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Útdráttur 

 

Í lokaverkefni þessu var markmiðið að taka saman atburði úr Íslendingasögum og öðrum 

sögnum sem tengdust Borgarbyggð. Þannig urðu til drög að handbók/bæklingi sem nýtist 

grunnskólabörnum og ferðamönnum. Rituð var fræðileg greinargerð og rök færð fyrir 

afhverju efnið var valið og hvernig það tengdist námi grunnskólabarna. Byrjað var á að leita 

heimilda og rita fræðilega hluta verksins. Ritað var um sagnfræði sem fræðigrein, 

grenndarfræði og námskrár og Íslendingasögurnar, flokka þeira, uppruna og uppbyggingu. 

Íslendingasögurnar og aðrar heimildir sem tengdust sögu héraðsins voru lesnar og teknir út úr 

þeim atburðir sem gerðust úti eða auðvelt væri að sjá fyrir sér. Atburðirnir voru  endursagðir 

og raðað niður eftir sögustað. Sögustaðir voru látnir stjórna uppbyggingu verksins því þá 

getur lesandi farið um héraðið, stað frá stað og séð fyrir sér löngu liðna atburði. Kort voru sett 

inn sem sýna þá staði sem fjallað er um í bæklings/handbókar drögunum. 
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Formáli 

 

 
Í söguhring Borgarbyggðar verður farið um sveitarfélagið Borgarbyggð og staldrað við á 

fornum söguslóðum. Fylgt verður eftir Íslendingasögum sem gerast innan byggðarlagsins og 

sögu Snorra Sturlusonar gerð lausleg skil. 

 Borgarbyggð er geysilega víðfemt sveitarfélag það nær frá Skarðsheiði í suðri, vestur 

að Haffjarðará og norðurmörk þess eru upp á Holtavörðuheiði. Ferðin hefst vestur í Hítardal 

liggur síðan um Mýrarnar, þaðan upp Norðurárdalinn, yfir í Örnólfsdal, Hvítársíðu, 

Reykholtsdalinn, Bæjarsveit og endar við suðurenda Borgarfjarðarbrúarinnar. 

Íslendingasögurnar sem teknar eru fyrir eru sex talsins, Egils saga, Hænsna-Þóris saga, 

Gunnlaugs saga ormstungu, Bjarnar saga Hítdælakappa, Heiðarvíga saga og Grettis saga (að 

hluta). Þeim er fylgt eftir landfræðilega og skarast því sögusvið þeirra nokkuð. Tengingar á 

milli þessara Íslendingasagna eru miklar og koma sömu menn fyrir í fleiri en einni. Með því 

að fara þá leið að fylgja stöðum er auðveldara fyrir lesandann að fylgja þeim eftir annað hvort 

í hugrænu ferðalagi (þá með kort við hönd) eða einfaldlega á ferð um héraðið. Hentugt er fyrir 

fólk að taka sér tvo daga til að fylgja Söguhringnum eftir. Þá væri hægt að fara um Hítardal og 

Mýrar fyrri daginn og uppsveitirnar seinni daginn. 

 

 Það er von mín að lesendur hafi nokkuð gagn og gaman af þessum bæklingi og njóti 

ferðalags síns um fallegt hérað. Í héraðinu er einstök náttúrufegurð og öfgarnir miklir allt frá 

gróðursnauðum hraunum upp í grósku mikla skóga og frá fjöru upp á heiðar. 

 

 Að endingu vil ég þakka þeim kennurum sem ég sat námskeið hjá í námi mínu fyrst 

við Kennaraháskóla Íslands sem síðan sameinaðist Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn Helgi 

Skúli Kjartansson fær sérstakar þakkir fyrir gott samstarf bæði við gerð lokaverkefnisins og á 

einstökum námskeiðum. 
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Inngangur 
 

Lokaverkefni þetta er unnið við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á vormisseri 2010. Það er 

tvískipt og byrjar á greinagerð og fræðilegri umfjöllun um sem tengist verkinu í heild. Síðan 

er aðalhluti þess, sem er samantekt á atburðum Íslendingasagna og að hluta sögu Snorra 

Sturlusonar, sem gerast í sveitarfélaginu Borgarbyggð. Fræðilegi hlutinn skiptist í þrjá 

aðalkafla, sagnfræðilegar hugrenningar, grenndarfræði og Íslendingasögur. Innan þessara 

kafla eru undirkaflar þar sem efnið er nánar útskýrt, m.a. er fjallað um tengingar þess við 

námskrár og var námskráin frá 2007 höfð til hliðsjónar.  

Verkefnið sjálft er hugsað til útgáfu í formi bæklings eða handbókar þar sem lesandi er 

leiddur um sögusvið Íslendingasagna og getur séð söguna ljóslifandi fyrir sér og áttað sig 

þannig á að land, örnefni og staðir eiga sér sögu. Verkið kallast á við samfélagsfræði og 

íslenskuhluta aðalnámskrár, fyrir mið- og unglingastig grunnskólans. Á miðstigi eru miðaldir 

til umfjöllunar og á unglingastigi eiga nemendur að kynnast fornum bókmenntum og 

Íslendingasögum (Aðalnámskrá samfélagsgreinar 2007 og Aðalnámskrá íslenska 2007). Efnið 

nýtist því nemendum á efri hluta miðstigs og unglingastigs (sjöunda til tíunda bekk) og hægt 

er að hugsa sér að ferðamenn á leið um Borgarbyggð gætu haft not af því.  Farin var sú leið að 

taka fyrir atburði sem gerast innan marka sveitarfélagsins. Mörk þess eru Haffjarðará í vestri, 

Skarðsheiði í austri og upp á Holtavörðuheiði í norðri.  

Við gerð verkefnisins voru lesnar þær Íslendingasögur sem tengdar eru Borgarfjarðar-

héraði ásamt völdum köflum úr sögu Snorra Sturlusonar, því hann er órjúfanlegur hluti 

Íslendingasagna þó svo hann hafi verið uppi tveimur öldum eftir þá atburði sem þar er fjallað 

um (Óskar Guðmundsson 2009). Eins og komið er inn á í kaflanum um grenndarfræði er 

þekking á hinu nálæga, t.d. sögu, sögnum og landafræði, góður grunnur að víðfemari skilningi 

á stærri atburðum (Guðmundur Finnbogason 1994:80). 

Borgarfjarðarhérað er ríkt af fornum sögnum sem má að líkindum þakka hinni miklu 

sagnahefð sem skapaðist á Sturlungaöld og þá ekki síst þeim þerkvirkjum sem þeir frændur 

Snorri Sturluson og Sturla Þórðarson, að öðrum ólöstuðum, afrekuðu. Notuð voru þrjú bindi 

af Íslendinga sögum sem Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason tóku saman og gefin voru 

út af Skuggjá í lok sjöunda og byrjun áttunda áratuga síðustu aldar. Grímur og Vésteinn fóru 

þá leið að flokka sögurnar eftir héruðum. Þessi flokkun á sér gamla hefð, og með henni er 

auðveldara fyrir lesandann að tengja fólk og atburði saman því sögurnar hafa mikla tengingu 

innbyrðis (Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason 1968:xiv-xv). Kaflaskipting Íslendinga-

sagna er alltaf sú sama og því skiptir ekki máli hvaða útgáfa er notuð, tilvitnanir í þær eru því 
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tengdar köflum en ekki blaðsíðutali útgáfunnar sem hér er notuð. Flokkun þeirra félaga tengir 

fimm Íslendingasögur við héraðið, Egils sögu, Hænsna-Þóris sögu, Gunnlaugs sögu 

ormstungu, Bjarnar sögu Hítdælakappa og Gísls þátt Illugasonar. Í verkefninu eru fjórar fyrstu 

sögurnar notaðar en Gísls þætti sleppt þar sem hann gerist nánast allur erlendis. Hinar eiga 

það sameiginlegt að sögusvið þeirra er að mestu Borgarfjörður og Mýrar, þó svo vissulega 

hluti þeirra gerist í öðrum landshlutum eða erlendis. Atburðarás Heiðarvíga sögu og Grettis 

sögu berst um héraðið og koma þær því einnig við sögu í verkinu. Samkvæmt flokkun Gríms 

og Vésteins flokkast Heiðarvíga saga undir sögur af Snæfellsnesi, hún er tekin hér með því 

sögusvið hennar liggur víða og margir atburðir hennar gerðust á Mýrum og í Borgarfirði 

(Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason 1969:vii-xii). Þar ber hæst að nefna Heiðarvíg sem 

sagan ber nafn sitt af en erfitt er að styðjast eingöngu við söguna til að staðsetja þau eða hvort 

þau hafi í raun orðið. Tvær greinar eftir Helga Bjarnason sem birtust í Borgfirðingabók 2009 

eru hafðar þar til hliðsjónar (Helgi Bjarnason 2009a og 2009b). Grettis saga flokkast undir 

sögur af Norðurlandi en Grettir dvaldi á Mýrum í þrjá vetur samkvæmt sögunni. Að endingu 

var nýútkomin bók Óskars Guðmundssonar, Snorri, notuð til að afla sagna af sagnamanninum 

Snorra Sturlusyni og Sturlungasaga höfð þar til hliðsjónar. 

Við gerð verkefnisins var reynt að taka litla afmarkaða atburði og gera þá ljóslifandi 

fyrir lesandanum, þannig að hann ætti auðveldara með að setja sig inn í aðstæður. 

Uppbygging þess er á þann hátt að lesandinn fylgir sögunum landfræðilega að vísu verður það 

til þess að sögurnar skarast en á móti kemur að auðveldara að fylgja sögustöðum. Þetta virðist 

ekki koma að sök því yfirleitt eru sögurnar nokkuð staðbundnar t.d. Hænsna-Þórissaga sem 

nánast öll gerist í Örnólfsdal. 

Verkið hefst vestur í Hítardal, síðan liggur leiðin austur Mýrarnar til Borgarness og 

nágrennis,  þaðan er haldið upp Norðurárdalinn og yfir í Örnólfsdal og nágrenni. Hvítársíða 

og Reykholtsdalur koma því næst áður en haldið er niður Borgarfjörðinn að sunnanverðu og 

endað við brúarenda Borgarfjarðarbrúarinnar, þar sem hringurinn lokast. 

 

Það er von mín að með verkefni sem þessu sé hægt að efla veg og virðingu sagnfræði- og 

bókmenntalegs arfs okkar Íslendinga. Eins og fyrr greinir er tenging við aðalnámskrá þó 

nokkur og geta þá skólar í héraði, skólar á leið um héraðið og almenningur notað sér verkið .  

Þettað verk er einungis tengt Borgarbyggð en ekkert er því til fyrirstöðu að vinna samskonar 

verk fyrir önnur héruð. Helsta markmiðið með gerð verksins er að auka þekkingu og 

grenndarvitund þess er les það, auk þess sem höfundur vonast til að fólk hafi gagn og gaman 

af að fá í hendurnar tæki sem það getur notað við að kynnast landinu betur. Lestur 
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fornsagnanna reynist fólki oft erfiður, marga langar að lesa þær en treysta sér ekki til þess. 

Helstu ástæður þessa hafa verið nefndar allar ættartölurnar, sem margar þeirra hefjast á og 

allar vísurnar (Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason 1969:viii). Með því að taka út 

atburði, eins og gert er í þessu verki, er möguleiki að kveikja áhuga, þannig að fleirri treysti 

sér í að lesa sögurnar. Reynt er að hafa ættartölur eins litlar og mögulegt er þó er ekki hægt að 

sleppa þeim alveg því þá slitna sögurnar í sundur og svo er vísum að mestu sleppt. Þeim sem 

hafa lesið Íslendinga sögurnar og þekkja þær, nýtist þetta til upprifjunar og skemmtunar á 

vettvangsferð um Borgarbyggð. Einnig er  verkið góður undirbúningur fyrir ferðalanga til að 

verða sjálfbjarga við að skynja og kynna sér sögu Borgarbyggðar á ferðalagi um byggðalagið. 

Vettvangsferðir skila fólki svo miklu meiru ef undirbúningur fyrir þær er góður (Katrín Björg 

Ríkharðsdóttir 2000:404). Í verkefninu er fólki gert kleift að afla sér upplýsinga áður en lagt 

er af stað þannig að ferð um sveitarfélagið verður ánægulegri og skilur meira eftir sig. 
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1. Sagnfræðilegar hugrenningar 

Sagan, fortíðin, hefur merkingu í hugum fólks, og hún ákvarðar merkinguna í þess eigin lífi. 

Upprunalegasta og frumstæðasta stig söguvitundar er reist á því sem höfundur kallar hefð. 

Það er sú vitund um fortíðina sem lifir í samtíðinni án þess að þurfa að vera afrakstur 

sagnfræðilegrar könnunar af neinu tagi. (Rüsen 1994:7) 

Þannig kemst Gunnar Karlson að orði í formála sínum að bók Jörn Rüsen Lifandi saga. Þessi 

hefð er missterk eftir menningarheimum og má eflaust að nokkru rekja það til hversu 

misjafnlega fólk þekkir sögu síns samfélags. Við Íslendingar búum svo vel að hafa mikla 

sagnahefð sem birtist okkur fyrst og fremst í fornum sögnum rituðum á miðöldum að vísu 

nokkru eftir að þær eiga að hafa átt sér stað en þó settar niður á bókfell komandi kynslóðum 

til fróðleiks og yndisauka. Stöðugt breytast viðhorf til sögunnar og því má segja að könnun á 

henni ljúki aldrei, heldur er sífellt verið að byggja ofan á og búa til nýja sögusýn. Saga sem 

sagnfræði greinist frá öðrum vísindum að því leyti að hún er líka skilgreind sem list og það 

eitt hefur sett á hana stimpil fyrir að vera ekki næganlega vísindaleg til að vera tekin 

alvarlega. Þetta má að miklu leyti rekja til þess að samfélagslega eru vísindi oft það sem 

stuðst getur við ákveðna rannsókn (Rüsen 1994:16). 

 

1.1 Rannsóknir og/eða heimildir 

Jörn Rüsen heldur því fram að rannsókn og ritun séu í raun tvær hliðar og stig á fræðaferli 

sagnfræðinnar. Hann er þeirrar skoðunnar að þar sem ritun sé í raun lok hverrar rannsóknar 

sé ómögulegt að skilja þær að (Rüsen 1994:18). Það er eðli allra vísinda að vera síbreytileg 

og þau eiga að taka mið af nýjustu uppgötvunum. Rannsakandi notast alltaf við nýjustu 

uppgötvanir sem honum eru kunnar og stefnir hann alltaf að því að koma frá sér rannsókn á 

þann hátt að hún sé skiljanleg þeim sem hún er ætluð, notagildi rannsóknarinnar sem 

rannsóknar er þó tímamörkum háð. Þegar fram líða stundir er rannsóknarefnið skoðað út frá 

nýrri vitneskju og jafnvel nýrri sögutúlkun, heimildirnar sem hinn fyrri rannsakandi notaði 

halda þó áfram gildi sínu. Túlkun og framsetning sögu er meira í ætt við skáldskap en t.d. 

framsetning rannsókna, það er ein ástæða þess að sagnfræði hefur átt erfitt uppdráttar sem 

fræðigrein (Rüsen 1994:21). Það má því segja að frásagnargleði og hversu skáldskapareðli 

ritaðara heimilda er mikið, hafi það skemmt fyrir hinum ýmsu sögnum til að verða 

viðurkenndar sem heimildir.  
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Fornar sögur eru takmarkaðar sem heimild og ber að taka sagnfræðilegt gildi þeirra 

varlega. Þó má ráða af þeim hvernig samfélagið hér á landi var upp byggt og með hliðsjón af 

sagnfræðilega viðurkenndum heimildum eins og Grágás má glögglega gera sér grein fyrir 

uppbyggingu samfélagsins.  Þær nýtast ekki sem heimild um einstaklinga nema að 

takmörkuðu gildi því sumar sögupersónur þeirra eru hreinlega skáldaðar, t.d. hafa verið uppi 

efasemdir um hvort Hjörleifur Hróðmarsson fóstbróðir Ingólfs Arnarsonar hafi verið til. 

(Helgi Þorláksson 2006:54) 

 

1.2 Hver mótar söguna? 

Fornar sagnir hafa fylgt okkur mannskepnunni frá ómunatíð og munu verða órjúfanlegur 

þáttur í menningarsögu þjóða um um aldur og ævi. Hægt er að færa rök fyrir því að maðurinn 

sé í raun safn sögunnar, en afhverju segji ég það? Því við, sem einstaklingar, mótum 

hugmyndir okkar og lífsviðhorf mikið til af fyrri reynslu og því aðhöfumst við eftir því. Á 

sama hátt má segja að þjóðfélög lifi með sinni sögu og því sé nauðsynlegt að halda henni til 

haga og uppfræða almenning um söguna því þjóðfélag er uppbyggt af þeim einstaklingum 

sem það búa; án þeirra væri ekkert þjóðfélag og engin framþróun. Því þá ekki að hliðra til 

sannleikanum og stílfæra söguna þannig að samfélög gætu mótað viðhorf fólks eftir tilbúinni 

falskri reynslu (sögu)? Þar komum við að því að mennig okkar setur sannleikann á hærri stall 

en skáldskap og sögufalsanir, af því má leiða að þó eitthver atvik kunni að vera óþægileg í 

fortíðinni þá bjóði menningin ekki upp á að fólk vilji stunda sögufölsun, þó svo að í orði geti 

það hljómað vel.  
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1.3 Söguvitund 

[...] fortíðina verður hver að skapa í huga sér, blanda saman eigin reynslu, upplýsingum 

frá öðru fólki, vitneskju úr bókum, blöðum, af myndum eða með hverjum þeim hætti 

sem gefst. Þetta hefur það í för með sér að sameiginleg fortíðarskynjun með öðru fólki 

er ekki nema að takmörkuðu leyti til staðar. Fortíðin „sagan”, verður því á margan hátt 

persónuleg „eign” einstaklings þótt auðvitað hljóti sumir þættir í henni að vera 

sameiginlegir með öðrum. (Bragi Guðmundsson 2000:26) 

Söguvitund byggist á þremur þáttum – túlkun á fortíð, skynjun á nútíð og væntingum til 

framtíðar. Deildar meiningar gætu verið um að fortíðarmynd geti haft áhrif á væntingar til 

framtíðar, en því til rökstuðnings nægir að benda á tilhneigingu okkar til að velja atburð úr 

fortíðinni sem fellur best að nútíðinni og þeirri framtíðarsýn sem við höfum (Bragi 

Guðmundsson 2000:27-28). Vilji einstaklingur t.d. sýna fram á forustuhlutverk 

Borgarfjarðarhéraðs sem miðstöðvar sagnaritunar og miðaldafræða, bendir sá hinn sami á 

þann Ægishjálm sem Snorri Sturluson og hans sagnasnild ber yfir sagnamenn annarra héraða. 

Sá er vill sýna fram á annað getur að sama skapi beitt sínum fortíðarhugmyndum máli sínu til 

stuðnings. Söguskynjun einstaklingsins er með þessu móti orðin sú „eign” sem Bragi talar um 

í grein sinni, sem vitnað er í hér að ofan. Um leið er hún sameiginleg með öðrum sem þessa 

sögu þekkja þó svo einstaklingar skynji söguna á misjafnan hátt. Ýmsir koma að mótun 

söguvitundar hjá fólki og einnig er söguvitundin breytileg frá einum tíma til annars, t.d. 

mótaði Íslandssaga Jónasar Jónssonar frá Hriflu söguvitund þúsundir Íslendinga þegar kom að 

viðhorfum til Dana. Hann fór þá leið að stilla upp andstæðum, eins og Haraldi lúfu 

Noregskonungi gegn því dugmikla fólki sem vildi ekki láta hann kúga sig og fór því út til 

Íslands (Gunnar Karlsson 1992:17-20). Sama gerði hann við samskipti Íslendinga og Dana og 

málaði Danina mjög svo dökkum lit. Þar sem kennslubók Jónasar var kennd í áratugi við 

íslenska skóla, mótaðist söguvitund hinns almenna Íslendings á því að Danir væru í raun af 

hinu vonda. Þetta er heldur harkalega orðað, en engu að síður hefur þetta viðhorf til Dana 

verið ofan á hjá nokkrum kynslóðum Íslendinga og ekki fyrr en á síðustu árum að Danir hafa 

fengið nokkra uppreisn æru í söguvitund okkar. 

 

1.4 Sagan og námskráin 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006) ber grunnskólum að efla menningarvitund 

Íslendinga (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006: 8). Fátt er betur til þess fallið en 
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nota þann menningararf sem við eigum í fornum sögnum og hefur varðveist um aldir alda. 

Almenn menntun er ein af meginstoðum lýðræðisins ásamt því að vera undirstaða 

menningararfs, sem þjóðin fékk í vöggugjöf frá sagnamönnum fortíðar. Þessi arfur er að 

megninu til bundinn í bókmenntum og hann ber okkur að nýta. Aðalnámskráin kveður einnig 

á um samþættingu námsgreina eins og framast er kostur og má sjá þess glögg merki í 

samfélagsfræðikafla hennar, þar sem samfélagsfræði, saga, landafræði og þjóðfélagsfræði eru 

undir sama hatti (Aðalnámskra – samfélagsgreinar 2007:4-5). Vissulega eru þetta skyldar 

greinar en þær má allt eins tengja fleirum eins og íslensku og upplýsingamennt án mikilla 

vandkvæða, t.d. kemur fram í íslenskuhluta námskrárinnar að nemendur hafi kynnst fornum 

bókmenntum við lok 7. bekkjar og lesið fornsögu við lok þess tíunda (Aðalnámskrá – íslenska 

2007:16 og 18). Þarna er greinilegur samhljómur við söguhluta hennar, því við lok 7. bekkjar 

er mælst til að nemendur hafi kynnst miðöldum. Ómögulegt er að fjalla um miðaldir, frá 

landnámi fram yfir Sturlungaöld, án þess að koma að ritun Íslendingasagnanna. 

 

1.5 Saga byggðarlags og þjóðar 

Ævintýri og sögur geta verið neisti sem kveikir umræðu og vekur til umhugsunar um 

mannfélag, staðhætti og mismunandi tímaskeið. Jafnframt því sem efnisatriðum er 

komið á framfæri þarf að gefa nemendum tækifæri til að kynnast aðferðum og 

viðhorfum samfélags-greinanna, t.d. með því að skoða og greina sögurnar og 

ævintýrin. (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:5) 

Auðvelt er fyrir kennara að skipuleggja sögukennslu út frá fornum sögnum þar sem námskráin 

bendir á að sögur geti verið kveikja til umræðna um samfélög í heild. En úr því svo er, þá 

komum við að sannfræði sagnanna sem hefur verið mjög svo umdeild í gegnum tíðina (nánar 

verður komið að því í umfjöllun um sögurnar sjálfar). Aðeins var komið inn á hér að framan, 

að í raun ætti það ekki að skipta máli fyrir söguna sem sagnfræðilega heimild hvað samfélög 

og innviði þess áhræir. Ætla má að höfundar þeirra lýsi því samfélagi sem þeir þekkja og/eða 

þekkja til, þó svo t.d. samtöl, ýmsir atburðir og ýmiss örnefni séu skálduð.  

Samkvæmt umfangsmikilli könnun sem gerð var á söguvitund evrópskra unglinga á 

árunum 1994–1996 kemur fram að sá þáttur sögunnar sem nemendur vildu helst læra var 

fjölskyldusaga (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:58). Þó svo nokkuð sé um 

liðið frá þessari stóru rannsókn er fátt sem bendir til að breyting hafi orðið þarna á. Út er 
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komin ný námskrá og er nokkuð komið inn á þetta þar, t.d. er ætlast til að nemendur máti sig 

við sögu byggðarlags og þjóðar. Þar sem við erum svo ríkulega búin af sögnum sem tengdar 

eru byggðarlögum og héruðum beint, sögnum sem skráðar hafa verið og ekki síst í ljósi þess 

að fólki gefst kostur á að tengja sig beint við forfeður og mæður í gegnum ættfræðilykla, t.d. 

vefinn Íslendingabók. Þar gefst nemendum kostur á að kanna skyldleika sinn við þekktar 

sögupersónur úr Íslendingasögunum og sjá því að saga þjóðar er í raun saga þeirra sjálfra. Í 

því ljósi er ekki úr vegi að nota niðurstöður könnunarinnar og okkar sagnarf, til að auka veg 

sögukennslu. 
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2. Grenndarfræðin 
 

 

Snemma á tuttugustu öldinni komu fram hugmyndir um sögukennslu sem taka átti á hinni 

nálægu sögu, þ.e. atburðum og stöðum í næsta nágrenni við nemandann. Frumkvöðull á þessu 

sviði var Ísak Jónsson stofnandi og fyrsti skólastjóri Ísaksskóla. Námsgreinin sem þetta heyrði 

undir nefndist átthagafræði og sótti Ísak sér aðalega innblástur til Svíðþjóðar (Þorsteinn 

Helgason 2005:Birtingarmyndir og hlutverk). Ísak var ekki einn um þá skoðun að efla bæri 

fræðslu um hið nálæga, í bók sinni Lýðmenntun sem kom út árið 1903 leggur Guðmundur 

Finnbogason m.a. áherslu á að ættjarðarsagan eigi að sitja í fyrirrúmi, því hún liggi 

nemendanum næst. Hann telur að þekki nemandi eitthvað af eigin raun t.d. landslag og sögu 

þá verði hin stærri (víðfemari) saga skiljanlegri (Guðmundur Finnbogason 1994:80). 

Hugmyndir þessar hafa verið lifandi í rúma öld og heldur vaxið fiskur um hrygg undanfarin 

ár, það má ekki síst þakka Braga Guðmundssyni prófessor við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Meðvitað samtvinnar Bragi hinar ýmsu námsgreinar ekki síst sögu og náttúrfræði. 

Hugmyndir hans eru að verulegu leyti af byggðafræðilegum toga, jafnvel byggðapólitískum, 

og til þess fallnar að efla grenndarvitund nemenda (Bragi Guðmundsson 2000:38). Ekki er 

óvarlegt að álykta að efling á grenndarvitund geti verið liður í að sporna við byggðaröskun, 

með því að auka vitund og þekkingu á nánasta umhverfi. Jákvæðni út í það sem hefur 

merkingu verður meiri og þ.a.l. áhuginn til að setjast að og/eða efla veg hins þekkta 

umhverfis. 

 

2.1 Hugsanleg tenging við örnefni 

 
Grenndarfræði er gagnlegt hugtak sem nota má um umfjöllun margvíslegra greina um 

nágrennið. Notkun slíkra fræða er líkleg til að þroska nemendur til skilnings á 

landslagi, staðháttum og öllu umhverfi í miklu víðara samhengi en fjallahrngurinn segir 

til um. (Bragi Guðmundsson 2000:36-37) 

 

Margvíslegar sögur, heimildir, örnefni og þjóðsögur verða á vegi okkar yfir lífstíðina en þær 

öðlast lítið gildi ef ekki er hægt að tengja þær neinu. Staður og umhverfi hljóta nýja merkingu 

og rista dýpra í hugum nemanda þegar hann hefur kynnst sögu þeirra og fortíð. Dalur er ekki 

bara dalur, heldur er saga á bak við heiti hans, búsetu, menjar og tilurð; saga sem gefur 

Dalnum mekingu. Möguleikarnir til að tengja sögur héraði eru margir og skipa íslenskar 

fornbókmenntir þar stóran sess. Vissulega er um misauðugan garð að gresja eftir því hvar á 
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landinu við berum niður, en allir staðir og öll örnefni eiga sér sögu, í hugskoti mannsins 

verður staður enn merkilegri þegar saga hans er þekkt. Hugsum okkur hvað væri merkilegt við 

Brákarsund við Digranes ef sagan um tilurð nafnsins væri ekki þekkt, við getum velt fyrir 

okkur hvað sundið og eyjan hétu ef hin ljóslifandi lýsing á flótta Brákar undan Skalla-Grími 

væri ekki í Eglu. Ástæðan fyrir því að hér er eyjan staðsett út af Digranesi en ekki Borgarnesi 

er að fyrir flestum heitir þetta nes Borgarnes og er kennt við hið forna höfðingjasetur, Borg á 

Mýrum. Færri vita að er Skalla-Grímur Kveldúlfsson kom út til Íslands og nam Borgarfjörð 

nefndi hann það Digranes. Af þessu má sjá að örnefni geta breyst í aldanna rás svo tilurð 

þeirra og sögu ber að taka með gagnrýnum huga. Mörg bæjarnöfn í landnámi Skalla-Gríms 

má rekja til skipverja hans: 

 

Grani bjó að Granastöðum í Digranesi. Þorbirni krum gaf hann land upp með Gufuá og 

Þórði beigalda; bjó Krumur í Krumshólum, en Þórður að Beigalda. Þóri þurs og þeim 

bræðrum gaf hann land upp frá Einkunnum og hið ytra með Langá; Þórir þurs bjó á 

Þursstöðum; hans dóttir var Þórdís stöng, er bjó í Stangarholti síðan; Þorgeir bjó á 

Jarðlangsstöðum. 

                               Egilssaga kafli 28 

 

Af þessari upptalningu má sjá að mörg bæjarnöfn hafa lifað allt frá landnámi, eða í 

það minnsta frá blómaskeiði sagnaritunar sem var frá 1100-1350 (Heimir Pálsson 

1985:21). Tilurð þeirra þekkja fáir er leið þeirra liggur framhjá skiltum með nöfnum 

bæja við þjóðvegi landsins. Hægt væri að halda áfram með upptalningar eins og 

þessa, en þær hljóta fyrst merkingu við þekkingu á sögunni og upplifun á stöðunum 

sjálfum, á vissan hátt má segja að sagan lifi í örnefnunum. Bragi Guðmundsson 

kemst svo að orði að landið hafi mál og málið og saga landsins sé órjúfanlegur hluti 

umhverfis sem þarf að vera læs á (Bragi Guðmundsson 2008:98). Allt eins er víst að 

upplifun á landinu og sögu þess sé persónubundin en hún er jafn merkileg fyrir það. 

 

2.2 Grenndarvitund sem upphaf sögu 

 

Einu gildir hvað aðferðin nefnist, átthagafræði, grenndarfræði eða eitthvað allt 

annað, hún á alltaf rétt á sér jafnt í kennslu sem námi. Samkvæmt aðalnámskránni 

eru samræða og frásögn, upplýsingaöflun og vettvangskannanir og ritað mál 

aðferðir samfélagsgreinanna (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:5). 
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Saga heimabyggðar eða annarra afmarkaðra atburða er til þess fallin að glöggva 

nemandann betur á hans nánasta umhverfi í tíma og rúmi. Gerendur og upphaf sögu 

hvers staðar verður ljóslifandi fyrir hugskotssjónum, þannig að einstaklingurinn 

skynjar söguna og staðinn sem upphaf af núinu og því umhverfi sem hann lifir í. 

Ekki nóg með að söguvitundin komi aðeins þeim sem hana skynjar til góða heldur 

hefur hún líka hagnýtt gildi fyrir hverja heimabyggð, t.d. með tilliti til 

ferðaþjónustu. Möguleikar á samþættingu fornra sagna, landnýtingar, atvinnusögu 

og auðlinda hvers staðar fyrir sig eru óþrjótandi til að auka veg og virðingu 

staðarins. Tómas Guðmundsson lýsir þessu vel í kvæði sínu Fjallgöngu þar sem 

hann segir: 

 

Landslag yrði 

lítils virði, 

ef það héti ekki neitt. 
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3. Íslendingasögurnar 
 

 

Íslendingar telja sig vita meira um uppruna sinn en aðrar Evrópuþjóðir og er helsta ástæðan sú 

að þjóðin er ung á meðal þjóðanna. Mestu afrek Íslendinga fyrr og síðar eru án nokkurs vafa 

bókmenntaarfur sem er auðugur af heimildum um upphaf byggðar í landinu. Fornsögunum er 

skipt í flokka og hafa þeir mismikið heimildagildi og þess vegna þarf að umgangast þær með 

gagnrýni, því sitt sýnist hverjum um gildi þeirra heimilda sem þar er að finna. Sagnirnar eru 

ekki einungis mikilvægur arfur Íslendinga, heldur Norðurlandanna í heild og jafnvel 

Bretlandseyja. Þessi tími hefur verið nefndur miðaldir og má með sanni segja að fornöld hafi 

ekki verið til hér á landi. Hér á eftir verður fjallað um einn flokk fornsagna, 

Íslendingasögurnar, um ritunartíma þeirra og gullöld sagnaritunar ( Helstu heimildir: Heimir 

Pálsson 1985. Helgi Þorláksson 2002. Vésteinn Ólason 1998).  

 

3.1 Þrír flokkar fornsagna 

 

Fornsögum má skipta í nokkra flokka eftir innihaldi þeirra og umfjöllun. Eins og nafn 

Konungasagna  gefur til kynna fjalla þær um sögu konunga, flestra norskra en þó nokkurra 

danskra. Frægasta ritið í þessum flokki er Heimskringla Snorra Sturlusonar, þar er sögð saga 

Noregskonunga frá ómunatíð fram á miðja 12. öld. Annar flokkur fornsagna eru svokallaðar 

Biskupasögur, þær eru flestar samtímasögur frá 13. og 14. öld og fjalla um biskupa sem sátu í 

Skálholti og á Hólum. Sögur þessar eru að upplagi helgisögur og höfundar þeirra að mestu 

óþekktir. Enn annar flokkur þessara sagna segir frá samtímanum og kallast þ.a.l 

Samtímasögur, í þessum flokki ber hæst Sturlunga saga, sem gerist á tímabilinu 1117 – 1264 

(Sturlunga saga 1988). Talið er að hún sé tekin saman af Þórði Narfasyni, lögmanni á Skarði á 

Skarðsströnd sennilega um árið 1300. Þórður er talinn hafa safnað sögnum margra höfunda og 

sett saman í rit, með þann tilgang að skrá Íslandssögu þessa tímabils. Þetta safn er talið 

merkasta heimild þjóðveldisaldar því sögurnar fjalla um samtímann, ritaðar af mönnum sem 

tóku þátt í atburðum líðandi stundar.  

 

3.2 Merkur flokkur 

 

Stærsti og að margra mati merkasti flokkur fornsagna eru Íslendingasögurnar. Þær segja frá 

fólki sem bjó á Íslandi frá því um 930 til 1030 (Vésteinn Ólason 1998:17).  Höfundar þeirra 



 20 

flestra eru óþekktir þó menn hafi leikið þann leik að reyna að ráða í stíl þeirra til að finna 

höfunda, með því að bera stílinn saman við þekkt verk höfundar (Heimir Pálsson 1985:126). 

Sterkum stoðum hefur t.d. verið skotið undir að Snorri Sturluson sé höfundur Eglu (Grímur 

M. Helgason og Vésteinn Ólason 1968:xv). 

 

Blómaskeið sagnaritunar er talið vera frá aldamótunum 1200 fram undir 1350 (Heimir 

Pálsson 1985:21). Egils saga er talin ein af elstu Íslendingasögunum, ef við gefum okkur að 

Snorri Sturluson sé höfundur hennar má ljóst vera að hún hefur verið samin fyrir árið 1241, 

dánarár Snorra. Uppi eru hugmyndir um að hún hafi verið skrifuð á milli 1220 og 1230 

(Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason 1968:xv). Á þessum tíma var þjóðfélagið í mikilli 

sundrung og víða sjást þess glögg merki í Íslendingasögunum því þar er varað við upplausn 

ætta og hættuna sem stafaði af að landið félli undir erlent konungsvald. Við skulum ekki 

gleyma, að Gamli sáttmáli var staðfestur 1262 sem sé á gullöld sagnaritunar, hugsanlegt er að 

hann hafi haft áhrif á ritendur sagnanna þó erfitt sé að fullyrða um það. Um sannfræði þeirra 

hefur margt verið ritað og sitt sýnst hverjum. 

 

3.3 Sögur eða sannleikur 

 
Nútíma fólki er tamt að gera greinarmun á „tvennskonar sannleik”, annars vegar hinum 

vísindalega, eins og hann birtist t.d. í sagnfræðiritum, hins vegar „listrænum sannleik” 

eins og hann getur birst í sögulegum skáldsögum. Þannig lítum við e.t.v. svo á að 

Íslandsklukkan flytji okkur einhverskonar sannleik um sögu þjóðarinnar þótt okkur sé 

mætavel kunnugt um að hún er skáldsaga. (Heimir Pálsson 1985:89) 

 

Af þessu má sjá að varasamt getur verið að taka sögurnar sem algildan sannleik en 

þó hafa hinir ýmsu mannfræðingar bent á að þær séu mjög gagnlegar heimildir um 

þjóðfélagið fyrir árið 1200 (Helgi Þorláksson 2002:116). Samkvæmt grein Helga Að 

vita sann á sögunum hefur mann- og sagnfræðinga greint á um heimildagildi 

Íslendingasagna. Sagnfræðingar hafa aðalega notað við samtímasögur (t.d. 

Sturlungu og flestar biskupasögur) og Grágás og út frá þeim áætlað um tímann fyrir 

1100. Mannfræðingar hafa aftur horft á þetta með öðrum gleraugum eins og þeirra 

fræði kveða á um. Þeir skoða félagssögu og kanna þannig félagslega hegðun 

fjöldans en láta einstaklinginn ekki vera í brennipunkti. Þeir hafa fundið samsvörun 

með íslensku þjóðfélagi íslendingasagna og frumstæðum samfélögum og áætlað út 
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frá því hvernig frumþjóðfélagið var og hvernig það var kerfislega uppbyggt. Helgi 

kemst að því lok greinar sinnar að sennilega geti þessir fræðimenn lært hvorir af 

öðrum og átt gagnlegt samstarf (Helgi Þorláksson 2002:120). 

Hér að ofan var fjallað um „tvennskonar sannleik”, vísindalega og listrænan. 

Erfitt getur verið að greina hvar mörk þessara „sannleika” liggja. Steblin-Kamenskij 

kemst vel að orði þar sem hann ritar: 

 

En voru þessar tvær gerðir sannleiks til í vitund fornmanna? Fjölmargt bendir til þess, 

að hjá þeim hafi aðeins verið til ein tegund sannleiks, sem kalla mætti „einþættan” 

(synkretískan) sannleik. Sá sem flutti einþættan sannleik um fortíðina leitaðist bæði við 

að skýra rétt frá og endurskapa fortíðina í allri sinni lifandi heild. En þar með var þetta 

ekki aðeins sannleikur í eiginlegri merkingu, heldur list, eða órofa eining þess sem er 

ósamrýmannlegt í huga mann nú á dögum. Einþættur sannleikur er okkur að eilífu 

glataður. Hann er alls ekki meðalvegur milli hinna tveggja sannleikstegunda nútímans; 

hann er miklu auðugri og efnismeiri en þær báðar til samans,  gagn-ólíkur báðum, hinn 

þriðji sannleikur. Tilraunir til að ákvarða, hvað sé sögulegur og hvað listrænn 

sannleikur í sögum, eru með öðrum orðum leit að aðgreiningu innan sannleikshugtaks, 

sem á sér eðli sitt og tilveru að þakka, að slík aðgreining er þar einmitt ekki til.  

(Steblin-Kamenskij 1981:19-20) 

 

3.4 Uppruni Íslendingasagna 

 

Nokkrar kenningar eru á lofti um uppruna Íslendingasagnanna, helstar eru það 

sagnfestukenningin, bókfestukenningin og formfestukenningin (Heimir Pálsson 1985:127-

129). Fylgismönnum hverrar kenningar greinir á um hvernig nálgast skuli Íslendingasögurnar, 

hverjir séu höfundar og í raun hvert heimildagildi þeirra er. 

 

 Sagnfestukenningin. Að sögurnar séu sannorðar frásagnir sem gengið hafa mann 

fram af manni þar til þær voru skrásettar. (Á við allar fornsögur). 

 Bókfestukenningin. Að höfundar styðjist við munnmæli, ýmis rit ásamt eigin 

ýmyndunarafl. (Á við allar fornsögur). 

 Formfestukenningin (Heimir Pálsson 1985:129). Að formföst munnmæli séu 

uppistaðan í því sem höfundur skráir.  
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Formfestukenningin fer bil hinna tveggja, leggur áherslu á frásagnir en afneitar ekki 

höfundum. Samkvæmt henni er unt að greina sögurnar í sex meginþætti.: 1) Kynning persóna, 

2) Átök eða deilur, 3) Ris, 4) Hefnd, 5) Sættir og 6) Eftirmála (Á eingöngu við 

Íslendingasögur) (Heimir Pálsson 1985:129). Ekki er úr vegi að nefna kenningu sem Einar 

Pálsson fræðimaður hefur sett fram og nefnd hefur verið goðsagnakenning. Hún gengur út á 

að sögurnar séu að meginn stofni goðsagnir eða mótaðar af goðsagnatengdu efni sem tengist 

landnámi sem athöfn og stofnun ríkis (Einar Pálsson 1971:12-13). 

 

Líklegt verður að teljast að höfundarnir hafi notað ýmsar heimildir og þá jafnt munnlegar 

sem ritaðar. Miðað við hve kveðskapur skipar mikinn sess í sögunum og þjóðarsál okkar 

Íslendinga, er ekki ólíklegt að þær heimildir sem notaðar voru hafi flust mann fram af manni í 

formi kvæða og annars kveðskapar. Þó svo höfundar hafi notað heimildir af þessu tagi má 

ljóst vera, að höfundar hafa markað hverja og eina sögu með sínum höfundareinkennum. Í 

yngri Íslendingasögunum halda fræðimenn fram að sjá megi notkun formúlu við skrifin og 

jafnvel að höfundar hafi nýtt sér vinsælt og reyfarakennt sagnaefni ekki ósvipað og íslenskir 

spennusagnahöfundar gera í dag. 

 

3.4 Aldur 

 

Því hefur verið haldið fram að hægt sé að skipta Íslendingasögunum í fornlegar sögur, sígildar 

sögur og unglegar sögur og að þær hafi fylgt ákveðnu þróunarferli. Þær eru taldar vera allt frá 

því að vera tiltölulega einfaldar, hlutlægar sögur að flóknum listaverkum. Kenningar eru um 

að upp úr aldamótunum 1300 fari að gæta hnignunar í stíl þeirra og þróunarferli. Þessi 

kenning hefur verið gangrýnd því hægt er að benda á sögur sem taldar eru frá seinni tíma 

sagnaritunarinnar en eru þó meðal þeirra merkustu eins og Grettissaga sem talin er vera rituð 

14. öld (Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason 1970:x). Notuð hefur verið textafræði til að 

tímasetja handrit Íslendingasagna með miklum ágætum. Þar hafa einkum verið rannsökuð 

einkenni handrits og skriftar, málfars og stílls.  

 

Með hjálp sagnfræði má og oft sjá yngri aldursmörk sagna, einkum ef þar eru nefndir 

kunnir einstaklingar (ættir raktar til þeirra eða vitnað til orða þeirra og gerða). (Heimir 

Pálsson 1985:133) 
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Eins og fyrr segir eru Íslendingasögurnar ritaðar frá því upp úr aldamótunum 1200 fram á 

fjórtándu öld, hefur það tímabil veið kallað gullöld sagnaritunnar. Þó svo þær séu skrifaðar á 

þessum tíma fjalla þær um atburði sem gerðust löngu fyrr, eða allt frá 930 – 1030, um íslenska 

menn og málefni sögualdar. Íslendingasögurnar eru um 40 talsins og gerast flestar í 

Vestfirðingafjórðungi og í Norðlendingafjórðungi. Suður- og Austurland virðast aftur á móti 

ekki hafa jafn mikið vægi, undantekning frá þessu er þó Njála. Fræðimenn telja að það stafi af 

sterkri stöðu Sturlunga á þessum tímum og hversu sagnaritun var gert hátt undir höfði innan 

þeirra vébanda. 

 

3.5 Uppbygging 

 

Vissulega er Nóbelsskáldið okkar þekktasti síðari tíma rithöfundur, en hvorki á hann né 

nokkurn annan er hallað, þó sagt sé að Íslendingasögurnar séu helsta framlag okkar Íslendinga 

til heimsbókmennta bæði fyrr og síðar. Uppbygging þeirra og helstu einkenni eru: 

 

 Veraldlegar frásagnir sem snúast um heiður og sæmd landsmanna á söguöld. 

 Þær innihalda deilur og átök þar sem fylgt er ákveðnu deilumynstri. 

 Deilurnar leiða oftar en ekki til mannvíga sem aftur kalla á hefnd og sátt. 

 Hefndin gegnir veiga miklu hlutverki því mönnum var skyldt að verja heiður sinn og 

fjölskyldna sinna. 

 

Segja má að mannvíg og tilraunir til sátta sé samnefnari fyrir því sem næst allar 

Íslendingasögurnar. Þessar sættir voru fallvaltar vegna árekstra sem verða á milli hagsmuna 

einstaklinga eða ætta og  hugsanlegra hagsmuna samfélagsins eða alþýðu landsins (Heimir 

Pálsson 1985:139). Gleggsta dæmið um þetta er Laxdælasaga, en hún nær hámarki með falli 

hetjunnar sem leiðir svo til hefnda, gagnhefnda og að endingu eftirmála og sátta. 

 

3.5.1 Ljósar og dökkar hetjur 

 

Í Íslendingasögunum eru margar hetjur og er þeim skipt í tvær „gerðir” ljósar eða bjartar 

hetjur og dökkar hetjur. Þessir hópar eru um margt ólíkir jafnt útlitslega sem í háttum. Ljósu 

hetjurnar eru hafðar ljósar yfirlitum, hreinar og beinar, oft á tíðum þrjóskar og vilja í lengstu 

lög komast hjá vandræðum. Hinar dökku aftur á móti eru margbrotnar, uppstökkar og oftar en 
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ekki ljótar sýnum, ásamt því að þær eru óþreytandi að koma sjálfum sér í vandræði með 

skapofsa sínum (Heimir Pálsson 1985:144-145). Nægir þar að bera saman þá bræður Þórólf 

og Egil Skalla-Grímssyni. Þarna fóru bræður sem vissulega voru af sama blóði en eru settir 

fram sem algjörar andstæður. Mörg dæmi eru um framsetningu eins og þessa í Egils sögu, það 

kemur best í ljós í lok sögunnar, þar sem segir: 

 

Frá Þorsteini [syni Egils] er mikil ætt komin og margt stórmenni og skáld mörg, og er 

það Mýramannakyn og svo allt það, er komið er frá Skalla-Grími. Lengi helzt það í ætt 

þeirri, að menn voru sterkir og vígamenn miklir, en sumir spakir að viti. Það var 

sundurleitt mjög, þvá að í þeirri ætt hafa fæðzt þeir menn, er fríðastir hafa verið á 

Íslandi, sem var Þorsteinn Egilsson og Kjartan Ólafsson, systursonur Þorsteins, og 

Hallur Guðmundsson, svo og Helga hin fagra, dóttir Þorsteins, er þeir deildu um 

Gunnlaugur ormstunga og Skáld-Hrafn; en fleiri voru Mýramenn manna ljótastir. 

               Egilssaga kafli 90 

 

Þarna koma þessar andstæður glögglega í ljós, minni hinnar ljósu hetju sem Þórólfur var og 

minni Egils, skapbráðs og ófríðs manns sem átti til að fara hamförum. 

 

Ekki er hægt að fjalla um Íslendingasögurnar án þess að minnast á þátt kvenna, sem 

oft á tíðum er veigamikill. Vissulega eru karlmenn í lykilhlutverkum Íslendingasagna og þær 

sagðar út frá þeirra sjónarhorni. En konur eru örlagavaldar og móta þema sagnanna ýmist með 

því að hvetja til hefnda eða gerast sáttasemjarar. 

Ljóst má vera að sagnaauður okkar Íslendinga er stærri en orð fá lýst. Íslendinga-

sögurnar eru sá arfur sem átt hefur þátt í að setja Ísland á heimskortið, það má t.a.m. sjá af því 

að þær hafa verið þýddar á mörg tungumál eins og ensku, þýsku, frönsku, sænsku og dönsku. 

 

3.6 Sagnfræði eða íslenska 

 

Eflaust má deila um hvort umfjöllun sem þessi eigi heima innan sagnfræði eða íslensku, en 

þar sem námskráin kveður á um að samþætta skuli námsgreinar verður ekki um það vilst, að 

Íslendingasögurnar eru kjörnar til samþættingar þessara tveggja greina. Íslendingasögurnar 

innihalda efni sem á heima innan beggja þessara námsgreina, sem bókmenntalegt afrek og 

lýsinga þeira á upphafi Íslands byggðar. Þó heimildagildi fornsagnanna sé umdeilt þá eru þær 

það sem við höfum í höndunum um upphaf Íslandsbyggðar. Okkur ber að horfa á þær 

gagnrýnum augum en nota þær eins og framast er kostur. Niðurstaða umfjöllunar þessar er 
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því, að þekking á þessum arfi er okkur öllum nauðsynlegur ætlum við okkur að vita úr hverju 

við erum sem þjóð. 
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Sagnahringur Borgarbyggðar 
 

Í sagnahring Borgarbyggðar verður farið um sveitarfélagið Borgarbyggð og staldrað við á 

fornum söguslóðum. Fylgt verður eftir Íslendingasögum sem gerast innan byggðarlagsins og 

sögu Snorra Sturlusonar gerð lausleg skil. 

 Borgarbyggð er geysilega víðfemt sveitarfélag það nær frá Skarðsheiði í suðri, vestur 

að Haffjarðará og norðurmörk þess eru upp á Holtavörðuheiði. Ferðin hefst vestur í Hítardal 

liggur síðan um Mýrarnar, þaðan upp Norðurárdalinn, yfir í Örnólfsdal, Hvítársíðu, 

Reykholtsdalinn, Bæjarsveit og endar við suðurenda Borgarfjarðarbrúarinnar. 

Íslendingasögurnar sem teknar eru fyrir eru 6 talsins, Egils saga, Hænsna-Þóris saga, 

Gunnlaugs saga ormstungu, Bjarnar saga Hítdælakappa, Heiðarvíga saga og Grettis saga (að 

hluta). Þeim er fylgt eftir landfræðilega og skarast því sögusvið þeirra nokkuð. Tengingar á 

milli þessara Íslendingasagna eru miklar og koma sömu menn fyrir í fleiri en einni. Með því 

að fara þá leið að fylgja stöðum er auðveldara fyrir lesandann að fylgja þeim eftir annað hvort 

í hugrænu ferðalagi (þá með kort við hönd) eða einfaldlega á ferð um héraðið. Hentugt er fyrir 

fólk að taka sér tvo daga til að fylgja Söguhringnum eftir. Þá væri hægt að fara um Hítardal og 

Mýrar fyrri daginn og uppsveitirnar seinni daginn. 

 

 Það er von höfundar að lesendur hafi nokkuð gagn og gaman af þessum bæklingi og 

njóti ferðalags síns um fallegt hérað. Í héraðinu er einstök náttúrufegurð og öfgarnir miklir allt 

frá gróðursnauðum hraunum upp í grósku mikla skóga og frá fjöru upp til heiða. 
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1 Jörfi 

 

Þjóðvegur 54 Snæfellsnesvegur liggur frá Borgarnesi vestur á Snæfellsnes. Þegar komið er 

örlítið vestur fyrir Hítará liggur vegur nr. 566 niður að sjónum. Vegur þessi liggur út að 

bænum Hítarnesi, um miðja vegu milli þjóðvegar 54 og Hítarness er bærinn Jörfi. Þar má 

segja að Heiðarvígasaga hafi hafist af alvöru því Víga-Styr fékk þar banahöggið. 

Hólmur, Björn 

Hítdælakappi
F
a
g
ra

sk
ó
g
a
rf

ja
ll

Jörfi, Víga-Styr 

drepinn
Hítarnes, 

Þórður 

Kolbeinsson

Akrar

Lækjarbugur

Grettir háttar 

Gísla

54

54

540

539

566

Hítardalur

Kort 1. Sögusvið Bjarnar sögu Hítdælakappa, Grettis sögu og hluta Heiðarvígasögu  

1.1 Víga-Styr veginn 

 

Styr var mikill vígamaður, búsettur að Hrauni á norðanverðu Snæfellsnesi, síðar fékk bærinn 

nafnið Berserkjahraun. Styr hafði vegið fjölda manna, en aldrei gengist við neinum sektum 

eða greitt gjald eins og yfirleitt var reynt að semja um þegar dráp voru annars vegar. Hann 

drap Þórhalla bónda á Jörfa og er hér er komið sögu hafði maður að nafni Þorleikur tekið við 

búsforráðum þar. Þórhalli lét eftir sig tvö börn og ólust þau upp Þorleik. Sonur Þórhalla hét 

Gestur og var á unglingsaldri, hann var smár og seinþroska þegar þessi atburður átti sér stað. 

Styr hafði ákveðið, eftir beiðni Þorleiks á Jörfa, að bæta fyrir víg og lét Gest hafa hrútlamb, 

lítið og væskilslegt grátt að lit. 
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Vetrardag einn kom Styr ríðandi heim að Jörfa ásamt mönnum sínum þeir voru á 

vesturleið og höfðu blotnað í Hítará. Frost var nokkurt og voru fötin frosin utan á þeim. Þeim 

var vísað til bæjar, fötin dregin af þeim  og sett við eldinn til þerris. Tvennar dyr voru á skála 

þeim sem þeir voru í og auðvelt að lauma sér út um aðrar þeirra án þess að nokkur yrði þess 

var. Komumönnum var gefið að borða og kveikt betur upp svo þeim yrði ekki eins kalt en 

þrátt fyrir það höfðu þeir á orði að lítið væri kynnt, þeir væru blautir og hraktir og ættu því 

skildar betri móttökur. Gestur fór þá úr húsi náði í fullt fang af sprekum kom með þau inn og 

henti í eldin. Við það gaus upp mikill reykur þannig að ekki sá handa skil, greip Gestur þá 

sverð, hjó Styr þannig að stóð í heila og sagði: „Þar launaði ég þér lambið gráa”. Að því loknu 

laumaðist hann út um dyr þannig að enginn varð var ferða hans. Styr hneig fram að eldinum 

dauður. Þegar menn Styrs urðu varir við hvað gékk á ruku þeir þegar í stað út úr húsi til að 

elta Gest uppi. Hann hljóp í austurátt að Hítará og komumenn á eftir. Snjór og klaki voru yfir 

melnum og gáfust þeir fljótlega upp á eftirförinni því þeir voru berfættir og lítið klæddir. 

Gestur slapp því í þetta sinn og hélt í Borgarfjörð, þar dvaldist hann á Gilsbakka, 

Kleppjárnsreykjum og Bæ til skiptis um veturinn.  

Heiðarvíga saga 

2 Hítardalur 

 

Af þjóðvegi 54 sem liggur um Mýrar er greið leið upp veg  539 sem liggur upp Hítardal.  Í 

Hítardal og á Mýrum er sögusvið Bjarnar sögu Hítdælakappa. Björn Arngeirsson var 

barnabarnabarn Skalla-Gríms Kveldúlfssonar á Borg á Mýrum og ólst hann upp að Borg. Á 

sama tíma bjó í Hítarnesi Þórður Kolbeinsson. Björn og Þórður urðu báðir ástfangnir af 

Oddnýju Þorkelsdóttur heimasætu í Hjörsey. Björn bað hennar og fékk, hélt svo af landi brott 

til að leita sér fjárs og frama, á meðan beið Oddný heima í festum. Það varð að samkomulagi 

að ef Björn yrði ekki kominn eftir þrjú ár yrði trúlofuninn slitið nema ef hann kæmi boðum 

um hvar hann væri og hvenær hann kæmi. Þórður hélt líka utan sér til vegs og virðingar. 

Björn og Þórður hittust utanlands og varð að samkomulagi að Þórður tilkynnti um ferðir 

Björns þar eð hann fór á undan Birni heim. Þá voru liðin þrjú ár frá því Björn og Oddný 

trúlofuðust. Þegar Þórður kom heim tilkynnti hann Björn dauðan. Fréttin varð Oddnýju mikið 

áfall en að endingu féllst hún á að giftast Þórði og flytja í Hítarnes til hans. Þessi frétt barst 

Birni og sá hann þá ekki ástæðu til að koma heim að svo stöddu og hélt sínum víkingaferðum 

áfram. Mörgum árum seinna kom hann heim og fóru þeir þá að elda grátt silfur saman Þórður 
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og Björn. Þórður sat fyrir Birni víða og elti hann vestur allt Snæfellnes til að reyna að drepa 

hann. Á milli þeirra flugu vísur og óhróður alla tíð. 

 Skömmu eftir að Björn kom aftur til landsins var hann í Hítardal á bæ foreldra sinna 

sem hét Hólmur og stóð ofarlega í dalnum upp við Hítarvatn. Dag einn aðstoðaði hann móður 

sína við að leggja út þvott til þerris. Þau sáu þá hvar maður í blárri kápu kom ríðandi til 

bæjarins og taldi hún sig þar þekkja Þórð Kolbeinsson á kápunni. Það var og raunin hann var 

þar kominn til að bjóða sættir og bauð Birni að koma og dvelja hjá sér um veturinn í Hítarnesi 

í óþökk Oddnýjar. Björn var tregur til en lét undan að lokum. Hann dvaldi í Hítarnesi þennan 

vetur og var stirt á milli þeirra Þórðar. Oddnýju fannst Þórður bóndi sinn illa hafa gert að 

bjóða Birni heim. Hún var ekki heil í sambandi sínu við Þórð bónda. 

 

2.1 Aðför að Birni 

 

Að vetrardvöl Björns í Hítarnesi lokinni hélt hann heim í Hólm og hóf þar búskap með 

foreldrum sínum. Dag einn kom í Hólm maður að nafni Þorsteinn Kálfsson, hann var þá að 

koma frá Þórði en lét það ekki uppi við Björn. Hann sagðist vera að fara ofan til Húsafells, en 

svo hét bærinn í Hítardal á þessum tíma, og þar sem hann væri ókunnugur á þessum slóðum 

og yfir hraun að fara spurði hann hvort Björn gæti fylgt sér. Björn fór með honum en fannst 

að ekki væri allt með feldu. Er þeir komu niður að hrauninun sagðist Björn ætla að snúa við 

því þaðan væri auðratað. Þorsteinn bað hann fara með sér aðeins lengra því þessi leið væri 

honum vandrötuð. Hann var með öxi í hendi og skyndilega reiddi hann hana til höggs og 

sagði Birni að hann væri að koma neðan frá Hítarnesi. Þórður hafði eggjað hann til þessa 

verks og nú vildi hann ljúka því. Björn náði að víkja sér undan, rífa Þorstein upp og keyra í 

jörðina, við það missti hann öxina. Björn greip um háls hans og kyrkti hann. Að þessu loknu 

dysjaði hann Þorstein í hrauninu. Hraun þetta má glöggt sjá á leið milli Hítardals upp að 

Hítarvatni. 

Bjarnar saga Hítdælakappa 

 

2.2 Strandamenn reyna að drepa Björn 

 

Nokkrum árum síðar komu í Hítarnes bræður tveir norðan af Ströndum og fengu gistingu hjá 

Þórði. Hann fékk þá til að fara upp í Hólm til að drepa Björn og borgaði þeim fyrirfram 

hundrað silfur ef þeir færðu honum höfuð hans. Þeir fóru nú upp í Hólm, hittu þar Þórdísi 
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konu Björns heima við bæ og spurðu frétta af Birni. Hún sagði að hann væri við vinnu niður í 

haga. Heimamaður Björns, Kolbeinn að nafni, heyrði þetta og grunaði að ekki væri allt eins 

og það ætti að vera. Hann greip því skjöld og sverð Björns og hljóp með það til hans. Þar eð 

hann þekkti leiðina varð hann á undan Strandamönnunum. Þegar Björn fékk þessar fréttir fór 

inn í sauðahús sem þarna var og beið. Sá hann hvar tveir ókunnir menn komu og virtust vera 

að leita að honum. Hann lá hljóður og lét þá leita um stund. Hann heyrði af tali þeirra í hvaða 

erindagjörðum þeir voru og af hverjum þeir voru sendir. Þegar minnst varði stökk Björn út úr 

fylgsni sínu og greip um þá, batt hendur þeirra fyrir aftan bak en hafði fætur þeirra lausa. Því 

næst stakk hann vopnum þeirra undir bandið að aftan, sagði þeim síðan að fara og sýna sig 

Þórði og bera honum kveðju sína. Silfrið tók hann af þeim og gaf Kolbeini að launum fyrir að 

koma og vara hann við þessari heimsókn. 

Bjarnar saga Hítadælakappa 

 

2.3 Grettis þáttur Ásmundarsonar 

 

Grettir sterki Ásmundarson og Björn Hítadælakppi voru vinir og dvaldi Grettir í Hítardal í 

þrjá vetur. Grettir kom vestur í Hítardal til Björns og bað hann skjóta skjólshúsi yfir sig því 

honum væri orðið óvært noður í landi. Í vestanverðum dalnum gengur fjallið Fagraskógarfjall 

fram í dalinn og þar benti Björn Gretti á gott fylgsni. Þar dvaldist Grettir næstu þrjá vetur og 

heitir það Grettisbæli. Eftir að Grettir kom vestur var hann mikið með Hítdælakappanum og 

sagt var að þeir væru jafnir að íþróttum. Á þessum tíma var Grettir þó sagður manna 

sterkastur á landinu, það segir okkur hve Kappinn hefur verið mikill og sterkur. 

 

2.4 Grettir háttar Gísla 

 

Fyrsti vetur Grettis í Hítardal var tíðinda lítill. Sumarið eftir sigldi skip inn Borgarfjörðinn, 

fyrir því fór sigldur maður að nafni Gísli Þorsteinsson. Gísli þekkti til Grettis og vildi reyna 

sig við hann auk þess sem hann taldi sig hafa skyldum að gegna að ná Gretti dauðum eða 

lifandi. Gísli og Þórður Kolbeinsson hittust og tóku mál saman, Þórður sagði honum þær 

fréttir að nú væri Grettir Ásmundarson kominn á Mýrarnar og væri þar undir verndarvæng 

Björns Hítdælakappa. Úr varð að Þórður náði að tala Gísla inn á að gera aðför að Gretti þar 

sem hann væri sá útilegumaður sem hæst fé væri sett til höfuðs. Menn vinveittir Birni 

Hítdælakappa heyrðu á tal þeirra og komu fréttinni til hans. Björn sagði Gretti frá þessu en 
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bað hann að drepa ekki Gísla þegar hann kæmi en hann mætti gera lítið úr honum ef hann 

vildi. Um haustið fór Grettir niður í sveitir að ná sér í sauði, hann náði fjórum og rak þá af 

stað upp í Fagraskógarfjall til byrgis síns. Menn urðu varir við hann og hófu eftirför upp að 

rótum fjallsins. Varð svo að þeir komust á milli Grettis og bælisins og hugðust ná þar af 

honum fengnum. Grettir tók þá tvo sauði, grýtti þeim niður hlíðina svo þeir drápust. 

Mýramönnum leist illa á hvernig hann fór með skeppnurnar og ekki síður hversu léttar þær 

voru í höndunum á honum.  Því næst krækti Grettir hinum sauðunum saman á hornunum, 

skellti þeim á bak sér og gékk upp í bæli sitt án þess að komumenn legðu í hann. 

 Seinna þetta sama haust reið Gísli Þorsteinsson yfir Hítará, á vesturleið, við þriðja 

mann. Hann var skrautbúinn til að freista bælisbúans að koma niður úr fylgsni sínu. Grettir 

var snemma á fótum þennan dag og sat í bæli sínu, horfði yfir sveitina og leit eftir 

mannaferðum. Sá hann þá hvar þessi skrautbúna hersing reið vestur eftir dalnum og grunaði 

hverjir væru þar á ferð eftir viðvaranir Björns vinar síns. Hann greip því vopn sín, hljóp niður 

hlíðina þannig að komumenn urðu varir við hann. Þeir stoppuðu, stigu af baki og biðu hans. 

Grettir kom að þeim reif til sín klæðasekk sem Gísli hafði og sagðist ætla að eiga hann. Hinir 

bruggðust ókvæða við og gerðu atlögu að honum. Gísli hélt sig til baka en eggjaði 

samferðamenn sína til að ganga að Gretti. Fljótlega hjó Grettir annan fylgdarmann Gísla til 

dauða. Grettir sótti því næst að Gísla sem lagði á flótta út með fjallinu ásamt félaga sínum 

sem enn lifði. Grettir náði fylgdarmanninum fljótlega og drap á hlaupunum. Grettir hafði þá á 

orði við Gísla að hann væri ekki mikill maður að eggja menn til bardaga en þora ekki sjálfur 

að gera neitt. Skiptust þeir því næst á nokkrum höggum þar til Gísli lagði enn á flótta út með 

fjallinu. Grettir fór á eftir honum en lét vera hæfilegt bil á milli þeirra. Gísli vildi létta sig á 

hlaupunum því hann var sem fyrr segir skrautbúinn. Í hvert sinn sem tóm gafst til henti hann 

af sér flík, einnig losaði hann sig við vopn sín og skjöld. Gísli hljóp sem fætur toguðu allt út 

að Kolbeinsstöðum og þaðan út í Borgarhraun. Þegar þangað var komið var hann aðeins 

klæddur í línklæði ein fata. Út við Haffjarðará var hann orðinn svo móður að hann var við það 

að gefast upp og sá framá að betra væri að reyna að verjast atlögu Grettis. Hann reif því upp 

hríslu til að verjast með. Grettir kom fljótlega að honum, reif til hans, afklæddi og sendi hann 

nakinn til byggða. Á bakaleiðinni hirti Grettir föt og vopn Gísla og bar því vel í veiði hjá 

honum þetta skiptið. 
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2.5 Tíu menn falla fyrir Gretti 

 

Þriðja veturinn sem Grettir hafðist við í Fagraskógarfjalli hélt hann niður á Mýrar ásamt 

tveimur mönnum að bænum Lækjarbug sem stendur rétt neðan við Brúarfoss þar sem 

þjóðvegur 54 liggur. Frá Lækjarbug tóku þeir sex geldinga og héldu að svo búnu niður að 

Ökrum, þar náðu þeir tveimur nautum og mörgum sauðum. Ráku þeir feng sinn upp með 

Hítaránni sunnanverðri. Er bændur urðu varir við ferðir þeirra kölluðu þeir til Þórð 

Kolbeinsson frá Hítarnesi til að fá liðsinni við að ná sakamönnunum. Þórður sendi Arnór son 

sinn af stað með flokk manna. Bændur sunnan árinnar eltu þjófana sunnan hennar, hugðust 

þeir þannig komast að Gretti og félögum beggja vegna árinnar. Grettir varð var við eftirför 20 

manna upp með ánni að sunnaverðu og vildi hann því fara yfir hana með feng sinn. Þar sá 

hann hvar annar flokkur kom og því yrði ómögulegt að æða beint í flasið á þeim. Tók hann þá 

á það ráð að reka fenginn út á klettanes sem gengur út í ána því hann vildi aldrei láta af hendi 

það sem hann var kominn með í sína umsjá. Samferðamenn Grettis stóðu að baki honum og 

vörðust þar.  Gerðu nú Mýramenn aðför að Gretti þar sem hann stóð á nesinu en komust ekki 

margir að honum í einu. Hafði hann þá nokkuð rými til að höggva á báðar hendur. Margir 

urðu fyrir vopnum hans og fór að fækka í hópi Mýramanna. Klettanösin var blóðidrifin, loftið 

þrungið lykt af dauða og harmakvein yfirgnæfðu niðinn í ánni. Mýramenn hörfuðu um stund 

og hlé var gert á bardaganum. Menn köstuðu mæðinni og lögðu á ráðin. Grettir og félagar 

voru króaðir af á klettinum og urðu annaðhvort að stökkva í ána og hætta á að lenda í hópnum 

sem kom vestan að eða bíða rólegir. Fljótlega barst Mýramönnum liðsauki að sunnanverðu og 

hófst þá bardaginn aftur. Eftir að fjölgaði í hópi Mýramanna sýndist Gretti bardaginn verða 

heldur ójafn. Hann bjóst ekki við að ná að bjarga sér úr þessu og ákvað því að reyna að drepa 

helst þá sem fóru fyrir Mýramönnum en hlífa frekar smælingjunum. Hjó hann Steinólf úr 

Hraundal í herðar niður, í næsta höggi Þorgils Ingjaldsson, bróðurson Þórarins á Ökrum, 

nánast í tvennt, því höggið kom á hann miðjan. Næstur kom Þrándur Þórarinsson sem vildi 

hefna frænda síns, af honum hjó Grettir lærvöðvann. Svörðurinn var nú allur rauðlitaður, áin 

farin að roðna og loftið angaði af blóði, holdi og svita.  Þórarinn á Ökrum var nú búinn að fá 

nóg og bað menn frá að hverfa því greinilegt væri að Grettir væri að velja sér fórnarlömb. Á 

þessari stundu voru tíu menn fallnir og fimm sárir til ólífis eða örkumla. Mýramenn drógu sig 

þá í hlé. Mönnunum sem komu að utanverðu sóttist ferðin seint og komu ekki að fyrr en 

bardaganum var lokið. Arnóri Þórðarsyni leist ekki á aðstæður og vildi ekki leggja í bardaga 

og þótti það heldur lítilmannlegt. Grettir og félagar stukku nú til stálu hrossum og riðu til 

fjalls, allir nokkuð sárir. Grettir hélt í bæli sitt og dvaldi þar um veturinn. Þegar Bjarni frétti af 
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þessum bardaga fannst honum ekki óhætt að Grettir dveldi þarna lengur og hélt Grettir burt úr 

sveitinni þegar vora fór og kom þar aldrei framar. 

Grettis saga Ásmundarsonar 

 

2.6 Björn veginn 

 

Haust eitt voru flestir heimamenn í Hólma farnir ýmist til rétta eða að sinna öðrum störfum en 

Björn var einn fullorðinna manna heima. Hann átti hross í haga vestan við Hítará og  ætlaði að 

fara að sinna þeim. Með honum var 15 ára drengur sem var heimavið. Björn var með klippur í 

belti um sig miðjan því hann hugðist snyrta hestana, í annari hendi hélt hann á skildi en hinni 

sverði. Þegar þeir komu vestur fyrir ána urðu þeir varir við hreyfingu og spurði Björn 

drenginn hvort þetta væru hestar eða menn því sjónin var ekki eins góð og hún hafði verið. Í 

fyrstu sýndist drengnum að þetta væru hestar en varð þess fljótlega var að þarna voru sex 

menn sem stefndu beint á móti þeim. Birni þótti þetta undarlegt því menn hans voru í göngum 

að austanverðu og því áttu ekki að vera neinar mannaferðir á þessum stað. Urðu þeir nú varir 

við ferðir annars flokks manna að austanverðu eins og þeir kæmu frá Hólma. Björn sendi 

sveininn í burtu og settist niður og beið. Er fyrsti hópurinn kom að honum þeytti einn 

komumanna spjóti til hans, Björn greip það á lofti og sendi til baka í gegnum þann sem fyrst 

hafði kastað og féll hann þegar dauður niður. Bróðir þess er hafði kastað spjótinu reiddist og 

hugðist hefna og hjó til Björns en hitti skjöldinn og hrökk sverðið af skildinum í hönd Björns 

og braut hana. Hópurinn sem kom austan að taldi líka sex menn og voru komumenn því orðnir 

11 á móti Hítdælakappanum einum. Bar nú að þriðja sex manna hópinn og að síðustu þann 

fjórða en fyrir honum fór Þórður Kolbeinsson. Sóttu þeir nú hart að Kappanum en hann 

varðist með sverði sínu og klippum. Endalokin voru þau að Þórður hjó til hans og tók af 

honum þjóhnappana svo hann hné niður. Þórður kláraði verkið með því að höggva höfuðið af 

Birni Hítdælakappa en þurfti til þess tvö högg. Þar með var Kappinn allur. Þórður fór með 

höfuðið heim til Hólma og kastaði því í fang Þórdísar móður Björns og spurði hvort hún 

kannaðst við það. Hún sagði svo vera en hann ætti að þekkja það líka því meðan það var fast 

við búkinn hefði hann óttast þetta höfuð. Þórdís sagði Þórði að fara með það heim til 

Oddnýjar því henni þætti eflaust meira til þessa höfuðs koma en þess litla er lafði á hálsi 

Þórðar Kolbeinssonar. 

Bjarnar saga Hítdælakappa 

 



 35 

3 Álftanes 

 

Ef haldið er í vestur frá Borgarnesi eftir þjóðvegi 54 liggur leiðin til Álftaness og Lambastaða 

rétt vestan við Langá. Þar liggur vegur 533 niður á Mýrar út frá honum er þjóðvegur 534 sem 

leiðir fólk að þessum sögustöðum Egils sögu. Á Álftanesi átti Skalla-Grímur Kveldúlfsson 

landnámsmaður að Borg á Mýrum bú sem tengdafaðir hans Yngvar veitti forstöðu. 

 

3.1 Veisla í Álftanesi 

 

Skalla-Grímur var giftur Beru Yngvarsdóttur og áttu þau m.a. drengina Þórólf og Egil. 

Þórólfur var eldri og þótti efnilegur fríðleikspiltur. Það var eitthverju sinni að Yngvar bauð 

Skalla-Grími, Beru, Þórólfi og fleira fólki frá Borg til veislu að Álftanesi. Egill Skalla-

Grímsson var þá þriggja ára, mikill, sterkur og ódæll snáði. Sagt var að hann væri þá þegar 

orðinn jafnoki 6 – 7 ára drengja og erfiður eftir því. Þegar heimilisfólk hafði lokið við að setja 

á hesta sína og var að leggja af stað kom Egill til pabba síns og vildi fara með í veisluna. 

Skalla-Grímur taldi ekki óhætt að taka drenginn með og sagði: „því þú kannt ekki fyrir þér að 

vera í fjölmenni, þar er drykkjur eru miklar, er þú þykir ekki góður viðskiptis, að þú sért 

ódrukkinn.” (Egils saga kafli 31). Heimilisfólk reið því næst af stað til veislunnar. Snáði náði 

sér þá í hest og hélt á eftir fólkinu án þess að það yrði vart við hann. Hann reið yfir mýrar og 

fláka, datt oft af baki en náði alltaf að koma sér á bak aftur. Það skipti hann ekki máli þó hann 

væri orðinn blautur og skítugur eftir öll drulluböðin á leiðinni, áfram hélt hann. Reglulega sá 

hann til ferða foreldra sinna og gat því fylgt þeim eftir. Þau hurfu þó oft á tíðum sjónum en 

hann hélt ótrauður áfram. Fólkið kom að Álftanesi og hófst þar mikil veisla. Í henni miðri 

birtist á gólfi drengur blautur og skítugur upp fyrir haus. Engin áttaði sig á hver var þar á ferð 

nema Yngvar, þar var kominn Egill Skalla-Grímsson. Yngvar tók vel á móti sveininum unga 

og setti hann á kné sér. Þar kvað Egill sína fyrstu vísu svo vitað sé, þar sem hann mærði 

Yngvar afa sinn. Yngvar var ánægður með snáða og gaf honum í skáldalaun þrjá kuðunga og 

andaregg. Ekkert fleira bar til tíðinda í ferð þessari og hélt Egill heim að Borg með foreldrum 

sínum. 
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4 Lambastaðir 

 

Á leiðinni út að Álftanesi eftir þjóðvegi 534 er afleggjari á vinstri hönd sem liggur að bænum 

Lambastöðum. Þar bjó Þórður Lambason ásamt konu sinni og syni þeirra sem hét Lambi. Upp 

við Gufuá á bænum Gufuskálum Ketill gufa. Hann hafði komið til landsins nokkrum árum 

fyrr og haft méð sér nokkra Írska þræla.  

 

4.1 Þrælar vegnir 

 

Ketill gufa hugðist flytja bú sitt úr Borgarfirðinum og vestur í Breiðafjörð og hélt því þangað 

til að leita lands til að byggja og voru þrælar hans einir heima. Lambi var á sama tíma riðinn 

til þings en Þórður sat heima á Lambastöðum. Kvöld eitt gripu þrælarnir tækifærið og struku. 

Þeir héldu niður að sjónum og komu að Lambastöðum. Þeir komu þangað um miðja nótt og 

fóru ránsferð um bæinn án þess þó að vekja nokkurn mann.  Inni í bæ sváfu Þórður og 

heimilisfólk hans í fasta svefni þessa fallegu sumarnótt. Þrælarnir báru eld að húsum og brann 

allt sem brunnið gat og engin náði að bjarga sér út. Þar næst lögðu þeir á hesta og riðu í átt til 

Álftaness. Þegar sól kom upp um morguninn riðu Lambi og menn hans í hlað. Við þeim 

blöstu svartar rústir sem enn rauk úr. Þeir urðu varir við mannaferðir í áttina til Áftaness og 

hófu eftirför. Þrælarnir fóru hægt yfir því þeir voru með klyfjaða hesta af góssi því sem þeim 

áskotnaðist á Lambastöðum. Fljótlega urðu þeir þó varir við eftirförina og hentu frá sér 

ránsfengnum og hlupu í átt til sjávar. Lambi og hans menn náðu þeim og drápu. Ýmis örnefni 

á þessum slóðum bera nöfn sem rekja má til þessarar sögu eins Kóranes, Skorraey og 

Þormóðssker en þangað er sagt að þrællinn Þormóður hafi synt. Lambi fór róandi á eftir 

honum og drap hann þar.  
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5 Ánabrekka 

 

Enn erum við stödd á þjóðvegi 54 vestan við Borgarnes. Litlu vestan við Borg á Mýrum er 

afleggjari merktur Ánabrekka og Litlabrekka þangað er för okkar heitið næst. Þegar Skalla-

Grímur kom til landsins gaf hann Ána, einum skipverja sínum, land á milli Langár og 

Háfslækjar, þar reisti Áni sér bú og nefndi Ánabrekku. Háfslækur fellur úr Háfsvatni og 

rennur vestan við Borg um miðja vegu milli Borgar og Langár. Þegar fram liðu stundir fór 
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Egill frá Borg og Þorsteinn sonur hans tók við búi þar. Á þeim tíma bjó maður að nafni 

Steinar Önundarson að Ánabrekku. Steinar var mikill vexti, ljótur, rammur að afli og átti 

mikið undir sér. Hann var illa þokkaður og þótti ekki góður maður. 

 

5.1 Deilur Þorsteins og Steinars 

 

Háfslækur ræður landamerkjum á milli Borgar og Ánabrekku, sunnan við hann er mýri sem 

kallast Stakksmýri og þótti gott beitarland. Steinar hafði það fyrir vana að reka naut sín til 

beitar í Stakksmýri þó svo hún tilheyrði Þorsteini á Borg. Húskarlar Þorsteins ráku 

nautpeninginn úr mýrinni vestur fyrir Háfslæk og var svo um sumarið. Steinar hélt uppteknum 

hætti sumarið eftir og fór Þorsteinn þá til hans og bað um að landamerki yrðu virt. Steinar 

hafði á orði að búpeningur færi þar sem hann vildi fara og hann varðaði ekki um það. 

Þorsteinn lét þá reka nautinn úr mýrinni en þegar Steinar frétti það sendi hann þræl sinn Grana 

til að reka þau til baka og vaka yfir þeim þannig að þau yrðu í mýrinni. Dag einn gékk 

Þorsteinn upp á borgina ofan við bæ sinn og sá þá hvar nautpeningur Steinars var í 

Stakksmýrinni. Þorsteinn reiddist, fór út í mýrina og ætlaði að reka nautin í burtu. Þegar Grani 

varð hans var rak hann nautin í átt að gerði sem þarna var og ætlaði að koma þeim þar inn. 

Þorsteinn náði honum í garðshliðinu og drap hann, huldi svo hræið með grjóti úr garðinum. 

Sumarið eftir þetta hafði Steinar orðið sér út um þræl mikinn og sterkan sem hét 

Þrándur og var hann látinn gæta nautanna þetta sumar. Steinar vildi að Þrándur héldi 

nautunum í Stakksmýrinni því þar var besta beitarlandið. Hann sagði Þrándi frá viðskiptum 

sínum við Þorstein og varð Þránudur spenntur fyrir því að fá hugsanlega að kljást við svo 

mikinn höfðingja sem Þorsteinn var. Þrándi þótti ekki mikið verk að gæta þessara nauta rak 

þau í mýrina og fór upp á skógarklett við Háfslæk þar sem hann hafði gott útsýni. Þar lagðist 

hann niður tók af sér skóna og sofnaði. Þorsteinn varð var við að nautin voru enn og aftur 

komin í hans land og hélt þegar í stað út í Stakksmýri til að reka þau til baka. Þorsteinn kom 

að klettinum þar sem Þrándur svaf og varð fljótlega var við manninn er þar svaf, ýtti við 

honum með skaftinu á öxi sem hann hafði meðferðis. Þrándur reif í öxina og spurði hver hann 

væri. Þorsteinn sagði honum það og fannst Þrándi lítið til hans koma auk þess sem hann 

sagðist vera mikið betur vopnaður. Úr varð að Þorsteinn gaf honum tíma til að reima á sig 

skóna og taka upp vopn. Þegar Þrándur hnýtti skóþveng sinn hjó Þorsteinn af honum höfuðið 

og huldi síðan hræið með grjóti. 

Egils saga 
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5.2 Grímur Þorsteinsson veginn, 10 ára gamall 

 

Skærur þeirra Þorsteins og Steinars héldu áfram næstu ár. Á Álftanesi bjó frændi og vinur 

Þorsteins er hét Þorgeir. Eitt sinn að hausti ætlaði Þorsteinn að heimsækja hann við þriðja 

mann. Grímur sonur hans var þá tíu ára og var með þeim í för. Þeir riðu út að Langárfossum 

og fóru þar yfir ána. Vestan við Langá var Steinar ásamt föður sínum og fjórum húskörlum 

með þeim var sonur Steinars tíu ára. Þeir urðu varir við mannaferðir og sáu strax hverjir voru 

þar á ferð, gripu vopn sín og hófu eftirför. Þegar þeir Þorsteinn urðu varir við eftirförina, riðu 

þeir að stórum hól sem þarna var og hugðust verjast þaðan. Þorsteinn skipaði Grími að fara 

inn í skóg sem og fela sig. Steinar og hans menn komu að hólnum og hófst strax bardagi á 

milli þessara hópa. Annað liðið taldi sex menn en hitt fjóra og fljótlega gerði þessi munur vart 

við sig í bardaganum. Á engjunum þarna í kring voru menn við vinnu og urðu varir við 

vopnabrölt og háreysti, þeir flýttu sér að hólnum til að skilja menn í sundur. Í blóði sínu lágu 

tveir húskarlar Þorsteins og einn út liði Steinars. Að bardaga loknum fór Þorsteinn að leita að 

Grími og fann hann illa særðan og son Steinars liggjandi dauðan hjá. Þorsteinn tók Grím í 

fang sér og hélt för sinni til Álftaness. Á leiðinni lygndi Grímur aftur augun og andardráttur 

hans slokknaði þar með kvaddi hann föður sinn og lífið. Þorsteinn jarðaði hann í holti sem 

fékk nafnið Grímsholt en hóllinn þar sem bardaginn fór fram kallast Orustuhvoll. Við veginn 

sem liggur  niður að Álftanesi er skilti sem á stendur Grímshóll og er það hóll sá  sem Grímur 

Þorsteinsson á að hafa verið jarðaður í. 
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6 Rauðanes 

 

Suðvestur af Borg lét Skalla-Grímur gera smiðju til að vinna járn úr mýrarrauða. Nes þetta 

nefndi hann Raufarnes en kallast það Rauðanes í dag, vegna mýrarrauðans. Til að komast að 

þessum stað er beygt til vinstri nokkru vestan við Borg og þjóðvegur 532 ekinn til enda. Á níu 

stöðum í landnámi Skalla-Gríms hefur Landnámssetrið í Borgarnesi látið reisa vörður til 

minningar um þá feðga Skalla-Grím og Egil. Þær eru staðsettar á helstu söguslóðum Egils 

sögu. Ein þeirra er á Rauðanesi til minningar um járnsmiðju Skalla-Gríms. Staðetning hinna 

er sem hér segir:  

- við Brákarsund, þar sem Brák stakk sér til sunds,  

- í Skallagrímsgarði,  
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- að Granastöðum þar sem Þórður Granason leikfélagi Egils ólst upp (þar 

sem tjaldstæðið er í Borgarnesi), 

- við Borg á Mýrum,   

- við Ánabrekku,  

- á Álftanesi,  

- við Krumshóla þar sem Skalla-Grímur er talinn hafa hent silfri sínu,  

- á Hvítárvöllum þar sem Egill drap sinn fyrsta mann. 

 

6.1 Skalla-Grímur nær sér í steðja 

 

Til járnvinnslunnar í Rauðanesi þurfti Skalla-Grímur góðan steðja. Fjörurnar undan nesinu eru 

ekkert nema sandar og leirur og því þurfti að flytja stein í steðja langt að. Kvöld eitt er allir 

voru sofnaðir hélt Skalla-Grímur niður í fjöru einn síns liðs og sjósetti áttæring. Hann réri í átt 

að Miðfjarðareyjum setti út stjóra og festi bátinn rækilega. Sumarnóttin var mild og sjórinn 

spegilsléttur, mynd af Skalla-Grími speglaðist í haffletinum þar sem hann stakk sér í kalt 

hafið. Hann kafaði til botns og náði þar í stein sem var honum samboðinn, færði sig því næst 

upp að yfirborðinu með steininn í fanginu. Hann vippaði farginu um borð í bátinn greip  

tröllvöxnum höndum um lunninguna og vóg sig upp í bátinn. Greip um árar sem virtust litlar í 

lúkum þessa stóra manns, eina sem rauf kyrrð næturinnar var gutlið við stefni bátsins og 

taktföst áratök heljarmennisins. Nóttin var fögur og látlaus. Er fólk reis úr rekkju morguninn 

eftir var steinn allmikill kominn utan við smiðjuna ekki minni en fjögurra manna tak og var 

hann notaður sem steðji við járnvinnsluna upp frá því. 
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7 Borg, Digranes og nánasta umhverfi 

 

Borg var landnámsjörð Skalla-Gríms Kveld-Úlfssonar. Bærinn að Borg stendur rétt vestan við 

þjóðveg 1 og blasir við frá veginum. Þar er kirkjustaður og var fyrst reist þar kirkja árið 1002, 

kirkjan sem nú stendur var reist 1880. Egill Skallagrímsson tók við búi að Borg eftir föður 

sinn og Þorsteinn Egilsson eftir Egil. Einn frægasti ábúandi Borgar var Snorri Sturluson sem 

bjó þar eftir að hann giftist Herdísi Bessadóttur erfingja að Borg. Snorri sat þar frá 1202-1206 

að hann og Herdís skildu og Snorri flutti að Reykholti í Reykholtsdal. 

 

7.1 Öxin „Konungsnautur” 

 

Skip sigldi inn Borgarfjörðinn og lagðist við stjóra út af Digranesi. Af því steig Þórólfur 

Skalla-Grímsson kominn úr sinni fyrri utanför. Hann hafði meðferðis öxi sem hann lagði í 

hendur karli föður sínum sem gjöf frá Eiríki blóðöx konungi í Noregi, öxin kallaðist 

„konungsnautur”. Um haustið lét Skalla-Grímur reka allmarga uxa heim að Borg því hann 

hugðist höggva þá. Tveir þeirra voru leiddir samsíða undir húsvegg þar sem átti að slátra 

þeim. Skalla-Grímur tók stein og lagði undir háls þeirra en steinninn átti að taka á móti 
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högginu er hann slátraði uxunum. Hann var með öxina „konungsnaut” í hendi, reiddi hana til 

höggs og tók höfuðin af báðum uxunum í einu höggi. Öxin small í steininum og skarð kom í 

blaðið. Skalla-Grímur fannst ekki mikið í þetta verkfæri varið ef það þyldi ekki að skella einu 

sinni í steinvölu. Fór hann með öxina inn í bæ skellti henni upp á hillu þar sem hún lá um 

veturinn. 
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7.2 Egill vill utan 

 

Sumarið eftir hugði Þórólfur á aðra ferð úr landi og útbjó skip sitt og batt í Brákarsundi. Egill 

var þá aðeins 13 ára en hafði burði og krafta á við hraustustu menn. Hann vildi fara með 

bróður sínum úr landi en Þórólfur vildi ekki taka hann með sér. Egill var ekki sáttur við þetta 

og sagði að þá væri allt eins líklegt að hvorugur þeirra færi utan. Hann fór heim til bæjar og 

hugsaði bróður sínum þegjandi þörfina. Þegar húmaði að kvöldi lagðist fólk til náða að Borg 

en Þórólfur skreið í hvílu sína í tjaldbúðum niður í Digranesi skammt frá skipi sínu. Um 

nóttina gerði sunnan eða suðvestan útsynning. Egill læddist úr húsi í skjóli myrkurs og niður í 

nes þar sem skipið var bundið. Hann var með öxi í hendi og hjó á allar landfestar. Skipið rak 

stjórnlaust út á fjörðinn og stefndi upp í fjöru að sunnaverðu. Þórólfur og menn hans urðu 

varir við að ekki væri allt með feldu og ruku úr tjöldum sínum. Sáu þeir þá hvar skip þeirra 

rak fyrir vindi yfir fjörðinn þeir settu bát á flot til að reyna að ná til skipsins og bjarga því sem 

bjargað yrði. Skipið rak upp á eyrar við Andakíl en náðist á flot nokkruu síðar. Eftir þetta vissi 

Þórólfur ekki hverju Egill kynni að taka upp á næst og gaf honum leyfi til að koma með sér 

utan. Þegar komið var að brottför gékk Skalla-Grímur til Þórólfs og afhenti honum öxina 

„konungsnaut” og bað hann koma henni til Eiríks blóðaxar með þeim skilaboðum að hún væri 

ónothæf. Þegar Þórólfur kom til skips fleygði hann öxinni fyrir borð og hefur hún ekki sést 

síðan. Gera má ráð fyrir að á botni Borgarfjarðar liggi hún grafin enn þann dag í dag. Síðan 

sigldu þeir bræður til hafs og heimilisfólk að Borg horfði á eftir þeim út fjörðinn á vit 

ævintýranna. 
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7.3 Dauði Skalla-Gríms 

 

Þegar Egill snéri aftur út til Íslands var Skalla-Grímur orðinn gamall og hrumur. Þórólfur og 

Egill höfðu lent í miklum ævintýrum utanlands verið í hirð konunga og farið í miklar víkinga-

ferðir um hin ýmsu lönd. Þórólfur féll í bardaga í herliði Aðalsteins konungs í Englandi og var 

hann mikill harmadauði. Aðalsteinn afhenti Agli silfur sem hann átti að láta í hendur Skalla-

Gríms þegar hann kæmi heim. Þetta var ætlað til skaðbóta vegna dauða hinnar miklu hetju 

sem Þórólfur var. Egill hélt fljótlega eftir þetta heim til Íslands ofðinn stórefnaður af 

víkingaferðum en aldrei lét hann karl föður sinn fá silfrið. Skalla-Grímur vissi þó af þessum 

sjóði. 

 Þórður hét maður Þorgeirsson og bjó hann á Lambastöðum á þeim tíma sem Egill kom 

heim úr víkingaferð sinni. Haustið eftir að Egill kom heim bauð Þórður honum til veislu út að 

Lambastöðum. Egill ásamt Ásgerði konu sinni þáðu boðið og gerðu sig ferðbúin. Áður en þau 

riðu úr hlaði kom Skalla-Grímur til Egils og spurði hvort hann ætlaði ekki að fara að afhenda 

sér sjóð þann er Aðalsteinn sendi. Egill taldi nú ekki að föður sinn skorti fé og reið til 

veislunnar. Þetta sama kvöld lét Skalla-Grímur leggja á hest sinn og þegar allir voru sofnaðir 

gekk hann úr húsi með stóra kistu fulla silfurs. Undir hendinni hafði hann eirketil. Hann reið 

burt frá Borg, ekki er vitað í hvaða átt og losaði sig við hvort tveggja silfurkistuna og 

eirketilinn. Því næst reið hann heim og lagðist til hvílu þreyttur gamall maður. Morguninn 

eftir var hann allur. 

 Fréttin af dauða Skalla-Gríms barst Agli strax morguninn eftir og reið hann þegar í 

stað heim að Borg. Af hlaðinu rauk hann inn í bæinn til rekju föður síns þar sem hann sat enn 

uppréttur því ómögulegt var að leggja líkið til svo stíft var það. Egill fór aftan að karli föður 

sínum til að þurfa ekki að horfast í augu við hann, því menn trúðu því að illt augnaráð næði 

valdi á þeim sem horfðist í augu við það. Hann lagði hönd yfir augu Skalla-Gríms lagði þau 

aftur rétti úr líkinu og lagði það til, eitthvað sem engum hafði tekist um morguninn. Næst rauf 

hann gat á vegg hússins og bar föður sinn þar út, það var trú manna að ef lík væri borið út um 

dyr rataði það aftur inn og Egill kærði sig ekki um að hafa karl föður sinn afturgenginn í 

sínum húsum. Riðið var með líkið niður í Naustanes neðan við Borg, þar sem tjaldað var yfir 

dauðan höfðingjann þá nótt. Morguninn eftir var Skalla-Grímur lagður í skip og róið með 

hann út í Digranes. Útbúinn var haugur þar sem Skalla-Grímur var lagður í ásamt hesti sínum, 

vopnum og smíðatólum. Haug Skalla-Gríms má sjá í Skallar-Grímsgarði í Borgarnesi hann 

var hlaðinn upp að nýju fyrir röskum 70 árum af kvennfélaginu og ungmennafélaginu á 
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staðnum. Sögusagnir eru meðal Mýramanna að Skalla-Grímur hafi sökkt silfri sínu í pytt í 

Krumskeldu sem Skalla-Gríms pyttur kallast. 
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7.4 Dauði Böðvars Egilssonar 

 

Böðvar hét sonur Egils og Ásgerðar konu hans, hann var mikið eftirlæti föður síns og 

efnilegur drengur ekki ólíkur Þórólfi frænda sínum. Sumar eitt var kaupskip á Hvítá og sendi 

Egill húskarla sína til skips að ná í varning sem hann hafði verslað. Hentugast var að fara 

sjóleiðina og bað Böðvar um að fá að fara með í þessa ferð. Þeir fóru á áttæringi sex saman að 

kvöldi til er fallið var að. Á leið sinni inn fjörðinn hvessti mikið og sóttist þeim ferðin seint. 

Farið var að falla út aftur svo straumurinn var á móti og sjólag vont. Réru þeir hvað þeir máttu 

en réðu ekki við náttúruöflin og sökk báturinn undan þeim á miðjum firðinum. Í öldurótinu 

heyrðust þeir kallast á en gátu ekkert gert og smám saman þögnuðu raddir og hvinurinn í 

vindinum og öldubrot tóku alfarið yfir. 

Heima á Borg sátu allir rólegir því fólk þar taldi að húskarlar og Böðvar hefðu náð til 

kaupmanna og biðu af sér veðrið þar. Lík fór að reka að landi daginn eftir og þekktu menn þar 

húskarla Egils. Boð voru gerð eftir honum og rauk hann þegar í stað úr húsi á hest sinn og reið 

upp með firðinum til að leita að mönnum sínum, síðast en ekki síst þurfti hann að finna son 

sinn. Lík Böðvars rak í land á Einarsnesi sem er rétt ofan við Borgarnes. Er Egill kom í 

Einarsnes tók hann son sinn upp, lagði hann á hné sér og reið með hann til haugs Skalla-

Gríms í Digranesi. Þar lét hann opna hauginn og lagði sinn heittelskaða son til hinstu hvílu 

við hlið Skalla-Gríms. Að svo loknu reið hann heim til Borgar, bugaður af sorg og þrotinn 

kröftum. Í Skallagrímsgarði má sjá lágmynd af Agli ríða með lík Böðvars til haugsins. 

Egils saga 

 

7.5 Brákarsund 

 

Knattleikur á ís var leikur sem Borgfirðingar skemmtu sér við á vetrum. Einn veturinn var 

spilaður leikur hjá Borg í vík er Sandvík heitir, þar spiluðu saman Egill Skalla-Grímsson og 

Þórður Granason vinur hans á móti Skalla-Grími. Egill var þá 12 ára og Þórður um tvítugt. 

Skalla-Grímur var farinn að eldast og sóttist honum seint leikurinn á móti sveinunum ungum 

og röskum. Hann þreyttist fljótt og var orðinn móður. Þegar leið á daginn og rökkur færðist 
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yfir kom mikill hamur á Skalla-Grím og varð hann illvígur og gékk harðar fram en áður. Hann 

greip til Þórðar hóf hann á loft og fleygði honum í jörðina af þvílíkum krafti að hann lést við 

það sama. Hönd hanns seildist til Egils og náði hann taki á honum þannig að við mátti búast 

að hann færi sömu leið og Þórður vinur hans. Tilsýndar stóð fóstra Egils, ambátt Skalla-

Gríms, Brák að nafni, hún mælti til hans: ”hamast þú nú, Skalla-Grímur, að syni þínum.” 

(Egils saga kafli 40). Við þetta reiddist Skalla-Grímur enn meir sleppti Agli og hljóp að 

kerlingu. Hún lagði þegar á flótta niður nesið í átt að eyju sem þar er undan. Skalla-Grímur 

rauk á eftir henni froðufellandi af reiði og illsku. Leikurinn barst fremst á Digranesið þar sem 

Brák virtist komin í sjálfheldu. Hún hafði nú um tvennt að velja, lenda í krumlunum á hús-

bónda sínum sem æddi hamstola til hennar eða stökkva fram af klettinum í sundið sem skildi 

að eyjuna og land. Hún stökk í sjó fram og hugðist þannig bjarga sér á sundi. Skalla-Grímur 

tók þá stein allstóran og grýtti á eftir henni. Steinninn lenti á milli herða hennar og hefur 

hvorugt komið úr hafi síðan. Sundið fékk nafnið Brákarsund og eyjan þar fyrir framan 

Brákarey. 

Egils saga 

 

8 Hvítárvellir 

 

Af þjóðvegi eitt við bæinn Eskiholt sem liggur norðan Borgarness, liggur þjóðvegur 53 að 

Hvítárvöllum. Þar léku Borgfirðingar knattleik á ís. Menn komu víða að úr héraðinu og skipt 

var í lið. 

 

8.1 Egill vegur sinn fyrsta mann 

 

Haldnir voru leikar að Hvítárvöllum þar sem menn komu saman til að spila knattleik. 

Fullorðnir spiluðu sér og sveinarnir sér. Þórður Granason var á unglingsaldri 14 eða 15 ára og 

þótti mjög efnilegur ungur maður. Hann og Egill voru miklir mátar þó svo Egill væri átta 

árum yngri. Egill var stór og sterkur og hafði afl á við 10–12 ára drengi hann var skapbráður 

og kunni ekki að tapa. Feður lögðu það fyrir syni sína að ef þeir spiluðu á móti Agli ættu þeir 

undan að láta til að halda friðinn. Að þessu sinni spilaði Egill á móti Grími Heggsyni frá 

Heggstöðum sem var 11 eða 12 ára og sterkur eftir aldri. Grímur var hraustari en Egill og lét 

aðvaranir um skapbresti Egils sem vind um eyru þjóta. Hann naut þess að vera stærri og 

sterkari og hæddi hann og gerði að honum gys. Agli gramdist þetta mjög og barði Grím með 
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knatttrénu sínu. Grímur gerði sér þá lítið fyrir feldi Egill og sagðist mundi meiða hann ef hann 

hætti ekki þessum látum. Egill reis upp og var ekki skemmt. Hann gékk burt af vellinum 

niðurlútur og reiður og hélt til Þórðar vinar síns. Egill sagði Þórði frá viðskiptum hans og 

Gríms og hvernig Grímur hafði niðurlægt sig fyrir framan hina sveinana. Þórður rétti Agli öxi 

og sagði að nú væri ekkert annað að gera en hefna. Þeir gengu nú sama út á völlinn þar sem 

drengirnir léku. Grímur var þá með knöttinn og rak hann á undan sér í miklum leik. Egill 

hljóp að honum reiddi öxina til höggs og hjó hann í höfuðið þannig að hún stóð í heila. 

Leikarnir leystust upp og liðin skiptust upp í fylkingar en hver hélt til síns heima að þessu 

sinni. Skalla-Grími fannst þetta ekki mikið mál en Bera kona hans varð yfir sig hrifin af litla 

drengnum sínum sem nú hafði drepið mann, aðeins sex ára gamall. Egill kvað þá þekkta vísu. 

Það mælti mín móðir, 

að mér skildi kaupa 

fley og fagrar árar, 

fara í brott með víkingum, 

standa upp í stafni, 

stýra dýrum knerri, 

halda svo til hafnar, 

höggva mann og annan. 

(Egill Skallagrímsson, Egils saga kafli 40) 

Egils saga 
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9 Þinghóll 

 

Við Svignaskarð liggur vegur númer 553 í norðvestur merktur Langavatn. Við hann áður en 

komið er að Langavatni er Þinghóll sem var þingstaður Borgfirðinga til forna. Staður þessi 

kallaðist Valfell í tíð Þorsteins Egilssonar á Borg sem var um árið 1000. 

Þinghóll

Haugsendi

553

50

522

Kort 3. Þinghóll úr Gunnlaugs sögu og Haugsendi úr Heiðarvíga sögu
 

9.1 Draumur Þorsteins 

 

Þorsteinn Egilsson reið upp til Valfells og með honum var Norðmaður Bergfinnur að nafni. 

Þorsteinn hafði boðið honum að koma með sér að hlaða upp veggi á búð Þorsteins en hrunið 

hafði úr þeim um veturinn. Veður var gott, sól skein í heiði og hiti mikill og var verkið erfitt 

eftir því. Er þeir höfðu lokið við að laga veggina settust þeir niður. Þorsteinn sofnaði fljótlega 

og lét illa í svefni. Bergfinnir beið eftir að Þorsteinn vaknaði og spurði hann hvað hann hafði 

dreymt því hann lét svo illa í svefni. Þorsteinn taldi ekki mikið mark takandi á draumum en 

sagði honum þó drauminn. Hann sagði að sér hefði fundist hann vera heima að Borg og séð 

þar álft forkunar fagra sitja á mæni bæjarins. Sá hann þá hvar kom fljúgandi úr norðaustri stór 

og mikill örn sem settist hjá álftinni og gerði sér dælt við hana. Sýndist honum álftinni líka 

það vel. Úr suðri kom fljúgandi annar örn sem settist á húsin og gerði sig líklegan við álftina. 
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Endaði sú aðför með því að örnunum lenti saman og börðust hart þar til báðir lágu dauðir 

eftir. Úr vestri kom þá fljúgandi annar fugl minni en ernirnir en þó tignarlegur. Fugl þessi var 

valur og settist hann hjá álftinni og endaði draumurinn á því að þau flugu saman til vesturs.  

Þorsteinn taldi drauminn ómerkilegan og líklegast væri hann fyrir veðrum úr þeim 

áttum sem fuglarnir komu. Bergfinnur taldi svo ekki vera. Hann réð drauminn á þann veg að 

Jófríður kona Þorsteins bæri stúlku undir belti sem yrði forkunarfögur og kvennkostur góður 

er fram liðu stundir. Hún yrði í miklu uppáhaldi hjá föður sínum og eftirsótt af ungum 

mönnum. Þetta var  álftin í draumnum taldi Bergfinnur. Ernirnir væru vonbiðlar hennar sem 

ættaðir væru úr þeim áttum sem þeir komu. Þeir berðust hatrammlega um ástir hennar sem 

endaði með því að þeir féllu báðir. Valurinn væri svo hin þriðji maður sem myndi biðja 

hennar og kæmi hann vestan að, þau myndu giftast og hún fylgja honum til þeirrar áttar er 

hann kom úr. Þetta lagðist illa í Þorstein og lagði hann fæð á Norðmanninn. Draumur þessi 

rættist á þann veg er Bergfinnur réði hann. Jófríður eignaðist stúlkubarn þegar Þorsteinn var á 

þingi um sumarið. Hann hafði sagt henni er hann fór að ef hún eignaðist stúlku á meðan hann 

væri í burtu ætti hún að bera hana út. Jófríður gerði það ekki, heldur kom barninu í fóstur til 

Þorgerðar Egilsdóttur systur Þorsteins vestur í Hjarðarholt í Dölum. Að sex árum liðnum fór 

Þorsteinn í heimsókn til systur sinnar vestur í dali. Þar sá hann forkunnar fagurt stúlkubarn að 

leik og fór að mæra hana við Þorgerði. Systir hans sagði honum þá upp söguna og fór stúlkan, 

sem hlotið hafði nanfið Helga með Þorsteini föður sínum heim að Borg. Helga þótti afbragð 

annara stúlkna og var kölluð Helga hin fagra. 

Gunnlaugs saga ormstungu 

 

10 Haugsendi 

 

Staðsetning Haugsenda er ekki fyllilega ljós en talið er að hann sé á landmerkjum 

Sólheimatungu og Borga. Sólheimatunga stendur rétt norðan Svignaskarðs, á bökkum 

Norðurár Borgir er næsti bær þar fyrir norðan. Á landamerkjum þessara bæja lá þjóðleiðin yfir 

Norðurá um aldir. Borgir hétu áður Haugar. Allt eins líklegt er að á þessum landamerkjum 

hafi verið haugur og riðið hafi verið við enda hans þegar haldið var á vaðið. Af því gæti 

Haugsendi borið nafn sitt. Stað þennan má virða fyrir sér af brúnni yfir Norðurá sem liggur 

rétt norðan við hann. 
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10.1 Reynt að leita sátta eftir dauða Víga-Styrs 

 

Sumarið eftir víg Víga-Styrs safnaði Snorri goði og tengdasonur Styrs liði til að hefna hans. 

Snorri var goði á norðanverðu Snæfellsnesi og bjó á Helgafelli sem er rétt ofan Stykkishólms. 

Snorra gékk vel að safna liði og er hann reið yfir Bröttubrekku voru með honum 800 menn og 

stefndu þeir niður Norðuárdalinn. Borgfirðingum barst njósn af ferðum Snorra og 

Snæfellinga.  Þeir söfnuðu liði og settu vörð við öll vöð á Norðurá, allt niður að sjó. Þetta var 

1200 manna her en dreifður niður allt héraðið meðfram ánni. Fljótlega barst þeim fréttin að 

Snorri hefði komið með sitt lið yfir Bröttubrekku og væri á leið niður Norðurárdalinn í átt að 

Haugsenda. Við þessa frétt safnaðist her Borgfirðinga undir stjórn Illuga svarta á Gilsbakka 

(pabba Gunnlaugs ormstungu), Kleppjárns frá Reykjum (Kleppjárnsreykjum) og Þorsteins frá 

Bæ (sjá kafla um Bæ hér síðar) sunnan við vaðið hjá Haugsenda. Lið Snorra liðaðist niður 

ásinn að vaðinu. Á bakkanum hinumegin stóðu Borgfirðingar með 1200 manna her sinn undir 

vopnum. Þarna urðu nokkur orðaskipti, Gestur Þórhallason (sjá kafla 1.1 Víga-Styr veginn) 

fór mikinn í að kalla til Snæfellinga og lét rigna yfir þá háðsvísum. Mönnum tókst að komast 

hjá orustu og Snorri snéri frá. Ef horft er yfir þetta sögusvið er hægt að sjá fyrir sér hvar 2000 

vopnaða menn á bökkum árinnar tilbúna til orustu. 

Heiðarvíga saga 
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11 Helgavatn 

 

Til að komast að Helgavatni er hægt að fara tvær leiðir. Ef beygt er út af þjóðvegi eitt við 

bæinn Borgir er ekið eftir þjóvegi 50. Þegar komið er nokkuð framhjá Varmalandi liggur 

þjóðvegur 522 upp Þverárhlíðina, hann er ekinn að bænum Högnastöðum þar er beygt til 

vinstri eftir vegi númer 524 framhjá Þverárrétt og er þá fljólega komið að Helgavatni. Hin 

leiðin upp að Helgavatni er að halda áfram eftir þjóðvegi 50 framhjá bænum Síðumúla-

veggjum og nánast að Hvítá. Þar er vegur númer 522, honum er fylgt framhjá Norðtungu upp 

að Högnastöðum framhjá Þverárrétt og upp að Helgavatni. Frá Helgavatni liggur afskaplega 

falleg leið meðfram Þverá og upp í Örnólfsdal sem er sögusvið Hænsna-Þóris sögu.  

Norðtunga

Helgavatn Bær Blund-Ketils

Kort 4. Sögustaðir Hænsna-Þóris sögu

522

522

524

 

11.1 Hey fengið að „láni” 

 

Blund-Ketill var auðugur maður sem bjó í Örnólfsdal, nokkru ofar en Örnólfsdalsbærinn 

stendur nú. Hann átti 30 leigulönd og var vinsæll jafnt af leiguliðum sínum sem öðrum 

mönnum í héraðinu. Sonur hans hét Hersteinn. Haust eitt lét Blund-Ketill þau orð út ganga til 

leiguliða sinna að þeir skyldu fara sparlega með hey því veturinn leggðist illa í hann. Ekki 

urðu allir við bón hans og fór svo að sumir urðu heylausir og leituðu þá ásjár hjá Blund-Katli 
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sem útvegaði þeim fyrstu er komu til hans nokkuð af heyji. Þetta fréttist út og fleiri leiguliðar 

komu til hans í þeim erindagjörðum að fá hjá honum hey en þá var hann sjálfur orðinn 

heylítill og þótti ekki ráðlegt að láta af hendi hey því hann varð að eiga nóg fyrir sínar 

skepnur. Beindi Blund-Ketill leiguliðum sínum niður að Helgavatni til Hænsna-Þóris því 

eflaust væri hann aflögufær. Leiguliðarnir töldu Þóri ekki vilja láta sig hafa neitt og báðu 

Blund-Ketil koma með sér heim að Helgavatni. 

Blund-Ketill reið ásamt tveimur leiguliðum sínum í gegnum skóginn í hlíðinni 

meðfram Örnólfsdalsánni í átt að Helgavatni. Á túninu var Hænsna-Þórir ásamt Helga 

Arngrímssyni við vinnu. Helgi var sonur Arngríms goða í Norðtungu og hafði Þórir tekið 

hann í fóstur til að ganga í augun á goðanum. Bæinn nefndi hann í höfuðið á strákunum til að 

tryggja sér vernd Arngríms ef Þórir þyrfti á að halda. Hænsna-Þórir var frekar illa þokkaður, 

nískur og átti sér fáa vini í héraði. Er Þórir sá til mannaferða grunaði hann að þar færi Blund-

Ketill og að hann ætlaði að biðja Þóri að veita sér greiða. Hann hljóp til bæjar ásamt Helga og 

lokaði vandlega á eftir sér. Blund-Ketill reið nú í hlað á Helgavatni og barði að dyrum. Þórir 

sendi Helga til dyra. Blund-Ketill bar upp erindi sitt, Helgi náði í fóstra sinn sem kom fram í 

dyrnar og sagðist ekki vera aflögufær með hey. Komumenn töldu þetta ekki vera rétt og 

spurðu Helga hvort ekki væri til nóg hey á Helgavatni og var það raunin. Fengu þeir þá 

drenginn til að vísa sér á heyið og sáu að þarna var meira en nóg fyrir skepnur Þóris. Þeir tóku 

þá að klifja hesta sína og Blund-Ketill sagði Þóri að hann fengi þetta hey greitt og vel það að 

afloknum heyskap sumarið eftir. Deila þeir þarna um hríð en að lokum ríður Blund-Ketill á 

brott ásamt leiguliðum sínum. Þórir reið því næst um hérað og tilkynnti þjófnaðinn, hann fór 

m.a. í Norðtungu til Arngríms goða og að Breiðabólstað í Reykholtsdal til Odds 

Önundarsonar. 

Hænsna-Þóris saga 

 

11.2 Blund-Ketill brenndur 

 

Snemma morguns komu Þorvaldur sonur Odds að Breiðabólsstað og Arngrímur goði ásamt 

þrjátíu manna liði ríðandi heim að Helgavatni til Hænsna-Þóris. Hann hafði fengið þá í lið 

með sér til fara upp í Örnólfsdal og hefna fyrir heyþjófnaðinn. Flokkur þessi reið upp dalinn 

meðfram Þveránni í átt að bæ Blund-Ketils. Leiguliðar Blund-Ketils sáu til ferða þessara 

manna og hröðuðu sér heim til leigusala síns til að vara hann við og veita honum hjálp ef hann 

þyrfti á henni að halda. Flokkur Arngríms og félaga reið í hlað í Örnólfsdal og spurðu eftir 

Blund-Kartli. Hann kom út á hlaðið, bauð alla velkomna og spurði hvaða erindi þeri ættu í 
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dalinn. Sögðust þeir vera komnir að innheimta skuldina fyrir heyjið sem tekið hafði verið á 

Helgavatni. Blund-Ketill áréttaði að hann hefði verið að hjálpa leiguliðum sínum og heyið 

yrði borgað við fyrsta tækifæri sumarið eftir. Auk þess væri meira en nóg hey til á Helgavatni 

og því væri óþarfi að örvænta. Hænsna-Þórir vildi ekki una þessu og urðu því nokkrar deilur 

og var Blund-Ketill þjófkenndur sem hann kunni afar illa við. Engar sættir urðu og snéri 

Blund-Ketill til bæjar. Komumenn stigu þá á hesta sína og hugðust ríða á brott. Heyrist þá 

hvinur þar sem ör klauf loftið og hæfði Helga með þeim afleiðingum að hann féll af hesti 

sínum dauður. Einn húskarla Blund-Ketils hafði tekið upp boga og skotið í átt að 

komumönnum. Menn hópuðust um dregninn þar sem hann lá, Hænsna-Þórir ruddist í gegnum 

hópinn, lagðist hjá honum og lét sem Helgi hvíslaði að sér. Reis því næst upp og sagði að 

Helgi hefði sagt: „Brenni, brenni Blund-Ketill inni.” (Hænsna-Þóris saga kafli 8). Að svo 

búnu riðu komumenn í burtu og smám saman hurfu á braut þeir sem drifið hafði að til að 

styðja Blund-Ketil. 

 Er kvölda tók reið flokkur manna inn Örnólfsdalinn í skjóli skógar og myrkurs. Stigu 

þeir af hestum sínum nokkru frá bæ Blund-Ketils læddust heim að bænum drógu að honum 

mikinn eldsmat og kveiktu í. Enginn varð var við ferðir þeirra fyrr en húsin voru orðin alelda 

og kallaði Blund-Ketill þá út hverjir þar væru og sögðu þeir til sín. Þar fór Hænsna-Þórir 

ásamt Arngrími goða, Þorvaldi Oddssyni og mönnum þeirra. Blund-Ketill spurði hvort ekki 

væri hægt að komast að samkomulagi en Þórir hélt nú ekki og fóru þeir ekki frá húsunum fyrr 

en öruggt var að ekkert lífsmark var í bæjarrústunum. Hersteinn sonur Blund-Ketils var ekki 

heima er þetta gerðist hann gisti hjá fóstra sínum Þorbirni stíganda. Daginn eftir kom hann í 

Örnólfsdal en þá var allt brunnið sem brunnið gat. 

 Reið hann nú suður í Reykholtsdal til Odds á Breiðabólstað. Oddur fór með honum til 

baka en þegar þeir komu þar sem bær Blund-Ketils hafði staðið tók Oddur upp brennandi 

spýtu, reið rangsælis um bæjarrústirnar með logandi spýtuna í hendinni og sagði: „Hér nem ég 

mér land, fyrir því að hér sé ég nú eigi byggðan bólstað; heyri það vottar, þeir er hér voru.” 

(Hænsna-Þóris saga kafli 9). Síðan reið hann brott. 

Hænsna-Þóris saga 

11.3 Hænsna-Þórir veginn 

 

Hersteinn flutti vestur á Skógarströnd giftist þar Þuríði dóttur Gunnars Hlífarssonar á 

Gunnarsstöðum. Hersteinn settist að á Gunnarsstöðum en Gunnar flutti í Örnólfsdal og byggði 

þar upp bæinn.  Sumar eitt reið Gunnar í Örnólfsdal til þings en Hersteinn komst ekki á þingið 
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því hann var veikur. Þegar honum batnaði sóttin fór hann í Örnólfsdal og var þar við smíða-

vinnu. Þar sem hann var við smíðarnar kom til hans bóndi úr nágrenninu og bað hann að 

hjálpa sér, því kýr var veik hjá honum. Hersteinn var tregur til en lét undan og fór með bónda. 

Bóndinn fór skógarstíg og Hersteinn á eftir, en fór að gruna bónda um græsku og gékk á hann. 

Bóndi sagði ekki neitt, Hersteinn skipaði honum að leggjast í götuna og bíða þar því hann 

þyrfti aðeins frá að hverfa en kæmi fljótlega aftur. Hersteinn fór síðan og náði í menn sína. Er 

þeir komu að þar sem bóndi lá sögðu þeir honum að halda áfram og fara þeirra erinda sem 

hann kom í. Hann hljóp þá upp á hól og blístraði hátt, við það hlupu fram tólf alvopnaðir 

menn og fór Hænsna-Þórir fyrir þeim. Hersteinn og menn hans tóku þá höndum og drápu alla. 

Hersteinn sjálfur hjó höfuðið af Hænsna-Þóri og tók það með sér og reið suður til þings til að 

tilkynna vígið. 

Hænsna-Þóris saga 

 

11.4 Sættir í Örnólfsdal 

 

Í túninu í Örnólfsdal var Jófríður dóttir Gunnars Hlífarssonar löngum stundum í tjaldi því 

henni líkaði það ekki verr en vera inn í bæ. Þóroddur Oddson vandi komur sínar til hennar í 

tjaldið og feldu þau hugi saman. Gunnar komst að þessu og næst er hann varð var við Þórodd 

rak hann hann í burtu og neitaði honum um að giftast Jófríði. 

 Oddur á Breiðabólstað faðir Þórodds var ekki sáttur við að hafa misst Örnólfsdal og 

taldi sig eiga hann eftir að hafa numið hann eftir brunan, eins taldi Þóroddur sig eiga sökótt 

við Gunnar því hann neitaði honum um hönd Jófríðar. Þeir komu því með her manna í 

Örnólfsdal og ætluðu að hrekja Gunnar burt. Hann varð var við ferðir þeirra, hélt til bæjar og 

mundaði boga. Þóroddur reið heim að bænum og náði að semja við Gunnar um hönd Jófríðar í 

skiptum fyrir grið Gunnari til handa.  

 Ekki löngu eftir þetta fór Þóroddur úr landi og spurðist aldrei til hans meir. Jófríður 

var síðar gefin Þorsteini Egilssyni að Borg. 

Hænsna-Þóris saga 
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12 Kljáfoss 

 

Sé þjóðvegur 50 ekinn framhjá Varmalandi sem leið liggur að Hvítá er komið að brú yfir 

hana, þar sem heitir Kljáfoss. Foss þennan má varla kalla foss því hann er flúðir einar sem 

mynda þrengsli í ánni og stutt er á milli bakka. Öðrumegin árinnar eru Síðumúlveggir en 

hinumeginn Hurðarbak. Á miðöldum var talað um að brú hafi verið yfir Hvítá en aldrei hefur 

fengist staðfest hvar hún lá, en líkum að því leitt að það hafi einmitt verið á þessum stað (Gísli 

Sigurðsson 2004:262-263). 

  

12.1 Órækja rekinn úr landi 

 

Eftir víg Snorra Sturlusonar var það skylda Órækju sonar hans að leita sætta eða hefna, þó svo 

grunnt hafi verið á því góða milli þeirra feðga. Gissur Þorvaldsson hafði stjórnað förinni að 

Snorra í Reykholti og því var það hann sem Órækja þurfti að ná sáttum við. Ákveðinn var 

fundur sem fram átti að fara við Hvítárbrúna. Til þessa fundar komu ekki ómerkari menn en 

Sigvarður Skálholtsbiskup og Brandur ábóti í Þykkvabæ. Flokkur Órækju safnaðist saman 

vestan við ána en menn Gissurar sunnan hennar og var þess krafist að Órækja kæmi yfir. Eftir 

fögur fyrirheit fór hann yfir með sveit manna, er hann kom á bakkann sunnanvert við brúna 

þustu Gissur og félagar fyrir brúarsporðinn þannig að Órækja kæmist ekki til baka. Hann var 

þegar tekinn fastur og segist Gissur ráða þarna öllu og stjórni aðgerðum. Sigvarður biskup og 

Brandur ábóti reiddust en gátu ekkert að gert. Varð úr að Kolbeinn ungi var látinn dæma í 

málinu, hann dæmdi á þann veg að Órækja fékk arf eftir Snorra en hlaut að auki þriggja ára 

útlegðardóm. 

Sturlunga 
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13 Hvítársíða 

 

Rétt vestan við Kljáfoss er farið til norðurs upp Hvítársíðuna eftir þjóðvegi númer 523. 

Hvítársíðan var skógi vaxin á landnámsöld og því aðvelt að leynast ef svo þurfti. Við bæinn 

Þorgautsstaði er teigur einn sem Gullteigur nefnist og var sleginn af bændunum á 

Þorgautsstöðum. Ef Hvítársíðan er ekinn enn innar er farið framhjá hinu forna höfuðbóli 

Gilsbakka enn innar liggur slóði merktur F578 og liggur hann að Surtshelli.  

50

523
522

Kljáfoss

Þorgautsstaðir

Gullteigur

Kort 5. Heiðarvíga saga og Kljáfoss úr Sturlungu  

13.1 Þorgautssynir vegnir og Heiðarvíg 

 

Gullteigur liggur upp í hlíðina á milli bæjanna Þorgautsstaða og Fróðastaða í landi þess 

fyrrnefnda. Þar voru þeir Ketill, Þormóður og Gísli Þorgautssynir við slátt er þeir sáu hvar 

menn komu niður hlíðina. Í fyrstu sýndist þeim sem einn maður væri á ferð en sáu svo að þeir 

voru sex talsins og heldur ófriðlegir að sjá. Aðkomumenn fóru hratt yfir og stefndu að þeim 

bræðrum. Þeir voru of seinir að átta sig á hvað komumönnum gékk til og náðu ekki til vopna 

sinna. Hlupu í átt til bæjar en sýndist fljótlega að það myndi ekki takast. Þormóður tók þá á 

rás niður að Hvítá með tvo menn á hælum sér. Hann stökk út í beljandi jökulána til að reyna 

að bjarga lífi sínu. Komumenn grýttu á eftir honum grjóti sumt kom í hann annað missti 
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marks. Honum tókst að komast yfir og hraðaði sér til bæja sunnanvert við ána til að tilkynna 

komu vígamanna og safna liði. Ketill og Gísli héldu áfram í átt að bænum. Gísla skrikaði 

fótur við að stökkva upp á girðingavegg og í sama mund var höggvið til hans og andlitið tekið 

af. Komumenn drógu sig í hlé að svo búnu og héldu sömu leið og þeir komu upp hlíðina og 

hurfu. Ketill tók bróður sinn upp, setti á axlir sér, gékk til smiðju þar sem faðir þeirra var við 

vinnu. Þorgautur sagði: „Þó er hark mikið; er eigi Barði kominn?”. Ketill svaraði honum: 

„Það fann Gísli sonur þinn, að hann er kominn,” (Heiðarvíga saga kafli 27) og henti líki Gísla 

fyrir fætur föður síns. Söfnuðu nú Hvítsíðingar liði og hófu eftirför til fjalla. Í fyrsta hópi 

mátti sjá sex menn og fóru þar Þórgautsstaðafeðgar. Næsti hópur sem hélt upp á heiðina var úr 

næsta nágrenni og taldi einnig sex menn. Allnokkru síðar kom stærri hópur sem Þormóður 

hafði safnað sunnan við Hvítá og innar í Hvítársíðunni. Fyrir þessum hóp fór Illugi svarti frá 

Gilsbakka, faðir Gunnlaugs ormstungu. Konur og börn biðu nú átekta og horfðu upp 

Gullteiginn í von um að sjá Borgfirðinga koma ríðandi sigurreifa af heiðinni. Degi tók að 

halla og þokuslæðingur að læðast niður hlíðina. Fór nú að sjást til mannaferða öllu innar í 

Hvítársíðunni. Lágt var risið á þeim Borgfirðingum sem þarna riðu niður af heiðinni því þeir 

höfðu með sér lík tíu manna sem fallið höfðu í bardaga upp á heiðinni. Riðið var með líkinn í 

kirkjugarðinn á Gilsbakka misilla útleikin. Í þessum hópi voru m.a. þeir Þorgautur og Ketill 

sonur hans. Höfðu þeir feðgar Þorgautur, Ketill og Gísli fallið fyrir sama sverðinu, sem svikið 

hafði verið út úr Þorgauti nokkrum misserum fyrr. 

 Voðaverk þetta var framið af Barða Guðmundssyni norðan af Vatnsnesi sem flækst 

hafði inn í deilur Borgfirðinga og Snorra goða eftir að Víga-Styr var drepinn. Barði kom með 

19 manna lið norðan úr Húnavatnssýslu til að leita hefnda. Fór yfir heiðina Tvídægru sem á að 

hafa hlotið nafn sitt af því að þar dvaldi þetta lið tvo daga. Skiptu þeir sér í þrjá sex manna 

flokka en sá elsti úr hópnum var látinn gæta hesta upp á heiðinni. Tveir hópar áttu að vera á 

verði þar sem þeir hefðu góða yfirsýn en hópur Barða ætlaði niður að Þorgautsstöðum og 

drepa þá er þeir næðu til. Framavinda þessa máls varð sú, að eftir að hópur Barða hafði ráðist 

á Þorgautsstaðabræður héldu þeir upp á heiðina. Hinir hóparnir sameinuðust þeim og fóru þeir 

að þeim stað sem þeir höfðu áð um nóttina. Þetta var á tanga við vatn á heiðinni Tvídægru. 

Þar voru hestar þeirra og allt hafurtask. Fyrsti hópur Borgfirðinganna náði þeim við vatnið. 

Norðanmenn voru á tanganum en Borgfirðingar sátu fyrir. Í fyrstu var pattstaða því 

Borgfirðingar vildu bíða eftir liðsafla. Norðanmönnum tókst að eggja þá til bardaga og var 

það ójafn leikur 19 á móti sex. Þorgautur og Ketill voru í þessum fyrsta hóp og féllu þeir báðir 

í fyrstu aðför. Að fyrstu lotu lokinni varð bið eftir næsta hóp Borgfirðinga sem var jafn 

fámennur og sá fyrri eða aðeins sex menn. Er Borgfirðingum barst þessi liðsauki hófu þeir 
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árás að nýju, endaði hún á því að átta menn þeirra lágu í valnum og þrír norðanmenn. Lagðist 

nú þoka yfir heiðina eins og algengt er og hurfu norðanmenn inn í hana norður á bóginn. 

Stuttu eftir það kom her Borgfirðinga upp á heiðina en greip í tómt. Þeir fundu aðeins særða 

menn og lík. Bardagi þessi hefur verið kallaður Heiðarvíg. Illugi svarti frá Gilsbakka fór fyrir 

þessum síðasta hópi sem kom upp en var of seinn. 

Heiðarvígasaga 

 

14 Gilsbakki 

 

Á Gilsbakka bjó Illugi svarti Hallkelsson. Sonur hans var Gunnlaugur kallaður ormstunga 

sökum skálda hæfileika sinna. Þegar Gunnlaugur var tólf ára langaði hann að fara utan til að 

sjá annara manna siði en Illugi vildi ekki leyfa það. Morgun einn kom Illugi út á hlað snemma 

og sá þá hvar búið var að opna útibúr og bera út mikið af vörum. Sá hann Gunnlaug reka 

fjögur hross að búrinu. Gunnlaugur sagðist hafa sett vörurnar út og væri að fara utan. Illugi 

setti vörurnar inn aftur og sagði Gunnlaugi að hann færi ekki neitt. Drengur var ekki ánægður 

með þetta og reið í burt allt suður að Borg á Mýrum þar sem hann settist að hjá Þorsteini 

Egilssyni.  Er fram liðu stundir feldu þau hugi saman hann og Helga hin fagra dóttir Þorsteins. 

Gunnlaugur bað Þorstein um hönd Helgu og fékk hennar, en fór fljótlega utan til að kynnast 

öðrum þjóðum og afla sér vegs og virðingar. Það varð að samkomulagi að Helga sæti í festum 

í þrjú ár hugsanlega fjögur. Liðu nú þrjú ár og síðan fjögur. Kom þá til skjalana maður að 

nafni Hrafn Önundarson frá Mosfelli hann bað Helgu og fékk hennar. Hjarta Helgu hinnar 

fögru var þó alla tíð hjá Gunnlaugi. 

 Laugardagskvöld eitt fjórum árum eftir að Gunnlaugur fór utan reið hann í hlað á 

Gilsbakka. Þar frétti hann að þetta sama kvöld væri brúðkaupsveisla að Borg þar sem Hrafn 

Önundarson og Helga hin fagra hefðu verið að giftast. Málalyktir urðu þær að Gunnlaugur og 

Hrafn gengu á hólm fyrst á Þingvöllum en sú hólmganga misfórst og voru hólmgöngur 

bannaðar hér á landi upp frá því. Þeir héldu því til Noregs þar sem þeir gengu aftur á hólm og 

féllu báðir. Gunnlaugur hjó fótinn af Hrafni og hafði því í raun unnið hólmgönguna en gerði 

þau mistök að færa Hrafni vatn að drekka úr hjálmi sínum. Hrafn notaði þá tækifærið og hjó í 

höfuð Gunnlaugs og féllu þeir báðir. Þorsteinn Egilsson gifti Helgu hina fögru síðan Þorkeli 

Hallkelssyni úr Hraunsdal vestan af Mýrum og flutti hún þangað. Hún hætti aldrei að elska 

Gunnlaug og varð aldrei sæl. Var nú orðinn að veruleika draumur Þorsteins Egilssonar. 

Gunnlaugs saga ormstungu 
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14.1 Beinauppgröftur í Gilsbakkakirkjugarði 

 

Að Heiðarvígum loknum komu Borgfirðingar niður af heiðinni með lík tíu manna sem fallið 

höfðu í bardaganum. Hvert farið var með þessi lík er ekki vitað. Sagan er talin hafa gerst eftir 

kristnitöku og því hefur verið farið með líkin í kirkjugarð. Fyrir Borgfirðingum fór Illugi 

svarti Hallkelsson frá Gilsbakka ekki er því óvarlegt að áætla að farið hafi verið með líkinn í 

kirkjugarðinn að Gilsbakka.  

Sumarið 1843 komu bein tíu manna upp úr gröf í Gilsbakkakirkjugarði. Sýnilegt þótti 

að menn þessir höfðu fallið fyrir vopnum. Ein hauskúpan var með greinilegum merkjum um 

þrjú högg eftir eggjárn, tvö þeirra náðu ekki í gegn en hið þriðja klauf hana í tvennt. Það sem 

undarlegt þótti við þessi högg var skarð sem eggvopnið hafði skilið eftir. Leiddar voru líkar 

að því að vantað hafi bita í vopnið og það því skilið eftir skarð í sárinu. Samskonar skarð 

fannst í annari hauskúpu og því líklegt að um högg frá sama vopni hafi verið að ræða. Hafa 

skal í huga að Barði Guðmundsson foringi norðanmanna í Heiðarvígum gékk harðast fram í 

bardaganum og hafði sverð sem Þórarinn fóstri hans hafði látið stela af Þorgauti nokkrum 

misserum fyrr. Hugsanlega er þar komið sverðið sem lét eftir sig ummerkin sem hér að 

framan getur. Saga þessi hefur ekki verið staðfest svo óyggjandi sé því beinin voru fljótlega 

sett niður aftur í Sturlungareit sem er í Gilsbakkakirkjugarði. 

Helgi Bjarnason 2009:201-202 

 

15 Surtshellir 

 

Ef haldið er inn Hvítársíðuna inn fyrir bæinn Fljótstungu liggur slóði númer F578 sem hægt er 

að aka á góðum bílum inn að lengsta hraunhelli landsins, Surtshelli. Hann er í landi 

Kalmanstungu. Margar sagnir eru til um þennan helli jafnt þjóðsögur sem útilegumannasögur. 

 

15.1 Órækja limlestur 

 

Sturla Sighvatsson hafði náð Reykholti undir sig af frænda sínum Snorra Sturlusyni. Miklar 

deilur vour því milli Sturlunga á þessum tíma. Órækja sonur Snorra kom suður til hátíðarhalda 

í Skálholti en í bakaleiðinni náði Sturla að ginna hann í Reykholt til að leita sátta. Sturlu þótti 
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ótækt að Órækja færi með forráð yfir Stafholti í Stafholtstungum meðan hann sjálfur sæti í 

Reykholti. Sturla hugðist senda Órækju úr landi hið fyrsta. Þegar Órækja var kominn í 

Reykholt til frænda síns afvopnaði Sturla menn hans og setti yfir þá vörð. Órækja var síðan 

tekinn höndum og haldið með hann til fjalla ásamt Svertingi Þorleifssyni liðsmanni hans. 

Þegar komið var í Hallmundarhraun var haldið inn í Surtshelli. Sturla skipaði Þorsteini 

langabeini að stinga augun úr Órækju með spjótskapti sem tálgað hafði verið til. Þorsteinn 

sagðist ekki kunna við það. Því var tekinn upp hnífur, hann vafinn og hann ætlaður til að 

koma augunum úr honum. Órækja lá óvígur á hellisgólfinu og mátti sig ekki gegn margnum. 

Illska skein úr augum Sturlu og eggjaði hann Þorstein til að stinga augun úr frænda sínum. 

Órækja baðst vægðar, söng bænir, á milli þess sem hann rak upp sársaukavein. Þorsteinn 

stakk hnífnum í auga honum upp að vafningnum. Því næst var tekið niður um Óækju og fann 

hann kalt hnífsblað við pung sinn, enn baðst hann vægðar og kallaði til dýrlinga. Fann hann 

síðan hvar hnífurinn skarst inn í holdið og tók undan honum annað eistað. Eftir það hélt Sturla 

á brott með menn sína en skildi frænda sinn eftir í sárum liggjandi á köldu hellisgólfinu. Í 

dimmum og köldum hellinum dvöldu Órækja og Svertingur þar til Órækja var gróinn sára 

sinna. Þótti það furðu sæta hversu fljótt og vel hann náði sér og hélt hann meira að segja sjón 

á báðum augum. 

Saga Snorra Sturlusonar 

 

16 Reykholt 

 

Frá Surtshelli er haldið áfram eftir vegi 518 framhjá Kalmanstungu og Húsafelli. Tilvalið er 

að stoppa við Hraunfossa og Barnafoss. Þaðan er haldið áfram eftir sama vegi í gegnum 

Hálsasveitina yfir hálsinn og er þá komið að hinu forna höfðingjasetri Reykholti. Þar bjó á 

Sturlungaöld einn valdamesti maður landsins Snorri Sturluson sonur Hvamms-Sturlu 

Þórðaronar og Guðnýjar Böðvarsdóttur. 

 

16.1 Þorbjörg leggur til Hvamms-Sturlu 

 

Árið 1180 seint í september mættu menn til fundar í Reykholti. Páll Sölvason prestur og 

höfðingi var ábúandi þar en til fundarins voru mættir Böðvar Þórðarson og Sturla Þórðarson 

tengdasonur hans. Deilur höfðu risið milli Páls prests og Böðvars vegna erfðamála sem 

tengdust Deildartungu sem er yst í dalnum. Menn sátu sunnan við húsin og reyndu að komast 
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að samkomulagi en það gékk illa. Kom Þorbjörg kona Páls þá út með hníf í hendi. Hún hljóp 

að Hvamms-Sturlu og hugðist stinga hann í augað, til að gera hann sem líkastan Óðni sem hún 

sagði að Sturlu þætti hvað mest til um. Sturla náði að bregða sér undan en ekki betur en svo 

að lagið kom í kinn hans og varð úr stórt og ljótt sár. Heldur kom á menn við þennan atburð 

og varð svo að Böðvar fékk það sem hann fór fram á varðandi erfðamálin. Mál Hvamms-

Sturlu og Páls prest urðu að deilum sem Jón Loftson í Odda á Rangárvöllum dróst inn í 

sökum vinfengis við Pál. Ein af lyktum málsins varð sú að Jón Loftsson tók í fóstur þriggja 

ára son Sturlu, Snorra að nafni, ólst hann því upp í Odda og kynntist þar fræðistörfum. 

Sturlunga 

 

16.2 Snorralaug 

 

Eitt markverðasta mannvirki sem við Íslendingar eigum er laug sú sem talið er að Snorri hafi 

látið byggja. Hún er vel varðveitt og öllum ljós við gafl gamla héraðsskólans í Reykholti. Frá 

hvernum Skriflu liggur stokkur sem leiðir vatn í laugina en einnig hafa fundist ummerki um 

baðstofu eða stórt baðhús sem þegið hefur hita sinn frá hinum sama hver í formi gufu. 

Miðaldamönnum þótti gott að ganga til laugar jafnt blautra sem þurra. Snorralaug er blautt 

bað en gufuböð hverskyns kallast þurr böð. Eftir erfiðisvinnu var farið í laug en þurr böð voru 

fyrir þá sem léttari vinnu unnu. Snorri bauð oft höfðingjum með sér til laugar og án efa hefur 

þar margt verið skrafað, matur borðaður og mjöður hafður um hönd. Ekki er ósennilegt að 

vinnufólk hafi þjónað höfðingjanum og hans fylgdafólki í þessum laugarferðum. 

Náðhús voru höfð nokkru frá helstu stöðum, þannig hefur það verið í Reykholti. Þau 

voru þannig gerð að margir gátu notað þau á sama tíma. Að ganga örna sinna hefur því verið 

félagsleg athöfn þar sem málefni líðandi stunda hafa verið rædd. Fólk var ýmisst hlið við hlið 

eða á móti hvort öðru og saurin síðan notaður til áburðar á tún eins og hver annar 

húsdýraáburður.  

Saga Snorra Sturlusonar 

 

16.3 Órækja sækir að Snorra 

 

Vestur í Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp var nú orðinn höfðingi Órækja Snorrason sonur Snorra 

Sturlusonar. Þeir feðgar elduðu grátt silfur saman. Órækja var herskár, bráður í skapi og fór 

með yfirgangi um Vestfirðingafjórðung, það bakaði honum miklar óvinsældir m.a. hjá 
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Sighvati föðurbróður hans. Órækja vildi fá yfirráð yfir Stafholti í Stafholtstungum sem var í 

eigu karls föður hans. Sighvatur var fluttur norður í land er þetta gerist en ásældist veldi 

Snorra því grunnt var á því góða á milli þeirra bræðra. Hann kom því þeim skilaboðum til 

Órækju að taka Reykholt, og setjst þar í bú föður síns. Þannig myndu hann og Órækja sættast 

og Sighvatur fá hluta af veldi bróður síns. Órækja lagði af stað með áttatíu manna herlið, eða 

óaldaflokk sem margir töldu þá vera. Er þeir komu í Reykholt var Snorri kominn heim og 

hafði um sig yfir 200 manna lið. Hjá honum dvöldu höfðingjarnir Loftur Pálsson biskupsson 

af ætt Oddverja, Ólafur hvítaskáld launsonar Þórðar Sturlusonar ásamt fleirrum. Órækja og 

menn hans gengu umhverfis virki það er Snorri hafði látið reisa í kringum Reykholt en 

komust hvergi inn eða upp veggina. Loftur og Þorleifur í Görðum, höfðingi neðan af 

Akranesi, gengu út og freistuðu þess að semja við Órækju. Í sama mund varð fólk vart við að 

mönnum Órækju hafði tekist að komast inn í virkið. Höfðu þeir farið inn um göngin sem lágu 

til laugarinnar. Á fjórða hudrað manns dvaldi í Reykholti um nóttina en daginn eftir samdist 

svo um að Órækja fengi Stafholt til ábúðar. Þetta var árið 1235. 

Sturlunga 

 

16.4 Sturla tekur Reykholt 

 

Snorri réði Bessastöðum á þessum tíma og vorið 1236 var hann staddur þar. Sighvatur bróðir 

hans safnaði liði þá um vorið og hugði á hernað gegn bróður sínum. Hann kom með syni sína 

Sturlu, Kolbein og Þórð kakala ásamt þúsund manna herliði vestur í Borgarfjörð. Þórður 

Sturluson bróðir þeirra Snorra og Sighvats reið til móts við Sighvat til að reyna að tala hann til 

en án árangurs. Þeir feðgar skiptu með sér liði eftir þetta, Sighvatur fór að Síðumúla og tók 

hann en Sturla reið í Reykholt með yfir fimmhundruð manna her og sló eign sinni á staðinn og 

allt það sem Snorri átti í Borgarfjarðarhéraði. Það var því í marsmánuði 1236 sem Snorri 

missti forráð yfir þessu höfuðbóli sínu, að sinni, þangað kom hann þó aftur árið 1239. 

Sturlunga 

 

16.5 Eigi skal höggva 

 

Snorri var í vinfengi við Noregskonunga meðan hann lifði en sú vinátta var hverful og margt 

hefur bent til þess að sú aðför sem var gerð að honum í lokin hafi verið með blessun konungs. 

Snorri var kominn í Reykholt á nýjan leik og hafði endurheimt veldi sitt. Fyrrum tengdasynir 
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hans Gissur Þorvaldsson, Kolbeinn ungi og Árni óreiða Magnússon, stjúpsonur Snorra 

Klængur Björnsson og loks Loftur sonur Páls biskups sameinuðust um að koma Snorra frá. 

Þeir söfnuðu liði og héldu í Reykholt án þess að Snorri gerði neitt til varnar. Ótrúlegt má 

teljast að honum hafi ekki borist njósn af ferðum þeirra en hugsanlegt er að hann hafi verið 

orðinn þreyttur á þeim átökum sem höfðu geysað. Hann missti Hallveigu konu sína tveimur 

mánuðum fyrir þá atburði sem hér segir frá. 

 Aðfararnótt 23. september 1241, reið Gissur Þorvaldsson með sjötíu manna flokk að 

Reykholti. Hann var fyrstur þeirra félaga sem hugðust ná Snorra. Komumenn brutu sér leið 

inn í virkið og reyndist það þeim auðvelt því engir voru þar á verði. Er heimamenn urðu þeirra 

varir faldi Snorri sig í kjallaranum. Þar fundu menn Gissurar hann og fóru fimm saman niður í 

kjallarann meðal þeirra var Árni beiskur, vígamaður sem leitað hafði ásjár hjá Gissuri 

Þorvaldssyni. Það var hann sem fékk það hlutverk að höggva aldraðan höfðingjann þar sem 

hann lá umkomulaus og bugaður. Snorri baðst tvisvar vægðar með hinum frægu orðum ”eigi 

skal höggva” en banamaður hans lét sem hann heyrði það ekki. 

Sturlunga 
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17 Bær 

 

Framan við Flókadal er jörðin Bær, sem Bæjarsveit er kennd við. Ef beygt er út af þjóðvegi 50 

og ekið eftir vegi nr. 514 er fljótlega komið að Bæ. Þetta er fornt höfðingjasetur og þar 

gerðust margir merkir atburðir. Við byrjum á atburðum úr Heiðarvíga sögu. 

Hvítársíða

Gilsbakki

Reykholt

Bær

Kort 6. Gilsbakki, Reykholt og Bær í Bæjarsveit
 

17.1 Snorri goði leitar hefnda eftir Víga-Styr 

 

Eftir atburðina við Haugsenda þar sem 1200 Borgfirðingar stóðu andspænis Snorra goða 

tengdasyni Víga-Styrs hélt Gestur banamaður Styrs úr landi. Snorri vildi leita hefnda og 

beindi spjótum sínum, í orðsins fyllstu merkingu, gegn vitorðsmönnum Gests þeim Illuga 

svarta á Gilsbakka, Kleppjárni á Reykjum og Þorsteini í Bæ, allt höfðingjar sem fyrr hefur 

verið minnst á. 

Vestan af Snæfellsnesi og úr Dölum riðu Snorri og nokkrir fylgismenn hans suður í 

Borgafjörð og var förinni heitið að Bæ. Fóru þeir yfir Bröttubrekku þaðan fram í Hvítársíðu 

yfir í Hálsasveit og sem leið lá niður að Bæ í Bæjarsveit. Þoka lá yfir sveitinni sem gerði þeim 

kleift að dyljast og fara um héraðið óséðir. Það var orðið áliðið kvölds þegar þeir riðu heim að 

bænum. Aðeins þrír hestar voru í túni og því áætluðu þeir að ekki væru margir heima. Snorri 

sendi einn manna sinna upp á þak og bað hann rífa gras af þakinu eins og hestur væri að bíta, 
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beint yfir þeim stað sem Þorsteinn svaf. Þorsteinn vaknaði við þetta og fór fáklæddur út til að 

reka hestinn í burtu. Er út var komið varð hann ekki var við neitt og gékk því í kringum bæinn 

til að vita hvað þetta hafi verið. Skipti engum togum að fjórir menn lögðu til hans í einu og 

urðu honum að bana með spjóti. Drógu þeir líkið upp að bæjarveggnum og biðu átekta. 

Þorvarð son Þorsteins fór að lengja eftir föður sínum og fór út að athuga með hann. Var hann 

þá gripinn og drepinn. Eftir þessi dráp riðu komumenn á brott sömu leið og þeir komu, nema 

hvað þeir stoppuðu í Hvítársíðunni og hvíldust, áður en þeir héldu heim á leið. Borgfirðinga 

sveið það, að Snorri og félagar skyldu hafa hvílt sig þarna og ekki fundist. 

Heiðarvíga saga 

 

17.2 Snorri Sturluson og Guðrún Hreinsdóttir 

 

Um tveimur öldum seinna (upp úr aldamótunum 1200) var tekinn við búi að Bæ Högni 

Þormóðsson hin auðgi, hjá honum bjó dóttir hans Snælaug ásamt dóttur sinni Guðrúnu 

Hreinsdóttur. Til hennar vandi komur sínar höfðinginn að Borg Snorri Sturluson, sem síðar 

fluttist í Reykholt. Snorri var enn giftur Herdísi Bessadóttur en það virtist ekki stoppa hann. 

Snorri og Guðrún felldu hugi saman og áttu í ástarsambandi um langt skeið. Hægt er að sjá 

fyrir sér hina ýmsu fundi þeirra heima að Bæ. Óskar Guðmundsson er með skemmtilega 

lýsingu á einum þessara funda í bók sinni Snorri. Ævisaga Snorra Sturlusonar 1179-1241, 

sem er um líf Snorra Sturlusonar. Hér er lýsing Óskars: 

 

Augngotur, straumur í lofti. Svo gengu þau út, leiddust hönd í hönd eftir 

götunni niður í rjóðrið í kjarrinu. Hún var glöð með blik í augum, 

glaðbeitt, snargreind, falleg og fús. Hann hvíslar í eyra hennar. Hann var 

upplitsdjarfari en jafnaldrar hennar í sveitinni, talaði öðruvísi, var 

sniðugri, vissi meira, ágengur. Fingur hans snerta andlit hennar, læðast 

niður að brjóstunum. Hún roðnar en grípur um háls honum. Þau kyssast, 

leggjst niður, hann fer um hana höndum-alla, hún leitar líka að nekt 

hans, ilmur ástarbríma að vitum, vot viðurkenning og líkamar þeirra 

saman í leiknum sem ævinlega býr að baki sérhverju lífi, lífi, lífi. 

(Óskar Guðmundsson, 2009:102-103)  

Saga Snorra Surlusonar 
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17.3 Bæjarbardagi 

 

Snorri var aldrei sáttur eftir að Sturla frændi hans hafði náð af honum Reykholti. Hann sat 

suður á Bessastöðum en fór að safna liði ásamt Þorleifi Þórðarsyni goðorðsmanni í Görðum á 

Akranesi. Í aprílmánuði 1237 sendu þeir fjögurhundruð manna herlið vestur Skarðheiði í átt 

að Reykholti. Snorri var ekki með í för því hann var enginn bardagamaður og forðaðist 

vopnaskak og líkamleg átök allt sitt líf en Þorleifur fór fyrir þessu liði. Sturlu hafði borist 

njósn af ferðum hers Þorleifs og hélt til móts við þá með sinn fimmhundruð manna her. Reynt 

var að ganga til sátta en Sturla vildi ekki heyra á það minnst. Þorleifur sá að Sturla var 

fjölmennari og því skipaði hann liði sínu heim að Bæ og sagði mönnum að verjast þar eins og 

framast væri unnt, af húsþökum, úr bænum eða öðrum húsum. 

  Sturla æddi á eftir þeim heim að Bæ og hófst mikill bardagi og munaði miklu um 

liðsmuninn þar sem menn Sturlu voru mun fleiri. Bardaginn varð strax mjög harður, mikið um 

grjótkast, en líklegt er að menn hafi haft það með sér þar sem ekki var mikið um grjót í landi 

Bæjar. Fljótlega var kominn mikill flótti á menn Þorleifs, leituðu þeir þá til kirkju og reyndu 

allir að troða sér þar inn. Sturlumenn gengu á eftir og hjuggu til beggja handa, menn ýmist 

féllu eða urðu örkumla. Þegar upp var staðið lágu 29 menn úr liði Þorleifs í valnum en aðeins 

þrír frá Sturlu. Þorleifur var tekinn höndum og síðar dæmdur til útlegðar. Sturla fór ránshendi 

um Bæ og lét reka þaðan 30 uxa og 100 geldneyti vestur til Sauðafells í Dölum. Þangað flutti 

hann aðsetur sitt en seldi Reykholt í hendur Þorláks Ketilssonar. Bardagi þessi varð Sturlu 

bæði til vegs og virðingar en einnig fjölgaði í hópi andstæðinga hans. Snorri hélt til Noregs og 

er hann kom þaðan fékk hann Reykholt á nýjan leik. 

Sturlunga 

 

18 Seleyri 

 

Við sunnanverðan brúarenda Borgarfjarðarbrúarinnar er breið eyri sem heitir Seleyri. Á 

Sturlungaöld var þar útflutningshöfn. Árið 1203 höfðu Orkneyskir kaupmenn lagt skipum 

sínum við eyrina og versluðu við Borgfirðinga. Á þeim tíma sat í Borg ungur höfðingi, Snorri 

Sturlurson. Deilur risu á milli Snorra og kaupmanna sem enduðu með því að Snorri kallaði til 

sín bræður sína og hvatti þá til árásar á kaupmenn. Sighvatur var fús til farar en Þórður ekki 

að sama skapi. Úr varð að þeir réru yfir fjörð og ætluðu að höggva á strengina sem héldu 

skipinu föstu en Orkneyingar höfðu ofið þá með járni þannig að Sturlusonum varð ekki 
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ágengt. Kaupmenn höfðu og byrgt sig upp með grjóti og grýttu þá bræður þannig að þeir urðu 

frá að hverfa. Því næst sigldu kaupmennirnir út fjörðinn á vit nýrra ævintýra. 

Sturlunga 
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