttarvatn. Tók einnig fyrir ferðir 

Miðfirðinga í réttir í Borgarfirði og eins ferðir Borgfirðinga í Miðfjarðarrétt, en frá 

fornu fari höfðu íbúar þessara tveggja héraða verið tengdir sterkum böndum.  

  Þessi siður sem fellst í því að smala afréttarlönd á haustin á sér langa sögu og að 

upplagi hefur hann ekki breyst svo mikið í gegnum tímans rás. Hins vegar hafa 

aðstæður manna í sveitum landsins breyst gífurlega og áttu þær breytingar sér stað ekki 

hvað síst á tuttugustu öld.  

Á síðustu árum hefur hins vegar stöðugt færra fé verið rekið á heiði, því bæði 

fækkar þeim sem stunda sauðfjárbúskap í Miðfirði, en einnig hefur eyðijörðum fjölgað. 

Þessar eyðijarðir eru margar landmiklar og því hafa sumir brugðið á það ráð að fá afnot 

af þeim til að reka þangað fé sitt í stað þess að reka á heiðina. Þetta gera bændur meðal 

annars til þess að geta sjálfir stjórnað því hvenær smalað er og fé tekið heim á haustin, 

því ef þeir reka á heiði verða þeir að taka allt sitt fé heim eftir réttir. Það getur verið 

erfitt fyrir þá sem eru landlitlir því yfirleitt þarf að fara í nokkur skipti með fé í slátrun. 

Ef fram heldur sem horfir gæti lagst af sá siður að reka fé á heiði. Hvort 

framkvæmd fjallskila muni taka miklum breytingum í nánustu framtíð verður tíminn að 

leiða í ljós, en ekki þarf fénu sem rekið er á heiði að fækka mikið, til að nauðsynlegt 

verði að endurskoða framkvæmd fjallskila. 
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