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Yfirlýsing höfundar  
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er 

samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til 

hærri prófgráðu.  

 

        ---------------------------------- 

        Eyrún Helga Ævarsdóttir.
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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að flétta saman hefðir og sögu víkinga í 

víkingagarð sem laðar að ekki aðeins ferðamenn heldur alla þá Íslendinga sem 

áhuga hafa á sögu okkar og arfleið. 

Skoðað er líf víkinga og sögu þeirra. Sú umfjöllun er síðan nýtt sem grunnur í 

hönnun garðs / útisvæðis með lífnaðarhætti þeirra til hliðsjónar. Hugmyndin er 

að gera garðinn eins raunverulegan og mögulegt er. Svæðið greint með SVÓT 

greiningu, það er greining svæðis í styrkleika, veikleika, ógna og tækifæra. Út 

frá því var svæðinu skipt í heildir, sjónlínur skoðaðar og útsýnispunktar 

athugaðir. Að greinigarvinnu lokinni er sögukort, garður og sögustígur 

hannaður. 

Verkefnið er því í rauninni tvíþætt og skiptist í sögulegan hluta og hönnunar 

hluta. 

Í fyrsta hluta er líf víkinga og lifnaðahættir skoðaðir, þá er fjallað um þjóðsögur 

og víkingasögur af Suðurnesjum. Í öðru hluta er sett fram hönnunar tillaga sem 

byggir á greiningu svæðisins þar sem fyrirhugað er að Víkingaheimar munu rísa. 

Niðurstaðan er síðan sett fram á uppdrætti sem sýnir víkingagarðinn, sögustíginn 

og söguspjöldin sem fyrirhuguð eru við hann. Laufið þar sem tjaldsvæðið er, 

tjörnina, Bálförina, skipasmíðasvæðið og opna svæðið.                                                             
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Þakkir 

Ég vil þakka móður minni Guðrúnu Eyjólfsdóttur og föður mínum Ævari 

Guðmundssyni  allan þann stuðning sem þau sýndu mér í þessu námi. Einnig  

þakka ég dóttur minni Carmen Diljá. 

Þá vil ég þakka  Sigríði Kristjánsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða 

leiðbeiningu, aðstoð, yfirlestur og ráðgjöf á öllum stigum þessarar ritgerðar, allt 

frá gagnaöflun til lokayfirlesturs. 

Þórhalli Arasyni, Verkfræðistofu Suðurnesja, Gunnar Marel og Ragnhildi 

Árnadóttur þakka ég fyrir aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. 

Landbúnaðarháskóli Íslands fær þakkir fyrir aðgang að gögnum, hjálp og ýmsan 

útbúnaði við gagnaöflun. 
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1. Inngangur 

 
1.1 Tilurð verkefnis 
Í Innri Njarðvík á Suðurnesjum er verið að byggja stórt hús sem á að geyma 

víkingaskipið Íslending. Það var smíðað eftir fyrirmynd frægs víkingaskips sem 

fannst við fornleifa uppgröft árið 1882 við Gauksstaði í Sandefjord í Noregi. 

Talið er að skipið sé smíðað árið 870, fjórum árum áður en Ingólfur Arnarson 

nam land á Íslandi. Má því ætla að skip íslensku landnámsmannanna hafi verið 

samskonar og skipið frá Gauksstöðum.  Verið að setja upp sýningu á 

landafundum Leifs heppna og lífi víkinga. Fyrir utan húsið er stór lóð sem 

stendur ónýtt og hugmyndin er að hanna víkingagarð sem mynda heildarsvæði 

með safninu, svæðið yrði þá upplýsingamiðstöð um víkinga, líf og störf þeirra. 

Þekking sú sem við höfum í dag af víkingum eru rit sem skrifuð voru eftir að 

tími þeirra leið og einnig frá fornleifum sem fundist hafa. Alla þessa sögu má 

nýta á svæði með víkingaþema sem megin þráð í gegnum garðinn. 

 

1.2 Markmið 
Að hanna víkingagarð þar sem fléttaðar eru saman hefðir og sögur um víkinga í 

garð sem laðar að ferðamenn og Íslendinga sem áhuga hafa á sögu okkar og 

arfleið. 
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1.3 Fyrri rannsóknir og sambærileg verkefni  

 

1.3.1 West Viking 
West Viking er áhugamannafélag með 30-40 meðlimum. Það var stofnað 

2003/2004 og stuðlar að menningartengdri ferðaþjónusta með Gísla sögu 

Súrssonar að leiðarljósi. Markmið félagsins er að örva menningar og atvinnulíf á 

svæðinu. Landsvæðið sem tekið var frá 

undir fyrirhugaða framkvæmd hefur 

verið mótað og afmarkað. Mynd 1.1 

sýnir Víkingsvæðið sem er staðsett á 

Oddanum. Garðurinn er skipulagður 

með skjólgarði, hólum, hlöðnum 

veggjum, firði, brú og leikaðstaða er 

fyrir börnin. Á svæðinu er útsýnishús uppi á hól við sjóinn, víkingahringur, svið, 

dansgólf, langeldur og langborð fyrir u.þ.b. 450 manns, grillaðstaða og yfirbyggt 

risagrill. Á svæðinu eru einnig skipulagðir göngustígar, leiksvæði og sölubúðir. 

Búið er að planta um 3000 plöntum og tyrfa allt svæðið. Við vinnuna á verkinu 

voru höfð samskipti við innlend og erlend félög og samstarf var á ýmsum 

sviðum verkefnisins. Samstarfsfélögin eru : 
– Northen Periphery ES (samráðsfundir.) 

– Euro Viking EU (siglt á víkingaskipum) 

– samstarf við erlenda og innlenda sjálfboðaliða um grjóttínslu, torfskurð og 

gerð göngustíga (SJA og Earth friends) 

– samstarf við innlent og erlent handverksfólk um námskeiðahald á Þingeyri í 

gerð víkingafatnaðar, skógerðar, minjagripa o.fl. 

– félag um sögutengda ferðaþjónustu á Íslandi 

Víkingagarðurinn er ekki að öllu tilbúinn á framkvæmdar áætluninni er 

skipulögð frekari uppbygging útiaðstöðu á Oddanum, þingmannabúðir, salerni 

og hringtorg vegna móttöku langferðabíla, uppsetning á 11 söguskiltum og 

    Mynd. 1.1. West Viking Samson, (2008).  Mynd 1.1 West vbiking (Samson, 2008)
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tréskúlptúrum á svæðinu. Einnig 

hefur verið ákveðið að byggja tvö 

víkingaskip 11,6 m. fyrir 12-14 

farþega hvort. Fyrra. Skipið verður 

sjósett  15. júní n.k. Einnig er 

skipulögð móttaka ferðamanna með 

áherslu á afþreyingu, mat,                                      

skemmtun og fræðslu. Á framkvæmdaráætlun er einnig ætlun að gera 

gönguleiðir á Gíslaslóðir í Haukadal, uppfærsla á heimasíðu félagsins, 

kynningarátak meðal ýmissa markhópa á árinu 2008, framhaldsnámskeið í 

búningagerð o.fl. námskeið og samskipti við erlenda samstarfsaðila. 

Fyrirhugaðar eru siglingar á Víkingskipum í Hvíta Rússlandi í maí og júní n.k. 

með 5 manns frá Vestfjörðum. Þá eru einnig skipulagðar aðgerðir í Haukadal, 

lagning göngustíga og gerð bílastæðis sem er háð samþykki landeigenda. Þá 

verður forkönnun á fornminjum í Dýrafirði gerð í samvinnu við 

Fornminjastofnun og undirbúningur að móttöku ferðamanna af 

skemmtiferðaskipum á árinu 2009 (Þóhallur Aarson, 2009). 

 

1.3.2. Víkingar og ferðamennska 
Í Ritgerðinni Emergent Tourism: An actor – Network Approach to tourism 

Economies fjallar Gunnar Þór Jóhannesson (2007) um ferðamannaiðnaðinn og 

kannanir á honum. Hann segir að ferðamannaiðnaðurinn sé flókið fyrirbrigði. 

Milljónir manna gerast ferðamenn ár hvert. Arðsemi ferðamannaiðnaðarins er 

nýtt sem hagfræðileg áætlun fyrir svæði sem eru allt frá smábæjum í stórborgir. 

Allir staðir á jörðinni hafa þann möguleika að laða að ferðamenn. Út af þeim 

fjölmörgu möguleikum sem þessi stóri iðnaður hefur upp á að bjóða er undarlegt 

hve fáar kannanir hafa verið gerðar á því hvaðan ferðamenn koma og hvernig 

iðnaðurinn vex. Reynt var að svara þeirri spurningu með ANT Actor network 

theory. Ástæðan fyrir vali á ANT könnunarleiðinni er að hún tekur tillit til þeirra 

Mynd 1.2 west Viking Plaggat (2009). 
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þátta sem eru: mismunandi, s.s. stíla, valvenjur og upplifun. Því er haldið fram 

að sú leið sé nauðsynleg til rekja þau flóknu mið ferðamannaiðnaðarins á góðan 

veg. ANT er ný leið til að kanna þennan iðnað. Ritgerðin kannar einnig hvernig 

þessi leið var best nýtt til að meta hin mörgu gildi ferðamannaiðnaðarins. 

Báðum þessu spurningum er reynt að svara með könnun á pöntunarvenjum og 

ákveðnu framkvæmdar verkefni ætlað ferðamönnum, sem eru víkingasögur og 

sögustaðir. Tveir staðir voru nýttir til þess, Ísland og Færeyjar. Á Íslandi var 

víkingagarðurinn á Þingeyri, West Viking skoðaður. 
Það sem að Gunnari (2007) þótti spennandi við þetta verkefni er myndun 

iðnaðar á þessum svæðum. Þetta er fjölsvæða rannsókn og voru þrjú mikilvæg 

málefni sem fjalla um könnun  á ferðamannaiðnaði skoðuð. Fyrst er sýnt fram á 

hreyfnaleika hluta á milli staða. Verkefni getur því verið nýtanlegt til að skilja 

hringiðuna sem samtvinnar umhverfisþætti svæðanna. 

Í öðru lagi er skýrt hvernig efnisheimurinn spilar stóran þátt í pöntunarferlinu 

þ.e. hvað er pantað og hvernig. 

Í þriðja lagi er haldið fram að ferðamannaiðnaðurinn sé í stanslausri 

endursköpun. Þessir þrír punktar eru sterk rök fyrir upplifunar-athugunar 

rannsókn á ferðamannaiðnaðinum. þessi þrjú málefni samtvinna þróun á 

upplifun svæðis og vinnu á því. Rík áheyrsla er á að hugmyndavinnan sé 

frjálsleg og hafi þann kost að geta þolað mismunandi rök fyrir aðgerðunum.  

 

 

1.4 Efnistök  

Ritgerðin skiptist upp í tvo hluta fyrri hlutinn er sögulegur.  Þar er fjallað um 

þjóð og víkingasögur af svæðinu þar sem fyrirhugaður garður mun rísa.  

Seinni hlutinn  fjallar um hönnunina. Í öðrum kafla er athugarsvæðið kynnt og 

fjallað um vinnu feril verkefnisins. Arfleið víkinga er kynnt í kafla Þrjú. Í fjórða 

kafla er víkingasaga og þjóðsögur tengdar landshlutanum. Í fimmtakafla er 

svæðið greint og í sjötta kafla er hönnunin sett fram. 
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2. Gögn og aðferðir 

 
2.1 Athugunarsvæði 
Svæðið afmarkast innan byggðar Innri Njarðvíkur í Reykjanesbæ eins og sjá má 

á mynd 2.1 það er umlukið byggð í austri og suðri en sjó í norðri og vestri. Við 

svæðið er náttúrulegt útivistarsvæði, Fitjar. Göngustígakerfi liggur frá Keflavík í 

gegnum útivistarsvæðið er umlykur garðinn og alla leið inn að Innri Njarðvík. 

Við svæðið er Stekkjarkot sem er burstabær, hann var endurgerður fyrir u.þ.b 20 

árum. Mikið fuglalíf er á Fitjunum og eru þær ein af fallegri náttúrperlum á 

svæðinu.  

Í dag eru takmörkuð not á svæðinu sem er að mestu mói og mýrlendi. Með 

fyrirhuguðum framkvæmdum gefst sá möguleiki, að nýta svæðið fyrir bæjarbúa 

sem og ferðamenn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2.1Yfirlitsmyndir af svæðinu Eyrún og infrapath.is
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2.2 vinnuferill
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3. Víkinga arfleiðin  

Hér verður fjallað um sögulega arfleið Íslendinga með áherslu á víkinga, Leif 

Heppna og landafundina. 

 

3.1. uppruni Víkinga 
Víkingar koma upprunalega frá Norðurlöndum þ.e. Noregi og Svíþjóð þeir 

mæltu á norrænu sem líkist íslensku og er upprunaleg tunga dönsku, sænsku, 

norsku færeysku og íslensku. Talið er að víkingaöld hafi staðið yfir frá árinu 793 

til 1066 en þá er talið að flestir þjóðflokkar hafi breytt um trú og gerst kristnir. 

Nafnið Víkingar er líklega tekið af orði sem táknar sjóræningja eða stigamenn. 

Ránsferðir voru hluti af þeirra útrás og ferðuðust þeir mikið til annara landa 

innan Evrópu og um allt norður Atlantshaf. Víkingar sigldu um sjó og flæktust á 

milli landa í leit að auðæfum, auðveldum feng og völdum. Ekki voru allir 

víkingar ræningjar því þeir voru einnig bændur, kaupmenn og landnemar (Neil 

Grant, 2007). 

Norðurlöndin sem voru heimalönd víkinga ná yfir mikið landsvæði og er það 

landsvæði átta sinnum stærra en Ísland. Landslag og landshlutar voru breytilegir 

og sumir landshlutar óbyggðir með öllu. Enginn veit af hverju svo margir 

víkingar fluttust burt frá heimkynnum sínum en talið er að flestir hafi farið frá 

sínum heimaslóðum vegna ónógs landrýmis (Neil Grant, 2007). Fólksfjölgun 

var ör og lítið var um nýjar jarðir fyrir menn til að hefja búskap. Oftast háttaði 

þannig til að einn sonur átti  að erfa landið, þá urðu hinir synirnir að flytja sig 

um set á önnur landsvæði og einn kostur var sá að gerast meðlimur á 

víkingaskipum (Neil Grant, 2007). Þess vegna er talið að ungir bændasynir og 

víkingar hafi tekið sig upp og ráðist í leiðangra til framandi landa í leit að nýjum 

heimkynnum. Eitt þeirra landa var Ísland sem þá var skógi vaxið milli fjalls og 

fjöru eins og sagan segir (Björn Þorsteinsson, 1983). 
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Þeir sem þangað fóru vissu að þar var ekki um auð eða völd að ræða, heldur 

nægt landsvæði, jarðnæði og strit (Björn Þorsteinsson, 1983). 

 

3.2 Landafundirnir 

Í meira en 200 ár höfðu Evrópubúum staðið ógn af víkingum frá Norðurlöndum. 

Á síðari helming 9. aldar frá 850- 900 höfðu víkingar sest að á norður og austur 

Englandi með fram 

austurströnd Írlands, á 

eyjunni Mön, 

Orkneyjum og 

Hjaltlandi Norskir 

landfrömuðir höfðu 

einnig numið land á 

Færeyjum 684 km. 

Norður í Atlandshafi 

(Hook & Humble, 1989). Á mynd 3.1. sést leið víkinga um opin höf. Ísland 

liggur aðeins 450 km. norðvestur af Færeyjum og frásagnir herma að Naddóður, 

fyrsti sæfarinn sem kom til Íslands hafi villst af leið sinni frá Noregi til Færeyja. 

Í kjölfar hans kom svo Garðar Svavarsson, sænskur víkingur og síðar Hrafna-

Flóki sem gaf landinu nafnið sem það ber enn þann dag í dag (Björn 

Þorsteinsson, 1983). Enginn þeirra settist að á landinu fyrr en Ingólfur 

Arnarsson settis hér að á árunum 890 – 930, á eftir honum fluttust hingað til 

lands um 20.000 Norðmenn. Karlar, konur, börn og húsdýr þeirra (Björn 

Þorsteinsson, 1983).  

 

 

 

 

 

Mynd 3.1 Leið víkinga vestur um haf  (Hook, Robins & Hayward Art Groop, 1998).
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3.3 Landnám Íslands 
Landnámsmenn settust að nálægt ströndum þar sem auðvelt var að komast að 

fiskimiðum og í gróðursælum dölum. Hús voru byggð úr torfi og grjóti að 

mestu, en timbur í húsin voru flutt til Íslands tilbúið til byggingar. Ísland þótti 

góður kostur til búsetu. Hér voru gjöful fiskimið, gróður, heitar laugar og 

friðsæld. Til að geta byggt upp nýtt samfélag eða koma af stað nýrri nýlendu 

þurftu landnemar, að leggja hart að sér til að laða sig að nýjum og breyttum 

aðstæðum. Þeir þurftu að flytja með sér mat, húsdýr og húsbúnað sem ekki var 

til staðar á Íslandi (Björn Þorsteinsson, 1983). 

Ari fróði og höfundar Landnámu greina frá því að Ingólfur Arnarson hafi farið 

könnunarleiðangur til Íslands áður en hann settist hér að. Hann kom að landi við 

Álftafjörð syðri á Austfjörðum og virtist honum landið betra til suðurs en 

norðurs. Á 9. öld á Ingólfur að hafa siglt frá Noregi til landnáms á Íslandi. Tvö 

skip voru í leiðangrinum og við stjórnvölinn á hinu skipinu var Hjörleifur 

fóstbróðir hans og mágur. Á skipi Hjörleifs var helmingurinn af áhöfninni þrælar 

frá Írlandi. Þeir Ingólfur og Hjörleifur lentu við höfða sem kallaður er 

Hjörleifshöfði. Þar drápu þrælarnir Hjörleif og lið hans en Ingólfur drap þá 

þræla hans og kæfði uppreisnina. Eftir ársdvöl á Íslandi var helmingur 

leiðangursmanna dáinn. Þetta tímabil er talið vera upphaf Íslandsbyggðar (Björn 

Þorsteinsson, 1983). 

Landnáma greinir frá því að Ingólfur hafi kannað sunnanvert landið í þrjú ár,  

fyrsta árið bjó hann við Ingólfshöfða annað árið við Hjörleifshöfða, þriðja árið 

undir Ingólfsfjalli og á fjórða ári flutti hann til Reykjavíkur þar fann hann sinn 

samastað og settist þar að. Á svo kölluðum Innnesjum var margt í boði fyrir 

landnám, þar var nokkuð mikið undirlendi og akurlönd svo hægt var að rækta 

bygg og brugga öl, laxár, veiðivötn, selir og mikill fiskur upp við landsteinana, 

fuglabjörg voru ekki langt undan, heitar laugar og beitilandið á Reykjanesinu 

brást aldrei (Björn Þorsteinsson, 1983). 
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Bjart var í birkiskógum Íslands og sauðfénaður blómstraði. Á fyrstu öldum 

byggðar við Faxaflóa var akuryrkja líklega jafn mikilvæg og kvikfjárrækt. Á 

Reykjanesinu voru hin lágu nes sem auðvelt var að brjóta til ræktunar og það 

freistaði landnámsmanna. Landnámsmenn áttu mikið af sauðfé og stækkaði 

stofninn stöðugt vegna góðra skilyrða (Björn Þorsteinsson, 1983). 
 

3.4 Leifur og landafundirnir                                                                                  
Víkingar létu sér ekki nægja að finna ný lönd í 

Evrópu heldu héldu þeir áfram og fundu ný 

lönd Vestur í höfum.  Þá kom til sögunar Leifur 

heppni og fjölskylda, afi Leifs og faðir bjuggu 

að jaðri syðst í Noregi (Hook & Humble, 

1989). Hér sést Leifur á mynd 3.2. 

Afi hans hét Þorvaldur Ásvaldsson og átti hann 

dreng sem hét Eiríkur og var kallaður 

 Eiríkur rauði. Þeir feðgar áttu í erjum og fluttu til Íslands. Þeir námu land á 

Ströndum og bjuggu á Dröngum og þar lést Þorvaldur. Eiríkur kvæntist 

Þjóðhildi Jörundardóttur og fluttust þau í Dali. Þar reistu þau sér bú á 

Eiríksstöðum í Haukadal (Hook & Humble, 1989). 

Eiríkur hafði ekki búið þar lengi þegar hann lenti í deilum við nágranna sína eftir 

að hafa drepið tvo menn, Eiríkur var þá dæmdur til að flytjast úr Haukadal og 

fluttist hann út í eyjar á Breiðafirði og reisti hann sér bæ Eiríksstaði í Öxnarey. 

Enn og aftur lenti Eiríkur í illdeilum við nágranna sína sem endaði með 

bardögum og nokkrir menn féllu. Eiríkur var þá gerður útlægur af Íslandi. Hélt 

hann að endingu í átt að Grænlandi og á eftir honum kom fjöldi fólks (Hook & 

Humble, 1989). 

Einn þeirra sem fór með honum til Grænlands var maður hann hét Herjólfur 

Bárðarson. Átti hann uppkominn son er hét Bjarni hann hafði farið nokkrar 

ferðir vestur eftir og fundið land í leiðangrum sínum (Hook & Humble, 1989). 

Mynd 3.2. Leifur Eiríksson (Hook, Robins, 
Hayward Art Groop, 1998). 



 

 11

Eiríkur rauði átti dreng hann hét Leifur og hafði hann heyrt af landfundum 

Bjarna ákvað hann því að fara í landfundaleiðangur sjálfur. Leifur ákvað að 

kaupa bát af Bjarna Herjólfssyni og réð áhöfn á bátinn.  Hélt hann af stað án 

föður síns Eiríks sem hafði slasað sig á fæti. Faðir hans taldi það illan fyrirboða 

og varð eftir heima (Hook & Humble, 1989). 

Leifur hóf ferð sína í vestur um haf og kom að landi sem nú er Baffinsland og 

nefndi hann það Helluland. Þaðan sigldi hann áfram niður eftri landinu og koma 

að landi sem hann nefndi Skógarland eða Markland þetta land ber nafnið 

Nýfundnaland í dag. Eftir aðeins stutta viðveru á Marklandi sigldi Leifur og 

menn hans í suður og fundu þar  þriðja og mest framandi landið. Landið þar sem 

vínviðurinn vex. Þeir komu að landinu og sigldu upp eftir fljóti og enduðu þeir 

för sína í stöðuvatni. Þar bjuggu 

þeir sig fyrir veturinn í 

Leifsbúðum (Hook & Humble, 

1989). Á mynd 3.3 sjást 

Leifsbúðir. Leifur ákvað að 

kanna landið og skipti hann 

hópnum upp í tvö lið, 

helmingurinn var heima við 

skálann og hinn helmingurinn 

átti að kanna landið, taka eftir sólarganginum og breyttri dagsbirtu (Hook & 

Humble, 1989). 

Í Grænlendinga sögu er þess getið að stysta dag ársins var sólin komin upp um 

klukkan níu að morgni og settist ekki fyrr en eftir klukkan 17 að kveldi. Þetta 

gefur einhverja vísbendingu um hvar Leifur var staddur og hvar hann kom að 

landi. Miðað við tímann sem nefndur er settu þeir upp búðir sínar á milli 50° og 

40° norðlægrar breiddar þetta svæði liggur á milli Lárentínusarflóa og New 

Jersey (Hook & Humble, 1989). Þegar líða fór á einn könnunarleiðangurinn var 

eins tyrkja úr áhöfninni saknað, fannst hann fljótt. Tyrki sagði leitarmönnum að 

Mynd 3.3. Leifsbúðir Módel í Víkingaheimum (Eyrún, 2009).
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hann hafði fundið vínvið og vínber. Leifur skipaði svo fyrir að fylla skipið af 

vínberjum, vínviði og timbri.  Þennan farm ætlaði hann að fara með til 

Grænlands. Áður en hann hélt heim á leið gaf hann landinu nafnið Vínland en 

nú ber það nafnið Ameríka (Hook & Humble, 1989). Leifur fékk viðurnefnið sitt 

“ heppni ” fyrir að bjarga 15 skipbrotsmönnum á leið sinni frá Vínlandi til 

Grænlands trúlega vorið 988. Leifur kaus að snúa ekki aftur til Vínlands en 

bróðir hans Þorvaldur vildi fara þangað svo hann fékk skip Leifs og hélt á leið 

með 30 manna áhöfn árið 989 – 990. Þar fann hann búðir Leifs og dvaldist þar 

tvö sumur og kannaði landið. Þorvaldur snéri aldrei aftur frá Vínlandi (Hook & 

Humble, 1989). 
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Seinna sumarið er Þorvaldur og hans fólk var á Vínlandi var ráðist á þau af  svo 

kölluðum skrælingjum. Það voru frumbyggjar og áttu þeir báta sem kallaðir voru 

húðkeipar. Þetta voru fyrstu frásagnir sem greina frá amerískum indjánum. (Jón 

Daníelsson,2000). Víkingarnir náðu að hrekja þá í 

burtu en indjánunum tókst að skjóta ör í Þorvald 

sem varð honum að bana og var hann dysjaður á 

Vínlandi. Þar af leiðandi varð hann fyrsti Evrópski 

maðurinn sem jarðsettur var í Ameríku (Jón 

Daníelsson,2000). Þriðji sonur Eiríks var ákveðinn í 

að sigla til Vínlands og ná í lík bróður síns. Hann 

sigldi frá Grænlandi með konu sinni Guðríði og 25 

manna áhöfn en þau náðu aldrei til Vínlands og rak aftur að strönd Grænlands 

eftir margra vikna í hrakninga (Jón Daníelsson, 2000). Fljótlega var farið að 

skipuleggja landnám á Vínlandinu góða, nýja landinu sem margir voru spenntir 

fyrir. Leiðtogi þessa nýja hóps var Þorfinnur Karlsefni auðugur norðmaður sem 

kom til Grænlands sumarið eftir dauða Þorsteins Eiríkssonar. Þorfinnur giftist 

Guðríði og dvaldist eftir það hjá Leifi heppna í Bröttuhlíð (Jón Daníelsson, 

2000). Á árunum 998 -1000 sigldi Þorfinnur til Vínlandis til að nema land og 

var þetta 500 árum áður en Englendingar gerðu tilraun til að stofnsetja nýlendu í 

Ameríku. Með Þorfinni fóru 60 karlmenn 5 konur og búpeningur af ýmsu tagi 

þar á meðal naut til undaneldis (Jón Daníelsson, 2000). Haldið var til Leifsbúða 

og voru skepnurnar settar á beit. Þessi fyrsti vetur leið vel og friðsamlega. En 

um vorið komu frumbyggjarnir á fund þeirra. Skipst var á skinni og mjólkurvöru 

og leit allt út fyrir að friður myndi vera á milli víkinga og frumbyggja. En 

víkingarnir vantreystu frumbyggjunum og vildu ekki selja þeim vopn. Skömmu 

seinna var ein frumbygginn drepinn fyrir að reyna að stela vopnum (Jón 

Daníelsson, 2000). Eins og sést á mynd 3.4 réðust þá frumbyggjarnir á 

landnámsfólkið og barist var upp á líf og dauða. Tveir menn Þorvaldar voru 

drepnir með örvum og fjórir frumbyggjar. Orustunni við frumbyggjana lauk með 

Mynd 3.4. Frumbyggjarnir (Hook, 
Robins, Hayward Art Groop, 1998). 
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sigri Þorfinns og manna hans (Jón Daníelsson, 2000). Fengu þeir frið sem eftir 

var vetrar en Þorfinnur vissi að þeir myndu koma aftur og ekki væri von um að 

upp kæmist varanleg byggð á Vínlandi. Tilkynnti hann því fólki sínu að það yrði 

að snú aftur til Grænlands. Þau sigldu aftur í Eiríksfjörð á Grænlandi með fullt 

skip af vínviði, berjum og skinnum (Jón Daníelsson, 2000). 

Ári síðar sigldi Þorfinnur til Íslands trúlega árið 1003-4 með skipið hlaðið af 

varningi og þannig lauk þekktustu tilraun Grænlendinga til að setjast að í 

Vínlandi Leifs heppna (Jón Daníelsson, 2000). Til sönnunar á sínu máli hafa 

fræðimenn getið þess leiðin milli Grænlands og Norður- Ameríku er mun styttri 

en leiðin milli Noregs og Grænlands þannig að ekki er ólíklegt að þessi ferð hafi 

verið farin. Auk þess hafa fundist greinilegar leifar af byggð við fornleifa 

uppgröft á Nýfundnalandi og sýna þær leifar landnáms norrænna manna (Hook 

& Humble, 1989). 

 

3.5 Árásir víkinga 
Þegar víkingar héldu í stríð eða gerðu árásir á óvini sína voru þeir vægðarlausir 

gagnvart þeim. Þeir rændu og rupluðu öllu steini léttara. Þeir réðust á óvarin 

þorp og klaustur, drápu óvopnaða menn og seldu aðra í þrældóm. Meðal víkinga 

voru til menn er voru kallaðir Berserkir þeir voru sérstök stétt bardagamanna, 

þeir klæddust skinnum (Neil Grant, 

2007). Eins og sést á mynd 3.5 Þá réðust 

bersekir organdi og æpandi að óvinum 

sínum og drápu, þeir létu þeir illa að 

stjórn. Þá voru einnig til skipulagðar 

árásasveitir vígamanna, þeir voru 

skipulagðari en berserkirnir (Neil Grant, 

2007). Vígamenn voru víkinga hópur 

sem stjórnað var af einum foringja. 

Hlutverk þeirra var að berjast og fylgja sínum foringja fram í rauðan dauðann 
Mynd 3.5. Berserkir (Nardi,Marco, 2007). 
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þeir börðust fyrir sínu af trúmennsku og dugnaði (Neil Grant, 2007). Víkingar 

ferðuðust frekar á milli landshluta á skipum þar sem því var við komið það þótti 

fljótlegra og auðveldara. Vegir voru ekki það sem víkingar áttu að venjast. 

Notast var við viðargreinar og timbur til að auðvelda ferðir yfir illfæra slóða. 

Þeir notuðu ekki brýr heldur fóru yfir ár á vaði eða voru með einhverskonar 

ferjur. Auðveldara var að ferðast landleiðina á vetrum. Þá notuðu þeir skíði og 

skauta og hestar voru járnaðir með skaflaskeifum. Á ísnum áttu þeir auðveldara 

með að draga sleðana en fara eftir blautum og niðurgröfnum götuslóðum yfir 

sumartímann (Neil Grant, 2007). 

Langskipin voru frægust víkingaskipa þau voru löng og mjó herskip, grunnrist 

svo að auðvelt var að sigla þeim um grynningar. Þau gátu náð 10 hnúta hraða 

eða 20 km á klukkustund. Víkingar voru snjallir sæfarar og mikilvægasti hluti af 

þeirra lífi var skipasmíði (Neil Grant, 2007). Þeir notuðust við mismunandi skip 

meðal annars herskip sem voru með eitt ferhyrnt þversegl og voru seglin notuð 

yfir opnu hafi en árar notaðar við land og þegar farið var upp eftir ám. Knerrir 

voru flutningaskip sem víkingar notuðu  meðal annars til búferlaflutninga yfir 

Atlandshafið. Þau voru breiðari og með hærri byrðing en langskipin. Flatbotna 

ferjur og árabátar voru nýttir til daglegs lífs (Neil Grant, 2007). 

 Skipin voru smíðuð úr eik eða furu, byrjað var að leggja kjölinn og síðan að 

festa á báða enda og sveigja stólpa úr heilu tré fyrir stefni og skut. Byrðingur var 

gerður úr borðum sem sköruðust hvert á annað og fest voru með járnnöglum. Til 

að gera skipssúðina vatnsþétta notuðu menn ull eða annað dýrahár og tjöru. 

Beygðir plankar voru gerðir út trjám sem höfðu náttúrulega sveigju því annars 

var hætta á að viðurinn klofnaði (Neil Grant, 2007). 

Skipasmíðamennirnir notuðust helst við hamra, axir og skaraxir sem notaðar 

voru til að sníða af ójöfnur og slétta áferð viðarins (Neil Grant, 2007). Notast var 

við skreytilist á stefni víkingaskipa og var oftast um útskorin dreka höfuð að 

ræða. Þau voru skorin út af sérstökum handverksmönnum og voru hugsuð til að 

vernda skipið og hræða óvini. Talið var að taka ætti niður drekahöfuðið á skipi 
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þegar komið var að ströndum vinveittra þjóða annars áttu landvættir það til að 

reiðast. Víkingar stýrðu skipum sínum eftir ýmsum kennileitum, himintunglum, 

reynslu og ágiskun einnig er talið að þeir hafi notast við sólskífur (Neil Grant, 

2007).  

Skipið Íslendingur er til sýnis á Víkingaheimum þar sem sett hefur verið upp 

sögusýning á þeim afrekum sem víkingar unnu við landafundina miklu. 

Víkingar smíðuðu góð skip og voru langt á undan sinni samtíð. Skip Þeirra 

stóðust flesta storma og óveður og sigldu víkingar um opin höf í allra verðra 

von. Samkvæmt viðtali við Gunnari Marel sem byggði Íslending og sigldi 

honum niður til New York og þaðan til Ríó. eru þetta góð og traust skip og 

menn furða sig á því hvernig víkingar náðu svo góðum árangri í skipasmíðum 

(Gunnar Marel, munnleg heimild 24.apríl 2009). 

 

3.6 Samfélagið 
Það voru engar borgir eða kaupstaðir á tímum víkinga, fólkið átti heima í 

byggðum þar sem eigandinn stærstu jarðanna var höfðinginn og söfnuðust 

saman fjölskyldu hópar um héraðsstjórn. Í stjórnum voru höfðingjarnir efstir, 

næst komu herstjórnarmenn eða jarlar og þar á eftir bændur, kaupmenn og 

húskarlar sem einnig börðust þegar þörf var á og lægstir voru þrælarnir (Neil 

Grant, 2007). Konur voru stór partur af samfélagi víkinga. Þær voru oft 

valdamiklar og jafnrétti var á milli kynjanna. Það má sjá á því að ríkulegustu dys 

sem fundist hafa í fornleifa uppgreftri eru úr gröfum kvenna. Ef til hjúskapar var 

stofnað sinnti konan hlutverkun heima við, börnum og búi. Konur fóru ekki á 

veiðar eða í stríð þær voru sjaldan kaupmenn eða handverksmenn og sáu þær 

algerlega um heimilið þegar mennirnir fóru í ránsferðir eða í stríð (Neil Grant, 

2007). 
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3.6.1 Þing 
Norðurlöndin voru aldrei hluti af rómaveldi hinu forna. Hjá víkingum var ekki 

skrifuð löggjöf og ekkert miðstjórnarvald eins og var við líði hjá Rómverum. Á 

þingi safnaðist fólk saman. 

Stundaði verslun, sagði sögur og 

lagði á ráðin um hjúskap. Þing var 

mikilvægt fyrir víkinga og 

hvarvetna var þingi komið saman 

þar sem þeir settust að (Neil Grant, 

2007). 

Áður en þing var sett voru engin 

lög né reglur til á Íslandi og voru 

því siðvenjur hafðar í hávegum. 

Löggjöfin á víkingatímum var ekki mikil, fáir kunnu að lesa og skrifa. Lög 

mynduðust út frá siðvenjum fyrri tíma, eining ákváðu höfðingjar eða valdir 

menn af alþýðunni lögin. Þing var samkoma frjálsra manna á hverjum stað og 

þingfundur var haldinn einu sinni á ári eða oftar. Þingið starfaði sem réttur og 

jafnaði eða skar út um deilur milli manna og kvað upp dóma fyrir glæpi, 

þjófnaði og morð. Líf manna á víkingatímum var ekki til mikils metið og voru 

mál oft útkljáð með manndrápi eða útlegð. Dómar yfir sakborningum fóru oft 

fram með hlutkesti eða á  þann veg að sakborningurinn var látin bera á sig 

glóandi járn og ef sárin greru fljótt þá talist hann saklaus (Neil Grant, 2007). 

Alþingi Íslands var haldið á Þingvöllum og var landinu stjórnað af þinginu, það 

er talið vera fyrsta þjóðþing í heimi. Þingið starfaði í tvær vikur á hverju sumri 

undir stjórn leiðsögumanns sem kjörinn var í það hlutverk. Fyrstu lög sem skráð 

voru í lögbók Íslendinga Grágás voru skráð veturinn 1117-18 (Neil Grant, 

2007). 

 

 

Mynd 3.6. Alþingi (Nardi,Marco, 2007). 
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3.6.2 Fjölskyldulíf 
Daglegt líf víkinga snérist ekki um stríð, ránsferðir eða vígamenn, það snérist 

um heimilisfólkið. Það voru sterk bönd á milli ættingja og safnaðist fólkið 

saman við eldstæðið til að borða og eiga kvöld saman og segja sögur (Neil 

Grant, 2007). Á heimilum voru foreldrar ömmur afar og aðrir ættingjar og 

stundum þrælar.  

Húsin voru flest gluggalaus þannig að dimmt var innandyra og mikill 

reykjarmökkur. Húsgögnin voru ekki upp á marga fiska, það voru fáeinar kistur 

og flestir sváfu á lágum pöllum sem kallaðir voru setstokkar og lágu meðfram 

veggjum. Eldstæðið var í miðju húsinu og var maturinn soðinn í pottum úr járni 

eða leir og notast var við trédiska eða aska (Neil Grant, 2007). Börn á 

víkingatímum urðu fljótt fullorðin, en um 15 ára aldur voru stúlkur tilbúnar til 

giftingar. Venjulega var samkomulag á milli fjölskyldan brúðhjónanna um 

ráðahag þeirra (Neil Grant, 2007). 

Mikill ungbarnadauði var á þessum tímum, fólk bar út börn sem voru  

óvelkomin eða seldu þau í þrældóm, stundum voru börn sett í fóstur til annara 

ættingja aðalega drengir. Afþreying á þessum tíma var ekki efni sjónvarpsins 

eða tölvuleikir. Skemmtun fannst aðallega í sögusögnum eldra fólks sem sagði 

þeim yngri ættarsögur og ævintýri og bárust þær þannig í munnlegri geymd frá 

einni kynslóð til annarar (Neil Grant, 2007). 

Íþróttir voru stundaðar af miklum eldmóði og lauk oft kappleikum með 

alvarglegum áverkum. Settar voru á svið orustur og glímur, teflt var tafl og 

keppt var í bogafimi þá var barist með sverðum og veiðar fóru fram með hestum 

og hundum. Vikingar héldu húsdýr. Mikilvægust voru nautgripir sem gáfu af sér 

mjólk, kjöt og húðir. Hrossin gáfu af sér kjöt og voru nýtt til ferða. Suðféð var 

líka mikilvægt fyrir víkinganna það gaf af sér ull,  kjöt og stundum mjólk, að 

auki voru einnig svín, geitur og alifuglar algeng húsdýr, sem að gáfu af sér 

ýmsan varning (Neil Grant, 2007).Við þetta má bæta að flestir víkingar áttu 

heima við sjó þar sem skammt var í fiskimiðin og mikið var neytt af fiskmeti á 
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þessum tímum, einnig veiddu þeir fugla, seli og rostunga (Björn Þorsteinsson, 

1983). 

 

3.7 Byggingar víkinga, Hús og heimili 
Langhúsið var heimili víkinga og  var eins langt 

eins og þörf var á,  það fór í raun eftir 

efnisframboði og hve margir voru um nýtingu 

þess, sum hús voru allt að 50 m. löng en aðeins 5 

m. breið. Húsinu var skipt niður í tvo hluta annar 

fyrir fólk og hinn var geymsla og gripahús (Neil 

Grant, 2007). Á mynd 3.7 sést inní eitt langhús 

þar sem að eldstóið er fyrir miðju húsinu og 

hvernig svefnbekkirnir eru upp við veggina. Ekki eru gluggar á húsinu og 

myrkur innan dyra. Víkingar bjuggu innan hring, sett voru upp virki sem áttu að 

vernda fólkið innan þess og innan virkisins var þeirra samfélag (Neil Grant, 

2007). 

 

3.7.1 Sámsstaðir 

Sámsstaðir er bær sem grafinn var upp á Íslandi hann er sýndur er á mynd 3.8. 

Búið var í honum á landnámsöld.  

Aðal bærinn, langhúsið var um 22 m. á 

lengd og 3-5 m. á breidd. Því var aftur 

skipt í tvennt með þykkum torfvegg, í 

stóran eldskála sem var um 14 m. á 

lengd og svo annað minna herbergi eða 

stofu innaf. Útidyr voru á suðuveggnum og lágu þær inn í eldskálann, þar var 

langeldur á miðju gólfi einnig var eldstó vestan við útidyrnar. Með báðum 

hliðarveggjum voru torfbjálkar (1,12 m. á breidd og 23 cm. háir) á þessum 

3.8. Sámsstaðir. A) Eldskáli, B) Stofa, C) Búr, D) Baðstofa 
(Guðmundur Hannesson, 1942). 

Mynd 3.7. Heimilishald víkinga ( Nardi,Marco, 2007).
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bekkjum var sofið. Á milli veggjanna var moldargólf. Þverpallurinn við 

austurgaflinn var 2,5 m. breiður. Í innra herberginu sem var 3 x 6 m. var einnig 

eldstó á miðju gólfi og mjór torfbekkur við norðurvegg. Á bakhlið eldskálans 

voru tvö afhýsi og innan gengt í bæði hýsin annað var búr en hitt baðstofa 

(Guðmundur Hannesson, 1942). 

Baðstofur voru lítil herbergi með bekkjum eða hvílupalli eins og það var kallað. 

Eldstæði var í miðju herberginu þar var grjót hitað og vatni skvett á það, við það 

myndaðist gufa og þar sat fólkið í gufuböðum. Þessi gufuböð voru ákaflega heit 

og klæddist fólkið línklæðum í þau. Eftir þessi böð þvoði fólk sér upp úr vatni. 

Lítil birta var í langhúsum og gluggar voru ekki þekktir í þessum fornu 

húsakynnum en notast var við ljóra. Ljórar voru einföld op á þakinu á mæni eða 

upp við mæni það var  ljósop og reykháfur í senn, notaðir voru hlerar til að 

leggja yfir ljórann (Guðmundur Hannesson, 1942). 

 

3.7.2 Helg hús víkinga 
Víkingar drukku mikið og oft var efnt til veisluhalda þar hittist fjölskyldan og 

sagðar voru sögur og ýmis tíðindi, ákveðin voru hjónabönd, þar voru stunduð 

viðskipti hlustað á tónlist og menn dönsuðu og skemmtu sér, þar urðu oft mikil 

ólæti og árök. Aðallega voru veislur haldnar á þremur megin hátíðum ársins, á 

vori, hausti og um sólstöður að vetri (Neil Grant, 2007). 

Blót er það orð sem oftast notað um trúarathafnir heiðinna manna það er tengt 

blóðugum fórnum. Blót voru haldin til að tilbiðja goðin og guðina. Undirrót 

þeirra var tilbeiðsla og trú á æðri máttarvöld, velgerðir goðanna og nauðsyn þess 

að þóknast guðunum. Blótstaðir voru helgaðir guðunum og notaðir við tilbeiðslu 

þeim til dýrðar. Þekktustu guðir norrænara trúar voru: Óðinn, Þór og Freyr allir 

höfðu þeir mismunandi eiginleika (Ólafur Briem, 1985). 
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3.7.3 Vé 
Vé hefur víðtækasta merkingu þriggja heita. Það er haft um alla blótstaði 

goðanna og jafnvel fleiri helgistaði. Helgi véanna sést best á uppruna orðsins 

sem er skylt gotneska lýsingarorðinu weihs sem þýðir heilagur og íslensku 

sögninni að vígja. Í vénum áttu allir að njóta helgi goðanna. Þar var bannað að 

hafa með ferðis vopn eða eitthvað sem gæti styggt guðina. Sá sem braut helgina 

var “vargur í véum ,, (Ólafur Briem, 1985). 

 

3.7.4 Hof 
Hof var musteri guðanna. Nafnið hof merkir smá hæð eða hóll. Í huga flestra 

okkar merkir það helgistað eða guðshús, og voru miðstöð trúariðkunar áður en 

kristin trú tók yfir. Í Eddukvæðum er alls staðar talað um hof sem helgistaði. 

Fornsöguleg hof voru oftast yfirbyggð vegleg mannvirki og endurspegla það 

besta í byggingarlist hvers tíma (Ólafur Briem, 1985). 

Útbreiðsla hofa á Norðurlöndum er talin hafa verið mikil fyrir Íslandsbyggð. 

Sagnir eru til um að landnámsmenn hafi flutt hofshelgina með sér til Íslands og 

byggt hof allt frá landnámi eins og eftirfarandi dæmi sýna (Ólafur Briem, 1985). 
„Þóroddur hinn gamli var hofgoð í Þrándheimi á Mærini hann tók ofan hof sitt og hafði með 

sér hofsmoldina og súlurnar til Íslands.  Það sama gerði Þórólfur Mostrarskeggur hann tók 

ofan hofið og hafði með sér flesta viðu þá er höfðu verið í hofinu og svo moldina undan 

stallanum, þar sem Þór hafði setið.” (Ólafur Briem, 1985  bls.147 ). 

Þessa frásögn er að finna í Eyrbyggju og er hún talin vera helsta heimild um hof 

á Íslandi til forna. Í landnámu og Íslendingasögum eru miklar heimildir um 

menn, er reistu hof við bæi sína. Flestir víkingar höfðu ekki efni á því að reisa 

hof og urðu þeir því að sækja blót til þeirra sem höfðu á því efni, við það 

myndaðist nokkurs skonar sókn í kring um hofin. Sennilega þurfti almenningur 

að greiða tolla fyrir aðgang s.b. frásögn í Eyrbryggju þar segir að svokallaðir 

hoftollar hafi sennilega verið settir á um árið 930 (Ólafur Briem, 1985).  
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3.7.5  Hof byggingarlist  
Hof voru langhús sem voru einföld að gerð. Þau voru byggð úr torfi og grjóti. 

Hofið á Hofstöðum sem sýnt er á mynd 3.9.var þannig gert: Veggir voru 

bogadregnir um 1,5 -2 m. að 

þykkt með timburgafli á 

suðrenda.  Megin hluti hússins 

var veislusalur 36 x 5,8 - 8,25 m 

. að innan en við            enda norðurhluta 

hússins var goðahúsið með bogadregnum gafli og útidyrum á vesturhlið en 

dyrnar inn í veislusalinn voru á austurhlið (Ólafur Briem, 1985). Milliveggur á 

milli veislusalarinn og goðahúss hefur líklega verið bálkur einn. Þaðan mátti sjá 

yfir í goðahúsið, þar stóðu goðin á stöllum. Tvö landeldsstæði lágu eftir  miðju 

gólfinu og milli þeirra voru hlóðir. Meðfram veggjum voru bekkir hlaðnir úr 

torfi og grjóti þar voru sæti fyrir 140 menn (Guðmundur Hannesson, 1942). 

 

3.7.6 Hörgar 
Heimildir eru tvísagna um hvers konar fyrirbæri Hörgar eða Hörgur hafi verið til 

forna, bæði hús og grjóthleðslur er nefnt í heimildum, enn fremur getur hörgur 

merkt grjótarhóll eða hæð (Ólafur Briem, 1985). Í Íslenskum fornritum merkir 

það einhverskonar blótstað og oftast eru það hús eða helgistaðir undir berum 

himni gjarnan hlaðnir grjótveggir. Því hefur verið haldið fram að hörgar hafi 

verið musteri sem helguð voru gyðjum og er bent á að Snorri lét þau orð falla að 

æsi gerði annan sal, það var hörgur, sem gyðjurnar áttu og var hann allfagurt 

hús. Það kölluðu menn Vingólf (Ólafur Briem, 1985). 

 

 

 

 

3.9. Hofið á Hofssstöðum í Laxárdal  A) Goðahús,  B) 
Veislusalur, S) Seiðir (D. Brunn, 1942). 
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4 Saga og þjóðsögur  
Fyrstu frásagnir af byggð á Suðurnesjum eru af höfðingjum sem gáfu ekki bara 

jarðir heldur heila landshluta án þess að hugsa sig tvisvar um.   

 

4.1 Steinunn gamla og kápan 
Steinunn gamla landnámskona frændkona Ingólfs Arnarssonar varð ekkja eftir 

víking á Bretlandseyjum. Hún leitaði aðstoðar Ingólfs og bauð hann henni til 

eignar Rosmhvalanes en Steinunn var lítt hrifin af Reykjavíkurvaldinu og neitaði 

að þiggja Reykjanesið að gjöf til að ekki væri hægt að ganga á eftir 

endurgjöldum þegar illa stæði á. Dró hún þá upp enskan köflóttan ullarfrakka 

svo kallaða Heklu. Heklan var dýr tískukápa og  Steinunn sagði Ingólfi 

Arnarsyni frænda sínum að hún vildi kaupa Rosmhvalanes fyrir utan 

Hvassahraun fyrir þessa ágætu kápu, fékk hún þá í þessum kaupum 

Vatnsleysuströnd, Njarðvíkurnar báðar, Keflavík, allt landið undir 

Keflavíkurflugvelli og Miðneshreppa. Þetta munu hafa verið meðal þekktustu 

jarðkaupa á Íslandi (Björn Þorsteinsson, 1983). 

Síðan þá hefur ekki verið erfitt að troða landareignum á Suðurnesjum upp á fólk. 

Talið er að Steinunn hafi búið við Bæjarsker og er það ef til vill elsta höfuðból 

Suðurnesja. Væntanlega hefur Steinunn stundað þar útgerð af kappi, en 

Bæjarskerseyrin þótti lengi ein besta veiðistöð Suðurnesja (Björn Þorsteinsson, 

1983). 
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4.2 Gálgar 
Gálgar nefnast tveir háir klettar við Sveitafélagið Garð á milli þeirra er 

nokkurra faðma breitt sund sem ævagamlar sagnir herma að sakamenn hafi verið 

hengdir í. Ef þetta á við rök að 

styðjast, má gera ráð fyrir að á 

næstu grösum hafi verið 

héraðsþing til forna ( Jón 

Böðvarsson, 1988). Að 

Hafurbjarnarstöðum hefur verið 

          bær allt frá 

landnámsöld. Þar fannst árið 1868 kumlateigur úr heiðni sem telja verður einn 

merkasta fornleifafund Íslandssögunnar, en dr. Kristján Eldjárn lauk 

rannsóknum á honum  árið 1947. Í teignum voru bein sjö eða átta manna auk 

ýmissa gripa ( Jón Böðvarsson, 1988). Heillegasta beinagrindin en hún sést hér á 

mynd 3.10. er varðveitt í glerkassa á Þjóðminjasafni Íslands ( Jón Böðvarsson, 

1988). 

  

4.3 Molda- Gnúpur 
Sagan segir að landnámsmenn hafi komið til Grindavíkur í kringum árið 934. 

Landnámsmenn þeir voru tveir. Þeir hétu Molda-Gnúpur Hrólfsson sem nam 

Grindavík og Þórir haustmyrkur Vígbjóðsson sem nam Selvog og Krýsuvík.  

Molda- Gnúpur seldi mörgum mönnum af landnámi sínu, og gerðist þar 

fjölbyggt, áður en jarðeldur rann þar ofan, en þá flýðu þeir vestur til 

Höfðabrekku og gerðu þar tjaldbúðir að Tjaldavöllum. En Vémundur, sonur 

Sigmundar Kleykis, leyfði þeim ekki þá vist. Þá fóru þeir í Hrossagarð og gerðu 

þar skála og sátu þar um veturinn, og gerðist þar ófriður með þeim og vígafar. 

En um vorið eftir fóru þeir Molda-Gnúpur vestur í Grindavík og settust að þar en 

Mynd 4.1. Konukuml frá Hafurbjarnastöðum á Miðnesi (Ingvi Þorsteinsson 1998).
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áttu þeir fátt sauðfé. Synir Molda-Gnúps, Björn og Gnúpur, Þorsteinn hrungnir 

og Þórður leggjaldi voru þá fullvaxta. Björn dreymdi um nótt, að bergbúi kæmi 

að honum og bauð að gera félag við hann, en hann þóttist játa því. Eftir það kom 

hafur til geita hans, og fjölgaði fé hans fljótt, eftir það varð hann fljótt 

vellauðugur, síðan var hann Hafur-Björn kallaður. Það sáu ófreskir menn, að 

landvættir allir fylgdu Hafur- Birni til þings, en þeim Þorsteini og Þórði til veiða 

og fiskjar (Björn Þorsteinsson, 1983).  

 

4.4 Ögmundarhraun 
Ögmundarhraun er hraunbreiða fyrir vestan Krýsuvík, suður af Núpshlíðarhálsi 

(Vesturhálsi). Vestasti hluti þeirrar hraunbreiðu, sem á uppdráttum er nefnt 

Ögmundarhraun er þó af öðrum toga spunnið, það nær vestur undir Ísólfsskála. 

Ögmundarhraun er runnið frá norðurhluta gígaraðar austan Núpshlíðarhálsi og 

hefur meginhraunflóðið fallið Latafjalls og Krýsuvíkur- Mælifells megin og allt 

suður í sjó og langleiðina austur undir Krýsuvíkurberg. Áður en hraunið var rutt 

og fara þurfti til Njarðvíkur eða Keflavíkur varð að fara vestur yfir hálsa fyrir 

endann á uppkomu hraunsins sem var löng leið. Er þá sögu að segja af bónda 

nokkrum í Njarðvík er átti dóttur. Hennar bað lausingi nokkur er Ögmundur hét, 

tröllmenni að stærð og kröftum. Bóndi vildi ekki gifta dóttur sína fúlmenni 

þessu en treysti sér ekki til að standa á móti honum. Tekur hann því á það ráð að 

lofa honum stúlkunni ef hann vildi vinna það til hennar að gera færan veg yfir 

hraunið, þar sem beinn yrði vegur til Suðurnesja. Þetta verk tókst hann á hendur, 

framkvæmdi og gerði það vel. Hann lagðist til svefns austan til við hraunbrúnina 

að verki loknu og ætlaði hann að sofna vært smá stund en bóndi lá þar í leyni 

ofan í hraungjótu og drap hann Ögmund sofandi. Þar er Ögmundur dysjaður er 

hraunið síðan við hann kennt og kallað Ögmundarhraun (Magnús Grímsson, 

1935-9). 
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4.5  Herdís og Krýsa – þjóðsaga                                                                          
Þórir haustmyrkur nam Selvog og Krýsuvík. Það hefur verið seint á 

landnámstíð, því fjölbyggt hefur verið orðið syðra. Sagan segir að fátækt fólk 

hafi flakkað í Selvog, bæði utan með sjó og sunnan yfir fjall til að leita sér 

landsvæðis. Það þótti Þóri illt og setti því grindarhlið læst í Grindaskarð, en 

annað í skarð það sem farið er úr Grindavík upp á Siglubergsháls. Af þessu eru 

örnefnin dregin: Grindaskarð og Grindavík. Getgátur eru um að  Krýsa og 

Herdís hafi verið dætur Þóris haustmyrkurs. Krýsa bjó í Krýsuvík, en Herdís á 

Herdísarvík. Þær deildu um landamerki sín á milli. Vildi Krýsa eiga Geitahlíð 

alla en Herdís vildi eiga landið út að Deildarhálsi. Hann er nokkuð vestar og 

liggur undir miðri Geitahlíð. Þar hittust þær systur og deildu hart þær lögðu á 

ráðin gegn hvorri annari og settu álög á landsvæðin. Það hafði verið mikil veiði í 

Kleifarvatni í Krýsuvíkurlandi og  Herdís mælti svo um að allur silungur í 

Kleifarvatni skyldi verða óætur loðsilungur. Í tjörninni í Herdísarvík var 

stararflóð og silungapollur í miðjunni. Þá lagði Krýsa það á að tjörnin í 

Herdísarvík skyldi éta sig út og eyða úr sér störinni og brjóta bæinn, og allur 

silungur skyldi verða að hornsílum. Það skyldi og fylgja að tvær skipshafnir 

skyldu í henni drukkna. Þetta gekk allt eftir. Bærinn Herdísarvík stóð áður undir 

Búrkletti, en tjörnin gróf undan honum grunninn svo hann varð að flytja úr stað. 

Einn vetur sem oftar var tjörnin ísilögð, þá komu sjómenn frá tveim skipum og 

gengu tjörnina, ísinn brast og allir drukknuðu. Enn er varasamt að ganga tjörnina 

þó hún sé ísilögð. Sýslusteinarklettar sem kenndir eru við Krýsu og Herdísi og 

talið er að þar sé dys þeirra, þeir eru einnig kallaðir kerling (Magnús Grímsson, 

1935-9).



 

 27

5. Greiningar 

5.1 Sjónlínu og útsýnispunkta greining 
  

Á grænu myndinni sést yfir 
svæðið frá punkti 1 þar sést 
húsið sem geymir Íslending. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á gulu myndinni sést vel yfir 
tjörnina þar sem strandsvæðið 
mun vera. Þar eru manir í 
bakgrunni sem veita skjól og 
þar til hliðar eru Víkingaheimar. 
Frá punkti 2 má sjá sjónlínur frá 
suðri. 
 
 
 
 
Á bláu myndinni sést svæðið 
suður af tjörninni. Þar eru manir 
sem loka svæðið af í suður og 
austur. Í norður tekur tjörnin 
við. 
Frá punkti 3 má sjá sjónlínur  
frá norðri. 
 
 
 
 
Hér er útsýni frá sama punkti í 
austur. Þar handan mananna eru 
Innri Njarðvíkur. Eins og sést á 
þessum myndum er svæðið flatt  
en einangarað með mönum. 
Frá punkti 1 má sjá sjónlínur frá 
austri. 

Mynd 5.2 - 5.5 Greingarsvæðið. Eyrún (2009). 
Mynd 5.1.  Greiningamynd útsýnis punktar. Eyrún og infrapath.is 
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5.2 Heilda og veðurgreining 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.7 - 5.10. Greingarsvæðið. Eyrún 
(2009). 

Mynd 5.6. greiningarmynd heildir  Eyrún og infrapath.is 

Á svæðinu er norð og norð 
austanátt ríkjandi. 
Sunnanáttin er öllu mildari 
en með henni fylgir oft 
rigning en sól með 
norðanáttinni. 
Sólargangurinn sést vel hér 
á meðfylgjandi mynd þar 
sem bjartasti liturinn sýnir 
sólina þegar hún er hæst á 
lofti (Veðurstofan 2008).  
 
 
 
Á yfirlitsmyndinni er 
svæðinu skipt í heildir 
svæðin eru svo sýnd á 
myndum hér til hliðar.  
Græna svæðið er aðalsvæðið 
Appelsínugula er svæði sem 
að gæti verið notað fyrir 
útivistarsvæði þar má nýta 
skjólið frá hólunun og 
gróðursetja tré til að skýla 
enn betur . 
Blásvæðið er tjörnin þar er 
möguleiki að vinna frekar 
með svæðið til að gefa því 
frekara útivistargildi. 
Rauðasvæðið væri hægt að 
nýta í einhverskonar minnis 
merki.  
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6. Hönnunarhugmynd  
Hér verður farið frekar yfir markmið og niðurstöður hönnunarinnar. 

Söguspjöld, hönnun, módel af svæðinu og sneiðing.  
 

6.1 Forsendur hönnunar 
Í Innri Njarðvík á Suðurnesjunum er verið að byggja stórt hús, 

Víkingaheima sem á að geyma víkingaskipið Íslending. Möguleiki er að 

gera víkingagarð þar fyrir utan því í dag eru takmörkuð not á svæðinu. 

Útivistarsvæðið í dag er að mestu mói og mýrlendi. Með miklu og 

fjölbreytilegu fuglalífi. Göngustígakerfi liggur í gegnum útivistarsvæðið. 

Það er umlukið byggð í austri og suðri en sjó í norðri og vestri. Með 

fyrirhuguðum framkvæmdum gefst sá möguleiki, á að nýta svæðið fyrir 

bæjarbúa sem og ferðamenn. 

 
6.2 Markmið hönnunar 
Að hanna víkingagarð sem er eins náttúrulegur og sannur umhverfinu og 

mögulegast er. Að hanna garð sem er ekki ævintýragarður heldur garður 

sem sýnir rétta mynd af þjóðfélaginu eins og það var fyrr á öldum. 

Fléttaðar eru saman hefðir og líferni víkinga og víkingasögur af svæðinu í 

sögustíg. Þannig gefst möguleiki á að hanna heilsteypt svæði. Markmiðið 

með því er að laða að sem flesta ferða og heimamenn á svæði, kynna 

þeim sögu okkar og arfleið. 

Með þessu móti verður hægt er að nota garðinn sem miðstöð kynninga á 

víkingum, líferni þeirra og ævintýrum.  
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6.3 Hugmyndin  

Samkvæmt greiningum var svæðinu skipt niður í 4 heildir. Tjörnin var 

sameinuð aðalsvæðinu til að búa til betra flæði milli svæða. Skipulagður 

var söguhringur með átta spjöldum til að segja sögu svæðisins. Á 

aðalsvæðinu er hringur og innan hringsins eru fjögur hólf og miðja. Í 

hólfunum eru svæðin sem skipulögð hafa verið undir byggingalist, 

húsdýrahald, þing og leiksvæði. Þar af eru opið svæði, skipasmíðar, 

söluskálar, tjörnin, Bálför og Laufið . Manir umkringja svæðið og gefa 

því gott skjól frá norðanáttinni en með sáningu trjáa væri hægt að gera 

enn betur. Á svæðinu er mói og reynt verður að halda honum eins vel og 

hægt til að halda í þennan villta gróður sem er svo náttúrulegur.        

Söguspjöldin eru átta og segja frá: þjóðsögum, samfélagi víkinga, 

langhúsum, hofum, skipum, þingi, húsdýrum og sögum af svæðinu. 
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6.3.1 Hringurinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Á alaðsvæðinu eru fjögur hólf og miðjan. Í þessum hólfum er skipulagt 

að byggja langhús af tveim stærðum og tvö hof sem sýnd eru í ritgerðinni. 

Þá er eitt hólfið ætlað undir húsbýrahald. Annað hólf skipulagt fyrir 

leiksvæði þar sem að setja  leiktæki sem endurspegla þetta tímabil. Í 

miðjunni er þingið þar er skipulagt svið sem að á að líkja eftir þingi 

víkinganna þar væri einnig hægt að vera með sýningar og fyrirlestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 6.1 Hringurinn  á aðalsvæðinu (Eyrún, 2009). 

Mynd 6.3 Yfirlitsmynd (Eyrún, 2009). 
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6.3.2. Bálför 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á bak við Víkingaheima nyrst á kortinu er tangi sem kallaður er Bálför. 

Hann má nýta undir minnismerki um Leif Eiríksson. Þá væri hægt að 

sýna þar vegalengdirnar sem víkingarnir fóru á skipum sínum. Þar væri 

einnig hægt að sýna útfarir víkinga.

Mynd 6.4 Bálför (Eyrún, 2009). 

Mynd 6.5 Yfirlitsmynd (Eyrún, 2009). 
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6.3.3 Laufið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laufið er syðst á kortinu. Það er tjaldsvæði á því svæði er salernisaðstaða, 

útigrill og aðstaða fyrir stóra húsbíla. Þetta svæði er ætlað fyrir ferðamenn 

á suðurnesjum sem og ferðmenn sem koma hingað á víkingahátíðir. Það 

er stór hópur fólks sem leggur leið sína til Íslands ár hvert til að taka þá í 

þannig hátíðum og klæðast fullum skrúða.  

Mynd 6.6 Laufið tjaldsvæði (Eyrún, 2009). 

Mynd 6.7 Yfirlitsmynd (Eyrún, 2009). 
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6.3.4 Skipasmíði og söluskálar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Í Víkingaheimum er sögusýning um Leif Eiríksson er og Íslendingur er 

geymdur þar. Þar fyrir utan er skipulagt svæði fyrir skipasmíðar. Þar er 

hægt að hafa lítil módel af víkingaskipum og bygging stærri skipa 

möguleg. Á svæðið þar við hlið á að setja söluskála þar sem hægt er að 

kaupa veitingar og minjagripi. 

Mynd 6.8 Skipasmíði og söluskálar (Eyrún, 2009). 

Mynd 6.9 Yfirlitsmynd  (Eyrún, 2009). 
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6.3.5 Ylströndin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á svæðið við tjörnin er skipulögð ylströnd þar er möguleiki á böðum og á 

þetta að endurspegla heituböðin sem víkingarnir tóku. Þessi partur af 

garðinum mun auka útivistargildi garðsins til muna og fá heimamenn í 

auknu mæli á svæðið. 

Mynd 6.10 Ylströndin (Eyrún, 2009). 

 Mynd 6.11 Yfirlitsmynd  (Eyrún, 2009). 
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6.3.6 Bílastæði og aðkoma 

 

 

Bílastæði eru skipulögð austan megin við svæðið það er til að eyðileggja 

ekki flæðið innan svæðisins. Þar er gert ráð fyrir bílastæðum fyrir 

einkabíla og rútur. Fyrir framan Víkingaheima eru einnig bílastæði fyrir 

fatlaða.  

Mynd 6.12 Bílastæði og aðkoma að Víkingaheimum (Eyrún, 2009). 

Mynd 6.13 Yfirlitsmynd  (Eyrún, 2009). 
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6.3.7 Opið svæði 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opið svæði er skipulagt til að hægt sé að halda víkingaleika. Þar má sýna íþróttir 

víkinga þeir stunduðu þær af miklum eldmóði og lauk oft kappleikum með 

alvarglegum áverkum. Setja má á svið orustur með sverðum og glímu. Þar væri 

hægt er að keppa í bogafimi og sýna hvernig veiðar fóru fram með hestum og 

hundum.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.14 Opið svæði til sýninga og leikja (Eyrún, 2009). 

Mynd 6.15 Yfirlitsmynd  (Eyrún, 2009). 
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6.4  Módel og sneiðing 

Myndir 6.12- 6.14 yfirlitsmyndir (Eyrún, 2009).  

 Myndir 6.15- 6.17 yfirlitsmyndir (Eyrún, 2009).  
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Víkingaheimar sögustígur

Heidarmynd.        Eyrún Helga Ævarsdóttir 
 
Mkv. 1:2000         Dags.  04.05.2009 

Spjald. 1                                                                     
Segir frá frábæru afrekum víking í skipasmíðum.   

Spjöld. 2 og 3  
Tvö spjöld um byggingarlist annað um langhús og 
hitt um hof.   
 
Spjald. 4 
Segir frá hvaða dýr víkingar fluttu með sér og til 
hvaða nota þau voru. 
 

Spjald. 5 

Segir frá Gálgum hér á suðurnesjum Steinunni 

gömlu sem var landnámskona og keypti 

Rosmhvalanes og Hafurbjarnastöðum en þar fannst 

kumlateigur  

 

Spjald. 6 

Fjallar um samfélagið. Hvaða stöðu konur hefðu 

hvað var gert og hvernig fjölskylduböndin, 

samskipti og leiki.  

 

Spjald. 7  

Er Þjóðsöguspjald sem á að hafa  

gerst hér á suðurnesjum.  

Það fjallar um Krýsu og Herdísi  

sem Krýsuvík og Herdísarvík eru  

nefndar eftir.  

 

Spjald. 8 

Segir frá þinghöldum víkinga  

og hvernig þau voru og til hvers  

þau voru haldin. 

6.5 Hönnun 
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Spjald 1 

 

Skipasmíðar 

Víkningar smíðuðu skipin úr eik eða furu,
byrjað var að leggja kjölinn og síðan að festa á báða 
enda og sveigja stólpa úr heilu tré fyrir stefni og skut.  
Byrðingur var gerður úr borðum sem sköruðust hvert á
annað og fest voru með járnnöglum.  Til að gera skipssúðina 
vatnsþétta notuðu menn ull eða annað dýrahár og tjöru.  
Beygðir plankar voru gerðir út trjám sem höfðu náttúrulega 
sveigju því annars var hætta á að viðurinn klofnaði.  
Skipasmíðamennirnir notuðust helst við hamra, axir og 
skaraxir sem notaðar voru til að sníða af ójöfnur og slétta 
áferð viðarins. (Neil Grant, 2007).

Notast var við skreytilist á stefni víkingaskipa var þar 
oftast um útskorin dreka höfuð að ræða.  Þau voru skorin 
út af sérstökum handverksmönnum og voru hugsuð til að 
vernda skipið og hræða óvini þeirra.  Talið var að taka 
ætti niður drekahöfuðið á skipi þegar komið var að 
ströndum vinveittra þjóða annars áttu landvættir það til 
að reiðast. (Neil Grant, 2007).

Langskipin voru löng og mjó herskip, 
grunnrist svo að auðvelt var að sigla 
þeim um grynningar.  Þau gátu náð 10 
hnúta hraða eða 20 km á klukkustund. 
Víkingar voru snjallir sæfarar og 
mikilvægasti hluti af þeirra lífi var 
skipasmíði.
Knerrir voru flutningaskip sem 
víkingar notuðu  við meðal annars 
við búferlaflutninga yfir Atlandshafið. 
Þeir voru breiðari og með hærri 
byrðing en langskipin. (Neil Grant, 
2007) .

Skreytilist á stefni vík ingaskipa

Skreytilist á stefni víkingaskipa
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Spjald 2 

Sámsstaðir A) Eldskáli, B) Stofa, C) Búr, D) 
Baðstofa

Langhús

Langhúsið var heimili víkinga og  
var eins langt eins og þörf var á,  
það fór í raun eftir efnisframboði og 
hve margir voru um nýtingu þess, 
sum hús voru allt að 50 m. löng en 
aðeins 5 m. breið. Húsinu var skipt 
niður í tvo hluta annar fyrir fólk og 
hinn var geymsla og gripahús. (Neil
Grant, 2007)
Gott dæmi er bær sem grafinn var upp á
Íslandi og hét Sámsstaðir. Búið var í
honum á landnámsöld.
Aðal bærinn, langhúsið var um 22 m. 
á lengd og 3-5 m. á breidd.  
Því var aftur skipt í tvennt með þykkum 
torfvegg í stóran eldskála sem var um 14 
m. á lengd og svo annað minna herbergi 
eða stofu innaf. Útidyr voru á
suðuveggnum og lágu þær inn í
eldskálann þar var langeldur á miðju 
gólfi. Á bakhlið eldskálans voru
tvö afhýsi og 
innangengt í bæði hýsin 
annað var búr en hitt 
baðstofa. (Guðmundur 
Hannesson, 1942).

Sámsstaðir A) Eldskáli, B)  Stofa, C) Búr, D) Baðstofa 
(Guðmundur Hannesson, 1942).

Heimilishald víkinga. ( Nardi,Marco, 2007)
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Spjald 3 

Hof var musteri guðanna. Útbreiðsla hofa 
á Norðurlöndum er talin hafa verið mikil 
fyrir Íslandsbyggð.  Sagnir eru til um að 
landnámsmenn hafi flutt hofshelgina með 
sér til Íslands og byggt hof allt frá landnámi 
eins og eftirfarandi dæmi sýna (Guðmundur 
Hannesson, 1942)

Hof 

Víkingar drukku mikið og oft var efnt 
til veisluhalda það hittist fjölskyldan 
og sagðar voru sögur og ýmis 
tíðindi, ákveðin voru hjónabönd, þar 
voru stunduð viðskipti hlustað á
tónlist og menn dönsuðu og 
skemmtu sér, þar urðu oft mikil ólæti 
og árök. Blót voru haldin til að 
tilbiðja goðin og  guðina (Guðmundur 
Hannesson, 1942)

Hofið á Hofssstöðum í Laxárdal A) Goðahús,  B) 
Veislusalur, S) Seiðir (Guðmundur Hannesson, 
1942)

Hof voru langhús sem voru einföld að gerð þau voru byggð úr torfi og 
grjóti. Hofið á Hofstöðum var þannig gert: Veggir voru bogadregnir um 1,5 
-2 m. að þykkt  með timburgafli á suðrenda. Megin hluti hússins var 
veislusalur 36 x 5,8 - 8,25 m. að innan en við enda norðurhluta hússins var 
goðahúsið með bogadregnum gafli og útidyrum á vesturhlið en dyrnar inn í
veislusalinn voru á austurhlið. Milliveggur á milli veislusalarinn og 
goðahúss hefur líklega verið bálkur einn.  Þaðan mátti sjá yfir í goðahúsið, 
þar stóðu goðin á stöllum. Tvö landeldsstæði lágu eftir  miðju gólfinu og 
milli þeirra voru hlóðir.  Meðfram veggjum voru bekkir hlaðnir úr torfi og 
grjóti þar voru sæti fyrir 140 menn (Guðmundur Hannesson, 1942).
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Spjald 4 

Húsdýr 

Við landnám Íslands þurftu 
landnámsmenn að flytja með sér mat, 
húsdýr og húsbúnað sem ekki var til              
staðar á Íslandi. (Björn Þorsteinsson, 
1983) Innnesin þóttu gott land til 
landnáms, þar var nokkuð mikið 
undirlendi og akurlönd svo hægt var að 
rækta bygg og brugga öl, laxár, 
veiðivötn, selir og mikill fiskur upp við 
landsteinana, fuglabjörg voru ekki langt 
undan, heitar laugar og beitilandið á
Reykjanesinu brást aldrei.
(Björn Þorsteinsson, 1983)
Bjart var í birkiskógum Íslands og 
sauðfénaður blómstraði.  Á fyrstu öldum 
byggðar við Faxaflóa var akuryrkja 
líklega jafn mikilvæg og kvikfjárrækt. Á
Reykjanesinu voru hin lágu nes sem 
auðvelt var að brjóta til ræktunar og það 
freistaði landnámsmanna. (Björn 
Þorsteinsson, 1983)

Vikingar héldu húsdýr. Mikilvægust voru nautgripir sem gáfu af sér mjólk, kjöt 
og húðir.  Hrossin gáfu af sér kjöt og voru nýtt til ferða.  Suðféð var líka 
mikilvægt fyrir víkinganna það gaf af sér ull,  kjöt og stundum mjólk, 
landnámsmenn áttu mikið af sauðfé og stækkaði stofninn stöðugt vegna góðra 
skilyrða. Víkingar héldu líka svín, geitur og alifuglar sem þóttu algeng húsdýr og 
gáfu af sér ýmsan varning. (Neil Grant, 2007)
Við þetta má bæta að flestir víkingar áttu heima við sjó þar sem skammt var í
fiskimiðin og mikið var neytt af fiskmeti á þessum tímum, einnig veiddu þeir 
fugla, seli og rostunga. (Neil Grant, 2007)

Algengustu húsdýr Íslendinga
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Spjald 5 

 

 

Saga Suðurnesja 

Steinunn gamla landnámskona frændkona Ingólfs Arnarssonar varð ekkja eftir 
víking á Bretlandseyjum. Hún leitaði aðstoðar Ingólfs og bauð hann henni til 
eignar Rosmhvalanes en Steinunn var lítt hrifin af Reykjavíkurvaldinu og neitaði 
að þiggja Reykjanesið að gjöf.  Dró hún þá upp enskan köflóttan ullarfrakka svo 
kallaða Heklu. Steinunn sagði Ingólfi Arnarsyni frænda sínum að hún vildi kaupa 
Rosmhvalanes fyrir utan Hvassahraun fyrir þessa ágætu kápu, fékk hún þá í
þessum kaupum Vatnsleysuströnd, Njarðvíkurnar báðar, Keflavík, allt landið 
undir Keflavíkurflugvelli og Miðneshreppa.  Þetta munu hafa verið meðal 
þekktustu jarðkaupa á Íslandi. Talið er að Steinunn hafi búið við Bæjarsker og er 
það ef til vill elsta höfuðból Suðurnesja. Væntanlega hefur Steinunn stundað þar 
útgerð af kappi, en Bæjarskerseyrin þótti lengi ein besta veiðistöð Suðurnesja.
(Björn Þorste insson, 1983)

Gálgar nefnast tveir háir klettar við 
Sveitafélagið Garð á milli þeirra er 
nokkurra faðma breitt sund sem 
ævagamlar sagnir herma að sakamenn 
hafi verið hengdir í. Ef þetta á við rök að 
styðjast, má gera ráð fyrir að á næstu 
grösum hafi verið héraðsþing til forna. 
(Jón Böðvarsson, 1988)

Að Hafurbjarnarstöðum hefur verið 
bær allt frá landnámsöld. Þar fannst 
árið 1868 kumlateigur úr heiðni sem 
telja verður einn merkasta 
fornleifafund Íslandssögunnar, en dr. 
Kristján Eldjárn lauk rannsóknum á
honum árið 1947. Í teignum voru bein 
sjö eða átta manna auk ýmissa gripa. 
Heillegasta beinagrindin er varðveitt í
glerkassa á Þjóðminjasafni Íslands 
eins og margir munu kannast við.
(Jón Böðvarsson, 1988)

Gálgar við GarðKonukuml frá Hafurbjarnastöðum á Miðnesi 
(Ingvi Þorste insson 1998).
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Spjald 6 

 

 

 

Daglegt líf víkinga snérist ekki um stríð, 
ránsferðir eða vígamenn, það snérist 
um heimilisfólkið. Það voru sterk bönd 
á milli ættingja og safnaðist fólkið saman 
við eldstæðið til að borða og eiga kvöld 
saman og segja sögur.  Á heimilum voru
foreldrar ömmur afar og aðrir ættingjar
og stundum þrælar. Börn á víkingatímum 
urðu fljótt fullorðin, en um 15 ára aldur voru 
stúlkur tilbúnar til giftingar. Venjulega var 
samkomulag á milli fjölskyldan 
brúðhjónanna um ráðahag þeirra (Neil
Grant, 2007).

Konur voru stór partur af samfélagi víkinga.  Þær voru oft valdamiklar og jafnrétti var á milli 
kynjanna.  Það má sjá á því að ríkulegustu dys sem fundist hafa í fornleifa uppgreftri eru úr gröfum 
kvenna. Ef til hjúskapar var stofnað sinnti konan hlutverkun heima við, börnum og búi. Konur fóru 
ekki á veiðar eða í stríð þær voru sjaldan kaupmenn eða handverksmenn og sáu þær algerlega um
heimilið þegar mennirnir fóru í ránsferðir eða í stríð (Neil Grant, 2007).

Íþróttir voru stundaðar 
af miklum eldmóði og 
lauk oft kappleikum með 
alvarglegum áverkum. 
Settar voru á svið 
orustur og glímur, teflt 
var tafl og keppt var í
bogafimi þá var barist 
með sverðum og veiðar 
fóru fram með hestum 
og hundum (Neil Grant, 
2007).

Samfélagið

Víkingafjö lskylda

Bogfimi var keppniíþrótt hjá víkingum
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Spjald 7 

 

Þórir haustmyrkur nam Selvog og Krýsuvík. Það 
hefur verið seint á landnámstíð, því fjölbyggt 
hefur verið orðið syðra. Sagan segir að fátækt 
fólk hafi flakkað í Selvog, bæði utan með sjó og 
sunnan yfir fjall til að leita sér landsvæðis. Það 
þótti Þóri illt og setti því grindarhlið læst í
Grindaskarð, en annað í skarð það sem farið er 
úr Grindavík upp á Siglubergsháls. Af þessu eru 
örnefnin dregin: Grindaskarð og Grindavík.  
Getgátur eru um að  Krýsa og Herdís hafi verið 
dætur Þóris haustmyrkurs. Krýsa bjó í Krýsuvík, 
en Herdís á Herdísarvík. Þær deildu um 
landamerki sín á milli. Vildi Krýsa eiga Geitahlíð 
alla en Herdís vildi eiga landið út að 
Deildarhálsi. Hann er nokkuð vestar og liggur 
undir miðri Geitahlíð. Þar hittust þær systur og 
deildu hart þær lögðu á ráðin gegn hvorri annari 
og settu álög á landsvæðin. Það hafði verið 
mikil veiði í Kleifarvatni í Krýsuvíkurlandi og  
Herdís mælti svo um að allur silungur í
Kleifarvatni skyldi verða óætur loðsilungur. Í
tjörninni í Herdísarvík var stararflóð og 
silungapollur í miðjunni. Þá lagði Krýsa það á að 
tjörnin í Herdísarvík skyldi éta sig út og eyða úr 
sér störinni og brjóta bæinn, og allur silungur 
skyldi verða að hornsílum. Það skyldi og fylgja 
að tvær skipshafnir skyldu í henni drukkna. 
Þetta gekk allt eftir. Bærinn Herdísarvík stóð 
áður undir Búrkletti, en tjörnin gróf undan 
honum grunninn svo hann varð að flytja úr stað. 
Einn vetur sem oftar var tjörnin ísilögð, þá komu 
sjómenn frá tveim skipum og gengu tjörnina, 
ísinn brast og allir drukknuðu. Enn er varasamt 
að ganga tjörnina þó hún sé ísilögð. 
Sýslusteinar eru klettar sem kenndir eru við 
Krýsu og Herdísi og talið er að þar sé dys 
þeirra, þeir eru einnig kallaðir kerlingar.(Magnús 
Grímsson, 1935-9).

Þjóðsaga af Suðurnesjum 

Krýsuvík
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Spjald 8 

Norðurlöndin voru aldrei hluti af 
rómaveldi hinu forna. Víkingar 
höfðu ekki skrifaða löggjöf og 
ekkert miðstjórnarvald eins og 
var við líði hjá Rómverum.
Áður en þing var sett voru því
siðvenjur hafðar í hávegum og 
mynduðust lög oft út frá
siðvenjum fyrri tíma, eining 
ákváðu höfðingjar eða valdir 
menn af alþýðunni lögin.  
Eigandinn stærstu jarðanna var 
höfðinginn og fjölskyldu hópar 
mynduðu héraðsstjórn (Neil
Grant, 2007).

Þing var mikilvægt fyrir víkinga (Neil Grant, 2007).

Þing var samkoma frjálsra manna 
á hverjum stað og þingfundur var 
haldinn einu sinni á ári eða oftar.  
Þingið starfaði sem réttur og 
jafnaði eða skar út um deilur milli 
manna og kvað upp dóma fyrir 
glæpi, þjófnaði og morð. 
Alþingi Íslands var haldið á
Þingvöllum og var landinu 
stjórnað af þinginu, það er talið 
vera fyrsta þjóðþing í heimi. 
Þingið starfaði í tvær vikur á
hverju sumri undir stjórn 
leiðsögumanns sem kjörinn var í
það hlutverk (Neil Grant, 2007).
Fyrstu lög sem skráð voru í
lögbók Íslendinga Grágás voru 
skráð  veturinn 1117-18 (Neil
Grant, 2007).

Þinghald Íslendinga

Höfðingjar

Herstjórn armenn/
Jarlar

Bændur , kaupmenn  og  h úskarlar
-sem ein nnig börð ust þeg ar þ örf var á

Þrælar

Héraðsstjórn
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7. Ályktanir og tillögur 
Með gerð víkingagarðsins má auka notagildi svæðisins. Með notkun á 

spjöldunum má auka gildi garðsins til að kynna ferðamönnum sögu svæðis og 

víkinga almennt. Í framhaldi af þessu verkefni væri möguleiki að útbúa 

bæklinga til kennslu í skólum. Þannig má kynna komandi kynslóðum 

víkingasögurnar og þeirra samfélag. Víkingar eiga sér mikla sögu þeir voru 

duglegir bændur og mjög klárir sæfarar. Þeir voru mjög þróaðir í 

skipabyggingum og það er arfleið sem ekki má gleymast. 

Sagan víkinga er að miklu leiti hulin og ósögð ungu fólki í dag. Gera má meira 

úr okkar frábæru skipasmíðasögu þar sem víkingar voru langt á undan sinni 

samtíð í þeim (Gunnar Marel munnleg heimild 24.apríl 2009). Það er reglulega 

gaman og fræðandi að læra um þennan tíma í sögu okkar og með sköpun 

sögustígar væri hægt að sameina sýningu Víkingaheima um landafundina og 

garðinn þá fæst heildarmynd á svæðið.   

Sögulegar heimildir sýna að af nógu er að taka til að hanna víkingagarð. Þá má 

tengja það við sögu landshlutans og hér er það gert í formi söguspjalda. Þar 

getur fólk fræðst um sögu víkinga og þjóðsögur tengdar landsvæðinu sem 

garðurinn rís á.  

Í ritgerð Gunnas Þórs Jóhannessonar (2007) um ferðamannaiðnaðinn og 

kannanir á honum segir hann að ferðamannaiðnaðurinn sé flókið fyrirbrigði. 

Milljónir manna gerast ferðamenn ár hvert. Arðsemi ferðamannaiðnaðarins er 

nýtt sem hagfræðileg áætlun fyrir svæði sem eru allt frá smábæjum í stórborgir. 

Allir staðir á jörðinni hafa þann möguleika að laða að ferðamenn. Gunnar (2007) 

tekur fram að það eru þrjú mikilvæg málefni sem fjalla um könnun á 

ferðamannaiðnaði. Þau eru fyrst að sýna fram á hreyfnaleika hluta á milli staða, 

verkefni getur því verið nýtanlegt til að skilja hringiðuna sem samtvinnar 

umhverfisþætti svæðanna. Í víkingagarðinum er gott flæði á milli staða hugsað 

var fyrir því að fólk gæti gengið út úr Víkingaheimum og inn í garðinn án þess 

að þurfa að ganga langt og yfir bílastæði. Gott stígakerfi er á milli svæðanna til 
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að auvelda aðgengi þeirra. Þá er stutt út á aðalsamgönguæð Reykjanesbæjar og 

til Reykjavíkur. Í öðru lagi skýrir hann hvernig efnisheimurinn spilar stóran þátt 

í pöntunarferlinu þ.e. hvað er pantað og hvernig. Sala aðgöngumiða og pantana á 

svæðið velta á því að svæðið sé vel kynnt og að það hafi upp á eitthvað einstakt 

og spennandi upp á að bjóða. Hönnunin byggist á því að flétta saman sögu 

svæðisins og þjóðsögur til að gefa því einstakt gildi. Einnig er ylströnd 

skipulögð á svæðinu sem gefur svæðinu aukiðþví útivistargildi fyrir ferðamenn. 

Í þriðja lagi segir Gunnar (2007)að ferðamannaiðnaðurinn sé í stanslausri 

endursköpun. Þessi garður væri nýsköpun á svæðinu og ætti að vera spennandi 

kostur til afþreyingar fyrri heima og ferðamenn. Þessir þrír punktar eru sterk rök 

fyrir upplifunar-athugunar rannsókn á ferðamannaiðnaðinum þessi þrjú málefni 

samtvinna þróun á upplifun svæðis og vinnu á því. Niðurstöðurnar eru þær að 

með því að gera víkingargarð á svæðinu gerir það svæðið áhugavert og eykur 

gildi þess innan bæjarfélagsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50

8 Heimildir  
Björn Þorsteinsson (1983). Landnám Ingólfs, Landnám Ingólfs nýtt safn til sögu 

þess 1. Reykjavík, Ísafoldprentsmiðja. 

Branston, Brian (1979). Goð og garpar úr norrænum sögnum. Reykjavík, 

Bókaforlagið Saga,  

Grant, Neil (2007). Líf og lifnaðarhættir Víkingar. (Jón R. Hjálmarsson, þýð.) 

Reykjavík, Skjaldborg ehf. (2005). 

Guðmundur Hannesson (1942). Húsagerð á Íslandi, Iðnsaga Íslands bls  1-318. 

Reykjavík, Prentsmiðjan Edda h.f.  

Gunnar Þór Jóhannesson (2007). Emergent Tourism: An actor – Network 

Approach to tourism Economies. Óútgefin doktorsritgerð, Roskilde University, 

Denmark. 

Humble, Richard & Hook, Richard (1989). Leifur heppni. (Guðrún 

Magnúsdóttir, Þýð.) Reykjavík, Mál og menning. 

Jón Böðvarsson (1988). Suður með sjó Leiðsögn um Suðurnes. Keflavík,  

Rótarýklúbbur Keflavíkur.  

Jón Danílesson (2000). Leifur heppni og vínlandið hið góða. Reykjavík , 

Muninn bókaútgáfa.  

Kálund P.E. Kritian (1986). Íslenskir Sögustaðir. Reykjavík, Bókaútgáfan Örn 

og Örlygur.  

Magnús Magnússon (1976). Hamar Þórs þrumufleygur norðursins. London, 

Orbis Publishing Limited.  

Magnús Grímsson (1935-9). Fornminjar um Reykjanesskaga. Reykjavík Félagið 

Ingólfur. 

 

Ólafur Briem (1985). Heiðinn siður á Íslandi.  Reykjavík,  Bókaútgáfa 

menningarsjóðs.  

Willis, Roy (1998). Goðsagnir heimsins. Reykjavík, Mál og menning.  

Þórhallur Arason (2009)  West Wiking  Víkingagarður.   



 

 51

Sandgerðisbær (2009). Skoðað 20. apríl 2009 á  

http://www.sandgerdi.is/Ferdathjonusta/Galgar/ 

Sandgerðisbær (2009). Skoðað 20. apríl 2009 á 

http://www.sandgerdi.is/Ferdathjonusta/Basendar/ 

Sandgerðisbær (2009). Skoðað 20. apríl 2009 á 

http://www.sandgerdi.is/Ferdathjonusta/Hafurbjarnastadir/ 

Ferlir (2009). Skoðað 20. apríl 2009 á  

 http://www.ferlir.is/?id=3210 

Ferlir (2009). Skoðað 20. apríl 2009 á   

http://www.ferlir.is/?id=3417



 

 52

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


