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Ágrip 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að afla upplýsinga um samgöngur til og frá og ekki síst 

innan marka Dalasýslu á Vesturlandi á árunum 1100 – 1300. Fjallað verður um 

samgönguhætti bæði á sjó og á landi sem tengdust höfuðbólum, nytjavörum, verslun og 

samskiptum manna á milli. Lengri leiðir sem og styttri er meginþema ritgerðarinnar og 

að ná að tengja flestar þeirra við höfuðbólið á Staðarhóli í Saurbæ. Niðurstöður 

verkefnisins verða dregnar saman í nokkrum kortum sem sýna samgöngukerfi fyrri alda 

innan Dalasýslu og leiðir sem liggja út frá henni. 

 Byrjað var á að afla heimilda í landakortum, sýslu- og sóknarlýsingum, fornritum 

og því líku sem síðar voru bornar saman til að mynda heilsteypta mynd af samgöngum 

þessa tímabils. Landafræði svæðisins var vandlega skoðuð og þær ástæður sem lágu að 

baki ferðalaga dalamanna og á þessum tíma og síðar er farið út í þær leiðir sem liggja til 

og frá Dölum. Að lokum voru þjóðleiðirnar teiknaðar upp á nokkrum kortum til skýringar 

fyrir þá kafla sem eiga við efnið. Í niðurstöðum ritgerðarinnar eru helstu leiðirnar teknar 

saman. 
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Abstract 

 
The purpose of this dissertation is to collect and summarize information on common 

routes used for transfer and trade within the boundaries of Dalir county in Western Iceland 

in the years 1100 – 1300 AD. Transportation methods, both at sea and on land, are 

discussed as well as the relevant connections to business, trading and human relations. 

Longer routes as well as shorter are the main theme of the dissertation. Especially in the 

connection to the manor Staðarhóll in the district of Saurbær. The results of the project 

are visualized in several maps following the text that show the road systems of this period 

within Dalir and the routes that run to and fro the county. 

Sources were obtained from maps, county and parish descriptions, ancient 

manuscripts and alike. Those were compared to establish a complete picture of transport 

ways during this period of time. The geography of the area is in this work carefully 

examined as well as the reasons behind the travels of people and transport of goods in 

this specific time interval. The most common routes and roads from Dalir are drawn on 

several maps to highlight the most relevant sections and the main paths are explained.  
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1. Inngangur 

 

 

1.1. Tilgangur verkefnisins og tildrög þess 

 Verkefnið Þjóðleiðir í Dölum er hluti stærri rannsóknar á vegum 

Fornleifastofnunnar sem hófst sumarið 2020 með fornleifauppgrefti í kringum hið forna 

höfuðból Staðarhól. Verkefnið er styrkt af RÍM (Ritmenning íslenskra miðalda) og er 

meginmarkmið sjóðsins að efla rannsóknir á sviði fornleifafræði, sagnfræði, textafræði 

og bókmenntafræði svæðisins. Heitir rannóknin sem verkefnið tilheyrir Staðarhóll: 

Höfuðból í minjum, sögu og sagnaritun. Hópurinn sem tekur þátt samanstendur af 

fræðimönnum frá Fornleifastofnun Íslands, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, Þjóðskjalasafni Íslands og sagnfræði-, bókmenntafræði- og líf- og 

umhverfisvísindadeildum Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að efla 

rannsóknir á verkum Sturlu Þórðarsonar, en hann er jafnan kenndur við Staðarhól þar sem 

hann bjó og starfaði. Hugmyndafræði og samhengi verka hans verða tekin fyrir ásamt því 

að skoða forsendur ritmenningar á staðnum. Landslag, minjar og ritheimildir um 

Staðarhól eru í forgrunni heimilda. Til þess að auka skilning á samtíma hans, verkum og 

umhverfi verður einnig hugað að víðara samhengi landshátta í þeim tilgangi að öðlast 

meiri þekkingu á staðarvali, landsháttum og samfélagi Staðarhóls á miðöldum.1  

Ritgerð þessi ber heitið Þjóðleiðir í Dölum fjallar hún sérstaklega um samgöngur 

til og frá svæðinu á árunum 1100 – 1300, á þeim tíma er Sturlungar réðu þar ríkjum. 

Sögufrægð Dala er ótvíræð og hafa samgöngur leikið stórt hlutverk í atburðarrás 

Sturlungu sem og annara Íslendinga sagna. Rannsóknarspurningu verkefnisins má skipta 

í þrjár minni spurningar; Hvaða þjóðleiðir lágu milli höfuðbóla í Dölum, hvaða sjóleiðir 

sigldu menn á þessum tíma og hvaða þjóðleiðir liggja út frá svæðinu? Öllum þessu 

spurningum verður reynt að svara með sérstöku tilliti til staðsetningar höfuðbólsins 

Staðarhóls í Saurbæ.  

 

1.2. Meðferð heimilda og verkferlið í hnotskurn 

 Við gerð verkefnisins Þjóðleiðir í Dölum voru notaðar ýmsar og fjölbreyttar 

heimildir, enda er ritgerð þessi að mestu leyti heimildaritgerð. Landakort af landsvæðinu 

 
1 Elín Ósk Hreiðarsdóttir. Staðarhóll í Dölum: Höfuðból í minjum, sögu og sagnaritun. Samantekt um 

framvindu fyrsta rannsóknarárs. Bls. 5. 
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jafnt gömul sem ný voru ítrekað rýnd, ferðasögur og sýslu- og sóknarlýsingar lesnar og 

síðast en ekki síst stuðst við Sturlungasögu, Íslendingasögur og aðrar eldri ritheimildir. 

Til stuðnings við kortlagningu leiða var vefur HÍ Icelandic Saga Map mikið notaður til 

að auðvelda skilning á textabrotum eldri frásagna og varpa skýrara ljósi á ferðalög milli 

staða. Örnefni voru höfð til hliðsjónar og þá helst í þeim tilgangi að kortleggja leiðir á sjó 

til og frá Dalasýslu. Framvinduskýrsla verkefnisins ásamt loftmyndum af svæðinu 

hjálpuðu einnig gífurlega mikið til við að varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið.  

 Verkferlið sjálft hófst með gaumgæfilegri skoðun á landakortum svæðisins. Áður 

en nokkur texti var lesinn var farið yfir nýleg ferðakort, Hersforingjaráðskortin 

svokölluðu sem dregin voru á árunum 1905 - 1915 og kort Bandarískjahers frá árunum 

1948 - 1951. Sömuleiðis voru nokkur enn eldri kort frá vefi Íslandskorta skoðuð í grófum 

dráttum. Þegar kortin voru borin saman kom í ljós að leiðir innan Dalasýslu hafa að mestu 

leyti haldist óbreyttar í aldanna rás og gera má ráð fyrir að fyrir tíma nútíma ökutækja 

hafi þjóðleiðir á svæðinu haldið sér að mestu leyti eins. Síðar meir hófst lestur  á lýsingum 

á þeim þjóðleiðum, gönguleiðum og öðrum vegum sem liggja um Dali og sögustaðir 

skoðaðir. Eyrbyggja, Laxdæla og Sturlunga saga voru helst notaðar sem eldri heimildir 

við ritgerðarskrifin. Til hliðsjónar við bóklegar heimildir notaðist höfundur mikið við vef 

Icelandic Saga Map sem varpaði enn skýrara ljósi á þær þjóðleiðir og áfangastaði sem 

nefndir eru í öllum ofantöldum heimildum. Hafist var við handa á ritgerðarsmíð 

tiltölulega snemma og var verkið unnið hægt og rólega samhliða námi. Meginmarkmið 

ritgerðarinnar var svo að taka leiðirnar saman og búa til nokkur samgöngukort fyrir Dali 

og nota þá Staðarhól sérstaklega sem miðpunkt leiða sem tengjast svæðinu á sjó og landi. 

Verkefnið og hugmyndafræðin sem að baki stendur er að mestu leyti byggð á rannsóknum 

Helga Þorlákssonar og Sverris Jakobssonar. Eins var farið eftir öðrum BA og MA 

ritgerðum annara sagn – og fornleifafræðinga og var mjög gagnlegt að skoða þær 

heimildir til að ákveða framvindu og söguþráð verkefnis. 
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2. Samgöngur á Íslandi 

 

2.1. Saga samgangna og samgönguminjar 

Samgöngur hafa löngum verið erfiðar frá upphafi byggðar á Íslandi. Landið var 

samkvæmt heimildum viði vaxið, straumvötn skáru sveitir í þvert og götur var nánast 

hvergi að finna. En þeir landnámsmenn sem hingað til lands komu báru með sér töluverða 

vitneskju um uppbyggingu samgangna og tók það ekki langan tíma fyrir þá að koma á 

stokk heilmiklu leiðarkerfi. Ferðalög hafa ef til vill ekki verið tíð fyrstu ár landnámsins 

en bæði fólk og kvikfé þurfti þó að komast á milli staða. Vitum við að hér var ferðast 

helst fótgangandi, á hestum og á bátum. Skömmu eftir landnám hafði fólk kortlagt 

einfaldar og hagstæðar leiðir til að sækja Alþingi á Þingvöllum og komast í verslun og 

viðskipti við aðrar sveitir svo eitthvað sé nefnt. Eftir kristnitöku þurftu menn líka að sækja 

kirkju. Í hrjóstrugu landi sem Ísland er hefur það skipt lykilmáli að geta fundið 

hagkvæmustu leiðirnar sem taka styðstan tíma og reyna minnst á.2 Eins þurfti að taka tillit 

til veðurfars og annara náttúruafla þar sem við á. Fljótlega hafa menn farið að þekkja deili 

á helstu hálendisheiðum um allt landið en þó þurfti að gæta fyllstu varúðar á ferðalögum 

um fjöll og fyrnindi. Sturlunga, Laxdæla, Eyrbyggja og ótal fleiri Íslendinga sögur 

staðfesta lengri sem og styttri ferðalög sem fólk hefur lagst í og virðast samgöngur hafa 

verið með myndarbrag á þeim tíma.3 Fjölfarnari leiðir hafa gjarnan verið kallaðar þjóleiðir 

eða alfaraleiðir. 4 Önnur orð hafa fundist um leiðir sem þessar í eldri heimildum, þar á 

meðal í Jónsbók og Grágás. Í þeim ritum er til að mynda notuð orðin þjóðbraut, þjóðgata, 

þjóðvegur eða almannavegur. Þessi orðanotkun hefur haldist óbreytt og verið notuð lengi 

um helstu vegi innan héraða og milli sveita. Í bæði Jónsbók og Grágás er gert ráð fyrir að 

menn fengjust við samgöngubætur, til dæmis er nefnt að menn megi höggva skóg er vex 

í götu og að menn skuli brúa keldur á leið til selja.5 Í Jónsbók segir um bættar samgöngur 

að bændum sé skylt að gera mestan almannaveg færan um héruð en óvíst er hvernig gekk 

að framfylgja þeim lögum.6 Þessi lagaákvæði um samgöngubætur benda til þess að það 

hafi skipt landsmenn lykilmáli að ferðalög milli staða væru sem auðveldust. Ferðalög 

færðust í heilmikinn vöxt á 12. öld en sá tími markaði upphaf eins mesta ófriðartíma 

 
2Lesbók Morgunblaðsins, 27. tölublað (12.08.1995). Bls. 12 
3 Tryggvi Már Ingvarsson, Leiðir tveggja alda í nágrenni Reykholts í Borgarfirði. Bls. 10 
4 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 39 
5 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 39 
6 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 34 
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Íslandssögunnar og er helsta skýringin sem liggur þar að baki sú valdasamþjöppun sem 

átti sér stað. 7 Á sama tíma beitti kirkjan sér að bæta samgöngur, ferjur, brýr og sæluhús. 

Í tengslum við kristnihald tókust einnig aukin viðskipti milli sjávar og sveita því að 

sjávarafli var föstumatur.8 Mikil umferð hefur verið um land allt á því tímabili sem þessi 

ritgerð fjallar um og skiptu samgöngur meira máli undir lok þjóðveldis en bæði fyrr og 

síðar þar til komið var á 19. öldina. Eftir lok þjóðveldisaldar virðast ferðalög hafa lagst 

af og smám saman týndust fornir fjallvegir víðs vegar um landið. Hámarki niðursveiflu 

samgangna var náð undir lok átjándu aldar þegar ferðir um sjálfan Kjöl lögðust niður en 

hann var tíðfarnasta leiðin milli Norður – og Suðurlands í margar aldir.9 

Samgönguminjar á Íslandi virðast harla fátæklegar en víða finnast þó vörður, 

óljósar götur, leifar af kláfferjum og gömlum brúm. Vísbendingar um landssamgöngur 

eru vörður sem vísa á vegi og götur, upphlaðnir veggir og ruddir vegir. Þær minjar sem 

tengjast samgöngum á sjó eru fyrst og fremst hafnir, lendingar og siglingamið.10 En allar 

þessar minjar eru brotakenndar, strjálar og eru sumar þeirra ekki mannvirki. Getur það 

gert skráningamönnum erfitt fyrir. Á einstaka stað hafa þessar minjar orðið ágangi sjávar 

að bráð og um þær eru í dag aðeins til ritaðar heimildir. Aðrar minjar sem tengjast 

samgöngukerfum og geta gefið vísbendingar um ferðalög eru til dæmis heimildir um 

mismunandi áfangastaði, sæluhús, náttstaði eða tjaldsvæði.11 Langflestar minjar úr timbri 

sem vísa á samgöngur eru horfnar og ber þar hæst af brúm, ferjum og bátum. Voru bátar 

og ferjur notaðar frá upphafi byggðar og eru lagaákvæði í Grágás um þær. Lítil von er til 

þess að finna leifar af þeim við lendingar. Ekki er víst að mannvirki séu á ferjustaðnum 

sjálfum en sum staðar finnast minni ummerki og oft eru örnefni góður vitnisburður um 

þennan minjaflokk.12 Götur er þó víða hægt að finna enn, bæði í munnmælum og í 

landslagi. Gata er skilgreind sem rás sem myndast í jörðina af síendurtekinni umferð 

manna og dýra og liggja oft margar götur samsíða þar sem umferð hefur verið mikil. 

Fjölda þeirra, dýpt, breidd og lengd er hægt að mæla og skrá en erfitt getur að aldursgreina 

götur eins og margar aðrar samgönguminjar.13 Sömuleiðis hefur vegur eigin 

 
7 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 95 
8 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 104  
9 Tryggvi Már Ingvarsson, Leiðir tveggja alda í nágrenni Reykholts í Borgarfirði. Bls. 10 
10 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 21 
11 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 22 
12 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 30-31 
13 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 23 
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skilgreiningu. Í leiðbeiningum er vegi lýst sem upphlöðnum eða ruddum og má því segja 

að hvar sem sést að steinum hafi verið velt úr götu eða merki um upphlaðinn garð í mýrum 

eða bratta sé um veg að ræða.14 Eftirtektarverðari minnismerki um fornar slóðir eru vörður 

en þær hafa gegnt ýmsum hlutverkum í gegnum tíðina. Meðal annars eru þær vegvísar, 

eyktarmörk, minnismerki, vísbending um siglinga – og fiskimið og landamerki.15 Þær 

hafa verið eitt af því fyrsta sem fjarlægir forfeður okkar tóku sér fyrir hendur og hafa 

verið nýttar í nágrannalöndum okkar í sama tilgangi og hér á landi. Þótt samgönguminjar 

hafi varðveist heldur til lítið hafa fundist í Dalasýslu þó nokkuð margar samgönguminjar 

af ofantöldum lista. Hins vegar eru það oftast sögusagnir og örnefni sem notuð eru sem 

vitnisburður um þær samgöngur sem eitt sinn voru.    

 

2.2 Mikilvægi örnefna 

Örnefni eru mikilvægar heimildir um menningu og sögu þjóðar og gefa okkur einnig 

vísbendingar um landnytjar og náttúrufar svæða. Það má með sönnu halda því fram að 

þau séu hluti af menningar- og náttúruverðmætum þjóðarinnar. Örnefni geta lifað í margar 

aldir meðal fólks án þess að þau séu skráð og því fleiri sem þekkja nöfnin því lengur lifa 

þau.16  Eldri örnefni eru gjarnan í alfaraleið og má gera ráð fyrir að örnefni sem prýða 

fjöll, fljót og firði á þeim slóðum hafi lítið breyst síðan á landnámsöld. Lengi voru örnefni 

notuð sem leiðbeiningar til vega og ferðalaga og áttu að vera lýsandi fyrir umhverfið sem 

blasti við. Örnefnin vitna líka gjarnan í forna atburði og endurspegla því löngu liðna tíð 

þótt þau eigi það til að taka breytingum í takt við þróun tungumáls.17 Því miður hefur 

notkun örnefna farið minnkandi vegna breyttra búskaparhátta og landnytja og hafa sum 

þeirra hreinlega horfið úr minni fólks. Þar af leiðandi er mikilvægt að skrásetja þau og 

varðveita.  

 Í Dalasýslu er aragrúi af örnefnum sem tengjast fornum sagnaarfi okkar. Í sögum 

af landnámi í sýslunni eru nafnagiftir staða og áningastaða beintengdar við þá menn sem 

fyrst þangað komu og héldu nafnagiftir af þessu tagi áfram yfir þjóðveldisöld. Örnefnin 

benda þá gjarnan á atburði sem gætu hafa tengst þjóðleiðum og ferðalögum á milli staða. 

Sömuleiðis eru örnefni á haf úti mikilvægur vitnisburður um sjóleiðir eldri tíma, en ýmis 

 
14 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 27 
15 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 24 
16 Guðrún Gísladóttir, Hjördís Linda Jónsdóttir, „Örnefni í sjó á Breiðafirði“. Bls. 1 
17 Guðrún Gísladóttir, Hjördís Linda Jónsdóttir, „Örnefni í sjó á Breiðafirði“. Bls. 1 
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varrúðarnöfn og þess háttar er að finna víðs vegar í kringum sker og eyjur á Breiðafirði. 

Sömuleiðis gildir það sama um strauma og mið til dæmis Röst undan Snæfellsnesi þar 

sem stríður straumur setur svip sinn á skipaferðir þar um slóðir. Örnefni geta bent á hvaða 

sjóleiðir hafa verið líklegri þegar menn sóttu bæði á fiskimið eða lögðu í önnur tilfallandi 

verkefni sem kröfðust siglinga. Þegar farið verður síðar í ritgerðinni út í mikilvægar 

þjóðleiðir verður tekið tillit til þeirra örnefna sem finnast á leiðunum. 

 

 

3. Sögusvið 

 

Þótt viðfangsefni ritgerðar varðar að mestu leyti Dali er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

nærliggjandi umhverfi og annara áfangastaða sem gætu hafa skipt Staðarhóli höfuðmáli í  

samgöngumálum. Viðskipti og verslun voru stunduð þvert yfir allan Breiðafjörð og milli 

héraða. Einnig var algengt að ríkir bændur áttu land í öðrum sýslum eða voru að minnsta 

kosti í nánum tengslum við aðra bæi vegna hlunninda. Slík tengsl voru oftar en ekki vegna 

fjölskyldubanda. Til að varpa skýrara ljósi á tengsl milli íbúa Breiðafjarðar á árunum 1100 

– 1300 verður svæðið í heild sinni skoðað bæði út frá landfræðilegum og sögulegum 

forsendum. 

 

3.1. Breiðafjörður og Dalasýsla 

Breiðafjörður varð til fyrir um sex til tólf miljónum ára og er fjörðurinn sá stærsti á 

Íslandi. Hann er um 3000 ferkílómetrar að stærð, mynni hans er um 70 kílómetra breitt 

og lengd hans er um 125 kílómetrar.18 Djúpir firðir krýna Breiðafjörðinn nánast allan 

hringinn með tignarlegum björgum og löngum ströndum. Til norðurs eru vestur – og 

austur Barðastrandasýsla, Dalasýsla fyrir botni fjarðarins til austurs og Snæfellsnessýsla 

til suðurs. Flatlendar eyjar, sker og boðar í firðinum hafa lengi verið taldar óteljandi 

(u.þ.b. 3000 talsins) og setja svip sinn á alla króka og kima fjarðarins. Erfiðir vetur eru 

sjaldséðir á svæðinu nema ef hafís er við land.19  Breiðafjörður er mun lokaðari fyrir 

úthafsvindum heldur en nágrannafjörður hans hinn fagri Faxaflói og er því skjólsamari. 

Veðurfar er heldur blíðlegra í eyjum Breiðafjarðar heldur en í öðrum sveitum á 

vestanverðu landinu. Hafvindar blása þó engu að síður og mikið rok getur verið við 

 
18 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I, bls. VII 
19 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Ólafssonar. Bls. 227 
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landið. Landvindar og allir austlægir vindar eru mildari á svæðinu en annars staðar á 

Íslandi en sjaldgæft er þó að sama veður standi yfir breytingarlaust 2-3 daga samfleytt.20 

Fjörðurinn er víða grunnur og er hæðarmunur milli flóðs og fjöru að jafnaði um 6 metrar. 

Miklir og kröftugir sjávarfallsstraumar ásamt grunnsævis verða oft til þess að úthafsöldur 

rata á grynnstu fiskimið svæðisins.21 Víðlendar fjörur, leirur, blindsker og grösugir 

hólmar einkenna svipinn umhverfis eyjarnar í firðinum og skartar hann í raun sínu 

fegursta hvar sem maður við hann stendur. Fyrir utan góð fiskimið er gnægð af alls konar 

nytjum í firðinum en þar teljast helst til fuglar og egg, ýmsar matjurtir og fjörunytjar. 

Landamæri  Breiðafjarðarsvæðisins eru að mestu leyti náttúruleg og eru allar leiðir 

þangað og þaðan fjallvegir nema ein. Það er leiðin sem liggur gegnum hreppana sem síðar 

urðu að Hnappadalssýlu. Meðal auðveldari fjallvega inn á svæðið eru Heydalur eða 

Rauðamelsheiði frá Hnappadal yfir á Skógarströnd, Laxárdalsheiði úr 

Breiðafjarðardölum yfir í Hrútafjörð og Steinadalsheiði milli Kollafjarðar og Gilsfjarðar. 

Leiðir eins og Sópandaskarð, Langavatnsdalur og Svínabjúgsdalur hafa einnig verið 

greiðfærar mönnum fyrr á öldum.22 

Dalasýsla liggur nú á dögum í kringum Hvammsfjörð, fyrir Breiðafjarðarbotni og 

inn með Gilsfirði. Nyrstu mörk sýslunnar liggja á milli Barðarstrandasýslu við Brekkuá í 

Gilsfirði en að austanverðu afmarkar fjalllendi sýsluna á milli Dala og Strandasýslu. 

Sunnan við Dalasýslu liggja Mýrarsýsla og Snæfellsnessýsla.23 Á þjóðveldisöld var ekki 

búið að skipta landinu eftir sýslum en svæðið var án efa ein samfelld eining með veruleg 

tengsl við aðrar sveitir sitthvoru megin. Landslag Dala er ekki svipmikið en ber ótvírætt 

norðlenskan og vestfirskan svip með brúnaþungum blágrýtisfjöllum og grösugum dölum. 

Syðri hlutinn og hinn stærri er röð dala sem liggja í norður-, vestur- og suðurátt að innri 

hluta Hvammsfjarðar.24  Dalirnir eru ótalmargir en fæstir stórskornir. Fram milli þeirra 

fjarða sem afmarka Dalasýslu gengur nes eitt mikið og hálent sem kallast Skarðsströnd 

sem er um 40 kílómetra langt. Fjallbungur þar eru háar og miklar og er hæsti tindur 

svæðisins 923 metra hár. Ofan á þessum fjallgarði situr Skeggöxl í 815 metra hæð og 

undir því er Skeggaxlarskarð sem síðar mun koma við sögu. Dalir margir ganga inn í þetta 

fjalllendi og er svo sagt að átján daldrög liggi upp undir Skeggöxl. Vissulega má segja að 

 
20 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Ólafssonar. Bls. 228 
21 Guðrún Gísladóttir, Hjördís Linda Jónsdóttir. „Örnefni í sjó á Breiðafirði. Bls. 2 
22 Sverrir Jakobsson, „Braudel í Breiðafirði?“ bls. 157 
23 Sýslu- og sóknalýsingar hins Íslenska bókmenntafélags 1839 – 1855. Dalasýsla. Bls. 16 
24 Þorsteinn Þorsteinsson, Árbók Ferðafélags Íslands 1947. Dalasýsla. Bls. 9 



 

 12 

 

 

Skeggöxl sé eins konar miðstöð á fjalllendi þessu því hæðarhryggir og múlar kvíslast út 

frá henni í margar áttir.25 Með ströndum Dalasýslu fram er láglent en það svæði kallast 

Skarðsströnd í heild sinni, Þar er víðast skammt milli fjalls og fjöru og á syðsta punkti 

þess er að finna eina frægustu miðaldahöfn Breiðafjarðar. Það er stórt og mýrlent nes sem 

heitir Dagverðarnes. Undirlendið er mest fremst á Skarðsströnd og svo í Saurbæ í 

norðurhluta sýslunnar.26 Þrátt fyrir að vera með minni héruðum landsins er Dalasýsla eitt 

söguríkasta og sögufrægasta hérað Íslands. Það hefur lengi verið leiksvið örlagarírka 

atburða og hafa blessunarlega margar heimildir varðveist á svæðinu í gegnum rit og 

fornleifar.27 Það er því auðsjáanlegt að samgöngur til og frá Dölum hafa verið gífurlegar 

mikilvægar og leikið stórt hlutverk í sögu svæðisins. 

 

3.2. Landnám og völd við Breiðafjörð 

Eitt af sérkennum íslensks miðaldasamfélags er hin umfangsmikla ritmenning sem 

þróaðist upp úr miðri 11. öld. Sagnaritarar voru duglegir að skrásetja munnmælasögur um 

landnámið sem og að skrá aðrar Íslendingasögur. Er saga Breiðafjarðar þar með talin. 

Ekki fer á milli mála að mikið lán hefur verið að eiga land við Breiðafjörð og voru 

vissulega margir þjóðþekktir menn sem settust þar að. Ýmsar Íslendingasögur fjalla um 

höfðingja við Breiðafjörðinn en kunnastar og ítarlegastar eru Laxæla og Þórsnesinga saga, 

Álftfirðinga saga og Eyrbyggja, sem er venjulega nefnd Eyrbyggja saga. Hafa ber í huga 

að heimildir um fólk og sögu þess urðu til á löngum tíma. Vissulega gefa ritheimildirnar 

okkur til kynna hvernig ættartengsl og völd mynduðust en þó ber að hafa allan varann á. 

Almennt er talið að Landnáma hafi verið rituð þegar á 12. öld og að eitthvað af efni hennar 

eigi rætur að rekja til þess tíma. Elstu varðveittu eintökin af henni eru frá síðari hluta 13. 

aldar og það sama á við um Íslendingasögurnar. Ari fróði Þorgilsson muni hafa átt 

hlutdeild í ritun elstu gerðar Landnámu. Eins er bersýnilegt að efni í Íslendingasögum 

kann að vera frá honum komið. Þar má helst nefna rit Laxdælu og Eyrbyggju. 

Íslendingabók er merkilegur vitnisburður um það að Breiðfirðingar litu á 

Breiðafjarðarsvæðið sem bæði landræna og samfélagslega heild og áætla má að þeir hafi 

fundið til samkenndar og samstöðu sín á milli.28 Snemma í Íslendingabók segir Ari frá 

 
25 Þorsteinn Þorsteinsson, Árbók Ferðafélags Íslands 1947. Dalasýsla. Bls. 12 
26 Þorsteinn Þorsteinsson, Árbók Ferðafélags Íslands 1947. Dalasýsla. Bls. 12 
27 Þorsteinn Þorsteinsson, Árbók Ferðafélags Íslands 1947. Dalasýsla. Bls. 9 
28 Helgi Þorláksson. „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 96 
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ýmsum landnámsmönnum á Breiðafirði; Auði djúpúðgu í Hvammi í Dölum, Þorsteini 

surti, Eiríki rauða, Hallsteini Þórólfssyni, Geirmundi heljarskinn og fleiri. Ari virðist líta 

á Breiðafjarðarsvæðið sem landræna og félagslega heild og talar ekki um Snæfellinga, 

Dalamenn eða Barðstrendinga.29  

Fyrsti landnámsmaðurinn sem átti að hafa siglt inn á Breiðafjörð hét Flóki 

Vilgerðarson og var gjarnan kallaður Hrafna - Flóki. Hann og hans menn sigldu suður 

eftir Íslandi og enduðu í Breiðafirði þar sem þeir tóku land í Vatnsfirði við Barðaströnd. 

Minnst er á að fjörðurinn hafi verið fullur af veiðiskap og hefur hann legið vel við 

fiskimiðum.30 Þann vetur sem Flóki átti að hafa búið í Vatnsfirði átti hann að hafa nefnt 

landið Ísland eftir að hafa klifrað upp á fjall og séð yfir í næsta fjörð til norðurs þar sem 

mikill hafís hafði lagst inn fjörðinn.31 Landfræðilega passar sú lýsing að hafísinn hafi 

verið norðan við Breiðafjörð því eins og fram hefur komið í texta um landslag og veðurfar 

fjarðarins gerðist það ekki á hverju ári að hafís rataði þangað inn. Í Landnámabók er af 

fleiri landnámsmönnum að segja af svæðinu sem tóku þátt í að skipta niður landinu í 

öllum krókum og kimum Breiðafjarðar. Margar af þessum sögum hafa verið flokkaðar 

undir einn flokk Íslendingasagna sem eru gjarnan kallaðar Breiðfirðinga sögur. Í 

ferðabókum er þeim gjarnan lýst sem duglegum bændum og atorkusömum sem lögðu 

mikla stund á kvikvfjárrækt.32 

Eina frægustu landnámssögu okkar má finna meðal annars í Laxdælu og víðar en 

hún tengist Dalasýslu beint. Sú fjallar um Auði eða Unni djúpugðu sem á að hafa verið 

ættmóðir allra Laxdæla. Í Sturlubók Landnámu, Eiríks sögu Rauða, Laxdælu og 

Eyrbyggju eru ættartölur fjölskyldu hennar sem virðast eiga sér sameiginlegan kjarna.33 

Snemma í Laxdælu er sagt frá Auði þar sem hún sigldi frá Skotlandi til Íslands eftir að 

faðir hennar var myrtur. Átti hún að hafa tekið með sér marga menn til Íslands og stoppað 

bæði í Orkneyjum og Færeyjum fyrir komu sína til landins.34 Bróðir hennar hafði þegar 

komið við á Snæfellsnesi í Breiðafirði þar sem hann hafði haft einhverja setu í 

Bjarnarhöfn og er sagan af landnámi hennar í Dölum eftir þá heimsókn með þeim 

 
29 Helgi Þorláksson. „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 97 
30 Íslendinga sögur, fyrsta bindi. Landnáma. Bls. 27 
31 Íslendinga sögur, fyrsta bindi. Landnáma. Bls. 27 
32 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Ólafssonar. Bls. 262 
33 Íslendinga sögur, fyrsta bindi. Landnáma. Bls. 35 
34 Íslendinga sögur, fjórða bindi. Laxdæla. Bls. 5 
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frægustu sem um getur. Dagverðarnes kemur þar fram ásamt Kambsnesi þegar hún sigldi 

inn Hvammsfjörð. Eftir það átti hún að hafa farið alla Breiðfjarðardali, numið þar land og 

byggt sér bæ í Hvammi.35 Þessi ferð Auðar er mikilvæg vegna tengsla hennar við örnefni 

sem fram koma á ritunartíma sögunnar. Sú staðreynd undirstrikar mikilvægi örnefna 

þegar kemur að skilgreiningu landshluta og annara kennileita. Hún átti síðar eftir að gefa 

mönnum sínum búta af landnáminu í Dölum og bera því margir dalanna nöfn sem tengjast 

föruneyti Auðar. Öll tengsl og samskiptum skiptu gífurlegu máli, eins og til dæmis milli 

Geirmundar Heljarskinns sem nam land í Dölum og frændi hans Úlfur Skjálgi á 

Reykjanesi. Tengslin þar á milli sköpuðu til að mynda þjóðbraut á milli staðanna tveggja 

snemma á landnámsöld. 

Dalasýsla á ein allra héraða nánast óslitna sögu síðan Ari fróði skrásetti hana og 

landnám svæðisins á fyrri hluta 12. aldar. Landnámu og Laxdælu má helst nefna sem 

eiginlega heimild fyrir söguöld Dala en síðan má segja að Sturlunga taki við þræðinum á 

11. öld og segir frá sögu svæðisins í nærri tvær aldir. Staðarhóll er einn þeirra bæja sem 

kemur hvað mest við í eldri heimildum eins og Sturlunga sögu og er því mikill miðpunktur 

atburðarrása í rituðum frásögnum mörgum. Frændi Ara fróða, Þorgils Oddasson bjó á 

Staðarhóli og hefur því verið tenging þar á milli enda skrifaði Ari sögur og um ættir 

Breiðfirðinga með sérstöku tilliti til sinna eigin tengsla. Að vísu má nefna að viðburðir 

og heimildir eftir 14. öld eru heldur slitróttari en eru þó til.36 Frægust verður sýslan vegna 

valdatafls Sturlungaættar sem réði þar ríkjum á 12. og 13. öld og olli eiginlega 

borgarastyrjöld í landinu. Aðalsöguhetja Eyrbyggju, Snorri goði, átti að hafa tengst helstu 

höfðingjaættum víðs vegar um landið og má þar á meðal nefna Sturlungaætt. Halldór 

Snorrason, sonur Snorra goða og Hallfríðar dóttur Einar Þverærings, gerðu sér bú í 

Hjarðarholti í Laxárdal. Hann er sagður forfaðir Sturlunga og Vatnsfirðinga og talinn 

meðal stærstu höfðingja á 13. öld. Annar afkomandi Snorra, Þorsteinn, var forfaðir 

Ásbirninga í Skagafirði. Sonarsonur Snorra goða, Ljótur Mánason fóru með 

Snorrungagoðorð á undan Þórði Gilssyni, forföður Sturlunga.37  

 

 

 

 
35 Íslendinga sögur, fjórða bindi. Laxdæla. Bls. 7 
36 Þorsteinn Þorsteinsson, Árbók Ferðafélags Íslands 1947. Dalasýsla. Bls. 16 
37 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 27 
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3.3. Veldi Sturlungaættar  

Samfélagið við Breiðafjörð einkenndist fram að 12. öld af fámennum hópi 

höfðingja sem tengdur var innbyrðis. Tengslanet þeirra kemur skýrast fram þegar menn 

þurfa á því að halda, til dæmis í deilumálum, en þær tengdust gjarnan valdi goðorðsmanna 

á þingum og dómsvald þeirra. Margt bendir til þess að ættartengsl hafi jafnvel verið 

mikilvægari en samband goðorðsmanna við eigin þingmenn og endurspeglast það í 

stigvaxandi veldi Sturlunga.38 Almennt er stjórnmálasögu þessa tímabils skipt í tvö 

þróunarskeið. Þar má fyrst nefna tímabilið 1100-1220 sem einkenndist af vaxandi 

höfðingjaveldi. Þá fóru goðar með mannaforráð en voru gjarnan valdalitlir. Fyglismenn 

þeirra, eða þingmenn, bjuggu strjált í nábýli við þingmenn annara goða og voru eiginleg 

valdasvæði ekki til. Frjálsir menn gátu valið sér goða eftir hentisemi. Fljótlega fóru 

valdasvæði að myndast og völd urðu staðarlega afmörkuð og héraðsríki svonefnd urðu 

til. Yfir þeim drottnuðu stórgoðar. Tvennt hafði einkum áhrif á þessa valdasamþjöppun. 

Annars vegar var að frá árinu 1190 var bannað að vígja goðorðsmenn sem presta og hitt 

var friðarstefna kirkjunnar. Höfðingjar urðu að gera upp hug sinn um það hvort þeir vildu 

frekar vera prestar eða goðar. Það var í anda firðarstefnu krikjunnar að efla til valda menn 

sem töldust líklegir til að styrkja frið og vera hlynntir kirkunni um leið. 39 Undir lok 12. 

aldar sátu goðar Dalamanna á Staðarhóli, að Skarði, Staðarfelli, í Hvammi og 

Hjarðarholti. Sauðafells er ekki getið sem höfðingjaseturs fyrr en Sighvatur Sturluson sest 

þar að í kringum 1200 en Sauðafell varð mikilvægasta höfðingjasetur landsins fljótlega 

eftir það.40 Síðar á 13. öldinni glötuðu þessir höfðingjar hægt og rólega völdum vegna 

átaka og yfirburðastöðu norska konungsvaldsins.41  

Veldi Sturlunga er dæmigert fyrir kröftugt höfðingjaveldi á þessum tíma. Það 

hafði mjög skýra sérstöðu í hópi annara héraðsríkja sem ríktu á sama tíma. Það þanndist 

út yfir mun stærra svæði en önnur og á skemmri tíma. Ekki hafa fundist eindregnar 

skýringar á þessu og hvers vegna eðli veldisins var svo frábrugðið öðrum sambærilegum. 

Fyrsti höfðinginn sem varð voldugur báðum megin fjarðar var Þórður Sturluson á 

Öndurðareyri en hann naut trausts margra áhrifamikillra presta sem tryggði stöðu hans. 

Veldi Sturlunga byggði á traustum sjóleiðum yfir Breiðafjörð og var mikilvægt að 

 
38 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 48  
39 Helgi Þorláksson. „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 115 
40 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 96 
41 Gunnar Karlsson. „Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 3 
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viðhalda yfirráðum og var Þórður þar hinn mesti sjógoði. Veldi hans teygði sig yfir allan 

Breiðafjörð, allt frá Hítardal að sunnanverðum Vestfjörðum.42 Sturlungar sóttust 

hvarvetna eftir stöðum til að styrkja vald sitt. Snorri Sturluson sóttist eftir Stafholti og 

Reykholti snemma á 13. öld og réði yfir staðnum Mel í Miðfirði. Var því ríki hans í bæði 

Borgarfirði og vestanverðu Húnaþingi. Þegar Snorri hélt til Noregs árið 1218 stóðu engir 

höfðingjar á Íslandi framar honum og bræðrum hans.43 Þórður Sturluson var á Staðarstað, 

Sturla Þórðarson á Staðarhóli og Sighvatur Sturluson var í Dölunum og náði hann undir 

sig hinum auðuga stað Grenjaðarstöðum.44 Tengsl Sighvats við höfðingjana Sigurð 

Ormsson og Kolbein Tumason gerðu það að verkum að hann hafði mikil völd á Alþingi 

og tengsl þessi við norðlensku höfðingjana mótuðu örlög hans.45 Sverrir Jakobsson nefnir 

í bók sinni Sögu Breiðfirðinga I að skýringar sem liggja á bakvið vöxt Sturlungaveldis 

við Breiðafjörð séu þrenns konar; umhverfislegar, efnahagslegar og pólitískar.46 

 

 

4. Ástæður ferðalaga 

 

Auðskilið er að staðhættir valda því að fólk greinist eftir héruðum. Erfiðar samgöngur 

skilja á milli svæða en innan þeirra eru samgöngur á hverjum tíma jafnan greiðar. Hafa 

þarf í huga að skipulagning þjóðleiða var með þeim hætti að þær lágu framhjá hindrunum 

eins og mýrum, keldum og fjallgörðum. Sömuleiðis þarf að hafa í huga hentug vöð eða 

ferjustaðir þar sem á eða vogur væru greiðfær. Við Breiðafjörð voru þrjár sýslur við lok 

miðalda og var það eðlilega sökum víðlendis svæðisins.47 Það skipti gífurlegu máli fyrir 

Breiðfirðinga að geta ferðast greiðlega á milli staða til að stunda viðskipti og almenn 

samskipti við samlanda sína og sömuleiðis lék pólitísk barátta, samkeppni og átök 

höfðingja stórt hlutverk í samgöngumálum þessara tíma.  

 

 

 

 

 
42 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal. Bls. 122 
43 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal. Bls. 123 
44 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 98 
45 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal. Bls. 122. 
46 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 149 
47 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 97 
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4.1. Atvinnuvegir á miðöldum 

Byggð á Íslandi á miðöldum mótaðist af atvinnuháttum landsmanna. Aðstæður kölluðu á 

strjála byggð og gáfu ekki möguleika á bæjarmyndun af einhverju ráði. Fiskveiðar og 

verslun var erfitt að stunda allan ársins hring og handverkamenn fáir svo ekki voru 

forsendur fyrir kaupstaði eða sjávarþorpum. Vitað er þó að kaupafólk ferðaðist á þessum 

tíma sem og farandsalar, handverksmenn, sendiboðar, vergangsfólk og umrenningar.48 

Lýsing á atvinnuvegum sýnir að ekki var mikið rými fyrir verslun við venjulega bændur 

en hér var stundaður sjálfsþurftarbúskapur eins og tíðkaðist víðast hvar í Evrópu á sama 

tíma.49 Þjóðin lifði að til að byrja með mestu leyti á landbúnaði þar sem mikið var lagt 

upp úr útbeit búpenings og heyskap á óræktuðu landi og síðar jukust fiskveiðar þegar leið 

á þjóðveldisöld.50 Flest bæjarstæði á landinu lágu nálægt sjó. Stutt var til fiskimiða og 

fjörunytja og átti það sama við um bæi í Dölum. Eyjarnar voru margar hverjar notaðar 

undir kvikfjárrækt og annars konar búskap og voru því mikilvæg búbót fyrir höfðingja á 

landi. Kostir Breiðafjarðareyjanna lágu í fjölbreytninni. Þar var góð beit og ríkuleg veiði 

og var hægt að flokka Breiðafjörð allan sem eina stóra verstöð á tímabili. Störf fólks í 

upphafi byggðar voru að miklu leyti þau sömu og fjórum öldum síðar og mun mega í 

höfuðdráttum telja þjóðlífslýsingar fornrita trúverðugar.  Á 12. öld höfðu bæði kirkjan og 

höfðingjar safnað að sér jörðum sem næst stóðu og fátækum leiguliðum fjölgaði í 

kjölfarið.51 Verslun tók líka breytingum á þessum tíma en Íslendingar misstu í raun tök á 

utanlandsverslun sinni á þessu skeiði. Heimildir frá þesusm tíma eru heldur rýrar og er 

því erfitt að greina þróun atvinnusögu og ennþá erfiðara er að finna heimildir frá eldri 

tíma.52 Flestar heimildir okkar um stjórnun og verslun og ferðalög hafa varðveist í 

Sturlunga sögu.53 Búskapahættir spiluðu stóran þátt í samgöngum milli bæja. Bæði þurfti 

að flytja kvikfénað á milli jarða eða jafnvel út á eyjur og vinnufólk og verkamenn þurftu 

að koma sér á milli staða. 

Til eru ýmsar heimildir um mismunandi búskap á öldum áður bæði í Dölum og á 

Breiðafirði. Ekki var mikið um akuryrkju á svæðinu en þó eru sums staðar ummerki um 

slíkan landbúnað. Kvikfjárrækt var í algjöru fyrirrúmi. Á suður og vesturhorni landsins 

 
48 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls.102 
49 Gunnar Karlsson,“Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 15 
50Gunnar Karlsson, „Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 5 
51 Gunnar Karlsson, „Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 3 
52 Gunnar Karlsson, „Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 3 
53 Gunnar Karlsson, „Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 4 
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hafa fundist fornleifar sem staðfesta þá litlu akuryrkju sem var á Íslandi og líklegt er að 

lagt hefur verið stund á hana í Dölum og á Akureyjum. Aðallega mun hafa verið ræktað 

bygg og jafnvel hafrar og ef til vil blendingu af byggi og höfrum eins og tíðkaðist í Noregi.  

Í Laxdælu segir að Guðrún Ósvífursdóttir hafi haft laukagarð á Helgafelli en það kann 

vera erlent minni.54 Auk vísbendinga um matjurtarækt og akra hafa fundist ummerki um 

járngerð á Vestfjörðum og í Dölum. Hafa verið að minnsta kosti tveir góðir skógar til járn 

– og timburvinnslu í Dalasýslu.55 Til eldiviðar notuðu menn að mestu mó og hrís og til 

járnvinnslu voru notuð viðarkol úr birkikjarri. Óvíst er hvort nokkurt járn hefur verið flutt 

in til smíða á þjóðveldisöld en járn finnst víða hér á landi í föstu bergi og leirjörð. Í 

innskotslagi í klettum í Barðastrandasýslu er rauð möl sem er auðug af járni. 

Ferðalangarnir Eggert og Bjarni nefna þetta í ferðabók sinni en þar er nefnt að Gestur 

Oddleifsson höfðingi í Vatnsfirði hafi átt smiðju við Þingmannaá og stundað þar 

rauðablástur. Á smiðjan að hafa staðið á litlum tanga sem gengur fram í fjörðinn.56 Má 

segja að Íslendingar hafi komist furðu langt með að láta landið sjálft fullnægja þörfum 

sínum.57 Allar tekjur af verslun stóðu undir því að fullnægja þeim öllum. Vitað er að á 

13. öld fór hagur landsmanna hnignandi og viðskiptakjör versnuðu en upphaf 

fiskiútflutnings í upphafi 14. aldar bætti aðstæður til muna.58 Síðar í þessum kafla verður 

farið yfir helstu atvinnuvegi Dalamanna á landi og sjó með sérstöku tilliti til Staðarhóls 

því atvinnumál skiptu sköpum í ferðalögum landsmanna. Mismunandi verk eftir árstíðum 

kölluðu eftir ferðum til og frá jörðum. Til að mynda þegar sækja þurfti búfénað, rekavið 

og önnur hlunnindi eða þegar vinnufólk fór á milli bæja. 

 

4.2. Hlunnindi Dalamanna 

Fjölbreyttir búskaparhættir í Breiðafirði voru undirstaða velgengni svæðisins og 

veldi þeirra höfðingja sem þar ríktu. Fyrir utan hefðbundinn landbúnað og kvikfjárrækt 

var eyjabúskapur einnig mikilvægur hluti af tekjum stórbýla. Svo virðist vera að helstu 

höfðingjar Breiðfjarðardala hafa ráðið yfir eyjabýlunum. Nóg er um vísbendingar um 

fiskveiðar í Íslendingasögum þótt sjaldan sé farið nákvæmlega í saumana á því. 

Fiskróðrar hafa verið stundaðar á Snæfellsnesi og getið er um skreiðarferðir undir Jökul 

 
54 Gunnar Karlsson, „Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 12 
55 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Ólafssonar. Bls. 238 
56 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Ólafssonar. Bls. 238 
57 Gunnar Karlsson,“Frá þjóðveldi til konungsríkis.” Saga Íslands II. Bls. 13 
58 Sigurður Líndal, “Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 201 
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í Bjarnar sögu, Eyrbyggju og Grettis sögu.59 Umtalsverð sjósókn hefur verið við 

innanverðan Breiðafjörð en vegna þess hve fátæklegar heimildir um fiskveiðar eru frá 

þessum tíma er erfitt að meta hversu hátt hlutfall af auði Sturlunga hafi verið vegna 

þessa.60 Aukatekjur af hlunnindabúskap svo sem selveiðum, eggjatekju, sölvatekju og 

saltvinnslu var hentug leið til að tryggja munað fram yfir aðra bændur í öðrum 

landshlutum. Sturlungar hafa svo sannarlega verið vel í sveit settir þegar kom að 

hlunnindabúskap vegna landareigna þeirra. Afurðir hlunnindabúskapar voru erftirsóttar 

munaðarvörur og hægt var að skipta þeim fyrir annars konar varning.61 Hlunnindi 

Dalabænda á landi sem hæst ber af í sögum eru járn, söl og rekanytjar. Tveir miklir skógar 

voru við Hvammsfjörð í Dalasýslu. Þeir hétu Ljárskógar og Glerskógar og var að öllum 

líkindum járnvinnsla í þeim báðum. Alls kyns ummerki sýna að í Ljárskógum hafi verið 

stórkostlegur rauðablástur og var þar einnig mikið um kolagerð. Má gera ráð fyrir að fólk 

hafi komið víða til að afla sér þar járns og verkfæra.62 Járn mun ekki hafa verið flutt inn 

í neinu magni fyrr en eftir 1400 þannig innlend járnvinnsla var mikilvæg.  

Saurbæjarfjara í Gilsfirði hafði lengi vel sérstöðu varðandi sölvaítök á landinu. 

Fólk kom að norðan og vestan til að sækja sér söl en Saurbæjarfjara var ein besta 

sölvafjara landsins. Einungis fjörurnar í Stokkseyrarhreppi hafa jafnast á við það 

gagnauðuga sölvanám sem var á þeim tímum. Saurbæjarfjara var jafnframt einstök vegna 

þess að hún var metin til slíkra dýrleika að vera sérstök eign útaf fyrir sig. Mest allur hluti 

hennar er í Gilsfirði fyrir innsta hluta Tjaldaness en að nokkru leyti er hún fyrir landi 

Stórholts. Til að varpa ljósi á hversu dýrmæt fjaran var var hálf fjaran metin á tuttugu 

hundruð árið 1580. Þá ætti öll fjaran að hafa verið á 40 hundraða virði en áætla má að það 

mat sé fremur lágt. Til samanburðar má geta þess að höfuðbólið Saurbær á Rauðasandi 

og Reykhólar voru hvort um sig metin á 60 hundruð. Af heimildum má ráða að 

Saurbæjarfjara hafi á 14. og 15. öld verið í eigu Vatnsfjarðarmanna, Skarðverja, Niðja 

Guðmundar Arasonar á Reykhólum og Saurbæjarmanna á Rauðasandi. Þar að auki áttu 

margar kirkjur hlut í fjörunni.63 Saurbæjarfjöru er fyrst getið árið 1118 í Sturlungu en þá 

eru Norðlendingar á leið suður í Saurbæ til sölvakaupa. Kona ein sem Halldóra 

Narfadóttir hét af Skarðverjaætt átti Tjaldanes á 13. öld og mun hún hafa gefið kirkjunni 

 
59 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 161 
60 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 162 
61 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 163 
62 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 106 
63 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 53 
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á Skarði 24 manna íferð í Saurbæjarfjöru. Af gjöf hennar má ráða að sölvanámið hafi 

verið þá orðin umtalsverð búgrein.64 Margir eigendur komu að Saurbæjarfjöru og hafa 

verið þar töluverð viðskipti. Alls voru fjöruítök kirkjanna í fjörunni talsverð.65 Árið 1148 

er svo sagt frá konu norðlenskri sem liggur við bæ einum í Saurbæ meðan hún sölvar þar 

á fjörunni en augljóst er að margir hafa sótt fjöruna þar í margar aldir. Í Jarðarbók Árna 

Magnússonar segir frá stórkostlegum skaða átroðningi vegna hesta þeirra sem sóttu 

fjöruna.66 Greinilegt er að Saurbær var mikilvægur áfangastaður fyrir alla þá sem áttu leið 

í sölvafjöruna og hafa margir þeirra að öllum líkindum gist á bæjum í nágrenni við hana. 

Meira að segja var slegið upp tjaldstæði á Melastöðum fyrir sölvatínslufólk.67  

Höfðingjar í Dölum áttu ekki aðeins jarðeignir og hlunnindi á og við Breiðafjörð. 

Margir þeirra áttu eignir og höfðu ítök á Ströndum. Góð samskipti bænda á milli tryggðu 

greiðari samgöngur á milli landshlutanna. Verðmæti eigna á svæðina felast ekki síst í 

rekanytjum á svæðinu. Allt frá upphafi landnáms hafa rekanytjar verið dýrmætar og þar 

af leiðandi sóttust höfðingjar eftir þessum ítökum á Vestfjörðum. Lítið var um rekavið í 

Breiðafirði og þar af leiðandi þurfti að sækja hlunnindin til Stranda. Á Snæfellsnesi er 

naumast um reka að ræða nema á sunnanverðu nesinu og eru dæmin færri af höfðingjum 

sem áttu ítök þar samanborið við Strandir. Vitað er að Dalamenn fóru einstaka sinnum á 

Mýrar eftir rekavið.68 Í Eyrbyggju er gefið skyn í að samband Breiðafirskra höfðingja við 

bændur á Ströndum hafi verið algengt og snúist fyrst og fremst um rekanytjar. Má þar til 

dæmis nefna bóndann Álf í Þambárdal í Bitru sem varðveitti reka fyrir Snorra goða. Farið 

verður nánar út í þá frásögn og fleiri síðar í ritgerðinni. Einnig voru einhverjar kirkjur á 

seinni öldum sem áttu rekaítök í Strandasýslu.69 Þegar Ólafur Pá lét reisa bæ í Hjarðarholti 

í Laxárdal var notaður bæði viður úr nærliggjandi skógum en sumt var rekaviður frá 

Ströndum. Einnig var mikill köstur af rekatrjám sem stóð fyrir karldyrum á Sauðafelli. 

Sterkur vitnisburður er í Sturlungu um að reki var metinn mikils virði en Þórður kakali 

greiddi morðfjár fyrir reka á Reykjanesi og í Skjaldabjarnarvík á Ströndum í gulli og silfri 

í kringum árið 1230.70 Ferðir eftir reka voru tíðar og þurfti oft á tíðum marga menn og 

 
64 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 53 
65 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 54 
66 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 54 
67 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 55 
68 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 81 
69 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 234 
70 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 201 
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nægan tíma til að sækja hlunnindin. Hvalreki var og er enn frekar algengur á Ströndum 

og var hann oft veruleg búbót á harðindaárum fyrir bændur. Víða í Íslendinga sögum er 

sagt frá deilum sem varða hvalreka og eignarétt á honum. Rekaítök á svæðum á Ströndum 

tryggðu oft stórbændum sömuleiðis eign á hvalreka þegar svo bar undir. 

 

4.3. Bátaeign Breiðfirðinga  

Haffær skip voru frumskilyrði þess að Ísland gat af mönnum numið verið og 

sennilega hafa Norðmenn ekki átt slík skip að neinu marki fyrir víkingaöld. Annars má 

ætla að landið hefði fundist og byggst fyrr. Þegar kemur fram á víkingaöld hafa þeir 

eignast tiltölulega mikinn fjölda skipa og þá líður ekki á löngu áður en Íslands verður vart 

og það byggðist á skömmum tíma upp frá því.71 Snemma á víkingaöld urðu Norðmenn 

miklir siglingarmenn á stórum og traustum skipum sem fluttu landnámsfólkið til landsins. 

Engar skipaminjar hafa fundist hér á landi frá fornöld nema leifar af smábátum sem lagðir 

voru í kuml manna. Við vitum þó að hér hafa verið einhver stór skip við Íslandsstrendur.72  

Íslendingar hafi átt tiltölulega mikinn skipastól og kunnað vel til siglinga og í íslenskum 

fornritum er getið alls um rúmlega 100 kaupfara eða hafskip á söguöld í eigu 

landsmanna.73 Landnámsmenn hafa komið hingað á stórum skipum sem heitir heðfar eða 

hernaðarfley konunga. Fornmenn kölluðu þau knerri og til að lífga upp hugmyndina um 

þessi skip er vænlegt að leita til seinni tíma áttæringa og teinæringa með breiðfirsku lagi.74 

Skipaeign Íslendinga hrakaði gífurlega hratt á fyrstu öldum byggðar. Á tímabilinu 1100 

– 1170 eru aðeins fimm örugg dæmi um hafskipaeign á Íslandi og fram til ársins 1264 er 

aðeins eitt staðfest hafskip í eigu Íslendinga. Það skip var í eigu Snorra Sturlusonar og 

sigldi hann á því til Íslands árið 1220.75 Það má því segja að Íslendingar stóðu uppi 

hafskipalausir í upphafi 13. aldar og þarf ekki að fjölyrða hvaða afleiðingar það hafði fyrir 

fámenna eyþjóð.76 Margt hefur valdið þessum skipaskorti. Meðal annars skógleysið í 

landinu og rekaviður var ekki nægur eða hæfur til að byggja haffær skip. Þar að auki voru 

rekafjörurnar á óhentugum stöðum og var því erfitt að ná viðnum saman og koma honum 

á hentuga staði til skipasmíða.77 Skip voru einnig gífurlega dýr og ekki var óalgengt að 

 
71 Kristján Eldjárn. „Fornþjóð og minjar”. Saga Íslands I. Bls. 122 
72 Kristján Eldjárn. „Fornþjóð og minjar”. Saga Íslands I. Bls. 125 
73 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 199 
74 Kristján Eldjárn. „Fornþjóð og minjar”. Saga Íslands I. Bls. 126 
75 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 200 
76 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 199 
77 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 200 
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menn ættu hlut í skip og deildu því kostnaðinum við að reka það. Útgerð var mjög 

áhættusöm og var því kostur að eiga skip með öðrum ef ske kynni að eitthvað færi 

úrskeiðis.78 Höfðingjar og stórgoðar í Dölum sem og víðar fóru í utanferðir á þessum 

skipum og í Sturlungu eru meðal annars nefnd dæmi um ferðir til Rómar. Þótt 

hafskipaeign hafi verið mikilvæg mönnum á fyrstu öldum landnáms færðist áhersla 

fljótlega yfir á minni bátaeignir sem hentuðu betur fyrir samgöngur og fiskveiðar við 

Íslandsstrendur. 

Erfiðar samgöngur á landi sem skiluðu mönnum ekki alltaf óbrotnum ollu því að 

greiðfærar sæbrautir urðu frekar fyrir valinu. Það gildir einnig um Breiðafjarðarsvæðið 

og umferð skipa tengdi það saman í eina samfellda heild. Vegna þess og einnig hversu 

mikilvæg sjósókn var fyrir Breiðfirðinga var bátasmíði frá upphafi stór hluti af lifibrauði 

manna og hafa slíkar smíðar verið hafðar í öndvegi. Augljóst er að Íslendingar hafa átt 

mörg minni skip og báta sem nota mátti til siglinga við strendur landsins enda þótt ekki 

sé unnt að afla áreiðanlegrar vitneskju um hversu mikill sá floti var. Í jafn mikillri 

eyjabyggð og á Breiðafirði hefur frá upphafi verið margt skipa og báta og því mikið um 

skipasmíði. Löngum hefur verið talað um sérstakt breiðfirskt bátalag og eru miklar líkur 

til þess að það hafi verið að mestu óbreytt frá fyrstu tíð. Skipakosturinn varð að vera í 

samræmi við náttúrulega aðstæður og búskaparhætti á eyjunum. Í fornritum er getið um 

nokkrar tegundir skipa í eigu landsmanna. Þar er ofast getið um ferjur, skútur, tólfæringa, 

áttæringa og sexæringa. Ferjur voru all algengar víðsvegar á landnámsöld. Í 

Íslendingasögum er greint frá átján innlendum ferjum og sextán er getið í Sturlungu. Á 

aðrar tegundir skipa er ekki minnst jafn oft á og ferjuna. Af þessum 34 ferjum voru átta 

breiðfirskar en í öllum fjórðungum landsins voru á þessum tíma skip af þessari gerð.79 

Hvergi er ferjunni lýst af neinu viti en ferja er fyrst og fremst flutningaskip. Þær hafa að 

öllum líkindum verið misbreiðar, stuttar til stafna, flatbotna og því grunnskreiðar. 

Ferjurnar hafa verið vel lagaðar að rúmfrekum varningi eins og skreið. Á þeim voru farnar 

ferðir meðal annars eftir hval til Hornstranda. Ferjan hefur reynst eyjabændum í 

Breiðafirði einstaklega vel við flutning á fé eða þegar þeir drógu að sér skógvið að landi. 

Að öllum líkindum hafa þær verið einungis notaðar til sumarferða þegar sjór lá niðri.80 

Þegar Þorkell Eyjólfsson á Helgafelli ferst með kirkjuvið á leið út Hvammsfjörð er hann 

 
78 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 201 
79 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 2. Bls. 89 
80 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 2. Bls. 89 
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á ferju mikillli með tíu mönnum. Voru þeir rétt fyrir utan Bjarnarey í stormi þegar ferjan 

hvolfdi og ráku ferjarbrotin og timbrið á eyjurnar um kring og fengu Stafey og 

Sköfnungsey nöfn sín út frá slysi þessu.81 

Af öðrum skipum sem nefnd voru hér áður eru ekki jafn miklar ritheimildir eins 

og um ferjunar. Skútur hafa ekki verið jafn algengar en getið er um átta þeirra í 

Íslendingasögum og fimm í Sturlungu. Sundum var ekki gerður munur á ferju og skútu. 

Vafalaust var orðið skúta stundum notað um skip í stærra lagi.82 Ekki er út í bláinn að 

giska á að vitnisburður um skútur frá þessum tímum vísi einkum til tólfæringa. Slíkra er 

reyndar getið þrívegis í Íslendingasögum og Sturlungu, allra í Vestfirðingafjórðungi. 

Nefndar skútur eru taldar þrettán og hermt er um eina skútu að á henni hafa verið fjórir 

tugir manna.83 Samanlagður fjöldi tólfæringa, áttæringa og sexæringa er einungis átta í 

Íslendingasögu. Tíu teinæringa er getið og ekki er annara skipa getið jafnoft í Sturlungu 

eins og þess.84 Í Króka – Nefs sögu kemur fram að Breiðfirðingar höfðu sérstaka selabáta 

í notkun og einnig er minnst á þá báta í Gísla sögu Súrssonar og Harðarsögu.85 Í Þórðar 

sögu kakala er þess getið að sumarið 1243 hafi Þórður legið undir Hólmsláturseyju á 

Breiðafirði með þrjátíu skip og á fjórða hundruð manna í áhöfn. Ekki er sérstaklega gerð 

grein fyrir þessum skipum en þar á að hafa verið að minnsta kosti ein skúta og ein ferja.86 

Skipaeignar er líka getið í frásögn sömu sögu þar sem Þórður lét búa öll stærri skip á 

Vestfjörðum árið 1244 og var eitt þeirra úr Breiðafirði.87 Einnig eru heimildir um að skip 

átti að hafa staðið í Dagverðarnesi í eigu Þorleiks Höskuldssonar og getur Laxdæla um 

silgingar inn Hvammsfjörð til Búðardals og er þar einnig getið kaupskipa í sömu höfn.88 

Mikilvægi báta í hernaði á Breiðafirði var töluvert og til að mynda átti Þórður Sturlason 

mikinn flota. Mikil skipaeign markaði betri eftirfylgni á svæðinu og tökum á valdi. Dæmi 

um mikilvægi bátaeigna í hernaði kom í ljóðs árið 1263 í átökum Sturlu Þórðarssonar og 

Hrafns Oddsonar og þó á óvæntan hátt. Varnir Sturlu og manna hans brugðust vegna þess 

að menn Hrafns sóttu að þeim á bátum. Þeir voru svo fjölmennir í liði Hrafns að Sturla 

varð að flýja og hefur því þessi floti verið gífurlegur að stærð. Þegar Hrafn ætlaði að fara 

 
81 Íslendinga sögur IV, Laxdæla saga, bls. 232 
82 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 2. Bls. 89 
83 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 2. Bls. 90 
84 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 2. Bls. 91 
85 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 80 
86 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 201 
87 Sigurður Líndal, „Ísland og umheimurinn”. Saga Íslands I. Bls. 201 
88 Þorsteinn Þorsteinsson, Árbók Ferðafélags Íslands 1947. Dalasýsla. Bls. 15 
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að Sturlu var valið stærðarinnar lið af Vestfirðingum sem brugðust skjótt við beiðni 

Hrafns og „gerðu svo mikið afrek, að þeir fluttu stórskip yfir þær heiðar, er varla þótti 

lausum mönnum fært.“89 Algengt var að skip voru flutt yfir heiðar milli fjarða á 

Vestfjörðum og eru nokkur dæmi af ferðum sem slíkum á síðari öldum þegar fiskiveiðar 

jukust í landinu. Sömuleiðis áttu goðarnir á Staðarhóli ágæta möguleika á að láta til sín 

taka á stórbýlunum milli Reykjaness og Barðastrandar.90 

 

5. Þjóðleiðir á sjó 

 

5.1. Valdabarátta 

Samgöngur skiptu höfuðmáli í pólitískri baráttu um 1200 og má marka þetta á því að 

höfðingjar voru gjarnan búsettir í þjóðbraut. Orðstír skipti höfuðmáli í pólitískri baráttu 

við lok þjóðveldis. Heiður og sæmd voru í fyrirrúmi þegar reynt var að afla sér þingmanna 

og var umferð fólks því mikilvægur hlekkur í að afla sér liðsinnis. Með því að hafa 

höfuðból í þjóðbraut gátu höfðingjar aflað frétta af öðrum og reynt á sama tíma að tryggja 

að ferðalangar bæri þeim vel söguna til að halda uppi góðu orðspori.91 Mikið af fólki var 

á ferðalagi um Dali á vorin vegna vorþings og alþingis og er til dæmis líklegt að fólk hafi 

þegið málsverð á hinum ýmsu höfuðbólum.92 Stórættaðir menn sem áttu jarðeignir við 

Breiðafjörð voru metnaðargjarnir og réðu fyrir góðum skipum voru líklegir til að veita 

Breiðfirðingum forystu. Mikilvægt var fyrir þá að eiga skip og ráða yfir mönnum sem 

gátu siglt þeim í hvern krók og kima Breiðafjarðar til að tryggja völd á ófriðartímum. 

Austur Barðastrandasýsla var sérstaklega mikið átakasvæði en þar tókust á Þórður, Sturla 

Sighvatsson og Órækja Snorrason. Öflugustu höfðingjar á Vestfjörðum á þessum tíma 

voru Hrafn Sveinbjarnarson á Eyri í Arnarfirði og Þorvaldur Snorrason í Vatnsfirði við 

Ísafjarðardjúp. Var á milli þeirra góð vinátta sem slettist þó upp á eftir að ráðist var á 

Þorvald á Alþingi. Samkvæmt Hrafnssögu voru Sighvatur og Þórður gjarnan kallaðir til 

að gera á milli manna á Vestfjörðum. Enduðu deilur Þorvalds og Hrafns svo að Þórður 

varð að skipta Vestfjörðum upp í áhrifasvæði til að koma í veg fyrir frekari togstreitu.93 

 
89 Sturlunga saga III, Sturlu þáttur. bls. 373 
90 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 118 
91 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 103 
92 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 104 
93 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal. Bls. 120 
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Vald Þórðar og áhrifa hans gætti víða hvar við Breiðafjörð og þá helst á bátum og 

siglingaleiðum enda var hann helsti sjógoði svæðisins. Landleiðir teljast illa greiðfærar 

þar um slóðir svo að tengdar ferðir á skipum og hestum höfðu mikilvægt samfélagslegt 

vægi.94 

 

5.2. Lendingar við Breiðafjörð 

Samgöngur á sjó gerðu Breiðafjörð að vissri heild og var sjóumferð töluverð á 

þjóðveldisöld. Því var aðgengi að góðum höfnum og lendingum lykilatriði í valdabaráttu 

innan fjarðarins. Mikil umferð hefur verið á svæðinu vegna verslunar og viðskipta og er 

vitnað reglulega í slíkar sjóferðir í sagnaarfi svæðisins. Fæst leiðarmiðin á Breiðafirði 

bera heiti heldur er talað um tiltekið fyrirbæri sem örnefni vísa í. Miklir skagar setja svip 

sinn á landslag Breiðafjarðar og var skammt til sjávar frá flestum bæjum. Stórbýli á 

svæðinu voru ekki ýkja mörg og flest við sjó, fremst á nesjum eða nærri fjarðarmynnum. 

Sögur af sjóhernaði, veiðum og verslun eru sterkar vísbendingar um reglulegar ferðir yfir 

fjörðinn. Vitað er að biskupsstólinn í Skálholti átti mikinn tólfæring við Breiðafjörð sem 

notaður var í þessum tilgangi.95 Ferjað var fólki til og frá staða með þeim bátum sem 

greint var frá fyrr í ritgerðinni. Ferjustaða er getið víðs vegar um landið en ferjur voru úr 

timbri og ekki hafa leifar af þeim fundist. Ekki er víst að leifar mannvirkja séu á 

ferjustöðum en sums staðar er lítið vik upp í árbakkann eða önnur ummerki sem lítið fer 

fyrir.96 Þótt ekki séu til miklar fornleifaheimildir um ferjustaði eru oft örnefni og 

bæjarnöfn til vitnis um þennan minjaflokk. Þær lendingar og hafnir sem gegnt hafa 

lykilhlutverki í samgöngum sjóleiðis frá vesturhluta Dalasýslu eru Dagverðarnes, 

Tjaldanes og Skarð. Lendingar í miklu návígi við Staðarhól á norðurströndum 

Breiðafjarðar voru á Króksfjarðarnesi, á Stað og Reykhólum á Reykjanesi. Meðfram allri 

Barðaströndinni endilangri var töluverður fjöldi af lendingum og höfnum. Ber þar 

mögulega hæst af Vaðli við stórbýlið Haga á Barðaströnd. Hagi var mikilvæg miðstöð 

byggðar og var þar best uppsátur fyrir hafskip við norðanverðan Breiðafjörð.97 Sturlungar 

áttu bandamenn víðs vegar við Barðarströnd á stöðum eins og Brjánslæk. Einnig áttu þeir 

 
94 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 127 
95 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 96 
96 Kristborg Þórsdóttir, Fornar leiðir á Íslandi. Bls. 31 
97 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. IX 
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eyjar á Breiðafirði eins og til dæmis Skáleyjar svo ferðir til norðurhluta Breiðafjarðar hafa 

verið tíðar. Á flestum eyjum Breiðafjarðar voru lendingar og verstöðvar sem fólk hefur 

nýtt sér á ferðalögum. Við Snæfellsnes voru hafnirnar einnig margar. Þær voru meðal 

annars á Þórsnesi, Bjarnarhöfn, Kolgrafafjörð, Öndurðareyri og Geirröðareyri. Á landi 

þar voru geymdir hestar sem menn fengu að láni sem tengdu saman ferðir þeirra á sjó og 

landi. Á kortinu hér að neðan má sjá helstu lendingar og hafnir á Breiðafjarðarsvæðinu 

sem og þær sjóleiðir frá Staðarhóli sem teknar eru fyrir. 

 

5.3. Helstu sjóleiðir frá Dölum 

Í Dölum voru ofantaldar 

lendingar og hafnir sem hentuðu 

vel ferðalaga yfir Breiðafjörð 

fyrir menn sem komu að norðan. 

Dagverðarnes undir Klofningi 

var þar vinsælast og þar var 

umferð mest af þeim þremur 

höfnum sem nefndar voru. 

Dagverðarnes er töluvert sunnar 

en hinar tvær á Tjaldanesi og 

Skarði. Var hún ein mikilvægasta 

höfnin við Breiðafjörð fyrir og 

um miðbik 13. aldar. 98 Kaupskip 

voru oftar en ekki á nesinu þegar veldi Sturlunga var sem mest í Dölum og þaðan fóru 

skip reglulega út fyrir Íslandsstrendur. Þéttriðið net eyja og skerja liggur á milli 

Dagverðarness og Þórsness á Snæfellsnesi en Þórsnes var einnig mikilvæg lending.99 

Tjaldanes á landi Staðarhóls í Saurbæ hefur verið kjörin ferjustaður og má gera ráð fyrir 

þó nokkurri skipaumferð þar á miðöldum.100 Kemur Tjaldanes oft við sögu þegar segir 

frá ferðum höfðingja og var þetta því sennilega mikilvæg höfn fyrir ferðir til og frá 

Staðarhóli. Einnig var nesið þekkt fyrir það að þar höfðust oft við aðkomumenn sem 

stunduðu sölvatínslu. Einar Þorgilsson sonur Þorgils Oddassonar á Staðarhóli átti þrjú 

 
98 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls 149 
99 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. IX 
100 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 80 

Mynd 1. Nokkrar líklegar sjóleiðir frá Tjaldanesi í Saurbæ 

og lendingar í nágvígi við Dali. Aðrir mikilvægir áfangastaðir 

og hafnir eru merktar með rauðum punktum. 
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skip í Tjaldanesi árið 1170. Það veitir einhverjar vísbendingar um töluverða skipaeign 

ættarveldisins.  

Ein þekktasta leiðin frá Tjaldanesi var beint yfir Gilsfjörð til Reykhóla á 

Reykjanesi. Eins og kom fram í byrjun ritgerðarinnar nam Úlfur Skjálgi Reykjanesið í 

heild sinni en hann var frændi Geirmundar Heljarskinns sem nam land á Skarðsströnd. Á 

Reykhólum var og er enn unnið salt enda stunduðu Íslendingar mikla saltsuðu á fyrri 

öldum.101 Reykjanes er einn helsti útskagi við norðanverðan Breiðafjörð og frá því er 

horft yfir til Skarðsstrandar. Þar myndaðist snemma þjóðbraut á sjó milli höfuðbólanna 

Reykhóla og Skarðs vegna fyrrnefndra tengsla. Leiðin milli Reykjaness og Tjaldaness var 

þarf af leiðandi einnig mikið farin.102 Gilsfjörður er einstaklega langur og hefur það alltaf 

verið ákjósanlegra að fara sjóleið yfir hann heldur en að þræða landleiðina. Sjóferðir yfir 

fjörðinn hafa verið mikilvægar og mun þar hafa legið bein og breið leið um Breiðasund. 

Slíkar ferðir styrktu goðaveldið á Staðarhóli í Saurbæ og tryggðu greið samskipti við þá 

sem ferðuðust um land þeirra. Var ekki minnst um vert fyrir Staðarhólsmenn að þeir höfðu 

ítök á Reykhólum.103 Auðsætt er að hestar hafi iðulega verið fluttir milli Saurbæjar og 

Reykjaness en þá var farið á stórum bátum eða skipum og hefur það verið gríðarlega stór 

kostur að geta svo í pottinn búið.104 Í Sturlungu senda Þórður Sturluson og Böðvar 

Þórðarson sextíu menn með bátum frá Saurbæ yfir á Reykhóla á skipum vegna deilna við 

Órækju Snorrason. Órækja Snorrason lagði undir sig Staðarhól og Reykhóla til að ráða 

ferðum þar á milli. Þannig gat hann komið fyrir liðsafla á báðum stöðum og kúgað 

þingmenn Þórðar Sturlusonar og bannað þeim að leita til hans. Áhersla Þórðar og sona 

hans á að spyrna á móti ofríkinu ber vott um nauðsyn þess að koma í veg fyrir setu óvina 

sinna á þessum stöðum.105 Goði sem vildi halda virðingu í Saurbæ og við norðanverðan 

Breiðafjörð varð að hafa taumhald á ferðum milli Reykhóla og Tjaldaness.106 Einnig er 

getið í Sturlungu um að menn hafi farið landleiðina frá Reykhólum til Saurbæjar en þá 

líklega til að villa fyrir um eftirreiðarmönnum. Systursynir Sturlunga synir Jóns prests á 

 
101 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1752 – 1757. Bls. 239 
102 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. IX 
103 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 107 
104 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 107 
105 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 107 
106 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 118 
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Reykhólum flýja Þorvald Vatnsfirðing og skipta liði. Tveir þeirra fóru sjóleiðis til 

Akureyja en hinir til Króksfjarðar og þaðan til Saurbæjar.107 

Á þessum slóðum er annað mikilvægt býli er heitir Staður á Reykjanesi sem hefur 

jafnan staðið í skugga Reykhóla. Staður var stórbýli með miklum hlunnindum svo sem 

selveiði og æðarvarpi.108 Í dag er Staður afskekktur bær á bílaöld en mun hafa verið góður 

áfangastaður á öldum áður þegar fólk fór sjóleiðina til Vestfjarða. Bærinn lá allvel að 

samgöngur á sjó og undan landi eru Skáleyjar sem voru í eigu Sturlunga. Það bendir til 

þess að ferðir Sturlunga inn að Stað hafi verið tíðar. Í landi Staðar kann að vera mikilvæg 

lending sem sagt er frá í Þorskfirðingasögu sem hét Knarrarnes. Örnefnið er í dag glatað 

en líklegt er að sé átt sé við það sem í dag heitir Skútunaust. Þar mótaði fyrir stórum og 

gömlum naustum í kringum árið 1880.109 Nafnið bendir til að þar hafi mátt draga á land 

stærri skip svo sem skútur eða farmskip. Mikilvægi Staðar var að vissu leyti fólgið í 

ferðum þingsóknarmanna sem stefndu inn Þorskafjörð og kusu að skilja skip sín eftir við 

Knarrarnes. Fólk sem sigldi frá Saurbæ með bátum yfir að Reykhólum gat síðan farið 

þaðan fótgangandi eða á hesti og fengið far með báti frá Stað.110 Þegar Goðar voru á 

Reykhólum og síðar á Staðarhóli var eðlilegt að þingmenn þeirra sóttu Þorskafjarðarþing. 

Í tíð Þórðar Sturlusonar voru goðar úr Skarði, Staðarhóli og á Reykhólum. Hlýtur þá að 

hafa komið til þess að stórbændur þaðan og frá Barðaströnd sóttu þing bæði í Þorskafirði 

og á Þórsnesi ef goði boðaði til þings á þeim stöðum.111 Ef ekki var farið inn á lendingu 

við Reykhóla eða Stað var einnig hægt að lenda innst í Berufirði eða þræða Reykjanesið 

að vestanverðu og sigla alla leið inn að botni Þorskafjarðar þar sem þing var haldið. Í 

Gíslasögu segir frá vorþingi þar en þaðan komu menn einnig á bátum frá Haga og 

Hvammi á Barðaströnd. Það bendir til þess að sjóleið hefur einnig verið hentug ef farið 

var frá vesturhluta Barðastrandar. Seinni tíma menn hafa ályktað að ferðalangar hafi áður 

farið landleið frá Vattarfirði til Þorskafjarðar yfir Þingmannaheiði, sem liggur milli 

fyrrnefnds fjarðar og Vatnsfjarðar. Sunnan undir Þingmannaheiði var nafnkunn jurtarslóð 

 
107 Sturlunga saga II, Íslendinga saga. Bls. 117 
108 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 109 
109 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 110 
110 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 110 
111 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 121 
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í Skálmardagsskógi og Þingmannarjóðri og óx þar geysimikið af ætihvönn og geitanjóla 

á fyrri öldum.112 Líklegt er að Þingmannaleið hafi stundum verið farin þegar menn riðu 

til Alþingis.113  

Svæðið milli Vatnsfjarðar við Barðaströnd og Gilsfjarðar hefur verið mikilvægt í 

pólitískri baráttu. Þar lenti Þórður Sturluson í deilum um yfirráð við Sturlu Sighvatsson 

og Órækju Snorrason.114 Höfðingjar á Breiðafirði mynduðu oft sterk vinabönd sín á milli. 

Til dæmis átti Þorgils Oddason góðvin og þingmann undir Múla á Skálmarnesi er Hrólfur 

hét.115  Sturla Sighvatsson átti eitt sinn fund með Vatnsfirðingum á Skálanesi og fór frá 

Saurbæ og tók þar skip væntanlega frá Tjaldanesi. 116 Helsti lendingarstaður á þessum 

slóðum er Melanes í landi Skálaness og er nálægt mynni Gufufjarðar. Á Melanesi var 

þingstaður hreppsþings skammt frá Gufudal og bendir til að margir hafi sótt þing þangað 

á bátum.117 Mikilvægt hefur verið að eiga ítök á Stað á Reykjanesi og í Gufudal og geta 

treyst þar á fararbeina. Vegna bátsferða virðist hafa verið hægara um vik fyrir Saurbæinga 

en Vatnsfirðinga við Djúp að hafa tögl og haldir á þessum stöðum.118 Þegar Sturla og 

Órækja komu að vestan með mönnum sínum og hrossum skildu þeir í Tjaldanesi og sigldu 

væntanlega síðasta spölinn með skipum frá Skálanesi.119 Ferð frá svipuðum slóðum til 

Dala er að segja frá í Laxdælu þar sem Gestur Oddleifsson í Haga á Barðaströnd heldur 

til Alþingis og fór á skipi til Saurbæjar sem hann var vanur. Hann hefur þá að öllum 

líkindum komið í höfn við Tjaldanes. Hann gisti á Hóli í Saurbæ og fékk hann þar að láni 

hesta til að halda ferð sinni áfram.120 Athyglisvert er að Gestur telst í Laxdælu hafa átt 

reglubundnar ferðir til að hitta vini sína í Saurbæ sem og notkun hans á bæði skipi og 

hestum til ferðalaga. Kosturinn við að fara um Saurbæ og sjóleið var að þannig losnuðu 

 
112 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1752 – 1757. Bls. 252 
113 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 101 
114 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 98 
115 Sturlunga saga I, Þorgils saga og Hafliða. Bls. 15 
116 Sturlunga saga II, Íslendinga saga. Bls. 191 
117 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 113 
118 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 110 
119 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 108 
120 Íslendinga sögur IV, Laxdæla saga, bls. 95 
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menn við langa og erfiða landleið um firðina við Barðaströnd.121 Þórður kakali fór öfuga 

leið við Gest árið 1242 og hefur væntanlega skilið reiðskjóta sína eftir hjá Sturla 

Þórðarsyni á Staðarhóli.122 Sömuleiðis er sagt frá í Sturlungu af sonum Þórðar Sturlusonar 

sem fóru á skipum milli Reykhóla og Saurbæjar og var eitt þeirra skipa Langhúfur. Það 

skip var á forræði Þórðar og sona hans.123 Órækja Snorrason sigldi einnig þessu skipi frá 

Vestfjörðum með stoppi á Flatey og lenti svo á Tjaldanesi í Saurbæ.124  

Sjóferðir norður á Strandir voru frekar teknar úr Hrútafirði þegar farið var eftir 

reka. Í Þórðar sögu kakala siglir Þórður hins vegar með 12 skipum úr Breiðafirði og víðar 

norður yfir Ísafjarðardjúp og þaðan til Hornstranda þar sem hann dvaldist í fimm daga 

með mönnum sínum. Þaðan siglu þeir svo í Trékyllisvík þar sem þeir lögðu skip sín.125 

Vissulega voru þeir ekki á höttunum eftir rekavið en sýnir frásögnin þó að menn hafi siglt 

þessa leið vestur fyrir Vestfirði. Ekki eru miklar líkur á að menn hafi farið leið þessa eftir 

reka en á almenningum á Hornströndum gat hver sem er sótt reka og er því alveg eins 

líklegt að Dalamenn hafi lagt leið sína þangað í þeim tilgangi. Eins og áður var nefnt er 

líklegra er að þeir hafi tekið skip frá Hrútafirði eða sunnarlega á Ströndum heldur en að 

sigla með fram Vestfjörðum öllum og norður fyrir Djúp. 

 

5.4. Eyjur, hafnir og aðrar lendingar  

Allt bendir til þess að lega margra vorþingsstaða hafi verið miðuð við ferðir á sjó og er 

þingstaður á Þórsnesi á Snæfellsnesi skýrt dæmi um það. Áætla má að eðlilegast hefði 

verið að Þórsnes yrði vorþingsstaður allra bænda við Breiðafjörð en bændur norðan við 

fjörðinn áttu sér annan vorþingsstað í Þorskafirði langt inn í landi eins og fram kom hér 

áður. 126 Frá Tjaldanesi er líklegt að menn hafi sótt bæði þingin, sjóleiðina alla leið á 

Þórsnes meðfram Skarðsströnd en sjó og landleið til Þorskafjarðar. Í Sturlungu er margoft 

sagt frá þingferðum á bæði þingin sem og Alþingi. Ef Eyrbyggja saga er tekin sem gild 

heimild þá voru flest deilumál tekin fyrir á Þórsnesþingi.127 Mikilvægi Þórsness jókst enn 

 
121 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 104 
122 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala. Bls. 12 
123 Sturlunga saga II, Íslendinga saga. Bls. 370 
124 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala. Bls. 79 
125 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala. Bls. 79 
126 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 98 
127 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 48 
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frekar upp úr árinu 1250 þegar fiskveiðar urðu tíðari. Var höfnin einnig kölluð 

hafskipahöfn um 1300 þegar Dagverðarnes virðist ekki hafa gegnt því hlutverki lengur.128 

Vert er að nefna sjóleiðir sem lágu þvert yfir Breiðafjörð. Hrafn Sveinbjarnarson, 

læknir og höfðingi á Eyrum í Arnarfirði, átti skip nokkuð á Barðaströnd og fór oft með 

menn þangað úr Arnarfirði til að komast yfir Breiðafjörð sjóleiðis. Slík var rausn hans að 

það varð til þess að bilið milli bæja við Breiðafjörð brúaðist með bátsferðum Hrafns.129 

Líklegir áfangastaðir hans á norðurhluta Snæfellsness voru til að mynda Geirröðareyri, 

eða Narfeyri, þar sem systir hans bjó. Þar hefur hann fengið hesta að láni til að halda ferð 

sinni áfram landleiðis.130 Um ferðir yfir Breiðafjörð að Geirröðareyri er getið nokkrum 

sinnum í Sturlungu. Sömuleiðis er tvisvar getið um ferðir milli Vaðils við stórbýlið Haga 

á Barðaströnd og Öndurðareyri sunnan fjarðar sem í dag heitir Hallbjarnareyri. Af þessum 

upplýsingum má strax álykta að ferðir um Breiðafjörð milli Barðastrandar og miðbiks 

Snæfellsness að norðanverðu hafi verið algengar. Hafnirnar Öndurðareyri, Þórsnes og 

Geirröðareyri hafa verið kjörnir áfangastaðir við suðurhluta Breiðarfjarðar. Helgafell við 

Þórsnes á Snæfellsnesi var mikilvæg miðstöð í héraðinu en þar var hið áðurnefnda 

Þórsnesþing haldið.131 Sömuleiðis hefur Flatey gegnt mikilvægu hlutverki sem 

áfangastaður á öldum áður en hún liggur í návígi við þessar sjóleiðir. Sturlungar áttu góða 

bandamenn þar.132 

Aragrúi af eyjum eru nefndar í Íslendingasögum en til að nefna dæmi er sagt frá 

ferð Þórðar kakala og manna hans úr Flatey þar sem þeir fóru suður undir eyjar. 

Væntanlega hafa þær verið Fagurey, Arney og Langey nærri Dagverðarnesi. Fundu þeir 

þar fiskmenn á báti. Þeir stoppuðu í Fagurey og fundu Sturlu þar en þeir höfðu áður hitt 

sendimann hans í stoppi sínu í Flatey.133 Þórður fór einnig frá Barðaströnd til Fagureyjar 

nokkru síðar en þá með sex tigu manna á fjórum teinæringum.134 Fagurey var í eigu 

Staðarhóls og lá mjög vel við siglingum milli Þórsness annars vegar og Skarðsstrandar 

 
128 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 123 
129 Sturlunga saga I, Hrafns saga Sveinbjarnarsonar. Bls. 385 
130 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 95 
131 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. VIII 
132 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 115 
133 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala. Bls. 49 
134 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala .Bls. 104 
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og Saurbæjar hins vegar.135 Annað dæmi er þegar Vatnsfirðingar fóru til Þórðar 

Sturlusonar fengu þeir skip á Svínanesi og fóru um hjá Bjarney og Stagley.136 Fjöldi 

verstöðva, þurrabúða og grasbýla á eyjum Breiðafjarðar hafa verið á fyrri öldum þar á 

meðal í Höskuldsey og á Bjarneyjum.137 Margar eyjar voru á þessum tíma þéttbýlar og 

skar Flatey sig sérstaklega úr frá hinum um margar aldir. Góð samskipti milli eyjabænda 

og landbænda voru mikilvæg. Samskipti þeirra ollu því að Vestureyjar og 

Barðastrandarsýsla voru saman eins og eins konar hagsvæði. Höfðingjar sem náðu ítökum 

á eyjum sóttust líka eftir að ná tökum uppi á landi.138 Sturla réð fyrir Skáleyjum og átti 

því vafalaust oft för á slóðir við Gufufjörð. Hann hefur verið með kvikfjárrækt í eyjunum 

og þurfti að koma með féð til beitar á landi. Þar sóttust eyjaskeggjar eftir viðskiptum við 

landmenn og seldu þeim til dæmis fiskifang, fiður, fugl og hákarl í skiptum fyrir smjör, 

sauðkindur, kindafóður og skinnavöru.139 Höfðingi sem réð fyrir Vestureyjum hefur því 

talið mikilvægt að hafa taumhald á meginlandinu og eiga þar trausta fylgismenn. För 

Sturlu til Skálaness frá Saurbæ árið 1230 sýnir að venjulegir og eðlilegir ferðahættir á 

friðartímum muni hafa verið bátsferðir milli Saurbæjar og Gufufjarðar.140  Við eyjarnar 

flestar eru að finna margs konar örnefni sem benda til sjóleiða í kringum þær, til dæmis 

við Hvallátur eru sker sem bera heitin Straumsker, Kópasker og Vörðusker. Öll heitin 

benda greinilega á tilgang eða aðstæður við hvern og einn stað.141 Einnig eru við Flatey 

klettar, boðar og sker með sérstök heiti og er siglingaleiðin inn að lendingu eyjarinnar 

með eigið heiti, Hefðbundnaleið.142 Stagley hefur sinn eigin boða norðan við sig og á 

eyjunni sjálfri eru örnefni eins og Tófuklettar og Þjófagjá.143 Siglingaleiðin milli 

Dagverðarness og Þórsness hefur verið siglingamönnum ágætilega krefjandi en þar eru 

einnig fjöldi örnefna yfir alla þá hólma og smáeyjar á leiðinni. Þar inn til Hvammsfjarðar 

er ein sjóleið sem ber eigið heiti en hún er kölluð Írskaleið og við hana er varða sem 

 
135 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 122 
136 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 118 
137 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 161 
138 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 121 
139 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 108 
140 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 109 
141 Guðrún Gísladóttir, Hjördís Linda Jónsdóttir. „Örnefni í sjó á Breiðafirði. Bls. 15 
142 Guðrún Gísladóttir, Hjördís Linda Jónsdóttir. „Örnefni í sjó á Breiðafirði. Bls. 15 
143 Guðrún Gísladóttir, Hjördís Linda Jónsdóttir. „Örnefni í sjó á Breiðafirði“. Bls. 18 
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kölluð er Íravarða. Þetta örnefni hefur líklega komið til sögunnar á þeim tíma er írskir 

sjómenn stunduðu veiðar við Breiðafjörð og á því ekki endilega við þann tíma sem rætt 

er um í ritgerð þessari.144 Við Bjarneyjar liggur Kolluáll en í ferðabók Eggerts Ólafssonar 

og Bjarna Pálssonar segir frá því að þeir áætla að dýpið í álnum sé um 100 faðmar en ekki 

nema 20 – 40 faðmar á fiskimiðunum beggja megin við hann. Hafði þá ekki fundist botn 

í álnum.145 Sömuleiðis töldu þeir að sjórinn væri einstaklega djúpur undan ströndum 

Barðastrandar og sjávarbotnin sléttur.  

Af öllu þessu má ráða að þjóðleiðir í Dölum hafi ekki síst verið á sjó.  

 

6. Þjóðleiðir á landi í Dölum 

6.1. Ferðir á milli höfuðbóla 

Eins og fram hefur komið voru óvenju 

mörg stórbýli og höfuðból í Dölum og 

mikilvægt hefur verið fyrir menn að komast 

á milli staða innan héraðsins. Frá Staðarhóli 

í Saurbæ voru nokkrar þekktar þjóðleiðir og 

verða þær helstu teknar fyrir. Til 

upprifjunar sátu goðar í Dölum á 

Staðarhóli, að Skarði, Staðarfelli, Hvammi, 

Hjarðarholti og á Sauðafelli. Staðarhóll er 

þeirra nyrstur í héraðinu og liggja því allar 

götur til annara höfuðbóla suður yfir fjöll 

eða meðfram Skarðströnd. 

 

 Ásólfsgata er leið sem liggur milli Staðarhóls og Fagradals á Skarðsströnd og gæti 

hafa verið ákjósanleg Staðarhólsmönnum. Hennar er getið í Sturlungu árið 1170 en þar 

segir frá Einari Ingibjargarsyni sem fór fyrir ofan Traðardal upp frá Staðarhóli en tveir 

manna hans fóru um Melárdal og ofan Ásólfsgötu. Þar lögðu þeir á njósn að vita um naut 

úr Búðardal sem voru þá nær túni á Staðarhóli.146 Leiðin er um 7,7 kílómetrar og hefur 

 
144 Helgi Þorláksson, „Frá Byrstofu til Breiðafjarðar. Voru írskir kaupmenn við Breiðafjörð undir lok 

miðalda?“ Bls. 5 
145 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1752 – 1757. Bls. 220. 
146 Sturlunga saga I, Sturlu saga. Bls 139 

Mynd 2. Þjóðleiðir Frá Staðarhóli til annara 

höfuðbóla í Dölum. Á kortið vantar Sauðafell en 

leiðir þaðan verða teknar fyrir síðar. 
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því ekki tekið langan tíma að fara hana. Bratt er vestur upp í skarðið norðan Hrútaborgar 

þótt hún sé aðeins í 280 metra hæð. Þaðan er farið vestur og niður í Seljadal og síðan 

beygt í norðvestur að Innri – Fagradal á Skarðsströnd. Ekki er getið oft til þessarar 

þjóðleiðar en í Skíðarímu er hún nefnd í erindi 29. Talið er að Skíðaríma sé ort um 1387 

og staðfestir að leiðin hafi eitthvað verið farin þótt skiptin hafi ef til vill verið fá eða þótt 

ómerkileg til skrásetningar.147 Löng og greiðfær gata liggur meðfram Fagradalshlíð og 

alla leið suður eftir Skarðsströnd. Leiðin er merkt greinilega á korti frá Bandaríkjaher og 

á korti Herforingjaráðs. Samkvæmt báðum kortum er hægt að ganga alla leið að Skarði 

meðfram strandlengjunni. Einnig er hægt að beygja fyrr að Búðardal og ganga þaðan upp 

Barmagil milli Grafarfjalls og Borga til að komast að Skarði. Þessi hluti leiðarinnar er um 

6 kílómetrar að lengd og er í dag gjarnan kallaður Skarðið. Þetta var fjölfarin leið á 18. 

öld og á fyrri öldum var hún þéttvaxinn skógi. Í dag er orðin grýtt eins og hefur farið fyrir 

flestum leiðum. Á leiðinni má finna ummerki um forna tíma og þjóðsagnaarf frá 

landnámstíð. Í Skarðinu miðju er dys og varða sem ber nafnið Illþurrka og þar er kona 

Geirmundar Heljarskinns sögð vera heygð. Rétt fyrir ofan Skarð er Andakelda þar sem 

Geirmundur er talinn hafa fólgið fjársjóð sinn og dýrgripi.148 Frá Skarði hefur verið hægt 

að halda ferðinni áfram suður alla leið á Dagverðarnes. Frá Staðarhóli til Dagverðarness 

er leiðin alls um 50 kílómetrar og því að minnsta kosti tvær dagleiðir fótgangandi. Að 

öllum líkindum hefur Skarð verið ákjósanlegur náttstaður vegna staðsetningar. Síðar á 

öldum var verslunarstaður í fjörunni sem kallaðist Skarðsstöð og sýnir það að Skarð hefur 

haldið mikilvægi sínu sem áfangastaður til langs tíma.149 

 Fjöldi gatna liggja frá Saurbæ suður til Hvammsfjarðar og hafa margar þeirra verið 

í notkun á þjóðveldisöld. Þar má helst nefna Svínadal og Sælingsdalsheiði. Í dag liggur 

þjóðvegur 60 í gegnum Svínadal og er um 22 kílómetrar frá Hvolsdal og að Laugum í 

Sælingsdal. Leiðin hefur að öllum líkindum verið notuð þegar menn þurftu að komast að 

höfuðbólunum Hjarðarholti eða Sauðafelli. Svínadalur er djúpur og þröngur og eru á 

leiðinni þrjú stöðuvötn, Eyrarvatn (eða Kambhólsvatn) sem Laxá rennur úr, 

Þórisstaðavatn og Draghálsvatn. Leiðin er meðal annars nefnd í Laxdælu þar sem Kjartan 

Ólafsson réðst á frænda sinn og fóstbróður Bolla Þorleiksson og mága hans á Laugum. 

 
147 Sigurður Vigfússon, „Rannsókn í Breiðafjarðardölum og í Þórsnesþingi og um hina nyðri strönd 

1881.“ Bls. 66 
148 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 128 
149 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 128 
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Þá var hann á heimleið úr heimsókn í Saurbæ.150 Á leiðinni námu þeir staðar við gil sem 

kallast Hafragil, bundu þar hesta sína og settust niður. Gæti því vel verið að Hafragil hafi 

verið áningastaður ferðamanna á fyrri tímum.  

 Sælingsdalsheiði hefur verið með vinsælustu götum á þjóðveldisöld og hefur að 

öllum líkindum verið mikið notuð til að komast til Lauga í Sælingsdal og höfuðbólsins 

Hvamms þar skammt frá. Frá Staðarhóli að Sælingsdalstungu er leiðin rúmir 17 

kílómetrar og er eitt af sögusviðum Laxdælu. Einar Þorgilsson og menn hans flúðu upp 

þessa heiði undan Hvamm – Sturlu og mönnum hans árið 1171 og varð orrusta þeirra á 

milli á heiðinni.151 Var sá bardagi kallaður Heiðarvíg. Sturla hafði sigur og var eftir það 

talinn mestur höfðingja við Breiðafjörð. Í Laxdælu ríður bróka-Auður og smalasveinn 

nokkur suður yfir heiðina en hún mun að hafa farið svo hratt yfir að sveinninn gat varla 

fylgt henni. Numu þau eigi staðar fyrr en þau voru komin að Laugum. Særði hún þar 

fyrrverandi eiginmann sinn, Þórð Ingunnarson sem hafði nýlega tekið saman við Guðrúnu 

Ósvífursdóttur.152 Sælingsdalsheiði liggur í nágrenni Skeggaxlar og er hæst í 420 metra 

hæð. Leiðin þræðir að mestu leyti dalshlíðar sitthvoru megin við heiðina sjálfa. Auk 

annara fjallaleiða sem liggja yfir fjallgarðinn Skeggöxl frá Staðarhóli að þessum hluta 

Hvammsfjarðar er Þverdalur, um 19 kílómetra löng leið sem nær hæstu hæðum nálægt 

hátindi Skeggaxlar. Leiðarinnar er getið í Sturlungu þar sem Sturla ríður inn dalinn til 

Staðarhóls með sextíu manna. Á ferð sinni til baka sat flokkur Einars fyrir þeim rétt hjá 

Hvammi fyrir ofan götuna á milli túngarðs og Stekkarmúla.153 Hafa Sturla og hans menn 

komið að Hvammi frá Skeggöxl niður með Hvammsá. Í framhaldi af fyrrnefndri 

Þverdalsleið fer ein gatan niður frá Skeggaxlarskarði niður í Flekkudal. Sú leið endar við 

Fellsströnd en þar var höfuðbólið Staðarfell. Staðarfell má gjarnan kalla vöggu 

Sturlungaættar en Þórður Gilsson faðir Hvamm – Sturlu bjó þar og var fyrsti eigandi 

Snorrungagoðorðs í þessum ættlegg. Þar eru enn kjarrskógarleifar.154 Í Flekkudal eru 

sagnir af nokkurra bæja byggð sem lagðist í eyði eftir Svartadauða og eru þar í dag minjar 

um tún og túngarða.155 Frá Skeggaxlarskarði er leiðin 19 kílómetrar að Staðarfelli og 

hefur ferðalagið verið í heild að minnsta kosti dagleið.  

 
150 P.E. Kristian Kålund. Íslenzkir Sögustaðir II. Bls. 105  
151 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 128 
152 Íslendinga sögur IV, Laxdæla saga, bls 97 
153 Sturlunga saga I, Sturlu saga. Bls. 121 
154 P.E. Kristian Kålund. Íslenzkir Sögustaðir II. Bls. 114 
155 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 129 
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Sauðafell var ein mikilvægasta miðstöð Dalamanna. Þar er mesti árdalurinn í 

kringum Miðá en hún fellur um Miðdali hjá Sauðafelli. Þar er byggð einna fjærst sjó við 

Breiðafjörð.156 Árið 1225 var reist mikið virki við Miðá fyrir neðan og vestan bæinn að 

Sauðafelli. Herflokkur Norðlendinga dvaldist í því árið 1257 og rúmuðust þar eigi færri 

en 480 manns.157 Samgöngur hafa að öllum líkindum verið orsakavaldurinn að þessari 

virkissmíð. Frá nyrsta hluta Hvammsfjarðar lá þjóðleiðin að Sauðafelli mestu leyti eins 

og þjóðvegur 60 liggur í dag.158 Þarna skárust leiðir þeirra sem fóru Bröttubrekku og 

Haukadalsskarð og í raun allra sem komu að norðan og vestan sem áttu leið suður vegna 

vorþings og Alþingis. Leiðarhólmur í Miðá var samkomustaður í Dölum um fjórum 

kílómetrum vestan Sauðafells og hjá honum mun þjóðleiðin hafa legið.159 Auk annarra 

fjallvega í nágrenni við Bröttubrekku eru Sópandaskarð og Langavatnsdalur. 

 

6.2. Þjóðleiðir til Hrútafjarðar og Stranda 

Þó nokkuð margar þjóðleiðir eru að finna frá bæði norðurhluta landsins og vesturhluta 

inn í Dali. Dalasýsla hefur verið nokkuð líflegur áfangastaður fyrir ferðamenn. Geta má 

að höfðingjar hafi hvatt til gistinga hjá sér til að halda uppi góðum orstír og oft hafi múgur 

og margmenni verið þar við gott yfirlæti. Frá Dagverðarnesi sem og öðrum höfnum hafa 

Norðlendingar að öllum líkindum siglt yfir til Snæfellsnes til fiskróðra. Hér verða 

skoðaðar og bornar saman nokkrar þekktar leiðir yfir heiðar inn í Dalasýslu sem hafa 

skipt sköpum fyrir ferðalanga.  

Hrútafjörður hefur að öllum líkindum verið vinsæll áfangastaður hjá 

Norðlendingum á leið suður rétt eins og Staðarskáli er í dag. Þar skárust þjóðleiðir úr 

öllum áttum og lágu margar þeirra niður í Dali eða jafnvel norður á Strandir með skipum. 

Ef menn þyrftu að fara niður í Haukadal var ákjósanlegt að fara Haukadalsskarð en leiðin 

hefur frá fyrstu tíð verið fjölfarin milli Dala og Norðurlands. Frá Stað í Hrútafirði að Stóra 

– Vatnshorni í Haukadal eru rúmir 32 kílómetrar og hefur leiðin því tekið nokkra daga ef 

menn voru fótgangandi. Í Sturlungu segir frá því þegar Sturla Þórðarson, Þorgils skarði 

Böðvarsson og Vigfús Gunnsteinsson riðu norður með tvöhundruð manna flokk yfir 

Haukadalsskarð og tóku þeir áfanga fyrir norðan skarðið sjálft.160 Samkvæmt bókinni 

 
156 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. VIII 
157 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 95 
158 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. VIII 
159 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 105 
160 Sturlunga saga III Þórðar saga kakala bls 81 
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Þúsund og einni þjóðleið er farið hæðst upp í 280 metra hæð þegar komið er upp 

Haukadalsskarðið sjálft. Þórður og Sturla fóru skarðið aftur einhverju síðar með hundrað 

manns. Rið þeir þá norður Haukadalsskarð og ætluðu að Kolbeini í Skagafirði.161 Önnur 

mikilvæg þjóðleið sem farin var frá Hrútafirði og í Dali er Sölvamannagötur. Eins og 

nafnið gefur til kynna er leiðin kennd við ferðir manna að sölvafjörunni í Saurbæ og var 

hún tíðförul. Hólamenn gerðu út stórlestar vestur til að fara þessa leið en göturnar eru lítið 

farnar nú á tímum. Leiðin er nefnd í Brennu – Njálssögu. Að ráði Njáls á Berþórshvoli 

fór Gunnar á Hlíðarenda Norðurárdal og Holtavörðuheiði til Hrútafjarðar og svo 

Sölvamannagötur og Laxárdalsheiði til Hrúts á Höskuldsstöðum.162 Þórður kakali reið 

heiðina árið 1238 með sitt lið á leið til Skagafjarðar í leit að Kolbeini unga eftir yfirreið 

um Suður – og Vesturland.163 Frá 

Hrútafirði liggur leiðin fyrst um sinn 

norðvestur og upp á heiðina meðfram 

Djúputjörn. Síðar fer hún meira til vesturs 

þar sem nú er þjóðvegur 59 yfir 

Laxárdalsheiði og er þeirri leið síðan fylgt 

niður í Dali.164 Í Ferðabók Eggerts og 

Bjarna er skrifað um leiðina en þar uppi á 

heiðinni er margt lítilla fenjavatna sem full 

voru af silungi. Hættulegt var að nálgast 

sum þeirra og þá sérstaklega fyrir ríðandi 

menn því vötnin eru að miklu leyti þakin 

þunnri og rótlausri gróðurbreiðu. Ef farið 

var of nálægt gátu menn og skepnur farið í 

gegnum gróðurþakið, sokkið ofan í vatnið 

og farið á bólakaf í kviksyndi.165 Leiðin er 

í heild sinni um 23 kílómetrar frá 

Fjarðarhorni í Hrútafirði að Sámstöðum í 

Laxárdal. 

 
161 Sturlunga saga III Þórðar saga kakala bls 105 
162 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls.176 
163 Sturlunga III, Þórðar saga kakala, bls. 53 
164 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 176 
165 Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1752 – 1757. Bls. 223 

Mynd 3. Leiðir Frá Dölum til Hrútafjarðar og 

Stranda, þá sérstaklega frá Staðarhóli í Saurbæ. 

Ein leiðin hefst með sjóferð til Króksfjarðarnes 

og farið síðan fótgangandi til Steingrímsfjarðar. 

Á kortið vantar Haukadalsskarð en þá leið má sjá 

á mynd 5. 
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Eins og fram hefur komið sóttu Dalamenn flestir rekavið sinn á Ströndum.166 

Hægt var að fara bæði landleiðir og sjóleiðir til að sækja rekann. Í Sturlungu er hvergi 

vikið að rekaflutningi á sjó en aðrar heimildir greina frá sjóferðum til Stranda eftir 

rekavið. Höfundi Víga-Glúms sögu hefur verið kunnugt um slíkar ferðir. Ekki fer milli 

mála að Víga-Glúmur fer sjóleiðis eftir rekaviðnum því vitað er að hann hafi átt þess 

konar skip sem seinni tíma heimildir tengja sérstaklega við flutning á slíkum varningi.167 

Af ferðum Norðlendinga til Stranda eftir reka má nefna Má Bergþórsson sem bjó hjá 

frænda sínum Hafliða á Breiðabólstað í Vesturhópi. Hann fór á Strandir norður í Ávík og 

hitti þar bónda sem hét Hneitir og var þingmaður Hafliða og annaðist meðal annars reka 

hans á Ströndum.168 Algengt var að stórhöfðingjar víðs vegar á landinu ættu rekaítök á 

Ströndum og voru Sturlungar hluti af þeim hópi. Landnámsmaðurinn Geirmundur 

heljarskinn átti að hafa átt bú á Almenningum hinum vestrum en Almenningar eru á 

Hornströndum og sóttu margir þangað rekavið. Ætla má að ef Dalamenn fóru sjóleiðis 

þangað eða sunnar á Strandir hafi þeir farið á bátum frá Bitru eða jafnvel Hrútafirði. Þeir 

áttu rekaítök meðal annars í Bitru. Ef farin var landleið eftir reka voru hestar oftar en ekki 

notaðir við burðinn eða dráttinn. Oft þurfti að búta niður viðinn til að bera hann og 

stundum var hann dreginn á sleða. Dráttarsleðar af þessu tagi gátu verið einn og hálfur 

metri á lengd og um einn metri á breidd.169 Þótt ekki væri lengra farið en út úr 

Reykhólasveit tók viðarferð á Strandir oftar en ekki heila viku eða jafnvel meira.  

Gaflfellsheiði er forn leið milli Hvammsfjarðar í Dölum og Bitrufjarðar á 

Ströndum. Heiðin er norðaustan við Ljárskóga, var ekki fjölfarin og að mestu gróin. Hún 

nefnist í dag á sumum kortum Orrustuhryggir. Í Eyrbyggju er heiðin nefnd og farið er þá 

vegurinn frá Sælingsdalstungu en frá Ljárskógum er leiðin um 43 kílómetrar að lengd. 

Þar er sagt frá aðför Snorra goða, Sturlu Þjóðrekssonar frá Staðarhóli og um áttatíu 

fylgismanna þeirra að Óspaki á Óspakseyri í Bitrufirði. Deilur Snorra goða og Sturlu 

Þjóðrekssonar við ójafnarmannin Óspak er kjörið dæmi um átök sem höfðingjar komust 

í vegna reka í fjarlægu héraði. Þar er nefndur til sögu Álfur hinn litli en hann var 

þingmaður Snorra goða og varðveitti reka hans út undir Guðlaugshöfða.170 Einnig var 

Þórir Gull – Harðarson í Tungu í Bitru vinur Sturlu. Hann var yfir mönnum um Bitruna 

 
166 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls.271 
167 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 274 
168 Sturlunga I, Þorgils saga og Hafliða. Bls.  13  
169 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls.273 
170 Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga I. Bls. 81 
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hafði hann umboð og varðveislu á reka Sturlu þar. Þórir og Óspakur „elduðu oft grátt 

silfur og veitt ýmsum léttara“.171 Sturlunga saga segir að Vatnsfirðingarnir þeir 

Þorvaldssynir riðu suður Gaflfellsheiði árið 1229 í Sauðafellsför í aðför að Sturlu 

Sighvatssyni.172 Að öllum líkindum hafa Staðarhólsmenn kosið aðra leið yfir til 

Bitrufjarðar heldur en að fara Gaflfellsheiðina. Stysta leiðin frá Staðarhóli mun hafa verið 

í gegnum Krossárdal. Frá Kleifum í Gilsfirði að Bitruhálsi að Gröf í Bitrufirði er leiðin 

aðeins um 14 kílómetra löng og fer hæst í 220 metra hæð. Leiðin er gömul og greiðfær 

póstleið milli Barðastrandarsýslu og Strandasýslu og ef litið er á Vestfirði sem hausinn á 

landinu liggur þessi leið um hálsinn á því. Leiðin er nefnd í Eyrbyggju kafla 57 og er 

nokkuð öruggt að leiðin hefur verið mikið farin af Sturlungum frá Dölum til að sækja 

reka. Leiðin er ekki nema dagsferð svo hentugt hefur verið að fara skemmri ferðir en viku 

eftir rekanum eins og tíðkaðist gjarnan á þessum tíma. Einnig hefur verið hægt að fara 

Snartartunguheiði. Sú leið fer örlítið sunnar en Krossárdalur og er þá komið niður í botn 

Bitrufjarðar. Dalamenn hafa að öllum líkindum farið Steinadalsheiði til Kollafjarðar eftir 

reka.173  

Steinadalsheiði hefur verið ákjósanleg leið fyrir Staðarhólsmenn norður til 

Kollafjarðar á Ströndum. Frá Gilsfjarðarbrekku í Gilsfirði að Undralandi í Kollafirði eru 

aðeins um 15 kílómetrar og var vegurinn fjölfarinn á fyrri öldum. Á 15. öld fór Andrés 

Guðmundsson, sonur Guðmundar ríka yfir Steinadalsheiði frá Kollafirði þegar hann 

hertók Reykhóla af Birni ríka og Einari Þorleifssonum.174 Leiðin liggur þar sem 

þjóðvegur 69 er í dag. Sömuleiðis hefur Vatnadalur verið líkleg leið fyrir suma Dalamenn. 

Úr botni Gilsfjarðar er farið um Vatnadal að Heiðarbæ í Steingrímsfirði. Hæst liggur 

leiðin í 390 metrum og er hún rúmlega 21 kílómetri að lengd. Leiðin er kölluð Hallruni í 

Ferðabók Eggerts og Bjarna. Sagt er að þar hafi orðið stórslys fyrr á öldum á erfiðum 

vegkafla en það þurfti að hafa í hug að lenda ekki of norðvestarlega á leiðinni. Þar er um 

600 metra há hamrabrún Leiðaxlar ofar dalsins en þar höfðu átján útróðrarmenn úr Dölum 

hrapað til dauða.175 Dæmigerð Vestfjarðarleið milli Bitrufjarðar og Kollafjarðar er 

Bitruháls sem er um 10 kílómetra löng. Leiðin í dag er örlítið frábrugðin þeim sneiðingum 

sem sýndir eru á Hersforingjaráðskortum en er þó eiginlega sú sama. Tröllatunguheiði 

 
171 Íslendinga sögur III – Eyrbyggja saga bls 156 
172 Íslendinga sögur III – eyrbyggja saga bls 157 
173 Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir Sjávarhættir 1. Bls. 271 
174 Hjörtur Hjartarson, „Ráðgátan um Guðmund ríka“. Lesbók morgunblaðsins. 
175 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 172 
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hefur sömuleiðis verið ágætis ferð yfir til Steingrímsfjarðar úr Gilsfirði norðanverðum. 

Ef Staðarhólsmenn hafi farið hana fóru þeir væntanlega fyrst sjóleiðina frá Tjaldanesi til 

Króksfjarðarness og þaðan upp eftir landi. Þessi leið heitir í dag Þröskuldar.  

 

6.3. Þjóðleiðir til og frá Vestfjörðum 

Vitað er að Vestfirðingum var tíðförult um Dali þegar þeir fóru suður á land og sama máli 

gegndi um Norðlendinga þegar þeir sóttu skreið út á Snæfellsnes. Umferð um þessar 

sjóleiðir fór líklegast stigvaxandi á 13. öld þegar sjávarafli var ekki einungis föstumatur 

heldur orðin almenningsfæða. Leiðir Vestfirðinga og Norðlendinga skárust gjarnan á 

Sauðafelli.176 Eins og fram hefur komið hafa Dalamenn að öllum líkindum farið sjóleiðis 

til Vestfjarða og þaðan væntanlega tekið fjallvegi yfir til svæða eins og til dæmis 

Ísafjarðardjúps. Hér verður farið stuttlega yfir þær þjóðleiðir sem fólk fór út frá 

lendingum við norðanverðan Breiðafjörð. 

Frá Saurbæ var siglt inn Kollafjörð á Barðaströnd og þaðan farið upp um 

Kollafjarðarheiði norður eftir. Sturla Sighvatsson átti Þorvaldssonum harma að hefna og 

sótti að þeim. Hann valdi Kollafjarðarheiði til þess og fór landleiðina alla leið frá 

Sauðafelli í Saurbæ yfir í Gufudal í Gufufirði og hafði hann sjö tigu manna í för með sér. 

Að öllum líkindum hefur hann farið yfir Gufudalsháls og svo óhjákvæmilega inn í botn 

Kollafjarðar.177 Venja var að teyma hesta um hálsinn og var þessi leið ákjósanlegri heldur 

en að fara út fyrir Skálanes þar sem þjóðvegur liggur í dag. Helgi Þorláksson telur að 

 
176 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Dölum við lok þjóðveldis.“ Bls. 105 
177 Sturlunga saga II, Íslendinga saga. Bls. 189-190 

Mynd 4. Þjóðleiðir frá lendingum og áfangastöðum á Barðaströnd til Vestfjarða 
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Sturla hafi viljað láta lítið fyrir sér fara og hefur varla farið Kollafjarðarheiðina alla leið 

heldur sveigt af heiðinni niður í Gervidal. Kollafjarðarheiðin endar vanalega við 

Laugarból í Ísafirði.178 Eins og áður var nefnt var haldið þing í Þorskafirði og inni í 

firðinum er Þorgeirsdalur en hans er getið í Sturlungu. Þar fara upp nær þrír tugir manna 

og gengu þeir upp Ísfirðingagil.179 Hægt var að fara þessa leið til Ísafjarðar. Þekktari 

leiðin um þessar slóðir til Ísafjarðardjúps er Þorskafjarðarheiði og niður Langadal sem 

hægt er að fara í beinu framhaldi af Kollabúðaheiði. Kollabúðaheiði liggur frá botni 

Þorskafjarðar. Á heiðinni liggur gamla þjóðleiðin með þéttum vörðum nálægt núverandi 

bílveg. Í Sturlungu segir að menn Hrafns Oddssonar á Eyri hafi hlutt stórskip yfir heiðina 

og töluvert síðar, eða á nítjándu öld fluttu Breiðfirðingar vertíðarskip sín á trjábolum 

sömu leið.180 Einnig er hægt að fara Steingrímsfjarðarheiði frá Ströndum vestur til 

Ísafjarðar. Sömuleiðis hefur verið hentugt að fara sjóleiðis frá Dölum að Melanesi í landi 

Skálmarness. Þaðan var farið upp heiðar á hestum til Ísafjarðar um Gufudal upp á 

Þorskafjarðarheiði. 

 Frá fyrrnefndri Þingmannaheiði milli Vatnsfjarðar og Vattarfjarðar á Barðaströnd 

liggur leið sem kallast Mjólká eftir á sem liggur á Glámuhálendinu. Leiðin liggur upp til 

Borgarfjarðar í Arnarfirði og er 28 kílómetrar að lengd. Önnur hálendisleið um sama 

svæði er Dynjandisheiði sem liggur að botni Vatnsfjarðar. Þar voru bæði lendingar við 

Flókalund og Brjánslæk. Mögulegt er að Hrafn Sveinbjarnarson goðorðsmaður á Eyrum 

í Arnarfirði hafi nýtt sér þá leið til að komast til Barðarstrandar að skipi sínu. Menn þurftu 

oftar en ekki að ferðast langar og erfiðar vegalengdir norður eftir Vestfjörðum. Í einni 

frásögn Sturlungu fer Sturla á skipi frá Saurbæ að Skálanesi með tuttugu og fimm menn 

að hitta Vatnsfirðinga. Þeir enduðu á að færa fundinn yfir í Önundarfjörð í Holt og hefur 

það verið heljarinnar viðbót við ferðalag Sturlu. Vatnsfirðingar fóru vestur yfir heiði en 

Sturla sigldi er til Sanda í Dýrafirði. Þaðan reið Sturla í Holt og var samferða Steinþóri 

presti úr Holti er hann hitti hann á leiðinni í Arnkelsbrekku.181 Hagi á Barðaströnd var 

einnig mikilvæg lending fyrir menn á ferð yfir Breiðafjörð. Upp á heiðar liggja nokkrir 

greiðfærir fjallvegir norður úr. Þar má helst nefna Fossheiði yfir í Fossfjörð og 

Miðvörðuheiði til Tálknafjarðar. Frá Brjánslæk liggur einnig stutt þjóðleið upp 

 
178 Helgi Þorláksson, „Ódrjúghálsar og sæbrautir – Um samgöngur og völd við Breiðafjörð á fyrri tíð.“ 

Bls. 108 
179 Sturlunga II, Íslendinga saga. Bls. 115 
180 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 170 
181 Sturlunga saga II, Íslendinga saga. Bls. 191 - 192 
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Lækjarheiði norður í Trostansfjörð. Á milli Haga og Brjánslækjar er stutt gömul þjóðleið 

sem ber heitið  Lækjarskarð. Eru ofantaldar leiðir um aðeins 7 – 15 kílómetrar að lengd 

en hæðarmunur er mikill þar um slóðir.182 

 

6.4. Þjóðleiðir út á Snæfellsnes og yfir til Borgarfjarðar 

Dalamenn þurftu eins og hverjir aðrir landsmenn að leggja leið sína suður til Þingvalla til 

þings. Sömuleiðis áttu margir þeirra bandamenn og höfðu tengsl við höfðingja á stórum 

býlum svo sem Borg á Mýrum og í Reykholti í Borgarfirði. Suðurhluti Snæfellsnes kemur 

fyrir í tengslum við ferðir manna úr Dölum. Farið verður hér yfir nokkrar helstu 

heiðaleiðir sem lágu suður úr Dalasýslu. 

Hér verður athyglinni 

beint að Sauðafelli og 

mikilvægi staðarins sem 

miðstöðvar í þjóðleið. Þaðan 

liggur talsverður fjöldi 

þjóðleiða út úr Dalasýslu sem 

liggja út á Snæfellsnes, suður 

til Mýrarsýslu og í 

Borgarfjörð. Þar á meðal er 

hin forna leið Brattabrekka þar 

sem þjóðvegur dagsins í dag 

liggur inn til Dalasýslu. Leiðin liggur upp úr Norðurárdal í Borgarbyggð og nær að 

Holtavörðuheiði og er hún einnig gömul póstleið upp í Dalasýslu. Brattabrekka er nefnd 

í Sturlungu þar sem Sturla Sighvatsson á Sauðafelli hafði hestvörð árið 1238 á leiðinni til 

að fylgjast með ferðum flokks Gissurar Þorvaldssonar og Kolbeins unga. Sturla fór einnig 

með flokk manna frá Bláskógaheiði inn Dali þessa leið. Er svo sagt frá í Sturlungu; 

„Sturla hafði hestvörð á brekkunni og sáu þeir er flokkurinn reið upp Bjarnardal. En er 

Sturla spurði það reið hann undan vestur til Sælingsdals og kom þar Böðvar eftir. Síðan 

riðu þeir til Saurbæjar og voru þar til þess er Sunnlendingar riðu Svínadal.“ 183 Er þar þá 

komin frásögn af beinni leið manna frá Bröttubrekku og norður til Saurbæjar. Einnig er 

 
182 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 137 
183 Sturlunga saga II, íslendinga saga. Bls. 318 

Mynd 5. Þjóðleiðir út úr Dölum frá Sauðafelli. 
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getið um ferð Þórðar kakala um Bröttubrekku en þar segir frá honum og Snorra 

Þórálfssyni þar sem leiðir þeirra skiljast eftir ferðalag. Snorri „fór vestur í fjörðu“ en 

Þórður átti leið á Skógarströnd og svo inn til Dala. Fara þeir þá yfir Bröttubrekku og 

„suður yfir Karlsháls um nóttina og svo upp eftir Kjarrárdal og komu fram drottinsmorgun 

við sólarroð til Fljótstungu svo að enginn maður varð var við reið þeirra um héraðið.“184 

Leiðin er nokkuð brött en er aðeins tæplega 9 kílómetrar að lengd frá Hvammi í 

Norðurárdal og að Sauðafelli.  

 Sópandaskarð er um 43 kílómetra löng leið ef hún er mæld milli Hörðubóls í 

Hörðudal í sunnanverðum Dölum,  að Grenjum á Mýrum. Áður fyrr var hún fjölfarin leið 

milli þessara héraða og er henni getið í bæði Laxdælu og Sturlungu. Frá Sauðafelli var 

hægt að fara tvær leiðir inn í Hörðudal. Annars vegar vestur út að Skógarströnd og þaðan 

inn Dalinn til austurs eða yfir svonefnda Hallargötu. Í Laxdælu segir frá ferð í gegnum 

Sópandaskarð þar sem Þorgils Hölluson, Bolli og Þorleikur Bollasynir riðu í aðferð að 

Helga Harðbeinssyni að Vatnshorni í Skorradal. Þar riðu þeir yfir Langadal og svo yfir 

Borgarfjörð þveran.185 Um svipað leyti bjó Lauga – Snorri Þórðarson í Laugardal og var 

hann hliðhollur Sturlungum. Vel má vera að þeir bræður hafi fengið málsverð og gistingu 

hjá honum á leið sinni suður. Leiðin upp Sópandaskarð liggur hæst í um 380 metra hæð 

og er mikið um stöðuvötnum og ár á leiðinni.186 Á miðri leið við nyrsta hluta Langavatns 

er hægt að komast inn á annan fjallveg er kallast Þórarinsdalur. Þessi leið liggur að 

Hítardal og er 14 kílómetra löng. Ákjósanlegri leið fyrir Dalamenn niður í Hítardal hefur 

hins vegar verið í gegnum Svínbjúgur. Hún um 30 kílómetra löng liggur frá Hörðudal. 

Samkvæmt Jónasi Kristjánssyni er þetta „skemmtilegasta leiðin um hálendið milli Mýra 

og Dala“ og vel má vera að hún hafi verið talin góð á fyrri öldum.187 Í Hítardal var 

höfðingjasetur sem bar sama nafn og er eitt af sögufrægustu jörðum landsins. Þar bjó 

Snorri Sturluson um árabil. Þar var einn mannskæðasti bruni Íslandssögunnar árið 1148 

þegar Magnús biskup Einarsson brann þar inni ásamt áttatíu mönnum. Hítardalur kemur 

oft fyrir í Sturlungu og var áfangastaður margra á leið að Mýrum, bæði að vestan og 

norðan. Átti Sturla frá Staðarhóli þar annað bú og bjó ýmist á öðrum hvorum staðnum. Í 

 
184 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala. Bls. 53 
185 Íslendinga sögur IV, Laxdæla saga. Bls. 189 
186 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 116 
187 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls.115 
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Íslendinga sögu Sturlungu kemur Hítardalur meira að segja fram í draumi, en þar segir 

frá Halfiða Höskuldssyni bróður Sighvats auða. Draumurinn hljómar sem svo: 

 

„Hann dreymdi og annan draum litlu síðar að hann þóttist vera í Fagraskógi og 

þóttist sjá upp eftir Hítardal og sá ríða ofan eftir dalnum flokk manna. Kona fór 

fyrir liðinu mikil og illileg og hafði dúk í hendi og á rauftrefur niður og blæddi úr. 

Annar flokkur fór á mót þeim frá Svarfhóli og mættust út frá Hrauni og börðust 

þar. Kona þessi brá dúkinum yfir höfuð þeim og er raufin kom á hálsinn þá kippti 

hún höfðinu af hverjum þeirra.“188 

 

Má draga þá ályktun að Fagridalur hafi verið ágætis áningastaður fyrir menn á ferðalagi 

niður úr Hítardal vegna staðsetningar. Þaðan er hægt að sjá bæði upp Hítardal sjálfan og 

út á Mýrar. Í Selárdal í upphafi leiðarinnar upp á Svínbjúg er áin Skrauma sem heitir eftir 

tröllskessu er missti son sinn ofan í ána. Hún lagði því álög á staðin að tuttugu manns 

skyldu drukkna í henni, en hingað til hafa 19 farist þar svo vitað sé.189 Farið er áfram inn 

dalinn upp á Svínbjúg sem er grýttur hryggur á vatnaskilum og komið niður að Hítarvatni 

norðanverðu. Frá Hítardal eru svo suðureftir greiðar leiðir yfir Mýrar til dæmis alla leið 

að Borg þar sem Snorri Sturluson var búsettur árið 1202.  

Út á Snæfellsnes frá Hamraendum í Miðdölum liggur Skógarströnd en þar er forn 

leið sem kemur nokkrum sinnum fyrir í Sturlungu. Leiðin liggur vestur til Álftafjarðar, 

yfir hann á fjöru og síðan áfram um Helgafellssveit í Stykkishólm. Á leiðinni eru að finna 

leyfar tveggja horfinna verslunarstaða frá því fyrir tíma hafnarmannvirkja, Gunnarstaðaey 

og Vestliðaeyri. Þótt meiri líkur eru á því að Staðarhólsmenn hafi nálgast Snæfellsnesið 

sjóleiðina eru heilmiklar líkur á því að aðrir Dalamenn hafi reglulega farið þessa leið. 

Hún er nokkuð flöt, greið og bein og aðeins 30 kílómetrar til og frá fyrrnefndra 

áfangastaða.190  Að Bjarnarhöfn liggur sér leið meðfram strandlengjunni er kölluð er 

Berserkjargata, er hennar getið í Heiðarvígasögu og Eyrbyggju. Víga-Styr á Hrauni á að 

hafa tekið við tveimur berserkjum og gefið þeim það verkefni að ryðja veg yfir hraunið 

til Bjarnarhafnar gegn því að annar þeirra myndi ganga að eiga dóttur hans. Hann efndi 

ekki loforðið heldur drap berserkina er þeir voru í gufubaði. Átti hann síðan að hafa dysjað 

 
188 Sturlunga saga II, Íslendinga saga, bls. 295 
189 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls.115 
190 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 117 
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þá við götuna og sést þessi dys enn greinlega.191 Gatan er mikið mannvirki og er enn í 

dag mikið farin á hestum. Er hún með elstu manngerðu vegum á Íslandi.192 Á þessum 

slóðum milli norður og suðurhluta Snæfellsnes er Kerlingarskarð og var lengst af 

þjóðleiðin milli Miklaholtshrepps og Helgafellssveitar. Má vera að menn hafi siglt að 

Þórsnesi eða Bjarnarhöfn og tekið svo þessa leið eða Vatnaheiði til að komast suður á 

nesið. Órækja Snorrason fór um skarðið árið 1234 til ránsferða og sömuleiðis reið Þórður 

kakali „vestur Kerlingaskarð og vestur til Helgafells. Fékk Þórður sér þar skip og fór út í 

Fagurey“.193 Hafði hann þá fyrr riðið frá Þingvöllum alla leið til Helgafells á svo 

skömmum tíma og vakti það mikla furðu meðal manna. Vatnaheiði, leiðin sem liggur 

nánast samsíða Kerlingaskarði eða sitthvoru megin við Seljafell til suðurs, var farin af 

Snorra Sturlusyni, Þorleifi Þórðarsyni, Þórði Sturlusyni og Böðvari Þórðarsyni til norðurs 

þegar þeir náðu völdum í Dölum af Sturlu Sighvatssyni árið 1228.194 

Ekki eru mjög háar líkur á því að Dalamenn hafi farið landleiðina eftir 

Barðaströndinni til að komast inn á þær þjóðleiðir sem liggja þaðan. Líklegra er að menn 

hafi farið sjóleiðis og gengið eða farið á hestum landleiðina frá þeim lendingum sem 

nefndar voru í kafla 5. Margar heiðar yfir Vestfirði eru ógreiðfærar á veturnar og hefur 

því samgangur þangað verið árstíðarbundinn.  

 

7. Niðurstöður 

Samgöngur voru mikilvægar en jafnframt erfiðar allt frá upphafi byggðar á Íslandi. 

Landnámsmenn voru fljótir að koma á fót leiðarkerfi til þess að menn kæmust leiðar 

sinnar. Til stuðnings notuðust þeir við merki eins og til dæmis vörður eða örnefni. 

Vitnuðu þau til fyrirbæra eða aðstæðna í landslaginu. Elstu heimildir okkar um 

Íslandsbyggð og ferðalög manna staðfesta það að samgöngur hafa verið hér með 

myndarbrag hér fyrr á öldum. Menn hafa frá fyrstu tíð leitast við að bæta samgöngur. Á 

þjóðveldisöld var megin ástæða samgangna milli héraða ekki síst vegna 

valdasamþjöppunnar og ófriðar í landinu. Stórættaðir goðar tóku völdin og drottnuðu yfir 

svæðum á landi sem og sjó. Samgönguminjar um leiðir á landi eru helst vörður, 

upphlaðnir veggir og ruddir vegir. Á sjó eru minjarnar fyrst og fremst hafnir, lendingar 

 
191 Íslendinga sögur III, Eyrbyggja saga. Bls 71-72 
192 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 108 
193 Sturlunga saga III, Þórðar saga kakala. Bls 35 
194 Jónas Kristjánsson, Þúsund og ein þjóðleið. Bls. 108 
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og siglingamið. Sjaldan sem aldrei finnast leifar af bátum og ferjum og eru örnefni oftar 

en ekki eini vitnisburðurinn um þann minjaflokk. Í Dölum og við Breiðafjörð allan hafa 

varðveist aragrúi af vísbendingum um þjóðleiðir og samgönguminjar sem hafa margar 

hverjar verið skrásettar.  

 Nánast er hægt að rekja alla sögu Dala aftur til þjóðveldisaldar. Sagnaritarinn Ari 

fróði Þorgilsson skrifaði um ættir Breiðfirðinga og virðist hann hafa haft góðar heimildir 

þar um. Sturla Þórðarson sagnaritari hélt síðar uppi sagnaarfi héraðsins og hefur 

söguþráðurinn nánast verið óslitinn allar götur síðan. Þær Íslendinga sögur sem gerast á 

og við Breiðafjörð eru stútfullar af upplýsingum um ferðalög um gjörvallt landið. Í þeim 

finnast góðar vísbendingar um fornar slóðir og þjóðleiðir. Atvinnuhættir, viðskipti og 

stjórnmál réðu mestu um umferð um landið og sátu stórgoðar gjarnan í þjóðbraut. Góður 

orðstír höfðingja skipti höfuðmáli og gerðu þeir mikið upp úr gestrisni. Þeir tóku almennt 

vel á móti öllum ferðalöngum sem leið áttu hjá og buðu oftar en ekki upp á málsverð og 

gistingu. Gestir sögðu fréttir frá fjarlægum stöðum og báru höfðingjum þessum gott orð 

með sér á næsta áfangastað. Þetta átti svo sannarlega við um þá höfðingja sem ríktu í 

Dölum og voru ættartengsl almennt sterk í samgönguneti þeirra. Tvö mikilvægustu 

höfuðból í þjóðbraut um héraðið voru Staðarhóll og Sauðafell. Þar hafa ferðalangar áð á 

öldum áður. Einnig var mikilvægt fyrir höfuðból að vera í nágrenni við góð fiskimið eða 

eiga ítök á eyjum á Breiðafirði. Jarðeignir og góð samskipti við bændur á Ströndum 

tryggðu þeim einnig rekaítök og hlunnindi sem voru verðmæt. Bátaeign Breiðfirðinga 

stuðlaði að góðum og greiðum samgöngum yfir fjörðinn og var fjöldinn allur af 

lendingum og höfnum í öllum krókum og kimum fjarðarins. Einnig var mikil umferð og 

samskipti við eyjar úti í tengslum við búskap og jafnvel sjóhernað ef svo bar undir. 

Staðarhólsmenn bjuggu að góðri lendingu á Tjaldanesi en þaðan voru greiðar 

siglingaleiðir til nærliggjandi lendinga, bæja og þingstaða. Þekking á staðháttum og 

örnefni á sjóleiðum hjálpuðu róðrarmönnum við að rata örugglega um svæðið. 

 Hlunnindi Dalamanna fólust ekki aðeins á eyjum úti eða á Ströndum. 

Saurbæjarfjara í landi Saurbæjar var dýrmæt eign og þangað komu menn frá öllum 

landshlutum til sölvatínslu. Mesta var umferðin frá Vestfjörðum og Norðurlandi en til 

þess að komast í fjöruna fóru menn þekktar þjóðleiðir á borð við Sölvamannagötur til 

Hvammsfjarðar eða Krossárdal til Gilsfjarðar. Haukadalsskarð var að öllum líkindum 

farið af mönnum að norðan sem áttu leið til Alþingis eða á Snæfellsnes í skreiðaferðir. 
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Var þá gjarnan áð á Sauðafelli. Staðarhóll hefur verið kjörinn áningastaður fyrir 

Vestfirðinga sem komu sjóleiðina til Dala. Við Skarðsströnd voru þrjár umferðarþungar 

lendingar og hafnir, Dagverðarnes, Skarð og Tjaldanes. Staðarhólsmenn voru í góðum 

tengingum við margar lendingar á Barðaströnd og gátu því leikandi létt siglt þangað frá 

Tjaldanesi. Auðvelt hefur þá verið að fara yfir heiðar til annara fjarða á Vestfjörðum til 

dæmis til Ísafjarðardjúps og Arnarfjarðar. Þær ferðir voru ábyggilega árstíðarbundnar 

vegna veðurs og landhátta. Nokkrir þingstaðir voru við Barðaströnd og hafa 

Staðarhólsmenn sótt einn þeirra í Þorskafirði. Þvert yfir Dalahérað liggur fjöldi þjóðleiða 

sem farnar voru á bæði á hestum og af gangandi vegfarendum. Tilvistar þeirra er getið í 

Íslendinga sögum til dæmis í Sturlungu, Laxdælu og Eyrbyggju. Ekki er ástæða til þess 

að efast um þær heimildir. Þjóðleiðir lágu frá Staðarhóli til allra átta. Helstu þeirra frá 

Staðarhóli innan Dala voru með fram Skarðsströnd, upp á Skeggaxlarskarð og þaðan til 

Hvammsfjarðar eða í gegnum Svínadal þar sem þjóðvegur 60 liggur í dag. Frá Sauðafelli 

hafa svo leiðir leitt til nærliggjandi héraða á borð við Snæfellsnes og Borgarfjörð. 

Staðarhólsmenn hafa líklegast farið sjóleiðis til Snæfellsness vegna greiðrar sjóleiðar sem 

lá þar á milli og sóttu meðal annars þing á Þórsnesi.  

 Greinilegt er að þjóðleiðir í Dölum hafi verið til fyrirmyndar fyrir önnur 

nágrannahéröð. Samgöngur og viðhald leiða hafa skipt höfuðmáli þegar kom að völdum 

og stjórn innan héraðsins sem og Breiðafjarðar í heild sinni. Undir lok þjóðveldisaldar fór 

samgöngum hnignandi og sumir fornir fjallvegir lögðust af í tímans rás. Þjóðleiðirnar 

hafa lítið verið farnar á síðari öldum en með virkri skrásetningu og áhuga á sagnaarfi 

Íslendinga verður vonandi hægt að hefja margar þeirra upp til fyrri dýrðar. Án efa myndi 

það veita útivistarfólki ómælda ánægju. 
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Þakkarorð 

 

Við lok ritgerðar vil ég þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig við verkið. Þar má helst 

nefna Sverri Jakobsson sagnfræðing og leiðbeinanda minn í verkefninu. Einnig vil ég 

þakka Kristbjörgu Jónsdóttur og Elínu Ósk Hreiðarsdóttur við Fornleifastofnun Íslands 

sem gáfu mér ábendingar um heimildaleit. Tryggva Má Ingvarssyni þakka ég fyrir að 

svara Facebook skilaboðum frá mér varðandi B.Sc. ritgerð sína. Gíslínu Jensdóttur í 

Snorrastofu fyrir að vera svo væn að lána mér fyrrnefnda ritgerð Tryggva. Einnig vil ég 

þakka öllum þeim sem stóðu næst mér á lokasprettinum fyrir umburðarlyndið og 

ómældan stuðning. Síðast en ekki síst vil ég þakka föður mínum Gunnari Helga Gylfasyni 

fyrir að vera stoð mín og stytta í gegnum ferlið og sérstaklega á lokasprettinum þar sem 

hann sat með mér klukkutímum saman að fara yfir málfar, uppsetningu og veita mér 

vísindalega ráðgjöf. Langar mig að koma frá mér stuttum eftirmála honum til heiðurs. 

 

Ég man eftir ferðalögum um landið á bláum Toyota Carina frá 1997. Ég var alltaf 

mjög bílveik í langferðum. Til að halda hugsunum mínum frá magakveisunni 

spurði ég pabba um allt sem mér datt í hug. Hvaða fjall er þetta? Í hvaða átt erum 

við að fara? Af hverju er þessi hóll svona furðulegur? Pabbi minn er eins og 

alfræðiorðabók og getur svarað öllum spurningum milli himins og jarðar. 

Stundum náði hann að tengja náttúrufyrirbærin við atburði fortíðarinnar sem að 

óneitanlega kveikti áhuga minn á sögu landsins. Honum á ég að þakka að ég lagði 

fyrir mig sagnfræði og þökk sé honum náði ég að skila af mér verkefni þessu á 

réttum tíma. Takk pabbi! 
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