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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um hestaferðina Flosareið sem Hermann Árnason, Hákon 

Pétursson og Friðbjörn Garðarsson fóru í árið 2016. Í þeirri hestaferð fóru Hermann, 

Hákon og Friðbjörn sömu leið, á sama árstíma, og Flosi Þórðarson fór í 

Íslendingasögunni Brennu-Njálssögu þegar hann hélt til hefnda fyrir morðið á Höskuldi 

Hvítanesgoða. Ferðinni lauk með því að Flosi, ásamt herliði manna, brenndi niður 

Bergþórshvol. Ferðin liggur frá Svínafelli í Austur-Skaftafellssýslu til Þríhyrningshálsa 

í Rangárþingi eystra. Flosi Þórðarson á að hafa farið ferðina á u.þ.b. tveimur dögum og 

reiðmenn Flosareiðar einsettu sér að halda sama hraða og Flosi til að sannreyna hvort 

hægt væri að fara leiðina frá Svínafelli til Þríhyrnings á jafn stuttum tíma og segir í 

Njálu. Út frá Flosareið reiðmannanna er staðfræði höfundar Brennu-Njáls sögu 

ígrunduð og þá með sérstaka áherslu á að skoða hve staðfróður hann hefur verið um 

Njáluslóðir. Það helsta sem hafa má í huga þegar kemur að staðfræði höfundar Njálu er 

hvernig Fiskivötn eru staðsett á leiðinni frá Svínafelli til Þríhyrningshálsa og hvort að 

þau gætu hafa verið hluti af ferðinni. Flosareið er svo rædd í samhengi við aðrar 

endurgerðir á sögulegum atburðum og hvernig þær þjóna tilgangi menningar- og 

sagnfræðimiðlunar.  

Þakkarorð 

Ég vil fá að þakka öllum sem aðstoðuðu mig við að klára BA-verkefnið Flosareið. Fyrst 

og fremst vil ég þakka reiðmönnunum þremur, Hermanni Árnasyni, Hákoni Péturssyni 

og Friðbirni Garðarssyni, fyrir að veita mér leyfi til þess að skrifa um Flosareið. Í öðru 
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veitt mér í gegnum háskólagöngu mína. Í þriðja lagi vil ég þakka Daníel G. Daníelssyni 

og Elínu Eddudóttur fyrir yfirlestur. Seinast en ekki síst vil ég þakka Sverri Jakobssyni 

fyrir að leiðbeina mér á meðan verkefninu stóð. 
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Inngangur 

Brennu-Njáls saga eða Njála er ein fárra Íslendingasagna sem gerist á Suðurlandi. 

Atburðir hennar gerast á 10. og 11. öld en sagan var ekki rituð fyrr en á seinasta 

fjórðungi 13. aldar. Höfundur hennar er óþekktur eins og algengt er í tengslum við 

Íslendingasögur. Upprunalegt handrit hennar er glatað og sagan sem við þekkjum nú á 

dögum er sett saman úr nokkrum handritum.
1
 Ýmsar persónur sögunnar eru nefndar í 

öðrum ritum, til dæmis í  Landnámu. Hvort atburðir hennar hafi verið að öllu leyti 

sannir er erfitt að segja til um og mismunandi kenningar eru á meðal fræðimanna um 

hvort sagan hafi verið sprottin úr munnmælum eða hvort hún sé að mestu leyti skálduð 

upp af lærðum manni. Við ritun Njálu hefur höfundur jafnvel notast við aðrar 

Íslendingasögur eins og til að mynda Laxdælu en stór hluti sögunnar hefur líklegast 

verið sóttur í munnmæli og lærðan tilbúning. Hermann Pálsson hefur m.a. fjallað um 

þetta í bók sinni Uppruni Njálu þegar hann fjallar um rit sem ætla má að stuðst hafi 

verið við, við ritun sögunnar þar sem hann veltir fyrir sér hver höfundur Njálu gæti hafa 

verið.
2
 Njála hefur hlotið mikilla útbreiðslu og hylli hér á landi og umfjöllun um efni 

hennar og vangaveltur hafa birst í bókum fræðimanna sem og hjá áhugafólki. Dæmi um 

fræðimann er Einar Ólafur Sveinsson (1899-1984) sem skrifaði bækurnar Á Njálsbúð og 

Um Njálu þar sem hann fjallar ítarlega um Njálu og sá hann einnig um útgáfu Njálu 

fyrir Hið íslenzka fornritafélag. Dæmi um áhugamann er Guðni Ágústsson, fyrrverandi 

alþingismaður, sem skrifaði bókina Hallgerður sem fjallar um persónuna Hallgerði 

langbrók úr Njálu.  

 Ekki verður stuðst við bók Guðna Ágústssonar hér en hann er tekinn sem dæmi 

því að áhugamenn um Njálu eru eitt af viðfangsefnum þessa verkefnis. Hestamennirnir 

og Njáluáhugamennirnir Hermann Árnason, Hákon Pétursson og Friðbjörn Garðarsson 

fóru sumrið 2016 í hestaferð sem að þeir kölluðu Flosareið. Hún fékk það nafn vegna 

þess að þeir einsettu sér að fara...  

„vestr á sand. … Þeir riðu vestr til Skógahverfis ok kómu í kirkjubæ, ok bað 

Flosi alla menn koma til kirkju ok biðjask. … Síðan stigu þeir á hesta sína ok 

riðu upp á fjall ok svá til Fiskivatna … ok stefndu svá vestr á sandinn, — létu 

þeir þá Eyjafjallajökul á vinstri hönd, — ok sá ofan í Goðaland ok svá til 

Markarfljóts ok kómu um nónskeið annan dag viku á Þríhyrningshálsa“
3
 

                                                 
1 Brennu-Njáls saga, Formáli, bls. CXLIX. 
2 Hermann Pálsson, Uppruni Njálu og hugmyndir, bls. 100-101. 
3 Brennu-Njáls saga, bls, 322-323. 
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Þetta er sú leið sem Flosi Þórðarson fór á u.þ.b. tveimur dögum þegar hann hugðist 

brenna Bergþórshvol, bæ Njáls Þorgeirssonar. Leiðin liggur frá Svínafelli í Öræfum til 

Þríhyrningshálsa í Rangárvallarsýslu. Aðalástæða þess að þessir þrír hestamenn fóru í 

þessa ferð var til þess að sýna fram á að hún væri í raun gerleg. Lýsingin á ferð Flosa er 

stutt en nákvæm og því ekki erfitt að staðsetja leiðina sem á að hafa verið farin. Þó eru 

nokkur ónákvæm atriði í frásögn höfundar og á nokkrum stöðum þarf að geta í 

eyðurnar. Reiðmennirnir þrír eru því áhugamenn um Njálu sem hafa tekið sér það fyrir 

hendur að endurskapa einn af atburðum sögunnar til þess að sannreyna gildi Njálu sem 

heimild. Þær lýsingar sem þeir hafa í höndunum um ferðina sem Flosi fór gerir ferðina 

þeirra að áhugaverðu viðfangsefni þar sem varpað er ljósi á sköpun Njálu og þá einna 

helst þá staðþekkingu sem má finna í sögunni. 

Endurgerðin (e. re-enactment) sem aðferð er hér til athugunar og kynnt í því 

sambandi hvernig hún hefur verið notuð til þess að skrifa sagnfræði og sömuleiðis 

hvernig hún getur verið notuð sem afþreying og verkfæri í menningarmiðlun. Hvernig 

nýtast endurgerðir sagnfræðirannsóknum? Er hægt að treysta á þær ef rétt er að farið? 

Leitast verður eftir því að svara þessum spurningum í samræmi við umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar og aðrar endurgerðir sem eru af erlendum toga og eiga uppruna sinn í 

sagnaritun og skemmtiefni sem tengt er söfnum og kvikmyndum. Sem vekur upp þá 

spurningu hvort Flosareið Hermanns Árnasonar, Hákonar Péturssonar og Friðbjörns 

Garðarssonar geti sýnt fram á að höfundur Brennu-Njáls sögu sé kunnugur á 

Njáluslóðum. Íslenski hesturinn verður einnig skoðaður í samhengi við endurgerðina 

sjálfa. Þá er um að ræða uppruna hans, hvernig samgöngum var háttað og hvernig hesta 

þarf að hafa til þess að endurgera ferð eins og Flosareið. 

Hér verður unnið út frá því sjónarmiði að rannsóknin sé að einhverju leyti tengd 

menningararfi sem finna má í Íslendingasögum og varpi ljósi á hvernig hægt er að 

nálgast þann arf. Viðfangsefnið hefur það að leiðarljósi að hér sé um að ræða þá arfleið 

sem Njála hefur skilið eftir sig og þau áhrif sem hún heldur áfram að hafa, löngu eftir að 

hún var skrifuð. 
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Frá Svínafelli til Þríhyrnings 

Sú ferð sem farin var frá Svínafelli til Þríhyrningshálsa í Njálu var engin tilviljun, 

heldur vel úthugsuð aðgerð til hefnda. Flosi Þórðarson var að fara að hefna fyrir víg 

Höskuldar Hvítanesgoða, eiginmanns Hildigunnar Starkaðardóttur bróðurdóttur Flosa. 

Njálssynirnir Skarphéðinn, Helgi og Grímur höfðu drepið Höskuld. Njáll hafði tekið 

Höskuld í fóstur til að ná sáttum eftir að Skarphéðinn hafði vegið Þráin Sigfússon föður 

hans. Njáll unni Höskuldi eins og eigin syni og fann handa honum goðorð svo að hann 

gæti gifst Hildigunni því hún þótti góður kvenkostur. Ein ástæða þess að Höskuldur lést 

er goðorðið sem Njáli tókst að veita honum. Ef lesið er í söguna er Skarphéðinn 

skapstór og annað hvort efast hann um ást föður síns í sinn garð eða hann unnir föður 

sínum lítið. Besta dæmi sögunnar um hve litla virðingu Skarphéðinn ber fyrir föður 

sínum er þegar hann fer ásamt bræðrum sínum að drepa Þráinn. Njáll spyr þá hvert þeir 

séu að fara og Skarphéðinn svarar „í sauðaleit“ en Njáll sér að þeir eru vígbúnir og spyr 

„ok veidduð þér þá menn“ og Skarphéðinn bætir þá við og segir „Heyrið þér, hvat 

karlinn segir! Eigi er hann grómlauss.“.
4
 Hér gerir hann lítið úr Njáli, föður sínum, með 

kaldhæðni sem túlka má á þann hátt að hann sé að kalla Njál heimskan eða einfaldan.
5
 

Goðorð Höskuldar og stirt samband á milli Njáls og Skarphéðins ýtir undir öfundsýki 

Skarphéðins í garð Höskuldar sem síðar átti eftir að leiða af sér morð Skarphéðins á 

Höskuldi. 

Sem kunnugt er þá átti Mörður Valgarðsson stóran hlut í því að Höskuldur var 

veginn því það var hann sem fékk Njálssyni til að drepa hann. Valgarður hinn grái, faðir 

Marðar, ráðlagði honum að hefja ráðabrugg með því að etja Njálssonum og Höskuldi 

saman og sagði það myndi verða til þess „að drepi synir Njáls Höskuld. En þar eru 

margir til eptirmáls um hann, ok munu þá Njálssynirr af þeim sökum drepnir verða.“
6
  

En hver er baksaga þess að Mörður lagði á ráðin um að Njálssynir væru drepnir? 

Helsta ástæða þess að Mörður hrinti af stað atburðarás sem leiddi til þess að Höskuldur 

og fóstbræður hans, Njálssynir, voru drepnir er sú að Höskuldur var yfirmáta vinsæll 

meðal manna sem goði. Vinsældir Höskuldar höfðu áhrif á þingmannahóp Marðar á 

þann hátt að menn sem áður höfðu verið í hans þingi voru búnir að segja sig í þing hjá 

Höskuldi „og var það ærið fjandskaparefni milli þeirra“.
7
 Leita má þó orsaka enn fyrr 

                                                 
4 Brennu-Njáls saga, bls. 232. 
5 Brennu-Njáls saga, bls. 232, tekið úr neðanmálsgrein. 
6 Brennu-Njáls saga, bls. 275. 
7 Brennu-Njáls saga, bls. 274, tekið úr neðanmálsgrein. 
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eða þegar Skarphéðinn drap Þráinn Sigfússon í einum eftirminnilegasta bardaga 

Brennu-Njáls sögu.
8
 Sem varð til þess að Njáll náði sáttum fyrir víg Þráins með því að 

taka Höskuld í fóstur. 

 Valgarður taldi það koma Merði syni sínum best að Höskuldur og allir synir Njáls 

yrðu drepnir. Hann kunni því illa að Höskuldur hefði fengið goðorð sem Njáll aflaði 

honum til þess að hann gæti eignast Hildigunni, bróðurdóttur Flosa Þórðarsonar. 

Valgarði fannst illt að sjá menn sem áður voru í sveit þeirra Marðar í búðum hjá 

Höskuldi. Þess vegna ráðlagði hann Merði að stofna til illdeilna á milli Höskuldar 

Hvítanesgoða og Njálssona en lést sjálfur áður en úrslit málsins urðu ljós.
9
 

Valgarður var forspár um að málið myndi leiða til þess að allir Njálssynir dæju. 

Flosi var tengdafaðir Höskuldar Hvítanesgoða og því var það í hans verkahring að hefna 

fyrir það sem Njálssynir höfðu gert. Samt sem áður ætlaði hann fyrst og fremst að reyna 

að ná fram sáttum og sæmd í stað þess að fara í hefndaraðgerðir. Hildigunnur hvatti þó 

mjög til að Flosi myndi hefna Höskuldar og lýsir það sér best þegar hún lagði yfir hann 

blóðuga skikkju sem Höskuldur hafði verið drepinn í. Þannig var hún að reyna að eggja 

hann til hefnda.
10

  

Örlög Njálssona eru hins vegar innsigluð á þingi þegar Skarphéðinn móðgar Flosa 

með því að kasta að honum bláum brókum og kalla hann konu þegar þeir voru mættir til 

þings til að sættast um víg Höskuldar. Eftir það atvik segir „at Höskuldur skyldi vera 

ógildr, ella skyldi þeir hefna hans. Vildi þá Flosi engi grið selja ok engi taka…“.
11

 Það 

tengslanet sem Flosi hafði á bak við sig í málaferlum og hefndum sem tengdust 

brennunni á Bergþórshvoli veitti honum einnig færi til hefnda. Hann hafði alla 

Síðumenn á bak við sig þar sem hann var tengdasonur Síðu-Halls. Síðumenn byggðu 

allar sveitir sunnan Vatnajökuls á þessum tíma en Síðu-Hallur bjó í Álftafirði, við 

austurmörk þess svæðis. Svo sótti Flosi sér liðsstyrk til höfðingja á Austfjörðum, bæði 

til Vopnafjarðar og Njarðvíkur og myndaði sterkt tengslanet Austfirðinga sem mætti 

með honum á þing til þess að útkljá brennumálið. Eftir að Flosi hafði safnað saman liði 

varð til bandalag Austfirðinga á Alþingi sem sýnir hve öflug liðsheild Austfirðingar 

                                                 
8 Brennu-Njáls saga, XCII. Kapítuli. „Skarpheðinn hefr sig á lopt ok hleypr yfir fljótit meðal höfuðísa ok 

stöðvar sik ok rennir þegar af fram fótskriðu. Svellit var hált mjök, ok fór hann svá hast sem fogl flygi. 

Þráinn ætlaði þá at setja á sik hjálminn. Skarpheðinn berr nú at fyrri ok höggr til Þráins með öxinni, ok 

kom í höfuðit ok klauf ofan jaxlana, svá at þeir fellu niðr á ísinn.“ Bls, 233, tekið úr neðanmálsgrein.  
9 Brennu-Njáls saga, bls. 275. 
10 Brennu-Njáls saga, bls. 291-292. 
11 Brennu-Njáls saga, bls, 314. 
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gátu verið.
12

 Flosi hafði mikinn liðsstyrk og skjót ferð hans frá Svínafelli til 

Þríhyrningshálsa er líklegast merki um það hve mikinn stuðning hann hafði fyrir 

brennuna sem og eftir hana.  

Sú ferð sem Flosi fór ásamt herliði manna er lýst á þá leið í Njálu að farið var 

snemma á sunnudegi frá Svínafelli, stoppað á Kirkjubæ og lagst á bænir. Þaðan lá leiðin 

upp fjöll á heiðina og svo vestur fyrir Fiskivötn og „…svá vestr á sandinn“, líklegast er 

hér um að ræða Mælifellssand. Síðan voru þeir með Eyjafjallajökul á vinstri hönd, fóru 

ofan í Goðaland og yfir Markarfljót og voru komnir um nónskeið á mánudegi þar sem 

þeir biðu miðaftans sem er klukkan sex að kvöldi.
13

  

Endurgerðir á fortíðinni 

Reiðmennirnir Hermann Árnason, Hákon Pétursson og Friðbjörn Garðarsson fóru 

sumarið 2016 svipaða leið og Flosi Þórðarson í þeim tilgangi að endurgera ferðalagið og 

á sama tíma athuga sannleiksgildi þess í Brennu-Njáls sögu. Hægt er að setja ferðina í 

sama flokk og endurgerðir á bardögum í borgarstyrjöld Bandaríkjanna, sem átti sér stað 

á árunum 1861-1865 en þess konar endurgerðir eru vinsæl iðja í Norður-Ameríku sem 

þó hefur farið dvínandi.
14

 Endurgerðir geta verið af ýmsum toga og eiga ekkert endilega 

við nákvæma atburði í fortíðinni. Stundum ná endurgerðir yfir ákveðna atburði en 

stundum spanna þær heilu tímabilin. Sem dæmi má nefna Jane Austen-hátíðina (e. Jane 

Austen Festival), sem Kathrine M. Johnson nefnir í grein sinni Rethinking (re)doing: 

Historical re-enactment and/as historiography. Á þeirri hátíð er allt það sem við kemur 

lífi Jane Austen endurgert frá þeim tíma sem hún var uppi, sem var á seinni hluta 18. 

aldar eða Regency-tímabili Bretlandseyja.
15

  

Þó svo að hér sé um að ræða endurgerðir í öllum tilvikum eru þær sín af hverjum 

toga en þó eru ýmis einkenni sameiginleg. Flosareið er að einhverju leyti lík borgara-

styrjaldarendurgerðum Norður-Ameríku af því að verið er að endurgera atburði á 

ákveðnu tímabili. Þar er leitast eftir því að upplifa atburð sem átti sér stað á þeim tíma. 

Á hinn bóginn er Flosareið algjörlega frábrugðin styrjaldarendurgerðum að því leytinu 

til að ekki er einungis verið að endurgera atburð úr Brennu-Njáls sögu heldur er einnig 

                                                 
12 Sverir Jakobsson. „Um rými, tengslanet og félagslega einangrun Austfirðinga í íslensku 

miðaldasamfélagi“, bls. 25-26. 
13 Brennu-Njáls saga, bls. 323. 
14 Vef. Bryn Stole, „The Decline of the Civil War Re-enactor. The 155th anniversary Gettysburg re-

enactment was a snapshot of a hobby with dwindling ranks“ (sótt des) 
15 Johnson,“Rethinking (re)doing: Historical re-enactment and/as historiography“, bls.196-197. 
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verið að sannreyna atburðinn og hvort hann hafi verið með einhverju móti gerlegur. Að 

því leyti er markmiðið á sviði sagnfræði fremur en menningarmiðlunar, að leitast er við 

að svara því hvort tímaramminn sem gefinn er upp í Njálu sé gerlegur og hvort að hægt 

sé að ferðast frá Svínafelli í Austur-Skaftafellssýslu til Þríhyrnings í Rangárvallarsýslu á 

u.þ.b. tveimur dögum.  

Oftar en ekki eru endurgerðir til þess gerðar að endurskapa ákveðin tímabil til að 

miðla niðurstöðum sagnfræði og menningarþekkingu í gegnum skemmtun sem tengd er 

söfnum og kvikmyndum. Í þeirri umræðu er hægt að tala um ákveðna gerð af 

„tímaflakki“ sem tengir við þá líkingu að fólk sé að ferðast til fyrri tímabila í gegnum 

upplifun sína af endurgerðinni sem það tekur þátt í.
16

 Kvikmyndir leitast við að gera 

upplifanir fólks af þeim tímabilum sem þær sýna sem raunverulegastar vegna þess að 

þær gera fólki kleift að upplifa þessa tilfinningu um „tímaflakk“. Þetta getur átt við 

kvikmyndir sem eiga í raun ekkert skylt við raunverulega atburði og eru uppskálduð 

verk.
17

 Það er því hægt að segja að endurgerðin skipti sköpum fyrir kvikmyndagerð og 

gegni í raun því hlutverki að færa fólk nær eldri tímabilum sögunnar. Hins vegar getur 

margt gleymst í endurgerðum á sögunni vegna þess að þar er ekki einblínt á venjulega 

eða hversdagslega hluti þeirra tímabila sem verið er að endurgera.
18

 Endurgerðir eru 

ekki fullkomin leið til þess að miðla sagnfræðilegum og menningarlegum fróðleik en 

vinsældir þeirra geta samt sem áður haft þau áhrif að almenningur geti nálgast fortíðina 

á mun áþreifanlegri hátt. 

 Samkvæmt upplýsingum frá reiðmönnum Flosareiðar stóð ekki til að endurgera 

annað en ferðina og kanna þann tíma sem tók að fara hana. Þeir voru ekki búnir 

herklæðum að hætti bænda úr fornu samfélagi 10. eða 11. aldar, sem voru tilbúnir í átök 

og höfðu ekki með sér herlið manna eins og Flosi á að hafa gert. Hvort tveggja er 

frábrugðið endurgerðum borgarastyrjaldarinnar og Jane Austen hátíðinni. Slíkar 

endurgerðir felast  í því að fólk klæði sig upp eins og fólkið sem var uppi á þeim tíma 

sem verið er að endurgera. Reiðmennirnir gerðu þó ýmislegt að fyrirmynd Flosa, eins 

og sagt er frá um ferðina í Njálu. Þeir lögðust á bæn á Kirkjubæ eða öllu heldur á 

Kirkjubæjarklaustri og héldu svo þaðan áfram.
19

 

                                                 
16 Kobiałka, „Time travels in archaeology. Between Hollywood films and historical re-enactment?“, bls. 

112. 
17 Kobiałka, „Time travels in archaeology. Between Hollywood films and historical re-enactment?“, bls. 

117-118. 
18 Kobiałka, „Time travels in archaeology. Between Hollywood films and historical re-enactment?“,bls. 

120-121. 
19 Sjá mynd 1. Á bæn á Kirkjubæjarklaustri, bls.10. 
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Mynd 1. Á bæn á Kirkjubæjarklaustri. F.v. Friðbjörn Garðarsson, Hermann Árnason og Hákon 

Pétursson.  

 Endurgerðir á sögulegum atburðum hafa verið gagnrýndar fyrir það að verið sé að gera 

lítið úr atburðum úr fortíðinni. Gagnrýnin beinist þá einna helst að því að verið sé að 

taka atburðina og einfalda þá til þess að þjóna áhugamáli endurgerendanna (e.reenactor) 

en ekki til að sýna fram á sagnfræðilegt gildi eða miðla fróðleik um fortíðina. Þannig sé 

fólk einungis að klæða sig upp í „fyndinn búning“ og leika eftir atburði eins og fólk 

telur að þeir hafi gerst.
20

 Það er ekki hægt að segja slíkt um Flosareið því það er í raun 

ekkert sem gefur til kynna að reiðmennirnir séu að reyna að sviðsetja ferðina þó hún 

haldist í hendur við áhuga þeirra á hestamennsku.  

Það sem þarf samt að hafa í huga við þessa endurgerð er að hún er farin á ótrúlega 

skömmum tíma rétt eins og í sögunni sjálfri. Hvort ferðin sem Flosi fór hafi verið svo 

fljótleg er ekki hægt að segja til um með neinum öðrum hætti en að treysta frásögn 

höfundar Brennu-Njáls sögu. Ef atburðurinn er uppskáldaður af höfundi er endurgerðin 

engu síður áhugaverð tilraun til þess að sannreyna það sem fortíðarmenn töldu að hafi 

átt sér stað. Ef við gefum okkur að höfundur hafi vitað að hægt væri að fara ferð á jafn 

                                                 
20 Johnson,“Rethinkinh (re)doing: Historical re-enactment and/as historiography“, bls. 198. 
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skömmum tíma og segir í Njálu þá er ein forsenda þess að reiðmennirnir hafi átt vægast 

sagt hrausta hesta. Þetta má finna í Njálu þegar Flosi skipuleggur ferðina frá Svínafelli. 

Hann vildi að hver maður hefði með sér tvo hesta til reiðar og einnig að þeir skyldu ríða 

mjög ákaft.
21

 Hann gerði því ráð fyrir því að menn væru vel undir ferðina búnir vegna 

þess að hann vissi að þetta yrði þrekraun.  

Ef vitnað er í viðtal við reiðmenn Flosareiðar vildi Hermann meina að það þyrfti 

styrka og trausta hesta til að fara þessa leið og voru þeir því ekki aðeins á einum hesti 

hver, heldur voru þeir með nokkra til reiðar sem þeir reiddu með sér í ferðinni og 

notuðu til skiptis.
22

 Ferðin reynir einnig á þol manna og má þar til að mynda vitna í 

Friðbjörn sem sagðist hafa verið orðinn eilítið rasssár þegar hann var spurður hvort 

ferðin hefði verið erfið.
23

 Það kemur hins vegar á óvart að hvorugur viðmælanda taldi 

ferðina sérstaklega erfiða vegna þess hve hestarnir voru góðir sem gefur til kynna hvað 

það hefur mikið vægi að hafa góða hesta og að menn séu vanir að sitja þá.
24

 Hermann 

sagði einnig að þeir hefðu getað farið ferðina á styttri tíma hefðu þeir ætlað sér það og 

nefnir hann það til marks um gæði hestanna.
25

  

Samgöngur og hestamennska 

Á 11. öld var skeifan tekin í notkun á Íslandi og má ætla að ferðalög innanlands hafi þá 

aukist en fleiri þættir ýttu undir sömu þróun, s.s. aukið kristnihald og skreiðarkaup 

bænda á 12. öld.
26

  Skeifan býður upp á fleiri og lengri ferðir vegna þess að hún kemur í 

veg fyrir að hesturinn verði fótsár. Það gerir það að verkum að ferðir urðu tíðari vegna 

þess að þær voru ekki einungis farnar  vegna  nauðsynja. Þetta skiptir máli vegna þess að 

hafa þarf í huga hvernig ferðum manna var háttað á 11.-13. öld. Hesturinn gerði 

mönnum kleift að ferðast mun betur og hraðar yfir heldur en ef farið væri fótgangandi. 

Til samanburðar má til að mynda nefna England í sambandi við uppbyggingu bæja og 

borga í kringum iðnbyltinguna. Þar fékk hesturinn það hlutverk að færa varning og 

þannig útrýma staðfræðilegri einangrun.
27

 Þá urðu einnig til vagnar sem dregnir voru af 

hrossum til að flytja fólk hraðar yfir. Þörfin á því að ferðast hraðar var því bundin við að 

                                                 
21 Brennu-Njáls saga, bls. 317, 322. 
22 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
23 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
24 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
25 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
26 Helgi Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 76. 
27 Roche, „Equestrian Culture in France from the Sixteenth to the Nineteenth Century“, bls. 139-140. 
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fólk hefði hross til að beita í slíkt.
28

 Þó þetta sé ekki bundið við íslenskar aðstæður sýnir 

það mikilvægi hestsins fyrir ferðir fólks. Ef ekki hefði verið fyrir hestinn hefði tveggja 

daga reið Flosa Þórðarsonar í Brennu-Njáls sögu, frá Svínafelli verið að öllu leyti 

öðruvísi. Að fara þessa leið gangandi á tveimur dögum hefði verið mun meiri þrekraun 

og líklega ógerningur. Hér er rétt að staldra við og greina frá uppruna íslenska hestsins 

og hvaða áhrif hann hefur á ferðafærni.  

Það hefur verið talið að íslenski hesturinn hafi komið frá Noregi og sé skyldur 

norðurnorska hestinum. Ef stuðst er við Landnámu kom flest kvikfé frá Noregi.
29

 Fyrsti 

hesturinn sem átti að hafa komið hingað til lands var hryssan Fluga en hennar er getið í 

Landnámu.
30

 Aftur á móti hafa nýlegar genarannsóknir leitt í ljós að íslenski hesturinn 

eigi rætur sínar að rekja til Jórvíkur á Englandi. Sú rannsókn birtist í tímaritinu Current 

Biology Magazine, árið 2016 og er þar ályktað að fólk frá Skandinavíu hafi fyrst komist 

í kynni við töltandi hesta á Bretlandi og flutt þá til Íslands.
31

 

Þær fimm gangtegundir sem íslenski hesturinn er gæddur heita fet, brokk, stökk, 

tölt og skeið. Tölt er einstaklega mikilvæg gangtegund vegna þess hve þægileg hún 

þykir í langferðum og hefur það líklegast haft mikið að segja um flutning slíkra hesta til 

Íslands. Íslenski hesturinn er hluti af þeirri tegund hesta sem skilgreind er sem 

„gangvissir“ hestar. Sá skilningur sem lagður er í „gangvissan“ hest er að hann sé 

einstaklega þægilegur til reiðar. Þetta getur bent til þess að líklegt hafi verið að fyrstu 

töltandi hestar hér á landi hafi verið af enskum ættstofni.
32

 Eldri hugmynd um uppruna 

íslenska hestsins er að hann sé kominn af Fjarðahestinum sem er norskt kyn og 

sömuleiðis sé hann skyldur Mongólíuhestinum.
33

 Nýjar upplýsingar um uppruna 

íslenska hestsins breyta ættfræði hans og er allt eins líklegt að Norðmenn og Mongólar 

hafi fengið hesta af sama ættstofni og landnámsmenn Íslands. 

 Ár og torfært landslag einkenna Ísland og því er hagfellt að nýta hinn gangvissa 

íslenska hest við slíkar aðstæður. Hæfileiki íslenska hestsins hefur einnig reynst vel til 

sundreiða vegna vatnavaxta á vissum árstíðum. Ísland er óskaplega veðrasamt land og 

                                                 
28 Roche, „Equestrian Culture in France from the Sixteenth to the Nineteenth Century“, bls. 142. 
29 Vef. Kristján Leósson, „Hvaðan er íslenski hesturinn upprunninn?“ 
30 Ari Þorgilsson (fróði), Íslendingabók : Landnámabók, bls, 235. 
31 Wutke, Andersson, Benecke, Sandoval-Castellanos, Gonzalez, Jón Hallsteinn, Lõugas, Magnell, 

Muniz, Orlando, Albína Hulda, Reissmann, Muñoz-Rodríguez, Matej, Trinks, Hofreiter og Ludwig, „The 

origin of ambling horses“,, bls, 698. 
32 Wutke, Andersson, Benecke, Sandoval-Castellanos, Gonzalez, Jón Hallsteinn, Lõugas, Magnell, 

Muniz, Orlando, Albína Hulda, Reissmann, Muñoz-Rodríguez, Matej, Trinks, Hofreiter og Ludwig, „The 

origin of ambling horses“,, 697. 
33 Vef. Kristján Leósson, „Hvaðan er íslenski hesturinn upprunninn?“ 
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íslenski hesturinn er því ræktaður í samræmi við slíkar aðstæður. Að sama skapi getur 

eiginleiki íslenska hestsins til að tölta skipt sköpum þegar kemur að löngum reiðleiðum. 

Nú á dögum eru hestar að mestu leyti notaðir til afþreyingar og er það vegna þess að 

Íslendingar og flestar aðrar Vesturlandaþjóðir notast við annars konar ferðamáta eins og 

bíla, rútur og önnur tæki sem notast við vélarafl. Hesturinn sem farartæki þykir í dag 

vera úreltur ferðamáti. Íslenski hesturinn er notaður til útreiða, til yndisauka og til 

dægrastyttingar.
34

 Haldin eru mót og sýningar þar sem hesturinn er brúkaður og hans 

helstu kostir sýndir. Þetta á við um gangtegundir, líkamsbyggingu og hæfileika knapa í 

hnakksetu og almennri beitingu hrossins. Hesturinn er ennþá notaður til ferðamennsku 

vegna eiginleika hans til slíks og er Flosareið til að mynda gott dæmi um slíka 

ferðamennsku. 

Til þess að gera sér grein fyrir mikilvægi hestsins er einnig mjög mikilvægt að 

gera sér grein fyrir því hvernig samgöngum var háttað á Íslandi á miðöldum og hvernig 

mikilvægustu þjóðleiðir lágu um landið. Til að mynda var hentugt fyrir höfuðsetur að 

vera í þjóðleið vegna þess að þá gátu goðar haft aukið eftirlit með sínu landsvæði og 

ferðum um það. Að hafa höfðuðsetur í þjóðleið þýddi því að auðveldara var að ferðast á 

fjölfarnari leiðum heldur en þeim sem voru afskekktari til að halda uppi lögum og 

reglu.
35

 Oddi varð eitt af stórbýlunum í Rangárþingi og þótti heppilegur staður til varnar 

af því að hann var í þjóðbraut og þaðan var gott að fylgjast með mannaferðum og 

tíðindum í héraði.
36

 Oddi er dæmi um höfuðsetur sem var í þjóðleið og voru þeir sem 

stjórnuðu þaðan kallaðir Oddaverjar og voru þeir mjög valdamiklir í Rangárþingi á 12. 

og 13. öld. Staðsetning höfuðbólsins skipti Oddaverja máli til að varðveita þau völd sem 

þeir höfðu. Því má segja að lega í þjóðbraut hafi verið mikilvæg höfðingjum.
37

 Á þeim 

tíma sem Brennu-Njáls saga á að gerast hafði þessi valdasamruni ekki átt sér stað en 

eftir sem áður skipti lega þjóðbrauta máli. Hún skiptir máli fyrir Flosareið því að hægt 

var að nota Þríhyrning til að fylgjast með ferðum manna um þjóðleiðir. Flosi notaði 

einmitt Þríhyrningshálsa til að fylgjast með ferðum fyrir og eftir brennuna á 

Bergþórshvoli. Þríhyrningshálsar þóttu góðir til þess að safna saman liði ef stefndi til 

ófriðar, eins og Helgi Þorláksson bendir á í bókinni Gamlar götur og goðavald.
38

   

                                                 
34 Ingimar Sveinsson, Hrossafræði Ingimars, bls. 62-63.  
35 Helgi Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 66. 
36 Helgi Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 69-70. 
37 Helgi Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 146. 
38 Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 71. 
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Götur og reiðleiðir 

Sú reiðleið sem hestamennirnir fóru er að nokkru leyti frábrugðin þeirri sem finna má í 

Njálu sem og öðrum heimildum. Hins vegar er það svo að flestir þeir sem lýst hafa ferð 

Flosa telja að frásögn Njálu sé ekki í samræmi við greiðustu leiðina á milli þessara 

tveggja staða. Því til stuðnings má benda á bókina Þúsund og ein þjóðleið þar sem sagt 

er frá ferðinni á sama hátt og gert er í Njálu. Þar er Fiskivatni hins vegar sleppt enda er 

ráðgáta hvernig ferð Flosa geti hafa legið framhjá því. Einar Ólafur Sveinsson talar 

einnig um leið Flosa í bók sinni Um Njálu og gerir grein fyrir lýsingu Njálu á ferðinni. 

Einar Ólafur er einnig á því máli að sleppa þurfi Fiskivatni úr leiðinni vegna þess að sá 

kafli ferðarinnar myndi lengja ferðina um heilan dag.
39

 Hermann Árnason segir að 

reiðmennirnir hafi gert enn meiri breytingar en að sleppa króknum að Fiskivatni. Þeir 

hafi farið frá Svínafelli að Kirkjubæ eða öllu heldur Kirkjubæjarklaustri og þaðan vestur 

og út Holtsdal að Skaftárdal. Í stað þess að ríða ofan í Goðaland og þar yfir 

Markarfljótið í Þórsmörk fóru þeir vestur í Hungurskarð norðan við Tindfjallajökul og 

„koma því óséðir á Þríhyrningshálsa“ eins og Hermann segir.
40

 Þá eru þeir bæði með 

Eyjafjallajökul og Goðaland á vinstri hönd en í Njálu er því lýst á þann hátt að þeir hafi 

haft Eyjafjallajökul á vinstri hönd vegna þess að þeir fóru ofan í Goðaland. 

Reiðmennirnir eru sammála um að Hungurskarðsleiðin sé betri leið vegna lítils 

sýnileika manna á þeirri leið. Hermann telur það mun erfiðara að fara óséður um 

Goðaland og Þórsmörk og að sú leið sé líklega mun erfiðari en sú sem þeir fóru vegna 

gífurlegs vatnsfalls í Innri-og Fremri-Emstruá sem eru sameinaðar í Markarfljóti við 

Húsadal.
41

 Hér má samt bæta við að líklega er árfarvegur Markarfljóts að einhverju leyti 

breyttur frá því sem var á 13.öld en samt sem áður hafi fljótið þá einnig verið 

vatnsmikið því það gat verið erfitt fyrir fótgangandi að ferðast yfir en lítið mál fyrir þá 

sem fóru á hestum.
42

 Samt sem áður sagði, Hermann að fljótið breyti ekki um farveg við 

Húsadal vegna þess að Markafljót kemur þar út úr gljúfrunum.
43

 Af þessum ástæðum 

var ferð reiðmannanna frábrugðin því sem segir í Njálu, Þúsund og einni þjóðleið og 

Um Njálu.  

                                                 
39 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 366. 
40 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
41 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
42 Helgi Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 28. 
43 Hermann Árnason, munnleg heimild, símtal, 08. jan 2020. 
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Flosareið Hermanns, Hákons og Friðbjarnar er því að einhverju leyti ekki sama 

leið og er þekkt undir nafninu Flosavegur.
44

 Sá kafli sem reiðmennirnir slepptu úr 

Flosavegi er erfiðasti kafli ferðarinnar og hefur Hermann á réttu að standa, þegar hann 

breytir leiðinni, varðandi það að ferðin verður greiðari með því að sleppa við erfið 

vatnsföll frá Innri- og Fremri-Emstruá sem kemur í mikið vatnsfall í Markarfljóti.
45

 Það 

sem báðar leiðir eiga sameiginlegt er að reiðmenn sleppa því að fara vestur fyrir það 

sem kallað hefur verið Fiskivötn en á gömlum kortum hafa Veiðivötn verið merkt sem 

Fiskivötn. Þau eru fjarskalega úr leið og lengja ferðatímann umtalsvert. Ferðalýsing 

Njálu gengur varla upp að því leyti að ef um er að ræða Veiðivötn þá lengist leiðin 

töluvert og hægt er að draga það í efa hvort leiðin hafi þá tekið tvo daga, líklegast hefði 

hún verið þrír dagar. Það er svo ekki í samræmi við það sem áður hefur komið fram um 

markmið Flosa með ferðinni, að hafa fleiri hesta til reiðar og fara sem hraðast. 

Í útgáfu Hins íslenzka fornritafélags af Njálu segir að „Fiskivötn (eða Veiðivötn) 

heitir vatnaklasi norðan Tungnaár.“
46

 Samt sem áður var þessi vatnaklasi ekki til fyrr en 

eftir Veiðivatnagos sem átti sér stað 1477, þ.e. er um tveimur öldum eftir að Njála er 

rituð.
47

 Það skiptir þó ekki öllu máli því að lega þessara vatna á seinni öldum er ekki í 

samræmi við það hvernig höfundur Njálu staðsetur þau. Það getur hins vegar vel verið 

að höfundur sé að telja upp fleiri vötn en þau sem teljast til Veiðivatna í dag. Fyrir gosið 

voru vötnin ekki eins mörg. Hvaða vötn er höfundurinn þá að tala um? Er hann að tala 

um öll vötn á fjallabaksleið sem hægt var að veiða úr? Þá gæti höfundur tekið Álftavötn 

með inn í tölu þeirra. Samt sem áður er það langsótt skýring á því að hann nefni 

Fiskivötn á þessum stað. Annar möguleiki er að höfundur telji að Fiskivötn séu mun 

nærri Mælifellssandi en raun ber vitni. Hins vegar er mjög erfitt að sanna það með 

rökum sem útiloka Veiðivötn/Fiskivötn þar sem þau liggja í nútímanum. Kristian 

Kålund nefnir Fiskivötn í bók sinni Íslenzkir sögustaðir og vísar í Njálu innan sviga og 

segir jafnframt að þau séu „nær óþekkt“.
48

 Hann telur að höfundur Njálu sé að tala um 

Fiskivötn en að hann haldi að þau liggi mun nær Mælifellssandi.
49

 Þess vegna mætti 

álykta að höfundur hafi misreiknað vegalengdir á milli staða eða jafnvel misminnt 

hvernig leiðin lá.  

                                                 
44 Jónas og Páll Ásgeir, Þúsund og ein þjóðleið, bls. 3, þaðan kemur nafnið Flosavegur. 
45 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
46 Brennu-Njáls saga, bls. 322, tekið úr neðanmálsgrein. 
47 Vef. Örn Óskarsson, „Náttúra“. 
48 Kålund, Íslenzkir sögustaðir, bls, 94 
49 Kålund, Íslenzkir sögustaðir, bls. 95 
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 Ef farið er vestur fyrir Veiðivötn er verið að fara gífurlega úr leið en ef þeim er 

sleppt er ferðin gerleg innan tímarammans, sem eru tveir dagar. Engu að síður er þetta 

hluti af lýsingunni um fjallabaksleið og koma vötnin tvisvar fyrir í lýsingum Njálu um 

þetta landsvæði þegar farið er á milli staða til og frá Skaftárþingi. Því er erfitt að segja 

til um hvort höfundur hafi gert mistök í leiðarlýsingum eða hvort hann hafi hreinlega 

haldið að Fiskivötn væru mun nærri en þau raunverulega eru. Ef marka má orð 

Hermanns um að það sé auðveldara að fara um Hungurskarð heldur en Goðaland getur 

það vel verið að höfundur hafi heldur aldrei farið þar um. Samt sem áður þekkir hann 

Goðaland og gæti hann hafa haldið að það næði lengra norður en það gerir.
50

 Það sem 

ýtir stoðum undir það er að höfundur virðist ekki hafa þekkt til Þórsmerkurbæjanna sem 

voru líklegast fleiri en segir í Njálu á þeim tíma sem hún átti sér stað.
51

 Njála tekur 

aðeins fram þrjá bæi í Þórsmörk en þar voru engir bæir þegar höfundur ritaði hana á 

seinni hluta 13. aldar, líklegast vantaði hann heimildir um svæðið.
52

 

 En ástæða þess að Hermann, Hákon og Friðbjörn fóru Hungurskarð en ekki í 

Þórsmörk er á tvenna vegu háttað. Eftir leiðsögn þeirri sem Hermann fór eftir frá 

heimamönnum úr Fljótshlíð er heiðin að Þórsmörk „gríðarlega skorin … hún er 

þverskorin … upp að Fljótshlíðinni. Mikið um gil sem liggja þvert á Fljótshlíðina“ og 

veldur það þeim erfiðleikum sem nú þegar hefur verið talað um.
53

 Í bókinni Þúsund og 

ein þjóðleið er nefnt að á Þórsmerkur- og Goðalandskaflanum sé ógreiðfærast að fara.
54

 

En af öllu töldu er sú leið sem höfundurinn lýsir of löng fyrir tveggja daga ferð og ef 

Flosi hefði farið um Goðaland til Þríhyrningshálsa hefði hann líklegast verið mun 

sýnilegri en ella. Hefði hann verið einn á ferð hefði það mögulega gengið upp en hann 

var ásamt stóru liði manna þar sem hver hafði tvö hross til reiðar. Friðbjörn Garðarsson 

kemur inn á þetta í viðtalinu og telur það „fáránlegt“ að fara um Goðaland og fram hjá 

Þórólfsfelli, ekki síst vegna þess að Njáll var með bú þar.
55

 Líklegast væri þá viturlegra 

að fara Hungurskarð ef ekki áttu að berast af því njósnir að menn væru á ferð um 

Fjallabak. Friðbjörn tekur þá afstöðu að Flosi og hans menn hafi viljað fara þessa leið á 

jafn stuttum tíma svo það „bærist ekki njósn af ferðum þeirra.“
56

  

                                                 
50 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 354. 
51 Þórður Tómasson, Þórsmörk, bls. 125. 
52 Þórður Tómasson, Þórsmörk, bls. 124. 
53 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
54 Jónas og Páll Ásgeir, Þúsund og ein þjóðleið, bls. 3. 
55 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
56 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
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Það getur staðist því eftir að þeir höfðu brennt Bergþórshvol niður til kaldra kola 

fóru brennumennirnir aftur að Þríhyrningi. Þar fóru þeir upp og inn í Flosadal þar sem 

þeir gátu fylgst með leitarmönnum um sýsluna. Síðan lögðu þeir af stað til Svínafells 

um leið og óhætt var að fara. Þríhyrningur leikur ákaflega mikilvægt hlutverk í sögu 

Flosa og brennumanna og er fjallið ein ástæða þess að Njálsbrenna heppnast. 

 Kenning Hermanns er sú að í frumriti Njálu hafi verið líklegra að Flosi hafi haft 

Eyjafjallajökul og Goðaland á vinstri hönd en ekki bara Eyjafjallajökul. Það væri því 

líklegra að Flosi og hans menn hafi farið um Hungurskarð en ekki ofan í Goðaland.
57

 

Hvort það hafi verið í frumritinu er sennilega með engu móti hægt að komast að. Það 

væri ekki nema að þeir sem að afrituðu frumrit Njálu hafi gert þessar villur en ekki 

höfundur sem geta aldrei orðið neitt annað en getgátur. 

 Þegar reiðmennirnir eru hins vegar spurðir út í það hvort hægt væri að fara aðra 

leið en þeir fóru á svipuðum tíma er stutta svar Hermanns nei. Hann telur að sú leið sem 

þeir fóru hafi verið mun auðveldari en sú sem væri hægt að fara niður í Þórsmörk. Hann 

telur hins vegar að það sé hægt að fara tvær leiðir frá Kirkjubæjarklaustri upp á 

hálendið. Þá er hægt að fara upp hjá Kirkjubæjarklaustri og einnig út Holtsdal eins og 

þeir gerðu en honum finnst það ekki beint skipta máli því báðar leiðir enda á sama stað 

inn í Skaftárdal og er erfiðleikastigið sambærilegt. Þessu til stuðnings sagðist Hermann 

hafa farið báðar leiðir og fundið lítinn mun á þeim í samanburði.
58

 

Holtsdalsleiðina fá reiðmennirnir líklegast úr bókinni Þúsund og ein þjóðleið en 

Hermann nefnir hana í tengslum við vegalengd ferðarinnar sem hann segir að hafi verið 

„um 220 km. „Það er mjög í líkingu við það sem ég hafði ímyndað mér þannig að ég 

vissi nokkurn veginn um það, að mér fannst það ótrúlegt að hún væri 176 km eins og 

segir í Þúsund og ein þjóðleið.“
59

 Það er því þannig séð hægt að fara aðra leið en eina í 

átt til Þríhyrnings. Það er hægt að fara ofan í Goðaland með þeim erfiðleikum sem kann 

að fylgja þeirri leið. Sömuleiðis er hægt að fara Hungurskarð eins og reiðmennirnir 

gerðu. Samt sem áður neitar Hermann því að hægt sé að fara aðra leið á svipuðum tíma 

vegna þess að erfiðleikastigið á þeirri leið sem lýst er í Þúsund og ein þjóðleið er mun 

meira en í henni er farið ofan í Goðaland.
60

  

                                                 
57 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
58 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
59 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
60 Jónas og Páll Ásgeir, Þúsund og ein þjóðleið, bls. 3. 
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Staðfræði höfundar 

Þær heimildir sem höfundur Njálu hefur um Rangárþing eru líklegast komnar frá öðrum 

reynslumeiri mönnum. Staðfræði og þekking á Rangárþingi er mun minni en finna má 

um aðra landshluta í sögunni. Samt sem áður gerist helmingur sögunnar í Rangárþingi. 

Á 35 blaðsíðum má finna 56 örnefni úr Skaftafellsþingi og úr Austfjörðum og úr 

Þórnesþingi og Vestfjörðum eru 28 örnefni á 24 blaðsíðum en í Rangárþingi eru 54 

örnefni á 180 blaðsíðum.
61

 Fátt er um örnefni í Rangárþingi og útskýring þess getur 

verið sú að höfundur hafi hreinlega ekki haft þau á hreinu eða þótt þau óþörf vegna þess 

að þeir sem hefðu áhuga á sögunni væru líklegast kunnugir staðháttum í Rangárþingi. 

Síðari útskýringin er samt sem áður langsótt vegna þess að hugmyndir um víðan 

lesendahóp voru líklegast ekki eins sterkar og þær eru nú til dags. Höfundur þekkti þó 

ýmis bæjarnöfn í Rangárþingi og eru flestir bæir sem eru nefndir í sögunni rétt staðsettir 

en fjarlægð á milli þeirra getur verið óljós.
62

  

 Ef Hlíðarendi og Bergþórshvoll eru teknir sem dæmi úr Njálu sést að höfundur 

veit hvar bæirnir eru og hvernig landslaginu í kringum þá er háttað. Ef Hlíðarendi er 

skoðaður út frá lýsingum er greinilegt að höfundur hefur átt þar viðveru. Orð Einars 

Ólafs Sveinssonar lýsa þessu best: 

…má benda á ýmislegt, sem ber með sér nokkur kynni af staðháttum. „Traðir 

váru fyrir ofan garðinn at Hlíðarenda“, en litlu síðar stendur, að Þorkell teygir 

„rakkann á braut í geilarnar með sér“, og eru þetta eigi ómerkar lýsingar. Sel 

virðist vera niður á sléttunni fyrir sunnan bæinn, og er þá skiljanlegt, að 

smalamaður Gunnars sé fyrstur að sjá til Otkels.
63

 

Þetta sýnir að höfundur hafði nokkra vitneskju um staðhætti á Hlíðarenda og því sem 

þar var í kring og er einnig slíkt að finna þegar því er lýst að Sigmundur og Skjöldur ná 

í hross. Þar segir Einar Ólafur: 

Um Sigmund og Skjöld segir sagan, að þeir stóðu upp snemma „ok tóku hross í 

túni…Þeir leita stóðhestsins um hlíðina og fundu hann meðal lækja tveggja ok 

leiddu hrossin ofan götum mjök“ Finnur Jónsson segir, að eftir lýsingunni sé 

auðvelt að finna staðinn, nokkuð austar frá Hlíðarenda.
64

 

                                                 
61 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 344-345 
62 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 353-354 
63 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 352. 
64 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 353. 
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Þessu er hins vegar öðruvísi háttað þegar ræða á um Bergþórshvol því höfundur kom 

þar líklegast sjálfur á einhverjum tímapunkti og fylgdi heldur lýsingum þeirra sem 

reyndari voru um svæðið.
65

 Tortryggilegt má telja að Flosi og allt hans lið hafi falið sig 

við Floshól. Enginn hefði getað falið sig þar því að ekki er þar nóg pláss fyrir allan þann 

fjölda sem fylgdi Flosa. Höfundurinn virðist hafa haldið að Bergþórhvoll stæði hærra en 

hann gerir vegna þess hvernig hann lýsir staðháttum þar. Þegar Njálssynir ætluðu að 

drepa Sigmund Lambason stefndu þeir upp á hvolinn en það á við enginn rök að styðjast 

vegna þess að hvollinn stendur ekki hátt. Það sem er hins vegar rétt hjá höfundi um 

Bergþórshvol er Káragróf og lækurinn sem Kári Sölmundarson stökk í þegar hann slapp 

úr brennunni; hann var sá eini sem lifði brennuna af. Þetta virðist vera vitneskja 

kunnugra manna sem höfundurinn styðst við.
66

  

Kunnátta höfundar á staðfræði í Rangarþingi lýsir sér þannig að hann veit hvar 

bæirnir eru en leiðir og tími sem tekur að fara á milli þeirra er ruglingslegur. Sá tími 

sem tók menn að ferðast er oft ótrúlegur og gæti það verið vegna þess að höfundur sá þá 

staði aðeins úr fjarlægð. Þetta má sjá í Njálu þegar Mörður Valgarðsson sagðist ætla 

heim að Hofi (sem heitir nú Stóra-Hof) eftir víg Höskuldar, og síðan til Grjótár en frá 

Hofi ætlaði hann að senda mann til Ossabæjar til að segja tíðindi af því að Skarphéðinn 

hefði drepið Höskuld. Sú atburðarás er geysilega hröð því að eftir að Hildigunnur fann 

Höskuld látinn var smalamaður Marðar fyrstur til að segja henni frá því hvað hefði 

gerst. Þetta leiddi til þess að hún sendi mann að Grjótá til að segja tíðindin en Mörður 

var búinn að koma við á Grjótá til að segja frá vígi Höskuldar. Það hefði honum hins 

vegar aldrei tekist ef hann hefði einnig staldrað við á Hofi. Leiðin frá Ossabæ til Hofs er 

ágætis dagleið og að fara þaðan til Grjótár á eins stuttum tíma og gefið er til kynna í 

þessum kafla í Njálu er ofurmannlegt. Sama má segja um smalamann Marðar; hann 

hefði þurft að vera mun nær Ossabæ ef hann átti að vera fyrstur að veita Hildigunni þær 

upplýsingar að Njálssynir hefðu drepið Höskuld. Grjótá er staðsett í Fljótshlíð, Hof er 

við Eystri-Rangá og Ossabær er gamalt bæjarstæði í Austur-Landeyjum sem sýnir 

glögglega hve mikið ferðlag Mörður hefði þurft að leggja á sig til að ná fram áætlun 

sinni. Staðfræðin er því ekki beinlínis röng en frásögnin er ekki hugsuð til enda vegna 

þess að það vantar upp á fjarlægðir og þann tíma sem tekur að ferðast á milli staða í 

Rangárþingi.
67

 

                                                 
65 Einar Ólafur Sveinsson, Á Njálsbúð, bls. 15. 
66 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 355. 
67 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls, 355-356. 
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Ef leiðin sem Flosi er sagður hafa farið er skoðuð með hliðsjón af því að 

höfundur gerir sér ekki glögga grein fyrir vegalengd á milli staða gæti það sama átt við 

um hugmynd hans um hvar Fiskivötn eru staðsett. Ef höfundur kom til að mynda 

einhvern tímann til Keldna hefur hann séð Heklu og Þríhyrning blasa við sér. Á milli 

þeirra fjalla er mikil vegalengd en samt sem áður er líkt og þau séu nálæg hvort öðru ef 

horft er úr fjarlægð. Fiskivötn eða öllu heldur Veiðivötn ná að í átt að Torfajökli og fyrir 

neðan hann er Mælifellssandur. Ef höfundur hefur séð þau fyrir sér í svipaðri fjarlægð 

og hægt væri að ímynda sér Heklu og Þríhyrning gæti það verið skýring á því að hann 

nefnir þau í ferðalýsingunni. Hins vegar er það langsótt vegna þess að höfundur Njálu 

hefur líklega frekar hugsað leiðina út frá Skaftafellsþingi en Rangárþingi vegna þess að 

í Skaftárþingi er staðþekking hans mun betri.  

Fjöldi örnefna í Skaftafellsþingi er mikill miðað við önnur svæði og sýslur sem 

koma fyrir í Njálu sem gæti gefið til kynna að höfundur sé þaðan. Lítil von er til að 

hægt sé að staðfesta slíkar kenningar en það lítur þó út fyrir, miðað við lýsingar 

höfundar, að hann hafi verið kunnugur svæðinu. Gott dæmi er þegar Flosa dreymir 

Lómagnúp og risa sem heitir Járngrímur. Draumurinn er á þann veg að risinn gengur út 

úr Lómagnúpi til þess að ávarpa Flosa og hans menn og að því loknu gengur hann inn í 

hann aftur. Lýsingar höfundar á þessum svakalegu aðstæðum sem Flosi er staddur í í 

draumnum eru í samræmi við mikilfengleika Lómagnúps. Lómagnúpur er tröllvaxið 

fjall og bratt og ef litið er á hann frá ákveðnu sjónarhorni er eins og um sé að ræða 

himinháan vegg. Að sjá risa eða tröllkarl ganga út úr slíku fjalli kemur sennilega úr 

ímyndunarafli höfundar sem gefur til kynna að hann hafi staðið og horft á Lómagnúp 

áður en hann skráði niður draum Flosa.
68

  

Ekki dugar þetta eitt og sér til að sanna að höfundur sé mun betri í staðfræði í 

Skaftafellsþingi en Rangárþingi. En annað dæmi hefur þegar verið nefnt í þessum kafla 

og varðar þann fjölda af örnefnum sem finna má úr Skaftafellsþingi á blaðsíðum Njálu. 

Þetta útskýrist vegna þess að höfundur talar nær aldrei um að farið sé „á næsta bæ“ eins 

og átti til að gerast í lýsingum hans á Rangárþingi heldur eru bæir og örnefni nefnd 

þegar verið er að ferðast og á þetta að einhverju leyti einnig við um Mýrdalshrepp. Gott 

dæmi um hversu vel höfundur var að sér í staðarháttum í Skaftafellsþingi og austar um 

landið er þegar Flosi fer frá Svínafelli að Hofi í Vopnafirði. Á þeirri leið er hver og einn 

                                                 
68 Einar Ólafur Sveinsson, Á Njálsbúð, bls. 8-9.  
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bær nefndur sem staðnæmst er á.
69

 Ekki er hægt að segja annað en að höfundur sé 

kunnugur Austurlandi.  

Sú vitneskja sem höfund skortir um landslag og staðfræði á Rangárvallasýslu 

tengist líklegast minni þeirra sem miðluðu vitneskju um það í munnmælum og höfundar 

sjálfs, sem tengist sögulegu minni um landslagið. Þetta er ekki einungis bundið við 

Njálu heldur við Íslendingasögunar. Það sem er meint með þessu er að landslag landsins 

tekur alltaf breytingum og því er hægt að segja að Íslendingasögur geymi að ýmsu leyti 

sögulegt minni um hvernig landslag er og var. Það breytir hins vegar ekki staðarheitum 

og bæjarnöfnum. Til að mynda eru Hlíðarendi og Bergþórshvoll til og því er ekki hægt 

að neita. Hið sama má segja um Keldur sem er einn elsti torfbær á landinu. Sú staðfræði 

sem finnst í Íslendingasögunum er því að mörgu leyti rétt en það er ágætt að hafa í huga 

að margt getur hafa breyst á þeim 270 árum sem liðu á milli brennunnar og ritunar 

Brennu-Njáls sögu. Hvort það ráði mestu um það hversu litla vitneskju höfundur sýnir á 

vegalengdum og staðarheitum í Rangárþingi er hægt að deila um. Greinilegt er að hann 

þekkir til ákveðinna bæja og örnefna en þau eru svo fá að það er hægt að afskrifa það að 

landslagsbreytingar á milli alda hafi breytt einhverju í landslagi Rangárþings með svo 

róttækum hætti að höfundurinn hafi haft á röngu að standa vegna þess. Rétt eins og 

hefur komið fram er fjöldi bæja í Þórsmörk líklegast eina dæmið sem hægt er að nefna 

því til stuðnings. 

Reiðmenn Flosareiðar 

Það hefur nú þegar komið fram hverjir reiðmenn Flosareiðar eru en ekki hafa þeir verið 

kynntir með neinum hætti öðrum en að þeir hafi farið í ferðina. Þeir hafa allir misjafna 

reynslu af hestamennsku. Þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á upplifun ferðarinnar fyrir 

hvern og einn þeirra. Þegar þeir eru til að mynda spurðir út í hvort ferðin hafi verið erfið 

eru svörin mjög ólík. Viðtal var ekki tekið við Hákon Pétursson og þess vegna er nærri 

eingöngu tekið mið af því sem að Friðbjörn og Hermann segja í sambandi við ferðina og 

ferðareynslu þeirra. Friðbjörn tók fram að ferðin hafi verið honum mun auðveldari en 

hann grunaði en vegna þess hve lítið hann hafi stundað hestamennsku hafi það haft áhrif 

þegar á leið en það hafi svo lagast á meðan ferðinni stóð.
70

 Hermann svarar á allt annan 

veg og segir að ferðin hafi verið nokkurn veginn eins og hann bjóst við að hún yrði og 

                                                 
69 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 344-345 
70 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
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hrósar hestunum sínum og telur að þeir hefðu getað farið ferðina á styttri tíma. Það lítur 

sem sagt þannig út að menn og hestar hafi haft gott úthald í ferðinni.
71

 

Ástæðu þess að ferðin var farin má finna hjá Hermanni sem hlustaði á Njálu á 

hljóðbók og vakti ferð Flosa áhuga hans. Það réði úrslitum að áhugamál hans eru langar 

hestaferðir og hefur hann mikla reynslu af slíkum ferðum. Áhuginn kviknaði síðan enn 

frekar þegar hann hafði heyrt að menn efuðust um að það væri gerlegt að fara ferðina 

eins og Flosi hefði gert og segir hann að „eftir að hafa skoðað þetta taldi ég þetta alveg 

raunhæft og vildi þá upplifa líka.“
72

 Hermann nefndi þetta svo eitt sinn við Friðbjörn í 

hestaferð sem þeir voru í saman en Friðbjörn hefur rosalegan áhuga á Njálu sem hann 

segir að sé hans uppáhaldsbók og reyni hann að lesa hana allavega einu sinni á ári. 

Þannig að áhugi hans fyrir ferðinni var óumræðilega mikill enda þurfti ekki að „snúa 

upp á höndina“ á honum svo hann tæki þátt.
73

 Það sem honum þótti áhugaverðast við að 

fara í ferðinna er að hann hafði ekki heyrt til þess að nokkur hefði áður reynt að 

sannreyna eða sannreynt að þetta væri gerlegt; þar að segja að fara ferðina á eins 

stuttum tíma og talað er um í Njálu.
74

  

 Þeirra markmið var að reyna á ferðina eins og henni er lýst í Njálu hvort sem 

höfundur Njálu hafi verið kunnugur á þessum slóðum eða ekki. Eins og fram hefur 

komið má ætla að höfundurinn hafi ekki haft mikla reynslu af ferðum að Fjallabaki og 

hefur líklega stuðst við vitneskju annarra manna sem höfðu farið þar um. Helsta merki 

þess er rangfærsla höfundar um Fiskivötn, sem eru líklegast Veiðivötn. Ef þeirri lýsingu 

úr ferðinni er sleppt er leiðin gerleg og ekkert styður þá fullyrðingu höfundar að þar hafi 

verið farið um nema ef um er að ræða einhver önnur vötn. Ef um er að ræða önnur vötn 

heldur en Fiskivötn (Veiðivötn) er erfitt að segja til um hvaða vötn það voru því um það 

eru litlar sem engar upplýsingar að finna í Njálu, sem sýna fram á að það vantar upp á 

leiðarlýsinguna á þessari ferð. Þetta getur samt verið bundið breytingum á landi en engu 

að síður staðsetur Njáluhöfundur Fiskivötn mun nær Mælifellssandi en þau eru í raun.
75

  

Ef Fiskivötn eru inni í myndinni er varla möguleiki á að Flosi farið á tveimur 

dögum frá Svínafelli til Þríhyrnings og það sama má segja þegar kemur að reiðmönnum 

Flosareiðar. Það er kannski helsta rökfærslan sem mælir gegn því að Fiskivötn séu inni í 

myndinni vegna þess að þau eru of langt úr leið. Þess vegna er vötnunum sleppt þegar 

                                                 
71 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
72 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
73 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
74 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. 
75 Einar Ólafur Sveinsson, Um Njálu, bls. 366 
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ferðin er farin í tilraun til endurgerðar á liðnum atburði Brennu-Njáls sögu. Líklegast 

myndu aðrir að sama skapi sleppa þeim ef farið væri í aðra slíka ferð vegna þess að 

efast má staðfræðikunnáttu höfundar hvað þetta varðar. 

Hermann Árnason, Hákon Pétursson og Friðbjörn Garðarsson fóru samt sem 

áður í þessa ferð sem að þeir segja að hafi verið farin á svipuðum tíma og segir til um í 

Njálu. Þeir lögðu af stað frá Svínafelli 21. ágúst klukkan fimm að dagrenningu eða eins 

og Friðbjörn segir „...svona á milli hálf fimm og fimm…“
76

 og voru komnir á 

Þríhyrningshálsa um nónskeið 22. ágúst eða eins og Hermann segir „Við erum komnir 

þangað um hálf sex, að mig minnir“.
77

 Af þessum upplýsingum sem við fáum frá 

reiðmönnunum er ekki hægt að sjá annað að þeim hafi tekist að endurgera ferðina þó 

svo að breytingar hafi orðið á leiðinni. Það sem reiðmennirnir sanna er að það er hægt 

að fara þessa leið á svipuðum tíma og segir til um í Njálu en samt sem áður þarf að 

breyta leiðinni vegna þess að staðfræði höfundar Njálu er að ábótavant á því landsvæði 

sem riðið er um. 

 

 

Mynd 2. Við áætlað bæjarstæði Flosa á Svínafelli. F.v. Friðbjörn Garðarsson, Hermann Árnason 

og Hákon Pétursson 

                                                 
76Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. Sjá einnig Mynd 2 

á bls, 24. 
77 Hermann Árnason og Friðbjörn Garðarsson, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2018. Sjá einnig Mynd 3 

á bls, 24. 
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Mynd 3. Á Þríhyrningshálsum. F.v. Friðbjörn Garðarsson, Hermann Árnason og Hákon Pétursson 
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Niðurstöður 

Endurgerð reiðmannanna Hermanns, Friðbjörns og Hákonar á ferð Flosa frá Svínafelli 

til Þríhyrningshálsa eru ekki að öllu leyti í samræmi við þá staðfræði sem hægt er að 

finna í Njálu. Þá er helst um að ræða að þeir gerðu nokkrar breytingar á leiðinni til þess 

standast þann tímaramma sem að gefin er upp í Njálu. Þar er helst um að ræða að þeir 

sleppa Fiskivötnum og fara frekar um Hungurskarð heldur en að fara ofan í Goðaland 

og til Þríhyrningshálsa. Þetta er samt sem áður gert vegna þess að þeir halda að 

staðfræði höfundar Njálu standist ekki í þessum kafla. Þar vegur þyngst að leið Flosa 

um Fiskivötn sem nefnd er í Njálu, er ráðgáta vegna þess að vötnin liggja allnokkuð 

úrleiðis og lengja ferðina um heilan dag.  

 Endurgerðin sem aðferð til miðlunar menningar og sögu hefur hér þann tilgang 

að gera ferð Flosa Þórðarsonar áþreifanlega sem upplifun. Hvort hægt sé að segja að 

endurgerðin sé gott tól til þess að miðla menningu og umhverfi Íslendingasagna er ekki 

fullreynt. Samt sem áður er hægt að segja að það hafi verið gerð tilraun til þess og sýnt 

hafi verið fram á að hægt sé að fara Flosaveg á u.þ.b. tveimur dögum líkt og í Njálu þó 

svo að ferðinni hafi verið breytt. Henni var breytt vegna þess að það vantar upp á 

staðfræðina. Hvort að þetta staðfesti samt sem áður að höfundur Njálu hafi ekki verið 

kunnugur á Njáluslóðum er annað mál. Það er ekki hægt að segja að höfundur Njálu 

þekki ekki til á þeim landsvæðum sem hann skrifar um. Það helsta sem að hægt er að 

reka augun í er að höfundur hefur bæjarnöfn á hreinu í Rangárvallarsýslu en það vantar 

upp á fjarlægðarskyn sem kemur í ljós vegna þess hve fljótar sögupersónurnar voru á 

milli staða. 

Sú niðurstaða sem hægt er að fá úr endurgerðinni sem reiðmennirnir kölluðu 

Flosareið og tengslum hennar við staðfræði Njálu er hins vegar sú að það er hægt að 

fara þessa leið á tveimur dögum. Það sem að þarf til eru hraustir og ferðavanir íslenskir 

hestar en án þeirra væri engin ferð möguleg. Styrkur manna til hnakksetu og 

hestaferðamennsku þarf einnig að haldast í hendur við hestana sjálfa. Þekking á landinu 

er mikilvæg og hefur það sýnt sig vegna þeirra breytinga sem að gerðar voru á leiðinni 

til þess að hún yrði möguleg. Samt sem áður má ætla að höfundur Brennu-Njáls sögu 

hafi verið kunnugur á Njáluslóðum þó svo að fjarlægðir á milli staða og fjöldi örnefna í 

Rangárvallarsýslu sé ekki eins nákvæmur og á Austurlandi. 
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Viðauki 

1.1 Viðtal við reiðmenn Flosareiðar: Hermann Árnason og 

Friðbjörn Garðarsson 

4/21/2018 

Ástþór(spyrill): Þannig við erum bara byrjaðir, bara að segja hvað þið heitið. 

Hermann: Hermann Árnason. 

Friðbjörn: Friðbjörn Garðarsson. 

Ástþór: Já og sá reiðmaður sem vantar er Hákon Pétursson. 

Friðbjörn: Já hann liggur heima í bælinu. 

Ástþór: Já það sem sagt forfallaðist einn en annars eru hérna tveir reiðmenn úr 

Flosareið og þetta er viðtal við þá. Ég held að við skellum okkur bara í fyrstu spurningu. 

Hún er svona: 

 

Árið 2016 fóruð þið í hestaferð frá Svínafelli   í Öræfum og á Þríhyrningshálsa sem 

er sama ferð og Flosi Þórðarson fór þegar hann var að undirbúa ferð sína  að 

brenna Bergþórshvol. Hver er fyrst og fremst ástæða þess að þið farið í þessa ferð? 

Hermann: Ástæðan er nú sú frá mér séð og kannski upphafið af því að ég átti 

náttúrulega hugmyndina af því. Er bara að loksins þegar að ég heyrði Njálu á hljóðbók 

að þá hlustaði ég aftur og aftur á þennan kafla sem sneri að reið Flosa frá Svínafelli og á 

Þríhyrningshálsa og fannst þetta mjög áhugavert svið út frá mínu sporti sem eru svona 

langar hestaferðir það er kannski fyrst og fremst kveikjan að því. Fékk svo vitneskju um 

það að menn höfðu kannski haft efasemdir um þetta alveg eins og líka margir höfðu á 

sínum tíma eða eins og segir í sögunni sko að þetta væri hægt og bara eftir að hafa 

skoðað þetta taldi ég þetta alveg raunhæft og vildi þá upplifa líka. 

Friðbjörn: Já ég held ég hafi svo sem ekki miklu við þetta að bæta þetta kom nú 

einhvern tíman til tals. Hermann nefndi þetta í einhverri hestaferðinni hjá okkur, hvort 

þetta gæti ekki verið áhugavert og ég hef nú alltaf haft mikinn áhuga á Njálu og mér var 

ekki kunnugt um að þetta hafi verið reynt eða sannreynt. Eins og kannski svo margir 

aðrir hlutir í Njálu eða frásagnir Njálu. Þannig að það þurfti ekkert að snúa upp á 

höndina á mér að taka þátt. 

 

Var ferðin erfið eða auðveld? 
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Friðbjörn: Ef ég tala fyrir mig þá var hún auðveldari en ég hélt ég bjóst við að hún 

væri erfiðari. En það erfiðasta út frá mínum sjónarhóli út af ég er ekki mikil hestamaður 

og ríð ekki mikið út að þá var ég orðinn ansi rasssár þegar við vorum hálfnaðir sirka en 

reyndar lagaðist það, það sem á leið. En það var kannski það erfiðasta fyrir mig. 

Hermann: Hún var náttúrulega mjög nærri því sem ég hafði reiknað með og kannski 

ástæðan fyrir því að hún gekk þetta vel var formið á hrossunum, var ákaflega gott. Og 

strangt til tekið getað farið hana á styttri tíma hefðum við ætlað okkur heldur en við 

gerðum. 

 

Njála segir að Flosi hafi farið þessa leið það sem við best getum vitað á um það bil 

tveimur dögum eða eins og Njála segir frá „Flosi lét snimma veita sér tíðir 

dróttinsdaginn…ok kómu um nónskeið annan dag viku á Þríhyrningshálsa ok biðu 

þar til mið aptans.“ Þarna er búið að stytta lýsingu Njálu þó nokkuð, en gefur þó 

þá hugmynd að þeir hafi lagt af stað snemma á sunnudegi og verið komnir um 

klukkan 15:00, síðdegis á mánudegi. Hvað tók ykkar ferð langan tíma í samræmi 

við Njálu og hvenær lögðuð þið af stað sirka frá Svínafelli? 

Hermann: Við lögðum af stað snemma, man nú ekki alveg. 

Friðbjörn: Það var svona á milli hálf fimm og fimm, að dagrenningu. 

Hermann: Já, og við erum komnir á Þríhyrningshálsa á þessum tíma eins og segir í 

Njálu á nónskeiði. Við erum komnir þangað um hálf sex, að mig minnir. 

Friðbjörn: Já við vorum sko um 35 komma eitthvað (tíma). Eins og þú minntist á áðan 

hefðum við getað verið fljótari. Auðvitað er það þegar að Flosi lýsir ferðinni fyrst þá 

ætlar hann að vera kominn um miðjan aftan en þegar hann ríður þá kemur hann um 

nónskeið þannig hann er þremur tímum fljótari en hann ætlaði. Það sama held ég að hafi 

átt við um okkur, við dóluðum okkur aðeins í restina. 

Hermann: Og kannski líka við stoppuðum svona yfir svörtustu nóttina. 

Friðbjörn: En það gerði Flosi ekki samkvæmt sögunni. 

Hermann: Nei það er svona kannski svona óvitað samkvæmt sögunni. 

Friðbjörn: Hann segir alla vega ég mun ríða dróttinsdagin og nóttina með. Það var nú 

orðið skrambi erfitt út af myrkri. Ég hallast nú helst að því eftir að hafa reynt þetta að 

þeir hafi nú lagst fyrir. 

 

Sú leiðarlýsing sem finna má í Njálu, um ferð Flosa, er ekkert sérstaklega nákvæm. 

Við vitum að þeir stoppa í Kirkjubæ og síðan er lýsingu beint til þess að þeir fari 
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vestan Fiskivatna sem erfitt er að staðsetja. Síðan hafa þeir Eyjafjallajökul á 

vinstri hönd og  fara þeir síðan  ofan í Goðaland og  að  Markarfljóti og til 

Þríhyrnings. Hvaða leið fóruð þið? 

Hermann: Við förum svona nokkurn vegin þessa leið. Sérstaklega að Kirkjubæ. Síðan 

segir riðu þeir til fjalla. Það er þá alltaf spurningin fóru þeir upp hjá Kirkjubæjarklaustri 

núverandi eða þar inn með eða vestur og út Holsdal. Við tókum þann kostinn að fara út 

Holsdal og að Skaftárdal og hvort að það er rétta leiðinn endilega ég er ekkert alveg viss 

um það. En það í sjálfum sér skiptir ekki sköpum ég reið báðar þessar leiðir þetta sumar 

til prufu og erfiðleika stigið og lengdin er mjög svipuð að þessu leyti. Svo aftur þessi 

leiðarlýsing með Eyjafjallajökul á vinstri hönd og riðu þeir vestur sandinn og ofan í 

Goðaland. Ég hef sem sagt efasemdir um þetta sjálfur og held að ef að grunn textinn 

fyndist þá myndi standa riðu þeir svo vestur sandinn og höfðu Eyjafjallajökul og 

Goðaland á vinstri hönd. Og hefðu riðið þessa leið sem við fórum vestur í Hungurskarð 

norðan Tindfjallajökuls og koma þá óséðir á Þríhyrningshálsa sem er illmögulegt ef 

riðið er ofan í Goðaland og Þórsmörk eins og segir í mörgum grunn textum og það held 

ég að hefði verið mjög erfitt að gera og reiðleiðin mun erfiðari vestur á Þríhyrningshálsa 

ef þú færir norðan Þórólfsfells og að Þríhyrning. 

 

Friðbjörn: Já, rétt sem Hermann segir að Þarna þessi lýsing er auðvitað stutt og ekki að 

öllu leyti skýr. Og ég er nú hrifinn að þessari kenningu Hermanns sko um frumtextann. 

En það er auðvitað þannig að örnefni hafa færst til. Það er til dæmis athyglisvert það er 

talað um hafa Eyjafjallajökul á vinstri hönd en ekki Mýrdalsjökul eins og við myndum 

sjálfsagt segja. Ef til vill hefur jökulbreiðan verið samvaxin, það munar nú ekki miklu í 

dag, og þá bara eitt heiti á þessum jökli, það er ekkert ólíklegt. Sama með Goðaland það 

kann að hafa dreifst víðar en það sem við þekkjum það í dag. 

Hermann: Það hefur maður heyrt einmitt talað um að Goðaland hafi jafnvel verið mun 

víðfeðmara þar sem að heitir Emstrur í dag og það er eins þegar að kemur að því að, að 

þeir flýja austur eða fara óséðir að þá hygg ég að þeir hafi farið þessa leið líka norður í 

Hungurskarð og þar austur og það er annað sem styður það mjög vel. Þarna ertu nánast 

laus við vatnsföll og sem að er þá mun erfiðara aftur á móti þegar Emstruárnar bæði 

Innri-Emstrurá og Fremri-Emstruá sem eru báðar mjög vatnsmiklar og eftir að þær eru 

komnar í Markarfljótið þá verður þar fyrst vatnsfall verulegt. En þegar þú ferð þess leið 

sem við förum í gegnum Hvanngil og vestur norðan Tindfjallajökuls út í Hungurskarð 
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þá ertu bara að ríða Markarfljót sem er tildurlega þægilegt vatnsfall á móti 

Markarfljótinu þegar það er komið á móts við Þórsmörk, Húsadal. 

Friðbjörn: Já það er allt annað sko og ég held að þetta sé í rauninni eina leiðinn og 

Hermann benti náttúrulega á kannski hið augljósa þeir voru auðvitað að fara þess ferð á 

jafn stuttum tíma og raun bar til þess að bæjarfólk á Bergþórshvoli bærist ekki njósn af 

ferðum þeirra. Og það hefði verið svolítið skrítið að svona ríða þess leið sem að margir 

telja að hafi verið farin þar að segja niður í Goðaland, sem að við köllum Goðaland, og 

þaðan vestur Þríhyrningshálsa því að þá hefðu þeir blasað við úr Fljótshlíðinni og við 

þekkjum auðvitað að Njáll átti bú annað bú á Þórólfsfelli. Þannig það hefði verið 

afskaplega einkennilegt val að fara þá leiðinna. Því eins og allir þekkja þá fer flokkur 

ríðandi mann ekkert óséður þar um hvorki fyrr né nú. 

 

Hafið þið allir lesið, hlustað eða nálgast Njálu á einhvern hátt? 

Ástþór: Það er búið að koma fram hjá þér Hermann að þú hlustaðir á njálu. 

Hermann: Nokkrum sinnum. 

Friðbjörn: Já, já ég hef lesið Njálu oftar en ég hef tölu á og reyni að lesa hana að 

minnsta kosti árlega og glugga í hana oft á ári svona til þess að rifja upp. Ég held ég geti 

sagt að þetta er mín uppáhalds bók og maður finnur alltaf eitthvað nýtt í Brennu-Njáls 

sögu. 

 

Hversu lengi  hafið þið stundað hestamennsku? 

Friðbjörn: Við höfum líklegast byrjað á sama stað eða á sömu slóðum alla vega. Ég var 

sendur í sveit, ætli ég hafi ekki verið 7 ára, austur að Steinum undir Eyjafjöllum hjá 

Bergi og Ellu, þar var hrossið bara aðal ferðamátinn. Ég var settur á hest strax. Ég var 

ekki búinn að vera þar lengi þegar ég var settur á hest og kunni auðvitað ekki neitt og þá 

reið maður mest bara berbakt við allar gegninar. Seinna gaf Bergur mér hest sem ég tók 

með mér austur á Höfn og átti lengi og kom með þegar ég flutti hingað suður til 

Reykjavíkur en svo var ég svo vitlaus að ég seldi hrossið þegar  ég var búinn að vera ár í 

Reykjavík og keypti mér mótorhjól. Síðan hef ég ekki stundað hestamennsku nema sem 

áhugamál sko. Kannski einu sinni tvisvar á ári. En ég er að ganga í endurnýjun lífdaga í 

hestamennskunni. 

Ástþór: Gætir þú sett einhvern tímaramma á hvað þetta eru mörg ár? 

Friðbjörn: Ég kem fyrst að Steinum 1981 eða 80. Þú varst nýfarinn að búa á Heiði. 

Hermann: Já. 
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Friðbjörn: Og er þar síðasta sumarið mitt 1986. Þá fer ég með hrossið austur á Höfn og 

er með tvö hross þar þangað til að ég flyt til Reykjavíkur 1990 og sel sennilega hrossið 

sama ár og hef ekki átt hross síðan. 

Hermann: Hjá mér spannar hestamennska bara allt mitt líf og ég er núna að verða 

sextugur á þessu ári og ég man bara ekki eftir nema öðru vísi tengdum hestum ef ekki 

alvöru hestum þá þess vegna kjálkum og prikhestum. Og þannig það er svo skrítið að ég 

var að halda fyrirlestur einmitt um ferðir. Ég man bara aldrei eftir mér öðru vísi en í 

hestaferðum og hvort sem það var á alvöru hestum eða ekki og síðan get ég tekið undir 

með Bóa að það náttúrulega afgerandi áhrif á mína hestamennsku hefur Bergur í 

Steinum. Hann kenndi mér svona þessa alvöru ferðamennsku á hestum og þangað var 

ég sendur aðallega vegna of mikils krafts held ég, fimm ára. Það var mér til bjargar vil 

ég meina. 

Friðbjörn: alltaf mikið fjör á Steinum alltaf fjörmikil börn. 

Hermann: Já, hestar sko, það þótti mikil dyggð að vera ólatur við að fara á bak það er 

þó alveg víst. 

 

Hafið þið mikla reynslu af því að ferðast á hestum? 

Hermann: Já ég held ég geti nú bara fullyrt það að ég hef orðið gríðarlega mikla 

reynslu. Og hérna eins og ég segi allt lífið hefur snúist um þetta og að verulega stóru 

leyti núna mörg undan gengin sumur verið nánast allt sumarið verið á ferð á hestum. 

Friðbjörn: Ég get ekki sagt að ég hafi mikla reynslu af því sko en maður nýtur þess 

auðvitað bara að þekkja atvinnumenn eins og Hermann og fá stundum að slást í förina. 

 

Hefur þessi tiltekna hestaferð einhverja sérstaka þýðingu fyrir ykkur miðað við 

aðrar ferðir sem þið hafið farið? 

Hermann: Já, það er ekki spurning. Þetta náttúrulega var kannski, maður gerði sér alls 

ekki grein fyrir því sko hvað kannski fyrir fram eða ekki ég í rauninni hvað þetta er 

sögulega merkilegt að bæði hafa gert þetta og sýna fram á það að þetta er alveg gerlegt 

og hérna og þannig að það hefur svo sannarlega haft áhrif á mann og breytir líka 

skoðunum manns enn frekar til hestsins þessarar ótrúlegu skepnu. Hvurslags geta þetta 

er. Sem dæmi um það var ég nokkurn veginn ákveðinn í að gefa þessum hestum frí eftir 

þessa ferð einhvern tíma en lagði hins vegar af stað í hestaferð tveimur dögum seinna og 

þeir fóru allir með mér í þá ferð og það var enginn ástæða til að hvíla þá eitthvað 

sérstaklega því að þeir voru bara það hressir. 
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Friðbjörn: Já það er enginn vafi þetta verður ein af þeim minningum sem maður mun 

sjálfsagt búa að alla tíð. Þetta var auðvitað alveg frábærlega skemmtileg ferð jafnvel þó 

að við tökum hana úr þessu sögulega samhengi. Frábær hross og félagsskapurinn ekki 

síðri. Við vorum heppnir með veður svona mest alla ferðina og hérna síðan bara að þetta 

geta lesið söguna úr landinu. Ég er alveg sannfærður um það Hermann að þessi leið sem 

við fórum það kemur varla önnur leið til greina eftir að hafa reynt þetta sjálfur. Tek 

alltaf sem dæmi alltaf gaman að rifja upp þessa hnjúkaleið sem við fórum frá 

Ljótsstöðum það er bara eins og við sáum þarna hefur verið farinn fjölfarinn leið til 

forna. 

Hermann: Mjög fjölfarinn leið sem við förum og erum í rauninni að ríða upp 

Kvalningahnjúka heitir það upp frá Ljótsstöðum, upp Ljótsstaðaheiðina. Þarna komum 

við bara á gríðarlega magnaða slóða, slóða við slóða, árhundraða gamlir. Það er enginn 

vafi á því að þarna hafi verið gríðarleg þjóðleið sem sagt inn á Mælifellssand og vestur 

enda er þetta ótrúlega stutt leið vestur í Fljótshlíð og þess vegna þarna norðan við 

Tindfjallajökul ef menn ætluðu enn lengra og voru ákveðnir í og hafi menn ratað eins 

vel og við töldum okkur gera og þekkja orðið landið eins og ég geri á þessum slóðum. 

Ég er búinn að fara þetta alveg mjög oft og vissi því vel um allar auðveldustu leiðirnar. 

Friðbjörn: Þannig þetta var bara gríðarlega góð og skemmtileg reynsla og ég væri 

alveg til í að gera þetta aftur. 

 

 Hver er ykkar skoðun á Flosa Þórðarsyni? 

Friðbjörn: Við höfum báðir skoðun á Flosa. Ég held að það blasi nú við af sögunni að 

dæma að Flosi hafi verið mikil höfðingi og leiðtogi manna. Hann er drifkrafturinn í 

þessari ferð og eins og Hermann minntist aðeins á hérna áðan þá heyrast strax 

efasemdaraddir frá hans mönnum um að þetta sé hægt að ríða frá Svínafelli á 

Þríhyrningshálsa á svona stuttum tíma. En hann hérna, það er alltaf hann sem er 

drifkrafturinn. Hann fer fyrstur á fætur og hann gengur fyrstur að og ráðagerðin er hans 

það er að segja að fara þessa leið, ríða að Bergþórshvoli og brenna hann, fara svo aftur 

upp í Þríhyrning í Flosadal sennilega og bíða þar til hin þriðja sól var af himni og horfa 

úr þessum varðturni sem að Þríhyrningurinn er yfir allt héraðið á ferð og flaug að leita 

að þeim. Sjá síðan leitarmennina koma aftur eftir árangurslausa leit og ríða þá bara í 

rólegheitunum austur á sand. Þannig hann er klárlega ef talað er um sigurvegara í 

þessari sögu, hann og Kári Sölmundarson eru klárlega þeir sem að bera sigur úr bítum 

enda lýkur sögunni á því að þeir ná heilum sáttum og hann giftir Kára Hildigunni 
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Starkaðardóttur sem áður var gift Höskuldi Hvítanesgoða. Vígið á Höskuldi var seinasti 

kistunaglinn í líkkistu Njálssona og foreldra þeirra auðvitað. Ekkert nema gott um Flosa 

að segja, góður maður sem að lenti í erfiðum aðstæðum og afgreiddi þær eftir siðum og 

venjum síns tíma og gerði það vel. 

Hermann: Akkúrat, Friðbjörn er miklu betur að sér í sögunni og ég veit að hann kann 

hana aftur á bak og áfram. En eins og ég hef skilið hana þá lendir Flosi einmitt í þessum 

aðstæðum að þetta er bara eitthvað sem hann verður að gera samkvæmt hefðum þess 

tíma og er ekkert undan því komist. Menn geta náttúrlega túlkað sjálfsagt, halda menn 

með sitt hvoru liði eitthvað misjafnt. En ég held að allir sem hafa sökkt sér ofan í Njálu 

skynja þetta þessa túlkun á endanum að Flosi sé langt frá því að vera eitthvað illmenni 

þetta er eitthvað sem lá í loftinu að myndi gerast. Ég les það líka út úr sögunni að hérna 

þetta er eitthvað sem þeir reiknuðu líka með á Bergþórshvoli, að það myndi enda svona. 

 

Friðbjörn: Já, já, það er þessi spádómska Njáls. Hann sá þetta allt fyrir eða sagan alla 

vega ýjar að því þó hann hafi aldrei sagt það berum orðum. Svo voru þau auðvitað 

arfasátan. Þannig hún þarna Sæunn kerling var spákona líka en þeir náttúrulega eins og 

svo oft sem ekki taka mark á kerlingabókum það fer illa fyrir þeim oft í fornsögunum. 

Þannig fór fyrir Njálssonum og Njáli og það er auðvitað Njála er öll full af myndmáli 

og það er svo skemmtilegt þegar líkin eru tekin úr brunarústunum hvað menn eru 

mismunandi mikið brenndir. Njáll og Bergþóra eru alveg óbrennd. Þórður Kárason, það 

er brenndur af honum einn fingurinn. Skarphéðinn er brunnin upp til hnjánna, þannig 

hann er brunnin svona að hluta. En Helgi og Grímur, Helgi var auðvitað höggvinn fyrir 

utan en Grímur er orðinn að ösku og aðrir. Þetta er auðvitað myndmál miðalda, þeir sem 

eru syndlausir brenna ekki en barnið sem er auðvitað ekki búið að ná erfðasyndinni í 

burtu með góðverkum, fingurinn brennur á því. Svo brennir eldurinn Skarphéðinn upp 

til hnjánna og svo brennir hann sjálfur á sig helkrossin. Þannig þetta er höfundurinn að 

segja okkur mjög mikið með þessu. Brunin verður einhver konar friðþæging eftir 

hvernig menn litu á heiminn. Enda segir Njáll guð er miskunnsamur og mun ekki láta 

okkur brenna þessa heims og annars. Þannig þeir eru í raun að sleppa við 

hreinsunareldinn enda gekk hann sáttur til hvílu þetta kvöld. 

 

Hvað finnst ykkur þessi ferð hafa sýnt fram á? Gætu aðrir farið sömu leið og þið? 

Væri hægt að fara aðra leið á svipuðum tíma? 
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Friðbjörn: Já, ef ég tala fyrir mig, það er algjört lykilatriði í svona ferð að vera með 

góð hross og hross í góðu formi annars er þetta ekki hægt. Ég hygg að það séu ekki 

margir á landinu sem eiga hross af sömu gæðum og sama í forminu á þessum árstíma og 

Hermann. En ef við gefum okkur að menn hafi aðgang að svona kostagripum þá held ég 

að þetta sé ekki, að það geti þetta svona flestir sem að á annað borð geta setið hest. Og 

það sem þessi ferð náttúrlega sýndi fram á í mínum huga var að þetta er vel mögulegt, 

vel hægt. Tala nú ekki um þegar að þessi menn sem fóru þessa ferð voru auðvitað með 

hross í minnsta kosti jafn góðu formi og hrossin hans Hermanns. Þeir voru auðvitað 

miklir hestamenn og þekktu auðvitað landið og leiðirnar betur heldur en kannski við. 

Þess vegna sennilega þótti ekki þörf á að lýsa þessu neitt betur en gert er í sögunni. 

Menn þekktu þess leið örugglega almennt séð. Væntanlega hefur þetta verið alfaraleiðin 

að sumrinu til að minnsta kosti, geri ég ráð fyrir. 

Hermann: Hún er í nokkrum liðum hjá þér spurningin. Hvað segirðu það er? Hvernig 

var fyrsta? 

Ástþór: Fyrsta spurningin er hvað finnst ykkur þessi ferð  hafa sýnt fram á? 

Hermann: Já einmitt, þetta er alveg gerlegt. Ég tek undir það með honum að það þarf 

góða hesta og hestar hér áður fyrr þeir voru öðru vísi ræktaðir. Það var verið með hesta 

til að vinna og það er svipað og með mannfólkið og annað slíkt að hafi menn alist upp 

við erfiðleika og kannski þrældóm að einhverju leyti er það vel þekkt að það er hægt að 

þjálfa upp ofur styrkleika. Þessir hestar hafa verið gríðarlega öflugir. Þannig að fyrst og 

fremst sýnum við fram á að þetta er gerlegt. Síðan gætu aðrir farið þessa ferð, já já, ég 

held það ef að menn hafa bara hesta sem að þeir treysta í þetta og þekkja til og vita hvað 

til þarf. Við vorum náttúrulega með heldur fleiri hesta en segir í Njálu, það voru tveir 

hestar á manninn en við vorum með 11 hesta þarna þrír. Þannig að við vorum betur 

hestaðir. Þessi ferð er aðeins lengri en menn hafa talið hana vera. Við mældum hana 

nokkurn vegin og hún var um 220 km. Það er mjög í líkingu við það sem ég hafði 

ímyndað mér þannig að ég vissi nokkurn veginn um það að mér fannst það ótrúlegt að 

hún væri 176 km eins og segir í Þúsund og ein þjóðleið. Væri hægt að fara aðra leið á 

svipuðum tíma? Nei, það er í rauninni ekki um mikið annað að ræða. Það er um tvennt 

að ræða þarna eins og ég sagði í upphafi. Það er hægt að fara frá Klaustri, Kirkjubæ, það 

er hægt að fara upp á heiðina þar og vestur og það er hægt að fara inn Holsdal og að 

Skaftárdal, þessar leiðir mætast þar á sama stað. En auðvitað er þetta fyrir eld, eldhraun, 

þar er alveg hugsanlegt líka að farið hafi verið vestur með heiðinni og þá erum við 

hugsanlega að ríða vestan Fiskivatna. Það er einn möguleikinn að hraunið hafi farið þar 
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yfir og menn hafi riðið inn Skaftártunguna þar sunnan við þar sem hraunið er í dag. 

Síðan er í endann, við förum norðan Tindfjallajökuls en hitt er hægt að fara niður austan 

við Markarfljót og niður í Þórsmörk og yfir en það er klárlega torfarnari leið og 

seinfærari, það er alveg kristaltært. Ég hef rætt við marga heimamenn í Fljótshlíðinni 

meðal annars og þeir taka alveg undir það. Það er nefnilega alveg gríðarlega skorin 

heiðin, hún er þverskorin heiðin upp að Fljótshlíðinni. Mikið af giljum sem liggja þvert 

á Fljótshlíðina, bæjarröðina.    

 

Ferðin var farinn sumarið 2016. Hvaða daga fóruð þið? 

Friðbjörn: Við fórum náttúrulega sömu daga og Flosi eða að svo miklu leyti sem er 

hægt er að ráða þá dagsetningu að minnsta kosti, af sögunni. Þetta var 21. ágúst 2016 

sem er auðvitað prýðilegur dagur fyrir bændur. Heyskap er lokið og göngur ekki hafnar 

þannig að helstu vígaferli voru nú yfirleitt stunduð á þessum tíma og hentar ágætlega, 

það stóð vel á tungli. Ég held að sagan segi að þeir hafi farið þegar 10 vikur voru til 

vetrar er það ekki? Hvernig var þetta orðað? 

Hermann: Nú er ég búinn að gleyma þessu eins og þetta var nú kristaltært í hausnum á 

mér áður en við fórum. Þegar að, hvernig var þetta, var það 10 sunnudögum fyrir vetur. 

Jæja ég ætla ekki að fullyrða um það. Við gerðum okkar besta til að vera á nákvæmlega 

á sama tíma og segir í sögunni, það var markmiðið. 

Ástþór: Þetta var 21 og 22. ágúst? 

Hermann: Já. 

Ástþór: Ég held að sé ekki mikið meira að spyrja ykkur. Bara að það komi fram að það 

var Hermann Árnason, Hákon Pétursson og Friðbjörn Garðarsson sem fóru í ferðina og 

viðtalið hafi verið tekið við Hermann og Friðbjörn. Það hefur þá komið fram í byrjun og 

lok viðtals 


