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Ágrip 
 
Í þessu lokaverkefni verða hólmgöngur í íslenskum fornbókmenntum rannsakaðar og 

skoðaðar með tilliti til íþrótta. Sérstök áhersla verður lögð á frásagnir af hólmgöngum 

Íslendingasagnanna enda lýsingarnar nokkuð nákvæmar og sögurnar mörgum 

Íslendingum vel kunnar. Farið verður yfir það hvernig hólmgöngur fóru fram og hvaða 

reglum þær lutu. Ástæður hólmgangna verða skoðaðar, þróun þeirra og hvernig þær 

birtast í bókmenntum. 

 Lokaverkefnið er byggt á rannsókninni íþróttir í fornbókmenntum sem báðir 

höfundar verkefnisins tóku þátt í hjá Guðmundi Sæmundssyni aðjúnkt hjá 

Kennaraháskóla Íslands. Þetta verkefni var tilvalið fyrir höfundana því annar hefur lokið 

BA prófi í íslensku en hinn BA prófi í þjóðfræði, báðir frá Háskóla Íslands, og hafa 

mikinn áhuga á fornbókmenntum. Í verkefninu voru öll atvik íþrótta skráð niður í öllum 

helstu íslensku fornbókmenntunum. Öll atvik hólmgöngu í Íslendingasögunum voru síðan 

skráð á sérstakan lista þar sem helstu upplýsingar hverrar hólmgöngu voru greindar og er 

sá listi í viðauka. Heimilda var einkum aflað í Gegni á Þjóðarbókhlöðunni og á bókasafni 

Kennaraháskóla Íslands auk þess sem leitað var að frekari upplýsingum og myndum á 

veraldarvefnum.  

 Markverðustu niðurstöðurnar voru þær að hólmgöngur falla að mestu leyti undir 

skilgreiningar íþrótta bæði nútíma- og fornmanna. Hingað til hafa þær ef til vill frekar 

verið skilgreinar sem blóðugur bardagi en þar sem farið var eftir ströngum reglum, eins 

konar dómgæsla var á staðnum, ekki var barist til að drepa og fólk horfði á hólmgönguna 

sér til skemmtunar má álykta að hólmgangan hafi haft fleiri einkenni íþrótta en blóðugs 

bardaga.  
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Inngangur 
Allt frá barnæsku var fornmönnum kennt að stunda ýmsar íþróttir og voru menn metnir 

að verðleikum eftir líkamlegu atgervi. Í nær öllum persónulýsingum í fornsögunum er 

þessara eiginleika getið hvort sem eiginleikarnir voru óvenju miklir eða óvenju litlir. 

Hetjurnar voru gjarnan fremstir allra manna um öll Norðurlönd í líkamlegum íþróttum en 

þeir sem voru svikulir og illir voru margir hverjir litlir íþróttamenn. 

Þegar lýsingar af íþróttaafrekum forfeðra okkar Íslendinga eru skoðaðar er ekki 

laust við að lesandinn fái minnimáttarkennd. Annar hver maður virðist hafa verið fær um 

að hoppa hæð sína í fullum herklæðum, rennt sér fótskriðu niður hæstu fjöll eða farið á 

handahlaupum svo hratt að hestar áttu fullt í fangi með að fylgja þeim eftir. Þegar menn 

komu saman á mannamótum eða þingum, reyndu þeir sig í ýmsum íþróttum og aflraunum 

og hlutu sigurvegararnir mikla virðingu.  

Ýmislegt fleira var talið til íþrótta í fornsögunum  en við skilgreinum sem íþróttir 

í dag enda fornmenn ekki uppteknir af skilgreiningum. Þeir sem voru góðir smiðir eða 

leiknir í að kveða vísur voru taldir miklir íþróttamenn. 

Líkamlegt atgervi skipti mun meira máli í daglegu lífi í fornöld heldur en það 

gerir í dag. Nánast öll vinna var líkamleg og þurftu menn að rækta jarðir sínar með 

frumstæðum tækjum og tólum. Einnig gátu menn átt líf sitt undir afli og fimi þegar sló í 

orrustu eða þegar menn gengu á hólm sem er einmitt umfjöllunarefni þessa verkefnis.  

Þegar tveir menn áttust við skipti höfuðmáli hvor var betur á sig kominn 

líkamlega en einnig skipti máli að vopnin væru í lagi. Hólmgöngur fóru fram eftir 

ákveðnum reglum að viðstöddum áhorfendum og því margt líkt með þeim og 

íþróttakappleikjum nútímans. Skylmingaæfingar fóru fram samkvæmt reglum um 

hólmgöngur og voru þær því kjörinn vettvangur til að prófa færnina sem búið var að æfa. 

Markmið hólmgöngunnar var ekki að drepa andstæðinginn, þótt það kæmi auðvitað fyrir, 

heldur leggja hann að velli og dæmi er um nokkurs konar atvinnuhólmgöngumenn þar 

sem menn notuðu hólmgöngu til að eignast konur, lönd og aðrar eignir. 

Hólmgangan, sem við skilgreinum sem forna íþrótt, verður skoðuð hér á eftir í 

sögulegu og félagslegu samhengi og hugað að ástæðum þeirra og lyktum. Hlutverk 

hólmgöngunnar í bókmenntunum í tengslum við byggingu sagnanna verður skoðað og 
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hvernig einstaklingar það voru sem á hólm gengu. Einnig verður minnst á aðrar íþróttir 

sem menn stunduðu í fornöld og þann tilheyrandi búnað.  

Íslendingasögurnar eru góðar heimildir um samfélagsgerð fyrri tíma þó varla sé 

hægt að taka þær sem beinharðar staðreyndir. Í framhaldi af rannsókninni „Íþróttir í 

íslenskum fornbókmenntum” varð hólmganga fyrir valinu sem rannsóknarefni okkar með 

sérstaka áherslu á Íslendingasögurnar. Umfram allt ætlum við að færa rök fyrir því að 

hólmgöngu sé hægt að skilgreina sem íþrótt bæði í fornum og nútímalegum skilningi. 
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1. Skilgreining íþrótta og íþróttir fornmanna 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar aðferðir sem notaðar hafa verið til aðstoðar við 

skilgreiningu íþrótta. Erfitt hefur verið að búa til eina skilgreiningu, sem allir geta komið 

sér saman um og því er frekar einblínt á einkenni íþrótta. 

 Íþróttir eiga sér gamla sögu og léku stórt hlutverk í fornu samfélagi og sérstaklega 

verður fjallað um íþróttaiðkun Rómverja og Grikkja auk íþrótta norrænna fornmanna. 

 

1.1 Skilgreining íþrótta 

Íþróttir eru skilgreindar á margvíslegan hátt. Það sem þær eiga flestar sameiginlegt er að 

þær eru stofnanabundnar athafnir með keppnissniði sem fela í sér mikla hreyfingu eða 

krefjast flókinna tækniatriða og eru framkvæmdar af einstaklingum vegna innri eða ytri 

umbunar (Coakley, 2003:21). 

 Í fyrsta lagi eru íþróttir stofnanabundnar. Það þýðir að reglur og venjur 

íþróttarinnar hafa mótast í ákveðið form með tímanum. Stofnanabinding íþrótta er 

fjórþætt: 

• Reglur íþróttarinnar eru staðlaðar. 

• Opinberir aðilar fylgjast með að reglum sé framfylgt. 

• Skipulag og tæknileg atriði íþróttarinnar skipta máli fyrir árangur. 

• Æfingar og þjálfun eru í ákveðnum farvegi. 

(Coakley, 2003:22). 

 

Í öðru lagi eru íþróttir með keppnissniði. Mikill munur er á krökkum að sparka í bolta á 

leikskóla og á leik í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu (Coakley, 2003:22). 

 Í þriðja lagi eru íþróttir líkamlegt athæfi. Skák telst því varla sem íþrótt 

samkvæmt þessari skilgreiningu. Hinsvegar er ekki skilgreint hversu líkamleg íþróttin 

þarf að vera og því er þessi liður frekar opinn fyrir túlkun (Coakley, 2003:21-22). 

 Í síðasta lagi eru íþróttir stundaðir vegna innri eða ytri umbunar. Það getur verið 

annað hvort vegna skemmtanagildis og ánægjunnar sem hlýst vegna íþróttaiðkunarinnar 

eða til að fá viðurkenningu frá áhorfendum og vinna til verðlauna (Coakley, 2003:23). 

 Þessi skilgreining á íþróttum hefur verið notuð til að auðvelda fræðimönnum að 

rannsaka íþróttir en hún felur í sér ákveðin vandamál. Hún einblínir á stofnanabundnar 



 7 

keppnisíþróttir en tekur ekki aðra líkamsrækt og hreyfingu með í reikninginn sem flestir 

telja sem íþróttir (Coakley, 2003:24). 

 Önnur leið til að skilgreina íþróttir hefur verið notuð af fræðimönnum og tekur 

hún mið af því samfélagi sem rannsóknin fer fram í. Þá er fólk í þessu ákveðna samfélagi 

spurt tveggja spurninga: 

 

1. Hvaða athafnir eru skilgreindar sem íþróttir í þessu samfélagi? 

2. Hvaða íþróttir eru það sem njóta mesta vinsælda og eiga auðveldast með að fá 

stuðning eða styrki? 

 

Þessar spurningar leiða til þess að nauðsynlegt er að skoða menningu og félagsfræði 

hvers samfélags fyrir sig og útskýra af hverju sumar athafnir eru skilgreindar sem íþróttir 

og aðrar ekki. Í samfélögum þar sem áhersla er á samvinnu og einingu getur hugmyndin 

um keppni fyrir umbun verið siðferðislega röng. Í þeim samfélögum, þar sem áherslan er 

á mikla keppni, geta íþróttir og keppnir, þar sem enginn stendur uppi sem sigurvegari, 

sýnst tilgangslausar (Coakley, 2003:25). 

 Samkvæmt þessum skilgreiningum má segja að skilgreining íþrótta sé 

umdeilanleg. Það er engin ein skilgreining, sem samþykkt um allan heim, sem skilgreinir 

hvað íþróttir eru, hverjir taka þátt í þeim, við hvaða aðstæður eða hverjir styrkja 

íþróttirnar.  

 Íþróttir hafa mismunandi uppruna þar sem ólíkar þjóðir hafa komið sér saman um 

ólíkar gerðir íþrótta. Guðmundur Sæmundsson fjallar um ferns konar uppruna íþrótta í 

erindi sem hann flutti á ráðstefnu í Århus en bætir við að hugsanlega sé hægt að finna 

fleiri uppruna og þá sérstaklega uppruna tengdan líkamsrækt og heilsu: 

 

• Sumar íþróttir koma frá hernaði og eru augljós dæmi bogfimi, skylmingar og 

glíma.  

• Aðrar íþróttir koma frá tómstundum eins og skák, spilamennska og boltaíþróttir 

eins og fótbolti og hokkí.  

• Enn aðrar virðast koma frá starfi manna, s.s hlaup, sund, hestamennska, 

skíðamennska og fleira.  
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• Fjórði uppruninn gæti verið veiðar eins og skotveiði  

       (Guðmundur Sæmundsson, 2004:6). 

 

 Í fornum bókmenntum voru tvö orð notuð yfir íþróttir; leikur og íþróttir. Orðið 

íþróttir hafði aðra og víðari merkingu til forna en orðið hefur í dag og gat merkt einhvers 

konar hæfileika s.s. skáldagáfu. Orðið leikar voru algengari til þess að lýsa því sem við 

köllum íþróttir í dag (Guðmundur Sæmundsson, 2004:5).  

 

1.2 Íþróttir fornmanna í Róm og Grikklandi 

Rannsóknir sýna að líkamlegar athafnir og leikar hafa verið til í öllum samfélögum. Form 

og tilgangur þessara leika mótaðist eftir því hverjir léku og í hvaða tilgangi. Hins vegar er 

ekki hægt að halda því fram að íþróttir hafi þróast með tímanum í það sem þær eru í dag 

og það séu eðlilegar breytingar miðað við framfarir á ýmsum sviðum. Skoða verður hvern 

hluta mannkynssögunnar fyrir sig og það fólk sem var uppi á þessum tímum og sjá 

hvernig það felldi íþróttaiðkun inn í sitt daglega líf (Coakley, 2003:62). 

Til forna iðkuðu fáar þjóðir íþróttir sem svipar til skipulagðar íþróttastarfssemi 

nútímans. Líkamlegar þrautir voru nauðsynlegar til að lifa af og voru oft af trúarlegum 

toga. Fornleifarannsóknir benda til þess að fólk í mismunandi heimsálfum hafi þróað með 

sér ólíkar líkamlegar athafnir til að bregðast við aðstæðum á hverjum stað (Coakley, 

2003:63-64). 

 Íþróttir í Grikklandi um 900 fyrir Krist til 100 eftir Krist áttu sér djúpstæðar 

trúarlegar rætur. Leikar fóru yfirleitt fram jafnhliða trúarhátíðum þar sem fram fóru 

bænir, fórnir og aðrar trúarathafnir. Þeir sem kepptu á þessum leikum komu frá ríkum 

fjölskyldum þar sem þeir voru þeir einu sem höfðu efni á að ráða þjálfara og höfðu tíma 

til og efni á að ferðast til að keppa á hinum ýmsu leikum. Íþróttirnar byggðust einkum á 

áhugamálum karlmanna sem voru vagnakappakstur, glíma og box, spjótkast, kringlukast, 

bogfimi og langstökk. Ofbeldi og meiðsli voru mjög algeng miðað við íþróttir í dag 

(Coakley, 2003:64). 

 Trúarlegar ástæður voru einnig að baki staðsetningum og dagsetningum leikanna. 

Leikar voru haldnir í Ólympíu því þar höfðu grískir guðir og goðsögumenn framið marga 

hetjudáðina. Opinberir leikvellir og íþróttabyggingar komu til sögunnar um 550 fyrir 
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Krist og fóru leikar fram í Ólympíu á fjögurra ára fresti líkt og nú. Leikar voru haldnir á 

öðrum stöðum í Grikklandi á þessum tímum en leikarnir í Ólympíu urðu stærstir og 

þekktastir þeirra (Coakley, 2003:64-65). 

 Ólympíuleikarnir urðu stjórnmálalega mikilvægari eftir því sem vinsældir þeirra 

jukust. Sigur í hinum ýmsu greinum vakti athygli á heimahéruðum eða borgum 

sigurvegaranna og þrælar, sem höfðu hæfileika til að vera íþróttamenn, voru þjálfaðir til 

að keppa á leikunum. Farið var að veita verðlaunafé og ýmis fríðindi handa þessum 

þrælum og þjálfurum þeirra. Með fleiri sigrum fylgdi orðspor sem gat hækkað 

verðlaunafé þeirra þegar keppt var á leikum annars staðar. Margir íþróttamenn á þessum 

tíma litu á sjálfa sig sem atvinnumenn og stofnuð voru einhvers konar stéttafélög til að 

berjast fyrir réttindum þeirra og lífeyrisgreiðslum þegar keppnisferli þeirra lauk (Coakley, 

2003: 65). 

 Grískir íþróttamenn stunduðu mjög sérhæfðar æfingar sem varð til þess að þeir 

urðu slakir hermenn. Þeir æfðu sig í bardagaíþróttum en þá vantaði hæfileikana sem 

þurfti í alvöru bardaga. Þeir æfðu sig einnig svo mikið líkamlega að andlegi þátturinn og 

menntunin varð útundan. Þetta vakti andúð grísku heimspekinganna sem fundust leikarnir  

hrottalegir og íþróttamennirnir gagnslausir og  fáfróðir þjóðfélagsþegnar (Coakley, 

2003:65). 

 Þeir sem standa fyrir Ólympíuleikum nútímans hafa reynt að fegra sögu þeirra til 

að tengja nútímaleikana glæstri fortíð. Sannleikurinn er sá að grísku íþróttamennirnir 

drápu eða limlestu oft hvern annan til að ná sigri eða verðlaununum sem voru í boði. 

Heiður var mikilvægari en sanngirni og voru leikarnir tengdir áherslum samfélagsins um 

stríð (Coakley, 2003:65). 
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Mynd 1. Vagn Rómverja   

(Mcmanus, 1979). 

 
Í Rómaveldi á árunum 100 fyrir Krist til 500 eftir Krist var málum öðruvísi háttað. Þar 

notuðu herforingjarnir líkamlegar athafnir og leika til að þjálfa hermenn og skemmta 

alþýðunni. Þeir fengu hugmyndir að íþróttum að láni frá Grikkjunum en markmið 

þjálfunarinnar var að búa til hermenn sem hlýddu skipunum. Þeir gagnrýndu áherslur 

Grikkja á einstaklingana og þjálfun sérhæfðra eiginleika sem voru gagnslausir í 

bardögum. Á fyrstu öld eftir Krist voru leikar Rómverja í formi sýninga og bardaga milli 

skylmingaþræla. Vagnakappakstur var vinsælastur þar sem þrælar voru ráðnir til að stýra 

vögnunum (Coakley, 2003:68). 

 Áhorfendur veðjuðu um úrslit kappakstursins og þegar þeim var farið að leiðast 

þá dreifðu keisararnir fríum mat á leikvanginum til að halda þeim við efnið. Eftir því sem 

veldi Rómverja jókst því meira notuðu þeir leika til að geðjast alþýðunni. Menn og konur 

voru neydd til að berjast upp á líf og dauða við ljón og tígrisdýr. Dæmdir glæpamenn 

voru klæddir í gæruskinn og hent inn á leikvöllinn til sveltra dýra. Einnig voru 

skylmingaþrælar, útbúnir ýmis konar vopnum, látnir berjast fyrir lífi sínu og því meira 

blóð því betra fyrir áhorfendurna (Coakley, 2003:68-69). 
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Mynd 2. Riddaraleikar  

(Fence, 2006). 

 

Á árunum 500 til 1300 voru íþróttir í Evrópu aðallega í formi leikja hjá almúganum, 

keppna milli riddara og aðalsmanna, bogfimikeppna og íþrótta þar sem ýmis dýr voru 

kvalin. Keppnir riddaranna og bogfimikeppnirnar voru í tengslum við herþjálfun og til að 

halda riddurunum við efnið. Ýmsir boltaleikir urðu til á þessum tíma og voru þeir einkum 

stundaðir af lágstéttinni þegar tími gafst til. Á bæjarhátíðum urðu þeir jafn sjálfsagður 

hluti hátíðahaldanna og dans, söngur og trúarlegar athafnir. Margar boltaíþróttir nútímans 

eiga rætur sínar að rekja til þessa tíma, s.s. fótbolti, bandý og krikket, þó að leikirnir hafi 

ekki verið með þeim reglum sem tíðkast í dag. Yfirstéttin skipti sér lítið af þessum 

leikjum og stundaði einkum billjard, tennis og ýmsar hestaíþróttir (Coakley, 2003:69-70). 
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Mynd 3. Burtreiðar  

(Arthur). 

 

Vinsælustu íþróttaatburðirnir hjá yfirstéttinni á miðöldum voru fyrrnefndar 

riddarakeppnir. Þær voru haldnar til að riddararnir og aðalsmennirnir væru tilbúnir í 

orrustur. Sumar keppnirnar voru mjög líkar alvöru bardögum og slys eða dauðsföll voru 

daglegt brauð. Sigurvegararnir héldu oft eigum þess sem beið lægri hlut og þeir sem 

töpuðu voru stundum teknir til fanga og lausnargjalds krafist fyrir þá. Eftir því sem 

aldirnar liðu urðu keppnirnar ekki eins ofbeldisfullar en slys voru áfram algeng sem og 

einstaka dauðsföll. Síðar urðu keppnirnar líkari hátíðarhöldum og hugprýði varð 

aðalatriðið í stað bardagaþjálfunar og ofbeldis (Coakley, 2003:70). 

 

1.3 Íþróttir fornmanna á Íslandi og Norðurlöndunum  

Á fornöld stunduðu menn ýmsar íþróttir sem ekki þurfti vopn til. Helstar má nefna sund, 

hlaup, skrið, stökk, jafnvægisgöngu, brattgengni, glímu, knattleik og aflraunir. 

 Fornmenn stunduðu sund frá unga aldri. Sundæfingar fóru fram í sjó og vötnum, 

laugum og ám. Tilgangurinn var einkum að geta bjargað lífi sínu ef skipi hvolfdi eða flýja 

þurfti skip. Sundæfingarnar miðuðu að því að menn yrðu fljótir og þolgóðir á sundinu, en 

frásagnir af sundkeppnum í fornsögunum segja þó oftast frá því að sundmennirnir reyndu 

að kaffæra hvor annan þangað til að annar gafst upp (Björn Bjarnason, 1950:114). 
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Norðurlandabúar þóttu vera manna fóthvatastir í fornöld og kepptust hershöfðingjar um 

að hafa þá í sinni þjónustu. Algengt var að menn höfðu staf í hönd í kapphlaupi til að létta 

fyrir sér hlaupið og fóru kapphlaupin oft fram á svokölluðum skeiðvöllum (Björn 

Bjarnason, 1950:117-119). 

 Þegar talað er um skrið í fornsögunum er þrennt talið vera skrið. Það er fótskriða, 

leggjahlaup og skíðafar. Að renna sér fótskriðu tíðkaðist hjá flestum þjóðum í fornöld 

sem bjuggu í fjalllendi. Á vetrum renndu menn sér á harðfenni og þá jafnan með því að 

leggjast á staf sinn. Einnig gátu menn rennt sér yfir ótraustan ís þar sem gangandi maður 

hefði dottið í gegn (Björn Bjarnason, 1950:120). 

 Í stað skautanna sem við þekkjum í dag renndu fornmenn sér á dýraleggjum sem 

bundnir voru undir fæturna og notuðu broddstaf til að ýta sér áfram. Best þótti að nota 

afturleggi af hjörtum, nautum eða hestum. Þeir voru klofnir að endilöngu, höggnir til í 

báða enda og gerðir sléttir og hálir og síðan  gataðir til þess að hægt væri að festa þá við 

fótinn með bandi. Þessi skriðfæri tíðkuðust allt fram á 19. öld. (Björn Bjarnason, 

1950:122). 

 Elsta heimildin um skíðaiðkun á Norðurlöndunum er þjóðarheitið Skrið–Finnar. 

Þar sem snjór hefti samgöngur notuðu Finnar hann til að flýta fyrir sér. Skíðaíþróttir voru 

líka stundaðar í Noregi og Svíþjóð en lítið í Danmörku enda aðstæður lítt fallnar til 

skíðaiðkana þar. Líklegt er að Íslendingar hafi stundað skíðaíþróttir þó fáar heimildir séu 

um það í fornsögunum (Björn Bjarnason, 1950:122-131). 

 Fornmenn stunduðu ekki aðeins skíðaíþróttir til að koma sér milli staða og af 

nytsemi. Þeir stunduðu skíðin einnig sér til skemmtunar. Í lýsingum á mörgum 

fornköppum er skíðakunnátta með því fyrsta sem talið er þeim til kosta. Þrátt fyrir góða 

skíðakunnáttu í Noregi og Svíþjóð virðast skíðin ekkert hafa verið notuð í hernaði. Ekki 

er getið um skíðahersveitir fyrr en á 17. öld en sendimenn og njósnarar fóru jafnan um á 

skíðum á vetrum (Björn Bjarnason, 1950:131-133). 

 Litlar breytingar voru á skíðum fornmanna allt fram á síðustu öld. Þetta voru fjalir 

sem voru beygðar upp að framanverðu og sléttar að neðan. Strengur úr leðri var um mitt 

skíðið, framan við þungamiðju þess, í hann var gerð lykkja og fætinum stungið í. Stafur 

var notaður til að styðjast við og ýta sér áfram og nefndist hann skíðageisli (Björn 

Bjarnason, 1950:133-137). 
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Stökkfimi var vinsæl íþrótt meðal fornmanna. Ungir menn byrjuðu snemma að stunda 

ýmis konar stökk og fullorðnir karlmenn héldu kunnáttunni við eins lengi og auðið var. Í 

hernaði kom það sér vel að vera léttur á sér og þurftu menn stundum að stökkva undan 

tilræðum ef margir sóttu að í einu.  Meðal helstu stökkíþrótta má nefna langstökk, 

hástökk, ofanstökk, öfugt stökk og jafnvel stangarstökk. Meðal frægustu lýsinga af 

stökkum í Íslendingasögunum eru hlaup Skarphéðins yfir Markarfljót og lýsingar á 

Gunnari á Hlíðarenda sem hljóp hæð sína í öllum herklæðum (Björn Bjarnason, 

1950:137-139). 

 Jafnvægisganga eða stikl kallaðist það þegar gengið var láréttum eða höllum ásum 

eða stokkið milli lítilla undirstöðuflata. Svo magnaðir voru fornmenn í þessari íþrótt að 

frásagnir geta um árahlaup þar sem þeir renndu sér eftir árum milli báta. Einnig kunnu 

fornmenn þá íþrótt að ganga á höndum og þótti mikil frægð í því (Björn Bjarnason, 

1950:140-141). 

 Brattgengni kallaðist það að klífa eða ganga í björg og meðal fornmanna sem 

þóttu skara fram úr í þessari grein var Ólafur Tryggvason konungur (Björn Bjarnason, 

1950:142). 

 Með fangbrögðum er átt við viðureign manna sem takast á án vopna og reyna að 

leggja hvor annan að velli. Á fornöld skiptust reglubundin fangbrögð í tvær tegundir, 

hryggspenningu og glímu.  

 Hryggspenning fer fram á þann hátt að tveir menn tóku hvor utan um annan og 

spenntu saman höndum um spjaldhrygginn þannig að þumalhnúinn á hendinni, sem var 

undir, vísaði inn í bakið á mótherjanum. Síðan var kreist og stafaði byltan venjulega af 

því að bak annars kiknaði undan átökunum og var hann þá brotinn á bak. Hægt var að 

beita ýmsum sveiflum og brögðum með fótum og mjöðmum, en þó réði aflið mestu. Þessi 

tegund fangbragða var algeng um öll Norðurlönd (Björn Bjarnason, 1950:143-144). 

 Glíman var aftur á móti séríslensk tegund fangbragða. Hún fór fram með þeim 

hætti að tveir menn gengust að  á sléttum velli eða gólfi. Þeir tókust til á þann hátt að 

hvor um sig greip hægri hendi í brækur glímufélagans ofan við vinstri mjöðmina en með 

vinstri hendi tóku þeir í hægra læri mótherjans að utanverðu. Síðan stóðu þeir nokkuð 

álútir þannig að hægri axlir þeirra náðu saman og hægri vangar vissu saman. Síðan var 

glímt þannig að glímumenn reyndu að svipta mótherjann jafnvæginu með snöggum og 
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óvæntum hreyfingum sem nefndust brögð og leggja hann þannig að velli. Brögðin gerðu 

menn mestmegnis með fótunum en notuðu hendurnar til að kippa mótherjanum að sér, 

sveifla honum og stýra honum inn í brögðin. Áður en brögðunum var beitt stigu 

glímumenn til og frá um völlinn með hægri fótinn nokkuð framar og er þessi stígandi eitt 

af aðaleinkennum íslensku glímunnar (Björn Bjarnason, 1950:145-156). 

 Á fornöld voru ýmsir knattleikar stundaðir en flestir voru þeir einfaldir og snerust 

um að kasta og grípa knött. Eftir að knatttré komu til sögunnar fóru menn að leika 

knattleik þann sem líkist íshokkí nútímans. Sá leikur var gífurlega vinsæll um allt Ísland 

og eru knattleikar nefndir í mjög mörgum Íslendingasögum. Best er lýsingin í Gísla sögu 

en þó er leikaðferðinni hvergi almennilega lýst. Líklega var hægt að stunda knattleika á 

hvaða árstíma sem er en vinsælastir voru þeir á veturna þar sem þeir voru stundaðir á 

svellum. Leikar gátu staðið lengi yfir, jafnvel vikum saman, og voru reistir leikskálar þar 

sem leikmenn bjuggu . Stundum stóðu þó leikar ekki  nema einn til tvo daga en voru þá 

vel sóttir og notaði fólk þennan vettvang til að koma og sýna sig og sjá aðra (Björn 

Bjarnason, 1950:162-173). 

 Leikvöllurinn þurfti að vera sem sléttastur til að knötturinn rynni sem best. Oftast 

var leikið á ís á tjörnum, fljótum eða fjörðum en ef enginn var ísinn fóru leikar fram á 

sléttum harðvellisbala. Oftast var fjöldinn allur af áhorfendum og ekki létu konurnar sig 

vanta því á leikum var kjörið tækifæri til að sjá hverjir væru manna hraustastir. Þegar á 

völlinn var komið var byrjað að velja leikstjóra eða fyrirmann og fór valið oftast eftir 

mannkostum nema þegar einhver einn hafði staðið fyrir leikunum þá var hann 

sjálfkjörinn. Sá stjórnaði leikunum og sá til þess að allt færi friðsamlega fram. Því næst 

var völlurinn markaður; tvær línur voru dregnar samsíða með alllöngu millibili. 

Leikstjórinn skipti svo í tvö jöfn lið nema í þeim tilvikum þegar til dæmis íbúar tveggja 

héraða reyndu með sér. Síðan var einum manni úr hvoru liði skipað á móti hvor öðrum og 

var það eitt af höfuðeinkennum knattleikanna að einungis tveir áttust við í einu. Reynt var 

að hafa þessa tvo menn svipaða að afli og fimi. Ef einn leikmaður bar af þá sat hann 

annað hvort hjá eða lék á móti tveimur. Ofstopamönnum var meinuð þátttaka í leiknum til 

að ekki sköpuðust vandræði. Sá sigraði sem kom knettinum yfir marklínu 

andstæðinganna. Stundum glímdu menn á svellinu og þá lá knötturinn óhreyfður þar til 

annar féll og þá kom sigurvegarinn knettinum yfir línuna. Það lið sem átti fleiri 
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sigurvegara sigraði í knattleiknum. Ekki var um neinn samleik að ræða innan liðsins og 

var knattleikurinn sjálfur í raun eftirlíking af orrustu þar sem einn gekk móti öðrum 

(Björn Bjarnason, 1950:173-176). 

 Leiktólin voru knöttur og knatttré og var knötturinn líklega úr tré og hlutust oft 

meiðsli af þegar menn fengu hann í andlitið. Um stærð og gerð knatttrésins segja 

fornsögurnar lítið (Björn Bjarnason, 1950:176-177). 

 Aflraunir koma fyrir í mörgum sögum og reyndu menn sig á ýmsan máta í þeim. 

Menn lyftu þungum steinum, hjuggu stór högg, fóru í reiptog o.fl.  Líklegt er að menn 

hafi stundað aflraunir á þingum og voru frægustu aflraunamennirnir þeir Grettir 

Ásmundarson og Ormur Stórólfsson að öðrum ólöstuðum. Hinir svokölluðu skinnleikar 

voru annars aflraunaleikar fornmanna, að frátöldum fangbrögðunum. Þeir fóru fram með 

ýmsum hætti, þ.á m. var skinndráttur, reipdráttur og hornaskinnleikur (Björn Bjarnason, 

1950:186-187). 

Skinndrátturinn fór þannig fram að tveir menn tóku hvor í sinn endann á 

hráblautri húð eða skinni og toguðu standandi. Hvor um sig reyndi að ná skinninu til sín 

með ýmsum brögðum. Sá sem hélt húðinni að lokum stóð uppi sem sigurvegari, jafnvel 

þó hann dytti þegar hinn missti skinnið. Stundum stóðu leikmenn með eld á milli sín til 

að gera leikinn meira spennandi fyrir áhorfendur. Reipdráttur fór fram með svipuðum 

hætti nema stundum voru fleiri en einn í hvoru liði. Einnig kom fyrir að annar aðilinn sat 

í sæti og hafði sigur þegar hann hafði dregið hinn að hnjám sér en hann tapaði þá ef hann 

var togaður upp úr sæti sínu. Hornskinnaleikur var blanda af knattleik, glímu og 

einföldum skinndrætti. Hann var leikinn innanhúss, aðallega á veturna og tóku fimm 

menn þátt í honum. Fjórir þeirra stóðu hver í sínu horni ferhyrnings en sá fimmti var inni 

í honum. Notað var hráblautt skinn sem var hnoðað saman í bolta og köstuðu þeir fjórir 

sem í hornunum stóðu boltanum á milli sín, en sá sem var inni í ferhyrningnum reyndi að 

ná honum. Til þess voru notuð ýmis brögð sem voru kölluð skinnleiksbrögð. 

Miðjumaðurinn gat hrint keppinautnum til hliðar, dregið hann burt frá skinninu eða glímt 

við hann ef hornamaðurinn greip það ekki. Ef báðir gripu í skinnið í einu þá toguðust þeir 

á eins og í skinndrætti (Björn Bjarnason, 1950:187-190). 

 Allt frá æsku var mönnum kennt að skylmast. Ekki eru margar lýsingar á 

skylmingakennslu í fornritum en ljóst er að þegar menn skylmdust var það gert eftir 
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ákveðnum reglum sem fuku út í veður og vind þegar sló í alvöru orrustu. Í Sturlungu er 

sagt frá tveimur flokkum manna sem börðust og maður sem stóð hjá telur öðrum 

mönnum trú um að þar skylmist menn en berjist eigi til að menn skærust ekki í leikinn. 

Hólmgöngur voru því kjörinn vettvangur til að reyna færni sína í skylmingum og það er 

ástæðan fyrir því að skylmingakennslan hafði hólmgöngurnar til hliðsjónar (Björn 

Bjarnason, 1950:61). Í Konungsskuggsjá er getið um nokkur atriði sem menn áttu að 

temja sér í skylmingaæfingum:  

 

• Hver og einn kaus sér mótherja sem ekki var honum síðri. 

• Menn notuðu bæði skjöldinn og vopnið til að verja sig. 

• Skylmingakennslan væri sem líkust því sem gæti komið fyrir í orrustum. 

• Skylmingar ættu allir þeir að stunda sem vildu vera mikils metnir.  

(Konungsskuggsjá, 1955:108-124). 

  

Hjá fornmönnum voru skylmingaæfingar einkum til þess fallnar að æfa fimleika og 

notuðu menn því oftast bitlaus vopn og voru brynjulausir og hjuggu létt og liðlega. 

Reyndar er eina heimildin um að menn hafi æft sig með bitlausum sverðum í Þiðrikssögu 

en oft er talað um að menn hafi notað spjótssköft og bitlausar örvar (bakkakolfa) þegar 

æft var með skotvopnum (Björn Bjarnason, 1950:62). 

 Þegar menn mættust í orrustu eða hólmgöngu er erfitt að finna fastar reglur um 

hvernig höggum var beitt. Fornmenn gerðu ekki greinarmun á höggskylmingum eða 

lagskylmingum, eins og skylmingamenn í dag gera, heldur beittu þeim á víxl (Björn 

Bjarnason, 1950:68). Svo virðist sem hólmgöngumenn hafi mátt velja sér vopn en í 

langflestum tilvikum var notast við sverð. Leyfilegt var að nota fleiri en eitt vopn og 

stundum var sverð bundið um úlnliðinn svo að hólmgöngumaðurinn þyrfti ekki að eyða 

tíma í að draga það úr slíðri. Einnig var leyfilegt að hafa allt að þremur skjöldum þar sem 

þeir voru gjarnir á að eyðileggjast. Í sumum sögum er getið um að hólmgöngusverð hafi 

þurft að vera af ákveðinni lengd og virðist sem ekki hafi verið leyfilegt að nota hin 

dæmigerðu löngu víkingasverð í hólmgöngunni. Dæmi þessa er í Hálfs sögu þar sem 

segir að ekki sé leyfilegt að nota sverð sem sé lengra en ein alin (Bø, 1969:144).  
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Í Kormáks sögu er einnig talað um lengd sverðs í hólmgöngu þegar Bersi og Þorkell ætla 

að ganga á hólm. Þá segir Þorkell að sverð Bersa sé lengra en lögin kveði á um (Kormáks 

saga, 1987: 14. kafli).  
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2. Íslendingasögur og hólmganga 

Í þessum kafla verður fjallað um Íslendingasögurnar og tvær flokkanir sem algengar eru á 

sögunum. Að auki verður fjallað um heimsmynd sögupersónanna sem einkenndist af 

mikilli hetju- og sæmdarhugsjón og í Hávamálum má sjá heiðinn boðskap sem gefur 

innsýn í þennan forna menningarheim. 

 Einnig verður fjallað um umgjörð hólmgangna og framkvæmd þeirra lýst. 

Uppruni orðsins hólmganga verður ræddur, gerðir hólmgöngu og hvar þær voru helst 

háðar. Farið verður yfir þróun hólmgöngunnar allt frá landnámi til endaloka þeirra.    

 

2.1 Um Íslendingasögur 

Íslendingasögur teljast til eins flokks íslenskra fornbókmennta en aðrir flokkar eru m.a. 

konungasögur, biskupasögur, fornaldarsögur, riddarasögur og heilagramannasögur. 

Fyrirvara má þó setja um hvort þýddar sögur af erlendum hetjum teljist íslenskar. 

Íslendingasögur eru nokkuð langar frásagnir af Íslendingum sem flestir voru uppi á 

söguöld á tímabilinu 930-1030 eða frá upphafi goðaveldis þar til stuttu eftir kristnitöku. 

Inngangskaflar gerast þó oft á landnámstímanum og ættartölur og einstök atvik gerst oft 

nokkuð nær ritunartímanum. Hægt er að greina á milli Íslendingasagna og Íslendingaþátta 

þar sem þættirnir eru styttri frásagnir og hafa einfaldari og hnitmiðaðri atburðarás. 

Þættirnir segja auk þess oftast frá samskiptum Íslendinga við erlenda höfðingja (Vésteinn 

Ólason, 1998:17).  

  Sögusvið sagnanna nær yfir mestallan þann heim sem víkingar þekktu. Flestir 

harmsögulegir atburðir gerðust á Íslandi en sögupersónurnar fóru oft til útlanda bæði til 

Noregs og lengra í burtu. Því fjær sem farið var því ónákvæmari eru lýsingarnar á 

staðháttum (Heimir Pálsson, 1998:79). 

 Ritunartími elstu sagnanna er talinn vera frá því snemma á 13. öld en þeirra 

yngstu frá því seint á 14. öld. Íslendingasögurnar eru yfirleitt sagðar vera um 40-45 auk 

Íslendingaþátta sem eru rúmlega 50 talsins (Heimir Pálsson, 1998:63-64). Íslendinga-

sögurnar hafa verið flokkaðar eftir ritunartíma og efni. Skiptast þær þannig í þrjá flokka:  
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• Elstar eru fornlegar sögur sem eru ritaðar á tímabilinu 1200–1280. Í þeim flokki 

eru m.a Egils saga, Bjarnar saga Hítdælakappa, Reykdæla saga, Droplaugarsona 

saga og Kormáks saga.  

• Annar flokkurinn hefur verið nefndur sígildar sögur og er ritunartími hans á 

tímabilinu 1240-1310. Í þann flokk fellur m.a Brennu-Njáls saga. Skilin á milli 

þessara tveggja flokka eru ekki mjög skýr og ekki eru allir sammála þessari 

skiptingu.  

• Þriðji flokkurinn eru unglegar sögur, skráðar 1300-1450. Flestir eru sammála um 

sérstöðu þessa flokks sem einkennist af ævintýralegum frásögnum, ýkjum í 

frásögnum af afrekum og hreysti sögupersóna og greinileg áhrif frá 

fornaldarsögum. Í þessum flokki eru m.a Grettis saga, Flóamanna saga og 

Kjalnesinga saga.  

 (Heimir Pálsson, 1998:69-70). 

 

Íslendingasögur hafa einnig verið flokkaðar eftir efni og skiptir Heimir Pálsson sögunum 

í fjóra flokka:  

 

• Einn flokkurinn eru skáldasögur en þar eru  t.d Egils saga og Kormáks saga.  

• Næsti flokkur eru harmsögur og er besta dæmið að öllum líkindum Brennu-Njáls 

saga.  

• Þriðji flokkurinn fjallar um deilur ætta og einstaklinga og má þar nefna 

Droplaugarsona sögu. 

• Fjórði flokkurinn eru sögur af köppum og kynjum og má nefna Flóamanna sögu 

sem dæmi þess flokks  

      (Heimir Pálsson, 1998:85). 

 

2.2 Sæmd og samfélag 

Samfélagið er síbreytilegt fyrirbæri og hefur gengið í gegnum mjög miklar breytingar frá 

því á söguöld. Það getur verið erfitt að reyna að setja sig inn í hugarfar sögualdar því 

heimsmyndin var allt önnur þá en hún er nú.  
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Heimur Íslendingasagnanna kallar á hetjur og hetjudáðir, í það minnsta þegar þörf krefur. 

Fyrirmyndir voru í fornum hetjukvæðum þar sem menn sýndu mikið hugrekki og dáðir. Í 

samfélagi þar sem menn þurftu að verja sig sjálfir var vopnfimi dýrkuð og þeir eiginleikar 

í sérstaklega miklum hávegum hafðir (Vésteinn Ólason, 1998:111).   

 Sæmd var  kjarni fornnorræns samfélags og undirstaða sjálfsvirðingar einstaklinga 

og gat verið meira virði en lífið sjálft. Menn voru tilbúnir til að deyja til þess að verja 

sæmd sína. Ásamt sæmdinni voru fleiri mannkostir mikilvægir og má þar nefna 

frændsemi, vináttu, drengskap og heiðarleika (Heimir Pálsson, 1985:12-13). Í Flóamanna 

sögu berst Þorgils við Randvið í stað Þrándar. Hann gerir það því Þrándur hafði sýnt 

honum mikla gestrisni og vildi Þorgils launa honum greiðann (Flóamanna saga, 1987: 

17.kafli). Þorgils var því tilbúinn að hætta lífi sínu til að launa Þrándi gestrisnina. 

 Í þessu samfélagi var hetjan lofuð en hugleysinginn fyrirlitinn. Þessi hetjuhugsjón 

var svo rótgróin að smánarlegt þótti að færast undan hólmgönguáskorun. Það var jafn 

smánarlegt að mæta ekki til hólmgöngu eins og að neita henni, jafnvel þótt sá sem á var 

skorað, væri gamall og veikburða en áskorandinn ungur og  kröftugur 

(Ciklamini,1963:178). Dæmi þessa má sjá í Eyrbyggju þegar Þórólfur skorar Úlfar á 

hólm en Úlfar var mjög gamall maður. Úlfar átti fárra kosta völ og neyddist til að taka 

hólmgönguboðinu bæði til þess að viðhalda sæmd sinni og því hann þoldi kúgun Þórólfs 

ekki lengur (Eyrbyggja saga, 1987: 8. kafli). 

 Hver sem er átti rétt á því að skora annan mann til hólmgöngu eins og sagt er í 

Egils sögu (Egils saga, 1987: 65. kafli). Ýmislegt styður það að hver sem er hafi mátt 

skora á annan til hólmgöngu og að sumir hafi nýtt sér hólmgöngurnar til þess að 

betrumbæta líf sitt. Menn sem höfðu lítil fjárráð gátu gert tilkall til eigna annarra með því 

að skora menn á hólm. Ef þeir, sem á var skorað, mættu ekki á hólminn eða féllu fengu 

þeir sem á skoruðu það sem þeir föluðust eftir. Berserkir og aðrir ójafnaðarmenn gátu nýtt 

sér þennan rétt og kúgað þá ríku (Ciklamini, 1963:176-177). Dæmi kúgunar 

ójafnaðarmanns má einmitt sjá hér að ofan þegar Þórólfur kúgaði Úlf í Eyrbyggju 

(Eyrbyggja saga;1987: kafli 8). Samkvæmt Grettis sögu var það af þessum ástæðum sem 

hólmgöngur voru bannaðar í Noregi. Eiríki jarli og mönnum hans fannst ósæmandi að 

úthlaupsmenn og berserkir skoruðu göfuga menn á hólm vegna fjár eða kvenna og fengu 

margir af því smán, fjármissi eða dauða (Grettis saga, 1987: 61. kafli). 
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Í samfélagi sögualdar voru lög og dómstólar en ekkert opinbert framkvæmda-vald. Þeir 

menn sem unnu mál sín fyrir dómstólum þurftu að sækja rétt sinn sjálfir eða fela öðrum 

að gera það í sinn stað (Vésteinn Ólason 1998:23). Menn voru því vanir að þurfa að leysa 

ágreiningsefni sín með vopnavaldi ef þess þurfti (Vésteinn Ólason, 1998:17).  

 Hávamál er gamalt kvæði en erfitt er að segja nákvæmlega til um aldur þess. 

Kvæðið er sett saman úr mörgum hlutum sem eru misgamlir en hluti þess er án efa 

heiðinn. (Guðrún Nordal og fleiri, 1992:123) Í Hávamálum er hægt að finna heiðinn 

boðskap og gera sér í hugarlund gildi samfélagsins á þessum tímum. Þar er meðal annars 

fjallað um vináttuna og mikilvægi hennar, gestrisni og sæmd. Í 76. og 77. vísu er fjallað 

um dauðann sem er óhjákvæmilegur en orðstírinn sem maður getur sér er eilífur: 

 

76. Deyr fé,  

deyja frændur,  

deyr sjálfur ið sama.  

En orðstír  

deyr aldregi  

hveim er sér góðan getur.  

 

77.  Deyr fé,  

deyja frændur,  

deyr sjálfur ið sama.  

Eg veit einn  

að aldrei deyr:  

dómur um dauðan hvern.  

 (Hávamál, 1959:41-42)  

  

Þessar vísur sýna hversu mikils virði sæmdin var mönnum á söguöld. Hún lifði enn þó 

maðurinn léti líf sitt.  

 Í Íslendingasögunum er mannvígum oft lýst sem eðlilegum og sjálfsögðum hlut 

og þeim lýst eins og sögumanni og vegendum finnist atburðurinn ekki vera glæpur 

(Steblín- Kamenskíj og Ívanovítsj, 1981:77). Menn fóru oftast allra sinna ferða 
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alvopnaðir enda mátti búast við árásum hvenær sem var. Færu menn styttra frá heimili 

sínu, væru t.d að vinna á búinu eða nálægt því, létu menn sér yfirleitt nægja að hafa 

aðeins eitt vopn s.s. sax, öxi eða spjót (Björn Bjarnason, 1950:56). 38. vísa Hávamála er 

annað dæmi um hugsunarhátt sögualdar en vísan viðkemur vopnaburði fornmanna. 

 

38. Vopnum sínum  

skal-a maður velli á  

feti ganga framar,  

því að óvíst er að vita  

nær verður á vegum úti  

geirs um þörf guma. 

 (Hávamál, 1959:32)  

 

Þessi vísa lýsir mikilvægi þess að vera ávallt varkár og skilja vopn sín aldrei eftir heima 

því það er aldrei að vita hvenær nauðsynlegt verður að nota þau. 

   

2.3 Umgjörð og þróun hólmgöngu 

Merking orðsins hólmganga virðist gefa til kynna að hólmgöngur hafi upphaflega átt sér 

stað á einhvers konar hólmum eða litlum eyjum. Það hefur haft þann kost í för með sér að 

erfitt hefur verið að flýja af hólmi. Framkvæmd hólmgangna hefur síðan breyst til að 

samræmast aðstæðum hverju sinni og ekki reyndist nauðsynlegt að notast við hólminn 

heldur sérútbúna velli (Matson, 1996). 



 24 

 
Mynd 4. Hólmgöngumenn 

(Hlynur Gauti Sigurðsson, 2007). 

 

Í nokkrum Íslendingasögum fer gangan fram á raunverum hólmi og vinsælt virðist hafa 

verið að ganga á Öxarárhólm eins og Hrafn og Gunnlaugur gerðu í Gunnlaugs sögu 

ormstungu (Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 11. kafli). Annað dæmi er í Brennu-Njáls 

sögu þegar Gunnar skorar á Hrút og átti hólmgangan að fara fram í hólma í Öxará 

(Brennu-Njáls saga, 1987: 24. kafli). Kolfinnur og Búi gengu á hólm sem liggur suður í 

Leirvogsá (Kjalnesingja saga, 1987: 9. kafli), Skeggi og Gísli gengu á hólm á eyjunni 

Söxu (Gísla saga Súrssonar, 1987: 2. kafli) og Kormákur og Bersi gengu á Orrustuhólm 

(Kormákssaga, 1987: 10. kafli). 

  Tvær megingerðir hólmgangna eru nefndar í Íslendingasögunum. Annars vegar er 

það hin eiginlega hólmganga, sem lýst er í Kormákssögu, og virðist hafa verið hin 

hefðbundna hólmganga. Einnig virðist hafa verið til annað afbrigði hólmgöngu sem 

nefndist kerganga. Kerganga kemur fram í Flóamanna sögu þar sem Randviður skorar á 

Þránd í kergöngu. Lýsingar á framkvæmdinni eru ekki jafn ítarlegar og á hinni 

hefðbundna hólmgöngu en keppt var í keri sem byrgt var yfir og í þessu tilfelli var vaninn 

að hafa kefli í hendi (Flóamanna saga, 1987: 17. kafli). Ástæður þess að hólmgangan fór 

fram í keri gæti verið að næsta ómögulegt hefur verið að flýja af hólmi úr kerinu.  

 Besta lýsingin í Íslendingasögunum, á framkvæmd hinnar hefðbundnu 

hólmgöngu, er í Kormáks sögu á milli Kormáks og Bersa. Í upphafi hólmgangna voru 

hólmgöngulög lesin sem kváðu á um hvernig standa ætti að göngunni. Í sögunni er 
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lýsingin ítarlegri en í öðrum sögum og gefur góða hugmynd um hvernig hólmgöngulögin 

voru og hvernig standa ætti að framkvæmd hólmgöngunnar.  

 Erfitt er að geta sér nákvæmlega til um hvenær hólmgöngur hófust en á Íslandi er 

hólmgangan það gamalt fyrirbæri að landnámsmenn skoruðu hver annan á hólm vegna 

landeigna. Í Landnámabók er sagt frá Guðlaugi hinum auðga sem fannst Rauðamelslönd 

vera betri en önnur lönd þar suður í sveit. Hann skoraði því á Þorfinn til landanna 

(Landnámabók, 1998: 27. kafli). Mörg fleiri dæmi má taka  úr Landnámu eins og 

hólmgöngu Þórólfs og Úlfars til landa (Landnámabók, 1998: 34. kafli). Í Landnámu er 

einnig fjallað um hólmgöngur þar sem gengið var á hólm kvenna vegna en ekki landa. 

Hróar og Þröstur berserkur gengu á hólm því Þröstur vildi eiga Sigríði konu hans. Hróar 

felldi hann á hólminum (Landnámabók, 1998: 85. kafli). Hólmganga hafði því verið 

stunduð á Íslandi alveg frá upphafi byggðar af ýmis konar ástæðum.  

 Eins og áður var að komið draga hólmgöngur nafn sitt af staðsetningu 

athafnarinnar á hólmum eða litlum eyjum. Þetta gefur til kynna að hólmgöngur hafi fyrst 

byrjað á stað þar sem mikið er um litlar eyjar við ströndina og Vestur-Noregur fellur vel 

að þeirri lýsingu. Landnámsmennirnir komu að miklu leyti frá Noregi og fyrstu íslensku 

lögin byggðust á norskum lögum. Því er ekki ólíklegt að hólmganga og hólmgöngulög 

hafi komið frá Noregi og aðlagast íslenskum aðstæðum. Að öllum líkindum byrjuðu 

hólmgöngur á þessum hólmum eða eyjum en síðar varð staðsetningin frjálsari og sérstakir 

vellir útbúnir fyrir gönguna (Matson, 1996).  

 Sögunum ber ekki fyllilega saman um hverjar hólmgöngureglurnar voru. 

Hólmgöngur voru mismunandi frá einum stað til annars.. Hugsanlega voru reglurnar 

mismunandi á milli landshluta eða breyttust með tímanum.  Því er erfitt að gera grein 

fyrir breytingum á hólmgöngu með árunum þar sem framkvæmd hólmganga virðist ekki 

hafa verið sú sama á öllum stöðum. Nokkrar grundvallarbreytingar virðast þó hafa verið 

gerðar og má búast við að það hafi gengið yfir alla staði (Matson, 1996). 

 Hugsanlega áttuðu Íslendingar sig á að íbúar landsins væru fáir og það væri mikil 

sóun að bestu menn landsins dræpu hver annan. Það gæti verið ástæða þess að lögunum 

var breytt þannig að í stað þess að berjast þar til annar aðilinn særðist það mikið að hann 

gæti ekki haldið áfram eða hann léti lífið var hólmgöngunni hætt um leið og blóð úr 

öðrum einstaklingnum kom niður á feldinn sem var á jörðinni. Þessi regla gæti hafa 
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komið í veg fyrir ónauðsynlegt mannfall. Að auki hefur þeirri reglu verið bætt við að sá 

sem tapaði á hólminum átti að borga þrjár merkur silfurs til hólmlausnar. Þessar tvær 

reglur hafa að öllum líkindum komið seint til sögu og voru til þess gerðar að milda 

hörkulega ásýnd hólmgangna (Matson, 1996).  

 Að lokum voru hólmgöngur þó bannaðar með öllu á Íslandi. Urðu menn þá að 

fara til Noregs til þess að ganga á hólm eins og gert var í Gunnlaugs sögu ormstungu, en 

hólmgöngur voru stuttu seinna einnig bannaðar í Noregi og í hinum norræna heimi 

(Matson, 1996). 

 Þar sem hólmgöngur urðu ólöglegar árið 1006 fóru þær aðallega fram í heiðni.Það 

er fátt sem bendir til þess að hólmganga á Íslandi hafi verið trúarlegt fyrirbæri og að 

öllum líkindum á það jafnt við um þær hólmgöngur sem fram fóru í Noregi og í 

Danmörku. Í mörgum öðrum löndum Vestur–Evrópu var það dómsúrskurður Guðs sem 

skar úr um hver bar sigur að hólmi en í Íslendingasögunum eru engin dæmi þess að menn 

treystu á guðdómlega vernd eða aðstoð heldur reiddu menn sig meira á eigin styrk og 

heppni (Ciklamini, 1963:182). 

 Þrátt fyrir að hólmganga hafi ekki verið trúarleg athöfn er ýmislegt sem bendir til 

þess að lítill hópur Íslendinga hafi trúað, rétt fyrir kristintökuna, að guðirnir sýndu 

hólmgöngum áhuga. Þetta sést í Brennu-Njáls sögu þegar Steinunn reynir að snúa 

Þangbrandi til heiðinnar trúar og segir við hann að Þór hafi skorað Krist á hólm en 

Kristur hafi ekki þorað að berjast við hann (Brennu-Njáls saga, 1987: 102. kafli). 

Þangbrandur gengur síðar á hólm við heiðna menn og hefur sigur (Brennu-Njáls saga, 

1987: 101. og 102. kafli) en Njála gefur ekki til kynna að sá sigur hafi verið Kristi að 

þakka (Ciklamini, 1963:188).  

 Þrátt fyrir lítið hlutverk trúarinnar og heiðinna goða í hólmgöngum var til guð 

einvígis. Í Gylfaginningu er fjallað um Ull sem var sonur Sifjar og stjúpsonur Þórs. Hann 

var afburðagóður bog- og skíðamaður og hafði hermanns atgervi. Á það er minnst að gott 

hafi verið að heita á hann í einvígi (Snorri Sturluson, 1959: 31). Þrátt fyrir þetta hlutverk 

Ulls er aldrei minnst á hann í kringum hólmgöngur í sögunum. Það bendir ennfremur til 

þess að hlutverk guða hafi verið lítið (Ciklamini, 1963:188). 

 Minnst er á tvenns konar blót í Kormáks sögu í tengslum við hólmgöngu Kormáks 

og Bersa. Í fyrsta lagi var fjallað um tjösnublót sem nánar verður lýst í næsta kafla. 
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Vangaveltur hafa verið um tilgang þessa blóts og líklegt að það hafi verið ákveðin athöfn 

sem átti sér stað á meðan tjösnurnar voru settar upp á vellinum. Það er eðlilegt að slík 

athöfn hafi átt sér stað á vellinum því hólmgöngur gátu endað með dauða annars 

hólmgöngumannsins. Formálinn og hin skrítna leið sem hann var fluttur á meðan 

tjösnurnar voru settar upp gætu hafa verið til þess að koma í veg fyrir að keppendurnir 

notuðu galdra og tryggja að keppendur berðust heiðarlega (Bø, 1969:135).    

 Auk tjösnublótsins tíðkaðist annars konar blót er nefndist nautablót og fólst í því 

að nauti var fórnað að lokinni hólmgöngu. Í Egils sögu stendur að stundum hafi verið 

fórnað einu nauti en stundum komu hólmgöngumennirnir með sitt nautið hvor (Egils 

saga, 1987: 66. kafli). Olav Bø bendir á útskýringu á fórn nauta sem kemur fram í 

Heiðarvíga sögu en það var gert  til þess að forðast eftirmál eftir mannavíg (Heiðavíga 

saga, 1987: 4. kafli). Þegar Egill og Atli búast til hólmgöngu í Egils sögu er leitt fram 

gamalt og stórt naut og skal það vera höggvið af þeim sem sigrar hólmgönguna. Egill 

vegur Atla í hólmgöngunni og heggur nautið að því loknu (Egils saga, 1987: 66. kafli). Í 

Kormáks sögu á þetta þó ekki við því báðir lifa af hólmgönguna og getur fórnun nautsins 

verið til þess að sigurvegarinn þakki fyrir sig (Bø, 1969:183). Kormákur heggur blótanaut 

í bæði skiptin sem hann sigrar Þorvarð og í síðara skiptið er minnst á að það sé gert eftir 

siðvenju (Kormáks saga, 1987: 22. og 23. kafli).  

 

2.4 Hólmgöngulögin  

Hólmgöngur fóru eftir fyrirfram ákveðnum reglum og voru svonefnd hólmgöngulög þulin 

upp fyrir hverja hólmgöngu (sjá t.d Kormáks sögu, 10. kafla). Ástæður voru yfirleitt þær 

að menn vildu verja heiður sinn eða leita réttar síns. Í Egils sögu stendur að það séu lög 

og forn siðvenja að hver maður hefði rétt á því að skora á annan til hólmgöngu til þess að 

verja sakir eða sækja (Egils saga, 1987: 66. kafli). Á þessum tíma kom þingið saman á 

þriggja mánaða fresti og þá gat verið erfitt að bíða í þann tíma með hin ýmsu réttarlegu 

málefni. Hólmganga var skjótfarin leið til þess að útkljá ágreiningsefni (Matson, 1996). 

 Ekkert er sagt um hólmgöngulögin í fornum íslenskum lögbókum enda voru 

hólmgöngur bannaðar mjög snemma á Íslandi eða árið 1006 (Bø, 1969:136). Í sænskum 

lögum frá um 1200, Hednalagen, má finna klausu um hólmgöngur eða einvígi enda voru 

þau ekki bönnuð þar í landi fyrr en 1662. Í þessu lagabroti stendur að maður kalli til 



 28 

annars manns að hann sé ekki annars manns maki og ekki maður í brjósti. Maðurinn sem 

fær þessa smán á sig skal svara að hann sé jafnoki hans. Aðilarnir tveir skulu hittast þar 

sem þrír vegir mætast. Ef sá kemur sem gaf hinum smánina en ekki sá sem hana fékk skal 

hann teljast vera það sem hann var kallaður. Hann getur ekki svarið eiða eða heyrt 

vitnisburð manna eða kvenna til að leysa sig undan þeim. Ef sá kemur sem smánina fékk 

en ekki sá sem hana gaf skal sá sem hana fékk kalla þrjú níðingsköll og gera mark þess 

sem smánina gaf á jörðina. Mæti þeir báðir vopnaðir og sá fellur sem fékk á sig smánina 

skal borga fyrir hann hálft verð manndráps. Falli sá sem gaf smánina skal hann liggja 

óbættur hjá garði því glæpur með orðum er verstur og tungan höfuðbani (Bø, 1969:145-

146). Dæmi boðs til hólmgöngu með smánarorðum má finna í Íslendingasögunum og má 

nefna Egils sögu þegar Egill kallar til Berg-Önunds og segist vilja bjóða honum til 

hólmgöngu og segir hann vera hvers manns níðing þori hann ekki (Egils saga, 1987: 

57.kafli).  

 Nokkur dæmi hólmgöngulaga má finna í sögunum sjálfum og er mjög 

mismunandi hversu ítarleg lýsingin er. Einnig er munur á innihaldi laganna á milli sagna 

en margt er þó sameiginlegt með þeim. Líklegt má telja að hvert landsvæði hafi haft sinn 

eigin stað þar sem hólmgöngur fóru fram og lögin verið breytileg á milli þessara svæða 

(Matson, 1996). Í Kormáks sögu fóru hólmgöngurnar fram á Leiðhólma í Miðdölum sem 

einnig kallast Orrustuhólmi (má þar nefna hólmgöngu Kormáks og Bersa í 9. og 10. kafla 

og hólmgöngu Bersa og Þorkels í 14. kafla) á meðan hólmgöngurnar sem fram fóru á 

Alþingi voru haldnar á Öxarárhólma (dæmi þess má sjá í kafla 2.3 hér að framan).  

 Eins og komið hefur fram er besta heimild hólmgöngulaganna og lýsing 

framkvæmdar þeirra í Kormáks sögu en þar er farið ítarlega í undirbúning göngunnar. Í 

upphafi hólmgangna var myndaður völlur en innan hans átti hólmgangan að eiga sér stað. 

Tekinn var feldur og lagður undir fætur þeirra sem til hólmgöngu fóru (Kormáks saga, 

1987: 10. kafli). Þetta virðist vera sameiginlegt í mörgum sögum og má nefna hólmgöngu 

Molda og Þorsteins í Svarfdæla sögu þar sem Moldi les upp hólmgöngulög í upphafi 

göngunnar. Hann segir að hvor skuli kasta sínum feldi undir fætur sér og standa á honum 

og fara eigi af (Svarfdæla saga, 1987: 9. kafli). Einnig finnst dæmi í Þorsteins sögu 

Víkingssonar sem er saga sem telst til Fornaldarsagna Norðurlanda. Þar ganga Þorsteinn 
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og Grímur á hólm og settu þeir feld undir fætur sér áður en barist var (Þorsteins saga 

Víkingssonar, 1987: 16. kafli).  

 Í Kormáks sögu er nokkuð nákvæmlega lýst hvernig völlurinn átti að vera settur 

upp. Feldurinn átti að vera fimm alna í skaut og lykkjur á hornum. Síðan átti að setja 

niður hæla til að halda feldinum og voru þessir hælar kallaðir tjösnur. Þrír reitir áttu að 

vera umhverfis feldinn, fets breiðir. Út frá þessum reitum voru strengir sem nefndust 

höslur og mörkuðu völlinn (Kormáks saga, 1987: 10. kafli). Mjög sérkennileg er 

frásögnin af því hvernig setja átti upp völlinn en sá sem það gerði átti að ganga þannig frá 

tjösnunum að hann sæi himin á milli fóta sér og héldi í eyrnasnepla með þeim formála 

sem síðan er fluttur í blóti sem kallast tjösnublót (Kormáks saga, 1987: 10. kafli ).  

 

 
Mynd 5. Hólmgönguvöllurinn  

(Hallakvara, [án ártals].)  
 

Mikilvægt var að halda sér inni á vellinum því ef stigið var með öðrum fæti út fyrir 

höslurnar var hólmgöngumaður sagður hörfa en ef hann fór með báða fætur út fyrir var 

hann sagður flýja af hólmi sbr. „[e]f maður stígur öðrum fæti út um höslur fer hann á hæl 

en rennur ef báðum stígur“ (Kormáks saga, 1987: 10. kafli). Einnig er hægt að sjá 

mikilvægi þess að halda sér innanvallar í hólmgöngu Molda og Þorsteins þar sem sagt er í 

hólmgöngulögum að ekki skuli hopa af feldinum en sá sem hopi skuli bera níðingsnafn 

(Svarfdæla saga, 1987: 9. kafli).  
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Í Kormáks sögu er sagt frá því að sá sem á var skorað fékk að höggva fyrstur og eftir það 

skiptust andstæðingarnir á höggum. Hvor maður skyldi hafa þrjá skildi en eftir að vopn 

andstæðingsins náðu að eyðileggja skildina átti að ganga á feldinn og hlífa sér aðeins með 

vopnum. Hvor maður hefur aðstoðarmann sem heldur skildi yfir sínum manni í 

hólmgöngunni (Kormáks saga, 1987: 10. kafli). Einnig virðist hafa verið leyfilegt að 

halda sjálfur á skildinum og kaus Þorsteinn að gera það á móti Molda í Svarfdælasögu 

frekar en að leggja jarl í hættu. Engu að síður höfðu þeir þrjá skildi hvor um sig 

(Svarfdæla saga, 1987: 9. kafli). Ef annar varð sár og blóð hans féll á feldinn var 

hólmgöngunni lokið. Sá skal gjalda þrjár merkur silfurs í hólmlausn er verður meira sár 

(Kormáks saga, 1987: 10. kafli). Þetta virðist hafa verið algeng upphæð til hólmlausnar 

og var sama upphæð á milli Eysteins og Þorsteins í Reykdæla sögu og Víga Skútu 

(Reykdæla saga og Víga-Skútu, 1987: 1. kafli). Undantekningar eru þó frá þessari 

upphæð og í Droplaugarsona sögu gengu Grímur og Gaus á hólm og lögðu þeir sex 

merkur silfurs við hólmlausn (Droplaugarsona saga, 1987: 15. kafli). Í Egils sögu er 

einnig minnst á hólmgöngulög og reifað á einhvers konar hólmlausn. Þar stendur að sá 

sem sigraði í hólmgöngunni fengi það sem um var barist en sá sem ósigur beið skyldi 

leysa sig af hólmi með fjárupphæð. Félli annar hvor á hólminum tæki sá sem felldi 

andstæðing sinn allan arf hans (Egils saga, 1987: 65. kafli). 
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3. Ástæður hólmgöngu  

Margar og mismunandi ástæður voru fyrir því að menn skoruðu á hólm. Ein ástæðan 

virðist vera sú að menn vildu leita réttar síns þegar í stað án þess að þurfa að bíða þings 

sem haldið var á þriggja mánaða fresti (Matson, 1996).  

 Ef upp komu ágreiningsmál þá voru til nokkrar leiðir til að leysa þau. Málamiðlun 

var ein þeirra. Þá kom annar aðilinn oftast með tilboð sem hinn sætti sig við, þó oft 

fylgdu hótanir málamiðlunartillögunni (Byock, 1982:106). Önnur leið sem menn gátu 

farið var sjálfdæmi. Þá var öðrum deiluaðilanum gefið leyfi til að ákvarða skilyrði 

sáttmálans. Það fór oftast á tvennan veg. Ef deiluaðilar vildu halda góðum samskiptum þá 

gaf sá sem sjálfdæmið fékk hinum aðilanum leyfi til að ráða framvindunni. Ef mikið 

ósætti var hinsvegar á milli deiluaðila var sjálfdæmið notað til dæmis til að sölsa undir sig 

land eða eigur hins aðilans (Byock, 1982:108-109). 

 Ef friðsæl lausn fannst ekki var dráp á ójafnaðarmanni oft eina lausnin. Oftast var 

það nokkuð hlutlaus maður sem hætti lífi sínu til að drepa mann sem átti upptökin að 

deilunni (Byock, 1982:109) . 

 Þegar menn hefndu dráps með öðru drápi var það kallað blóðhefnd. Hefndin gat 

orðið mörgum árum seinna og slík dráp gátu haldist í marga ættliði.  (Byock, 1982:110). 

Gjarnan stigmögnuðust deilur milli tveggja bænda upp í dráp. Í mörgum tilfellum voru 

það konur sem egndu menn til hefnda og er Brennu-Njáls saga gott dæmi um blóðhefnd 

þar sem fjöldamörg dráp koma við sögu. 

 Hólmganga var ein lausn sem menn gátu gripið til. Í Brennu-Njáls sögu segir Geir 

við Gunnar: „Munt þú þá skora mér á hólm sem þú ert vanur [...] og þola eigi lög” 

(Brennu-Njáls saga, 1987: 56. kafli). Þrátt fyrir það að Gunnar hafi að lokum farið með 

málið á Lögberg var greinilega möguleiki að notast við hólmgöngur í stað málsóknar og 

virðist það hafa verið nokkuð algengt. 

 Ástæður hólmgöngu voru misjafnar en tilefnin voru yfirleitt kvennamál, sæmd, 

fjárskuldir, landareignir og jafnvel ríkidæmi.   

 

3.1 Kvennamál 

Kvennamál voru sérstaklega algeng tilefni hólmgöngu. Algengt var að illur maður vildi fá 

sér fagra og væna konu í óþökk föður hennar, móður eða bróður. Einnig eru dæmi þess að 
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tveir menn girntust sömu konu og gengu á hólm til þess að skera úr um hvor fengi 

hennar. 

 

 3.1.1 Maður vill fá konu í óþökk fjölskyldu hennar 

Þegar illur maður kom og vildi taka sér konu var eðlilegt að fjölskylda konunnar brygðist 

illa við og neitaði ráðahagnum. Maðurinn skoraði þá yfirleitt föður stúlkunnar eða bróður 

á hólm um hana. Algengt var í þeim tilfellum að annar maður, sterkari og vígfimari, var 

beðinn eða bauðst til að ganga á hólminn í stað föður eða bróður stúlkunnar.  

 Í Egils sögu vildi Ljótur hinn bleiki eignast dóttur Gyðu. Var honum neitað 

ráðahagnum og því skoraði Ljótur á Friðgeir son hennar til hólmgöngu. Friðgeir var 

grannur maður, ekki sterkur og ekki vanur bardagamaður. Hann fór þó til hólms en þegar 

þangað var komið bað Ljótur Egil að keppa í hans stað því það yrði jafnari bardagi og það 

yrði ekki mikið afrek þó hann sigraði Friðgeir á hólmi. Svo fór að Egill gekk á hólm í 

hans stað og vann sigur á berserknum Ljóti hinum bleika og bjargaði fjölskyldunni frá oki 

hans (Egils saga, 1987: 65. kafli).  

 Svipað dæmi má finna í Reykdæla sögu og Víga-Skútu þar sem Hallur vildi ekki 

gefa ójafnaðarmanninum Þorsteini dóttur sína Þórkötlu. Þorkell gengur á hólminn fyrir 

Hall og vegur Þorstein (Reykdæla saga og Víga-Skútu, 1987: 19. kafli).  

 Í Droplaugarsona sögu vildi víkingurinn Gaus fá að eiga Friðgerði,  systur 

Finngeirs. Finngeir bauð hverjum þeim, sem gengi fyrir sig á hólm og dræpi Gaus, hönd 

systur sinnar. Að lokum bauðst Grímur til þess að berjast fyrir Finngeir en eftir stutta 

stund flýði Gaus af hólmi (Droplaugarsona saga, 1987: 15. kafli). Í þessu dæmi er bæði 

verið að verja konu gegn illum manni og illum örlögum, auk þess sem hún var gefin þeim 

sem vann hólmgönguna. Var það nokkuð algengt að konur voru verðlaun sigurvegarans.  

  Í Svarfdæla sögu vildi Moldi fá að eiga dóttur jarls. Jarl býður þeim manni, sem 

fellir hann á hólmi, dóttur sína. Þorsteinn gengur á hólm fyrir jarl en þó ekki til að fá 

dóttur hans heldur af því að Moldi eggjaði hann til hólmgöngu (Svarfdæla saga, 1987:  

9.kafli).  
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3.1.2 Tveir menn keppast um sömu konu 

Ekki var alltaf um að ræða slæman mann sem vildi eiga góða konu í óþökk 

fjölskyldunnar þegar barist var vegna kvenna. Oft felldu tveir menn hugi til sömu konu.  

 Líklega er frægasta dæmi um hólmgöngu vegna konu í Gunnlaugs sögu 

ormstungu þegar Gunnlaugar skorar Hrafn á hólm. Þorsteinn, sem var faðir Helgu fögru, 

vildi ekki gefa Gunnlaugi dóttur sína því Gunnlaugur var óráðinn, á leið utan og ekki 

jafnoki föður síns að hans mati. Illugi, faðir Gunnlaugs, tók þessu afar illa og sagði að ef 

Þorsteinn gæfi Gunnlaugi ekki dóttur sína jafngilti það vinslitum þeirra tveggja. Illuga 

vegna leyfði Þorsteinn Gunnlaugi að fá Helgu sem heitkonu en hann þyrfti að bíða í þrjá 

vetur á meðan Gunnlaugur væri utan. Kæmi Gunnlaugur ekki til baka eða ef Þorsteini 

líkaði ekki skapferði hans var hann laus allra mála og ef hann kæmi ekki á réttum tíma 

væri hann laus allra mála. Gunnlaugur tafðist erlendis og kom ekki fyrr en halda átti 

brúðkaup Helgu og Hrafns. Varð hann þá reiður og því skoraði hann Hrafn á hólm 

(Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 11. kafli). 

 Önnur hólmganga vegna konu er í Kjalnesinga sögu þar sem Kolfinnur og Búi 

felldu hugi á sömu konuna, Ólöfu, og skoraði Kolfinnur Búa á hólm hennar vegna 

(Kjalnesingja saga, 1987: 9. kafli).  

 Dæmi eru úr öðrum fornbókmenntategundum og má nefna að í Ólafs sögu 

Tryggvasonar í Heimskringlu fer Ólafur til Englands. Þar er Gyða, konungsdóttir frá 

Írlandi, sem maður að nafni Alvini vildi fá að eiga. Hún neitar því og fær til sín marga 

frækna menn og ætlar að velja úr þeim eiginmannsefni sitt. Er þar mættur Ólafur 

Tryggvason og velur hún hann sem eiginmann. Alvini líkar það illa en sagt er í sögunni 

að samkvæmt enskum sið skyldu menn ganga á hólm ef tveir menn kepptust  um einn 

hlut (Ólafs saga Tryggvasonar, 1999: 32. kafli).  

 

3.2 Féskuldir, jarðir og ríkidæmi  

Oft voru hólmgöngur háðar vegna einhvers konar féskulda eða valdabaráttu yfir 

landsvæðum eða ríkidæmum. Stundum gerðu illir menn  tilkall til lands annarra manna en 

stundum sóttu feður féskuldir dætra sinna eftir að þær yfirgáfu eiginmenn sína.  
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3.2.1 Landssvæði og ríkidæmi 

Í Bjarnar sögu Hítdælakappa gengur Björn á hólm við Kaldimar í stað Valdimars 

konungs. Kaldimar réðst inn í ríkið en Valdimar bað hann að fara í friði og bauð honum 

hálft ríkið því þeir voru náfrændur. Kaldimar neitaði því og vildi heldur fá allt ríkið og 

því skorar hann Valdimar á hólm eða að þeir myndu berjast með öllu sínu liði. Kaldimar 

var mikill hermaður, vígfimur og mikill afreksmaður en Valdimar var óvanur 

hólmgöngum og vildi ekki tapa liði sínu. Björn sigraði Kaldimar á hólminum og 

Valdimar hélt öllu sínu ríki og liði (Bjarnar saga Hítdælakappa, 1987: 4. kafli).  

 Annað dæmi er þegar Þórólfur skorar Úlfar til hólmgöngu út af löndum. Hann 

sigrar Úlfar og tekur við öllu hans landi (Eyrbyggja saga, 1987: 8. kafli). 

 Í Landnámu er oft minnst á hólmgöngur á milli landnámsmanna þar sem barist var 

til landa. Má nefna hólmgöngu Guðlaugs og Þorfinns (Landnámabók, 1998: 27. kafli) og 

Gríms og Hallkels (Landnámabók, 1998: 99. kafli). 

 

3.2.2 Féskuldir  

Í Reykdæla sögu og Víga-Skútu skorar Þorsteinn á Eystein til hólmgöngu. Ástæðan var 

að Eysteinn borgaði Þorsteini ekki fyrir léreft sem hann átti að selja fyrir hann og í stað 

þess að fara með málið á þing, sem hann vildi ekki gera frændseminnar vegna, leystu þeir 

málið á hólminum þar sem Þorsteinn vann með því að særa Eystein og fékk skuld sína 

alla borgaða (Reykdæla saga og Víga-Skútu, 1987: 1. kafli).  

 Í Brennu-Njáls sögu skorar Hrútur Mörð gígju á hólm því Mörður vildi fá féskuld 

dóttur sinnar. Mörður hafði gefið Hrúti Unni dóttur sína en henni fannst samfarir þeirra 

ekki vera góðar og vildi fara heim aftur. Hún fór heim og Mörður sótti um lögskilnað 

fyrir hennar hönd. Hann vildi fá aftur féð sem hann hafði gefið Unni  í heimanmund og 

meira til  en Hrúti fannst þetta vera græðgi. Mörður ákvað að ganga ekki á hólm því hann 

gæti varla sigrað Hrút og það væri nóg að tapa peningunum þótt hann léti ekki lífið líka. 

Hlaut Mörður mikla svívirðu af þessu (Brennu-Njáls saga, 1987: 8. kafli). 

 Tvö önnur dæmi fjárskulda koma við sögu í Brennu-Njáls sögu. Í annað skiptið 

skorar Gunnar Hrút á hólm. Málið átti í upphafi að fara fyrir dóm en Gunnar vildi að 

Hrúti hefndist fyrir það sem hann gerði Merði frænda hans. Hrútur átti ekki möguleika á 

að sigra Gunnar á hólminum og því ákváðu þeir Höskuldur bróðir hans að borga féð í 
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staðinn (Brennu-Njáls saga, 1987: 24. kafli). Í hitt skiptið hótaði Gunnar því að hann 

myndi skora Úlf á hólm því Ásgrímur og Úlfur áttu í erfðamáli. Borgaði Úlfur ekki skyldi 

hann ganga á hólm við Gunnar en Úlfur ákvað að borga frekar skuldina (Brennu-Njáls 

saga, 1987: 60. kafli).  

 Stundum var hólmgangan bæði um landaeign og fé. Egill og Atli hinn skammi 

fóru á þing til þess að útkljá sín mál en Atli hafði fé, jarðir og lausa aura Egils og konu 

hans. Egill flutti fram lögheimtu en Atli flutti tylftareiða um að hann hefði ekki fé Egils. 

Egill sagðist frekar vilja fé sitt aftur en eiða Atla og bauð honum því að ganga á hólm til 

að útkljá þetta mál. Sá sem ynni fengi allt féð og jarðirnar. Hólmgangan endaði með sigri 

Egils og fékk hann þannig aukin landa- og fjáryfirráð (Egils saga, 1987: 65. kafli).  

 

3.3 Sæmd og heiður 

Þrátt fyrir að hin opinbera ástæða hólmgöngu hafi oft verið önnur en sæmdin sjálf var hún 

alltaf að veði að einhverju leyti. Þeir sem neituðu að ganga á hólm fengu af því mikla 

svívirðu eins og sjá má í sænsku lögunum Hednalagen. Dæmi þess er Mörður sem neitaði 

að ganga á hólm við Hrút í Brennu-Njáls sögu eins og áður hefur verið minnst á.  

 Í Hednalagen stendur að ef menn mættu ekki til hólms var þeim gert einhvers 

konar mark þeim til níðs (Bø, 1969:145-146). Dæmi þessa er að finna í að minnsta kosti 

tveimur Íslendingasögum. Fyrra dæmið er í Gísla sögu Súrssonar þegar Skeggi telur að 

Gísli og Kolbjörn muni ekki koma til hólmsins og biður Skeggi smið sinn, Ref, að gera 

mannslíkan eftir Gísla og Kolbirni. Átti annar að standa fyrir framan hinn og átti það að 

vera þeim til háðungar með vísun til samkynhneigðar. Þeir komu þó til hólmsins og Gísli 

barðist í stað Kolbjarnar og því varð ekkert af þessari smíð (Gísla saga Súrssonar, 1987: 

2. kafli). 

 Í Vatnsdæla sögu er sagt frá því þegar Jökull og Finnbogi hinn rammi ætluðu að 

ganga til hólms en sökum illviðris mætti Finnbogi ekki á hólminn og bjóst ekki við að 

Jökull gerði það heldur. Jökull og Faxa-Brandur biðu eftir honum á hólminum en þegar 

hann kom ekki fóru þeir heim til Finnboga. Þar fundu þeir súlu sem þeir reistu og skar 

Jökull karlshöfuð á súluendann og reistu á rúnir. Jökull drap síðan meri og færði á súluna 

og létu hana horfa heim að Borg. Þetta þótti hin mesta svívirða (Vatnsdæla saga, 1987: 

34. kafli). 
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Sæmd gat þó einnig verið eini tilgangur hólmgöngunnar. Í Kormáks sögu skorar 

Þorvarður Kormák á hólm því hann vill hefna fyrir níð og svívirðingar Kormáks. Þegar 

Kormákur kemst að því að faðir Steingerðar hafi gefið hana Þorvaldi kveður hann vísu:  

 

Mákak hitt of hyggja  

hví þú skyldir verða,  

gullhlaðs geymiþella,  

gefin tindráttar manni.  

Trauðla má eg of tæja  

tanna, silki-Nanna,  

síð er þig fastnaði frægja  

faðir þinn blotamanni.  

(Kormáks saga, 1987: 17. kafli). 

 

Í vísunni segir Kormákur að honum finnist faðir Steingerðar hafa gert mistök að gefa 

tinsmið (gefin tindráttar manni) og bleyðu (blotamanni) jafn ágæta konu og hún er 

(Kormáks saga, 1987: 17. kafli). Steingerður segist ætla að segja Þorvaldi frá þessu níði 

Kormáks. Fleiri vísur koma fram í sögunni sem innihalda einhvers konar níð um Þorvald 

(sjá t.d. vísu 53, kafli 18).  

 Í Svarfdæla sögu skorar Moldi jarl á hólm því hann vill fá dóttur hans. Jarl veit að 

hann á ekkert erindi í hólmgönguna og biður Þorstein að ganga fyrir sig á hólm en 

Þorsteinn neitar. Jarl býður síðan til veislu og er að leita að betri manni til að ganga á 

hólminn. Þorsteinn mætir í veisluna og þangað kemur Moldi og spyr alla viðstadda hvort 

þeim finnist þeir jafnsnjallir honum. Hann spyr Þorstein sem svarar honum með 

svívirðingum. Moldi skorar Þorstein á hólm sem tekur áskoruninni og gerir það fyrir 

eggjan Molda. Sæmdin skipti Þorstein miklu máli og þegar á hólminn var komið vildi 

hann ekki að neinn héldi skildi fyrir sig. Hólmgangan endaði þannig að Þorsteinn felldi 

Molda á hólminum og varð frægur fyrir og auðugur (Svarfdæla saga, 19987: 9. kafli).   
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3.4 Hólmganga til að hlífa öðrum mönnum  

Í nokkrum tilfellum gengu menn á hólm til þess að hlífa öllu sínu liði. Það var þá einkum 

hólmganga æðstu manna í stað bardaga á milli allra þeirra manna. Í þessum tilfellum 

gerði hólmgangan það að verkum að menn gátu komið í veg fyrir miklar blóðúthellingar í 

bardaga. Í Bjarnar sögu Hítdælakappa bauð Kaldimar Valdimari hólmgöngu sem færi 

fram einungis þeirra á milli og ef hann tæki ekki boðinu þá þyrftu þeir að berjast með öllu 

sínu liði (Bjarnar saga Hítdælakappa, 1087: 4. kafli). Valdimar vildi ekki missa lið sitt og 

var ekki vanur hólmgöngum og því barðist Björn í hans stað. 

 Annað dæmi er í Flóamanna sögu þegar Surtur víkingur skorar Ólaf jarl á hólm 

fyrir systur hans er Guðrún hét. Surtur segir við jarl að annað hvort skuli hann ganga á 

hólm við sig eða mæta honum í bardaga með öllu sínu liði. Jarl vill frekar mæta honum á 

hólmi en að missa lið sitt og reynir að finna annan mann til þess að ganga á hólm í hans 

stað. Enginn vill á hólminn ganga í stað jarls nema Þorgils og endar hólmgangan með því 

að Þorgils heggur höfuðið af Surti (Flóamanna saga, 1987: 15. og 16. kafli).  

 Einnig eru dæmi í Fornaldarsögum Norðurlanda en í Þorsteins sögu Víkingssonar 

berjast lið Angantýs og Bela konungs og urðu margir menn sárir. Angantýr kemur með þá 

hugmynd að hann og Beli konungur mætist á hólmi og sá sem sigrar hólmgönguna sigri 

orrustuna. Þeir luku þó aldrei hólmgöngunni heldur var hún stöðvuð og þeir sórust í 

fóstbræðralag (Þorsteins saga Víkingssonar, 1943: 21. kafli).  
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4. Hólmganga sem íþrótt  

Samfélagið er síbreytilegt og því getur samanburður á fornum íþróttum og íþróttum 

nútímans verið snúinn. Gildi samfélagsins og skoðanir breytast þar sem örlagatrú verður 

að skynsemistrú. Að auki er erfitt að skilgreina orðið íþrótt en til forna var orðið notað 

sem samheiti yfir allskyns hæfileika manna svo sem getu í knattleikjum, vígfimi, 

kveðskapargáfu og laghendi. Merkingin hefur því breyst frá fornum tíma en ennþá er 

skilgreining orðsins frekar óljós. Þrátt fyrir skort á góðri skilgreiningu eru ýmsir þættir 

sem íþróttir hafa sameiginlega.  

 
4.1. Samanburður á fornum íþróttum og íþróttum nútímans 

Ef hólmganga er skoðuð með tilliti til skilgreininganna í kafla 1.1 þá fellur hún að flestu 

leyti innan ramma þeirra. Hólmgangan var að miklu leyti stofnanabundin. Fara þurfti eftir 

ákveðnum reglum og má þar nefna að sá, sem á var skorað, átti fyrr að höggva og síðan 

hjuggu hólmgöngumennirnir til skiptis (Kjalnesingja saga, 1987: 9. kafli og Kormáks 

saga, 1987: 10. kafli).   

 Íþróttir eru yfirleitt stundaðar á einhvers konar afmörkuðum velli en að sjálfsögðu 

eru einhverjar undantekningar frá því. Í knattleikjum; körfubolta, handbolta og fótbolta er 

afmarkaður völlur sem boltinn má ekki fara út fyrir og í hólmgöngu var sérstakur völlur 

settur upp fyrir hvert skipti sem ekki mátti fara út fyrir. Í nútíma glímu, hnefaleikum og í 

fimleikum þurfa keppendur að vera innan þess vallar, sem keppnin fer fram á, og auk 

þess er kaðalhringur í kringum hnefaleikavöllinn sem líkist óneitanlega 

hólmgönguvellinum (sjá mynd 5).  

 Tæknileg atriði og líkamlegt atgervi skiptu öllu máli fyrir árangur og gátu skilið á 

milli lífs og dauða. Skylmingaæfingar fóru einnig fram eftir reglum hólmgöngunnar og 

bjuggu menn undir að ganga á hólm eins og fjallað var um í kafla 1.2. 

 Keppnislíkar aðstæður eru vissulega fyrir hendi, þó ekki hafi þær verið með sama 

sniði og í dag. Menn kepptu fyrir heiður og til verðlauna. Verðlaunin gátu verið lönd og 

konur og dæmi eru um nokkurs konar atvinnu hólmgöngumenn sem ferðuðust um og 

skoruðu á landeigendur og voru þar með að misnota hólmgönguna til eigin hagsmuna.  

 Hólmgangan var mjög líkamlega erfið  þar sem menn börðust, jafnvel upp á líf og 

dauða, og skipti þá mestu að vera vel á sig kominn hvað varðar styrk, úthald, tækni og 
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snör viðbrögð. Sverðin og skildirnir voru nokkuð þung  og oft börðust menn þar til þeir  

örmögnuðust.  

 Tilgangur hólmgöngunnar var ýmist vegna innri eða ytri umbunar. Ef mönnum 

fannst vegið að heiðri sínum þá gátu þeir skorað andstæðinginn á hólm til að verja heiður 

sinn. Ástæður tveggja hólmgöngumanna hafa eflaust oft verið ólíkar þar sem annar 

barðist vegna ytri umbunar og hinn vegna innri umbunar. Dæmi má nefna þar sem einn 

skorar annan á hólm til að vinna af honum land eða dóttur en hinn berst fyrir eigin heiður 

og til að halda eigum sínum. 

 Erfitt er að rannsaka íþróttir í fornöld með sömu formerkjum og íþróttir nútímans. 

Hentugra er að skoða samfélögin sem um ræðir og skilgreiningar þess á íþróttum 

(Coakley, 2003:24-25). Fornmenn töldu skylmingar vera íþrótt og kemur það víða fram. 

Skylmingakunnáttan fékk svo að njóta sín í bardögum og hólmgöngum og var gerður 

skýr greinarmunur þar á milli.  

 Í fornri skilgreiningu  má ætla að hólmganga hafi verið íþrótt þar sem orðið íþrótt 

hafði mjög víða skilgreiningu og vígfimi taldist til íþrótta. Þeir, sem stóðu sig vel í 

hólmgöngum, voru þeir sem voru sterkari eða fimari en allur almenningur og má þar 

nefna að Hrútur neitaði að ganga á hólm við Gunnar á Hlíðarenda vegna líkamlegra 

yfirburða Gunnars (Brennu-Njáls saga, 1987: 24. kafli). 

 Í kafla 2.2 var fjallað um samfélag Íslendingasagnanna og kom þar fram að víg 

var eðlilegur hlutur samfélagsins og í Hávamálum er mönnum ráðlagt að skilja vopn sín 

aldrei eftir heima. Það rennir stoðum undir þann skilning að þótt hólmgangan gæti endað 

með dauða annars aðilans þá var ekki litið á það sem morð í okkar skilningi. Þessu  til 

frekari  sönnunar má geta þess að íþróttir ýmissa fornra þjóða þykja grimmilegar í dag og 

í samanburði við það, sem tíðkaðist meðal Rómverja, var hólmgangan barnaleikur.  

 Hólmgöngunni má líkja við íþróttakeppni á milli tveggja aðila. Fjölmenni var 

yfirleitt viðstatt hólmgöngurnar og virðist tilgangur fjölmennisins bæði hafa verið 

skemmtun og einhvers konar dómgæsla. Þó að opinberir aðilar hafi ekki fylgst með að 

reglum væri framfylgt þá virðist ákveðið dómsvald hafa verið í höndum áhorfenda. Í 

mörgum sögum er minnst á  að áhorfendur hafi þurft að skerast í leikinn til að stöðva 

hann eftir að hólmgöngu var lokið. Í Gunnlaugs sögu ormstungu þurfti almenningur að 

stöðva hólmgöngu Hrafns og Gunnlaugs eftir að Gunnlaugur varð sár (Gunnlaugs saga 
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ormstungu, 1987: 11. kafli) og í Kjalnesinga sögu var hólmganga Kolfinns og Búa 

stöðvuð af áhorfendum eftir að Kolfinnur særðist á hendi (Kjalnesinga saga, 1987: 

9.kafli). Í sömu hólmgöngu var minnst á að fjöldi manns hafi verið viðstaddur því menn 

voru forvitnir að sjá atgang þessara ungu manna sem báðir voru mjög sterklegir 

(Kjalnesinga saga, 1987: 9. kafli). Besta dæmið um hólmgöngu sem skemmtun 

almennings er þó þegar Ófeigur skorar á Þorstein kvíg til hólmgöngu eftir að Þorkell og 

Þorsteinn höfðu áður gengið á hólm. Ófeigur segir: „Höfum við nú áður haft skemmtan af 

þeirra bardaga. Skulum við nú skemmta öðrum mönnum nokkurra stund“ (Reykdæla saga 

og Víga-Skútu, 1987: 19. kafli). Hólmgöngumenn fylgdu þó yfirleitt reglunum til að tapa 

ekki sæmd sinni né missa virðingu samfélagsins.   

 Að lokum má nefna orð Molda í Svarfdæla sögu sem segir: „Eigi hefir svo tekist 

fyrr að eg hafi orðið seinni á þetta leikmót en aðrir, heldur hefir hitt verið að eg hefi orðið 

nokkrum mönnum skjótari.“ (Svarfsdæla saga, 1987: 9. kafli). Moldi er að tala um komu 

sína til hólmsins sem hann kallar þarna leikmót en orðið leikar voru yfirleitt notaðir í 

fornu máli yfir það sem við í dag köllum íþrótt.  

4.2. Hólmgöngur og einvígi 

Í bókmenntum 14. aldar hefur verið ruglast á hugtökunum einvígi og hólmganga enda um 

fyrirbæri frá gömlum og heiðnum sið að ræða. Tíminn sem leið á milli atburðanna og 

ritun sagnanna er um 300 ár og því eðlilegt að eitthvað hafi skolast til. Hins vegar er 

nokkuð auðvelt að greina muninn á milli hólmgangna og einvíga og sjá mismunandi 

einkenni og reglur. Einvígi og hólmganga eru hvort um sig keppni á milli tveggja 

einstaklinga en það er greinilegt að hólmgönguformið var mun algengara í sögunum og 

meira um reglur og hefðir í hólmgöngum sem sögðu til um staðsetningu hólmgöngunnar 

og aðferð. Þessar reglur eru ekki til staðar í einvígum og virðist sú aðferð vera mun 

frjálslegri (Bø, 1969:132). Í Kormáks sögu sést vel að greinilegur munur er þarna á. 

Kormákur skorar á Bersa til hólmgöngu en Bersi býður honum einvígi í staðinn. Hann 

segir Kormák vera ungan og óreyndan og að hólmganga yrði því of erfið fyrir hann en 

einvígi alls ekki (Kormáks saga, 1987: 10. kafli).   

 Hugsanlega var munur á forminu eftir því hvort hólmgangan eða einvígið fór fram 

á Íslandi eða á hinum Norðurlöndunum. Orðið hólmganga var meira notað í 
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Íslendingasögunum en orðið einvígi í riddarasögunum. Það er því ekki ólíklegt að 

mismunandi tegundir hafi verið til og hólmgangan gæti hugsanlega verið norsk-íslenskt 

fyrirbæri. Einnig gæti verið munur á formi eftir því hvort hólmgangan (eða einvígið) fór 

fram á Íslandi eða á meginlandi Skandinavíu þar sem reglurnar voru frjálsari. Það gæti 

útskýrt af hverju Egill Skallagrímsson komst upp með  að brjóta greinilega gegn 

hólmgöngureglum þegar hann barðist á móti Atla hinum skamma á meginlandinu þar sem 

hann kastaði vopnunum frá sér, beit Atla á barkann og drap hann (Bø, 1969:142).    

 Annar munur á hólmgöngum og einvígum er sá að hólmgöngur gátu endað án 

þess að nokkur særðist alvarlega og án þess að annar missti sæmd sína. Dæmi þess er 

hólmganga Bersa og Kormáks sem endaði með því að Kormákur fékk skeinusár og úr því 

féll blóð á feldinn og með því tapaði hann (Kormáks saga, 1987: 10. kafli). Þessar 

ströngu reglur og fjöldi áhorfenda, sem gat stöðvað leikinn eftir að annar hafði sigrað, gat 

gert það að verkum að dauðinn var ekki vís og hægt var að  koma í veg fyrir að menn 

dæju að ástæðulausu (Bø, 1969:143).   

 

4.3. Vopn fornmanna 

Í fornsögunum er gerður greinarmunur á þrenns konar tegundum vopna; höggvopnum, 

lagvopnum og skotvopnum. Erfitt er að átta sig á muninum á sumum þessara vopna þar 

sem flest höggvopn voru jafnframt lagvopn og flest lagvopn jafnframt skotvopn (Björn 

Bjarnason 1950:58-59.) 

 Aðal návígisvopn voru öxi, sverð og spjót. Axirnar voru mjög misjafnar að stærð 

og gerð, allt frá handöxum upp í svokallaðar vígaxir. Handaxirnar voru einkum notaðar 

sem kastaxir í bardögum en vígaxirnar skiptust í bolaxir og breiðaxir. Bolaxirnar höfðu 

hátt og mjótt blað en breiðaxarblaðið var lágt á skafti og þunnt (Björn Bjarnason 

1950:63-65). 

 Sverð Norðurlandabúa í fornöld voru stærri og öflugri en sverð í öðrum löndum. 

Blaðið var breitt, beint og tvíeggjað og eftir því endilöngu gekk hryggur sem var kallaður 

véttrim. Hann náði fram að oddi sverðsins sem var kallaður blóðrefill. Einnig voru til 

saxsverð sem voru minni og ekki tvíeggjuð. Lögboðin lengd hólmgöngusverða var hálft 

annað fet og því einhendis vopn (Björn Bjarnason, 1950:65). 
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Spjótin voru oftast nær bæði lagvopn og skotvopn. Algengust voru fjaðraspjót með 

fjaðurmynduðum, löngum oddi sem festur var á spjótsskaftið með hólki og geirnöglum. 

Spjót voru ýmist skammskeft eða langskeft og voru langskeftu spjótin 6-8 álna löng. 

Aðrar gerðir spjóta voru meðal annars atgeir, kesja og brynþvari. Þessi spjót voru 

samblanda af öxi og spjóti og mátti nota þau jafnt sem lagvopn, skotvopn og höggvopn 

(Björn Bjarnason, 1950:66-67). Einnig voru til ýmsar tegundir skotspjóta. Gaflök voru 

mjó og létt og gerð til að kasta. Snærisspjót höfðu lykkju á skaftinu en menn smeygðu 

fingri í lykkjuna  til að kasta lengra. Pálstafir voru með þykkan og þungan odd á stuttu 

skafti og voru notaðir til að rjúfa brynjur og skildi (Björn Bjarnason, 1950:89) 

Til skotvopna telst svo að sjálfsögðu boginn sem var oftast gerður úr álmi. 

Bogarnir voru oftast jafn háir bogaskyttunni og styðja fornleifarannsóknir það. Helstu 

örvategundir voru krókör, fleinn, bíldör og broddör og var munurinn einkum fólginn í 

lögun oddsins (Björn Bjarnason, 1950:73-76) 

 Önnur tegund vopna, sem fornmenn notuðu, voru svokallaðar slöngvur. 

Handslöngvur, stafslöngvur og skeftiflettur voru oftast notaðar ef vinna þurfti vígi eða 

borgir en hentuðu ekki til veiða eins og boginn (Björn Bjarnason, 1950:90-92). 

 Þessi vopn notuðu menn til ýmissa íþrótta. Í skylmingum notuðust menn einkum 

við sverð, þó voru stundum notaðar axir, spjót eða kylfur þegar menn gengu á hólm. 

Bogana notuðu menn til veiða og til að skjóta í mark og með spjótunum æfðu menn 

kastfimi og köstuðu í skotspón eða skotstein (Björn Bjarnason 1950:88). 

 Ýmis vopn voru notuð í hólmgöngum og fengu hólmgöngumennirnir að ráða 

hvaða vopn þeir notuðu  í bardaganum en algengast var að þeir notuðu sverð. Menn máttu 

nota fleiri en eitt vopn í bardaga og algengt var að menn geymdu sverð í bandi um úlnlið 

hægri handar til að þurfa ekki að eyða tími í að draga það upp eins og gert var í Egils 

sögu (1987: 65. kafli) og Gunnlaugs sögu (1987: 7. kafli) (Bø, 1969:144).   

 Sverð voru auðveldlega eyðilögð í hólmgöngunum og máttu þátttakendur hafa allt 

að þrjá skildi hver og stundum voru aðilar sem héldu á skildi fyrir keppendurna (Bø, 

1969:144).   



 43 

  
Mynd 6. Norræn vopn frá víkingaöld  

(Björn Bjarnason, 1950). 
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4.4 Atvinnumennska 

Atvinnumennska í íþróttum er algeng nú til dags og svo virðist sem ýmsir einstaklingar til 

forna hafi hreinlega haft það að atvinnu að stunda hólmgöngur. Í mannalýsingum kom 

fyrir að menn væru nefndir hólmgöngumenn og voru það yfirleitt illir menn sem báru 

þann titil. Oftar en ekki misnotuðu þeir regluna, sem getið er um í Egil sögu, en hún var 

þannig  að hver sem er geti skorað hvern sem er á hólm og sá, sem hefði sigur,  fengi það 

sem barist var um (Egils saga,1987: 65. og 66. kafli). Þeir voru jafnan nefndir 

ójafnaðarmenn og voru óvinsælir innan samfélagsins enda stafaði af þeim heilmikil ógn. 

Þeir gátu með löglegum hætti kúgað hina ríku með því að skora þá á hólm og berjast við 

þá um eigur þeirra.   

 Ljótur hinn bleiki í Egils sögu er dæmi um slíkan mann. Honum er lýst sem 

berserki og hólmgöngumanni. Hann var sænskur að ætt og aflaði sér fjár með 

hólmgöngum. Hann hafði skorað  marga bændur á hólm og fengið jarðir þeirra og var 

orðinn auðugur maður að jörðum og lausum aurum (Egils saga, 1987: 65. kafli). 

 Annað dæmi má finna í Svarfdæla sögu. Moldi var víkingur og hálfberserkur.  

Þegar Moldi var drepinn vildi Þorsteinn fá að vita hvar fé Molda væri geymt því Moldi 

var mikill hólmgöngumaður og vellauðugur (Svarfdæla saga, 1987: 9. kafli). 

 Viðurnefni ýmissa manna gefa einnig til kynna að þeir hafi haft hólmgöngu að 

atvinnu. Í Hávarðar sögu Ísfirðings er talað um hólmgöngumann sem kallaður var 

Hólmgöngu-Ljótur. Hann var mikill, sterkur og hinn mesti ójafnaðarmaður og 

hólmgöngumaður. Hann hafði öxi í höfði þeim sem ekki gaf honum það sem hann vildi 

(Hávarðar saga Ísfirðings, 1987: 14. kafli). Fleiri dæmi eru um menn sem höfðu þetta 

forskeyti og má nefna Hólmgöngu-Bersa í Kormáks sögu og Hólmgöngu-Skeggja í Gísla 

sögu Súrssonar. 

 Í Reykdæla sögu og Víga-Skútu er Þorsteinn varastafur kallaður hólmgöngumaður 

mikill. Hann var vondur maður og mikill ójafnaðarmaður og því vildi Hallur ekki gefa 

honum dóttur sína. Hann gekk á hólm við Þorkel, sem drap hann á hólminum, og strax á 

eftir börðust Ófeigur og Þorsteinn kvígur og drap Ófeigur Þorstein. Var talað um að átt 

hafi sér stað mikil landhreinsun þegar þeir nafnar voru drepnir (Reykdæla saga og Víga-

Skútu, 1987: 19. kafli). 
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Vegna þessara manna og kúgunar þeirra voru hólmgöngur bannaðar hér á landi með öllu. 

Eins og áður var sagt  þótti ekki hæfa að aðalsmenn þyrftu að sitja undir slíkri kúgun. 
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5. Hólmganga í tölum og myndum 

Í þessum kafla verða kynntar nokkrar rannsóknir á hólmgöngum í Íslendingasögunum þar 

sem tíðni atvika hafa verið tekin saman og talin. Til samanburðar eru einnig rannsóknir 

unnar úr Fornaldarsögum Norðurlanda og fróðlegt að bera saman hólmgöngur í þessum 

tveimur flokkum fornbókmennta. 

 Hólmganga er háð í 31 tilviki í Íslendingasögunum. Auk þessara skipta er oft 

minnst á hólmgöngur eða hólmgöngulög í sögunum og jafnvel skorað á hólm en 

hólmgangan ekki framkvæmd. Í Fornaldarsögum Norðurlanda er hólmganga háð í 24 

skipti. Hólmgöngurnar eru þó oft nokkuð frábrugðnar þeim í Íslendingasögunum og 

erfiðara að greina á milli þeirra en betur verður komið að því seinna.  

 

5.1 Ástæður hólmgangna í sögunum 

Í kafla 3 og undirköflum er farið yfir helstu ástæður þess að söguhetjurnar gengu á hólm. 

Þessar ástæður voru ekki mjög fjölbreytilegar og sömu ástæðurnar gegnumgangandi í 

sögunum. Vegna þess hversu einhæfar ástæðurnar voru er auðvelt að taka saman tíðni 

hverrar ástæðu fyrir sig og sjá hverjar þeirra koma oftast fram og hverjar sjaldnar. 

 Þrátt fyrir að hinar opinberu ástæður hafi verið einhverjar aðrar en sæmdin var 

hún alltaf undirliggjandi þegar gengið var til hólms. Sæmdin sjálf gat þó einnig verið 

helsta ástæða hólmgöngu og í þeim tilfellum var hún sett í sérflokk. Aðrir flokkar voru 

kvennamál þar sem hólmgangan fór fram vegna ástarmála. Fé og lönd fara saman í einn 

hóp enda oft verið að berjast um bæði í einu. Trúarlegar ástæður fá einn flokk og 

óþekktar ástæður annan. Að neðan má sjá tíðnitöflu yfir ástæðurnar og tíðni ástæðna 

hólmgangna í Íslendingasögunum. 
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Tafla 1. Tíðnitafla yfir ástæður hólmgöngu í Íslendingasögunum 

Ástæða Tíðni 

Kvennamál 16 

Sæmdin 5 

Fé og lönd 6 

Óþekkt 3 

Trúarleg 1 

Alls 31 

 

Til þess að sjá þennan mun betur er hægt er að skoða tíðnitöfluna á myndrænan hátt í 

súluriti hér að neðan.  
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Mynd 7. Ástæður hólmgangna í Íslendingasögunum 
 

Kvennamál eru án efa algengasta tilefni hólmgangna eða í 16 skipti af 31  og eru það  tæp 

52% af öllum tilfellum. Þar á eftir kemur barátta um fé og lönd í sex tilfellum af 31 eða 

19,35% af öllum ástæðum hólmgangna. Sæmdin kemur þar á eftir með fimm tilfelli af 31 

eða 16,13% tilfella. Ástæður hólmgangnanna eru óþekkar í þremur tilfellum og 

einkennast þau tilfelli af því að lítið var fjallað um þær og forsögu vantaði. Óþekkt 

ástæða kom því fram í 9,68% tilfella. Að lokum eru það trúarlegar ástæður sem komu 
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aðeins einu sinni fram af 31 skipti. Það gerir 3,23% tilfella þar sem ástæður eru 

trúarlegar.   

 Í Fornaldarsögum Norðurlanda er það einkum barátta um fé og lönd sem fékk 

menn til að ganga á hólm. Hólmgöngurnar í þessum sögum eru þó frábrugðnar 

hólmgöngum Íslendingasagnanna að því leyti að oft er það einn maður sem berst við 

marga menn hvern á eftir öðrum og stundum berst hann við fleiri en einn í einu. Þess má 

geta að níu af ellefu hólmgöngum þar sem barist er um fé og lönd eru í Ásmundar sögu 

kappabana. 

 Í tíðnitöflunni hér að neðan má sjá tíðni ástæðna hólmgangna í Fornaldarsögum 

Norðurlanda og eru ástæðurnar mjög svipaðar og í Íslendingasögunum. Kvennamál eru 

einn flokkur og hólmganga um fé og lönd annar. Þá er sæmdin sér um flokk og einnig 

hefndin en hún var ekki til sem sérstakur flokkur í Íslendingasögunum. Engar ástæður 

voru trúarlegar eða óþekktar.    

 

 
Tafla 2. Tíðnitafla yfir ástæður hólmgangna í Fornaldarsögunum 
Ástæða Tíðni

Kvennamál 7

Fé og lönd 11

Sæmdin 1

Hefnd 5

Alls 24

 

Tíðnitöfluna má setja upp á myndrænan hátt í súlurit sem sýnir betur skiptingu ástæðna 

hólmgangnanna í Fornaldarsögunum. 
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Ástæður hólmgangna í Fornaldarsögum Norðurlanda

11

7

5

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fé og lönd Kvennamál Hefnd Sæmdin

Ástæða hólmgöngu

T
íð
n
i

 
Mynd 8. Ástæður hólmgangna í Fornaldarsögum Norðurlanda 
 

Barátta um fé og lönd er ástæðan fyrir hólmgöngum í 46% tilvika í fornaldarsögunum. 

Það er talsvert meira en í Íslendingasögunum þar sem tilfellin voru rúm 19%. Kvennamál 

er næst algengasta orsökin eða í 29% tilvika sem er talsvert lægra hlutfall en í 

Íslendingasögunum þar sem hlutfallið var 52%. Hugsanlega væri hægt að setja hefnd og 

sæmd undir sama hatt þar sem sæmdin er yfirleitt undirliggjandi ástæða en hefnd er mjög 

greinileg ástæða í 21% tilvika og sæmd eða heiður er aðalástæðan í einni hólmgöngu sem 

gerir rúm 4%. Í Íslendingasögunum var sæmdin með 16% tilfella þar sem aðalástæðan 

var ekki hefnd. Hólmganga, eingöngu sæmdarinnar vegna, kom því fjórum sinnum oftar 

fyrir í Íslendingasögunum en í Fornaldarsögunum. 

 

5.2 Úrslit hólmgangna 

Eins og áður hefur fram komið hefur reglum um hólmgöngu að öllum líkindum verið 

breytt á einhverjum tímapunkti þannig að hægt var að leysa sig af hólmi eftir að 

einstaklingurinn varð sár. Það hefur gert það að verkum að dauðinn var ekki vís í 

hólmgöngunni og komið í veg fyrir að margir fræknir létu lífið. Áhugavert er að skoða í 

hversu mörgum tilfellum hólmgangan endaði með mannfalli og í hversu mörgum báðir 

héldu lífi. 
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Í tíðnitöflunni hér að neðan hefur útslitum hólmgangna verið skipt í tvo hópa eftir því 

hvort einstaklingurinn var drepinn eða ekki..  

 

 
Tafla 3. Tíðnitafla úrslita hólmgangna í Íslendingasögunum 

Úrslit Tíðni 

Drepinn 18 

Ekki drepinn 13 

Alls 31 

 

Tíðnitöfluna er hægt að skoða á myndrænan hátt þar sem taflan hefur verið sett upp í 

súlurit og þar sést hlutfallslegur munur á því hvort hólmgangan endaði með vígi. 

 

Úrslit hólmgangna í Íslendingasögunum

Ekki 
drepinn
42%

Drepinn
58%

 
Mynd 9. Úrslit hólmgangna í Íslendingasögunum 
 

Í 18 tilfellum af 31 hólmgöngu endaði gangan með dauða annars aðilans. Það gerir 58% 

tilfella. Í 13 tilfellum lifðu báðir þátttakendurnir gönguna af sem er 42% tilvika. Í 

allavega einu tilfelli lést einstaklingurinn af sárum sínum eftir hólmgönguna en  það var 

ekki beint hólmgöngunni sjálfri að kenna. Í Droplaugarsona sögu lést Grímur eftir að hafa 

farið til galdrakonu sem þóttist vera læknir (kafli 15).  
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Til að varpa betra ljósi á þá einstaklinga sem létu lífið á hólminum er áhugavert að skoða 

þær hólmgöngur sem illir menn tóku þátt í. Það er auðvitað matsatriði hver er”illur 

maður” og þess vegna eru í úrtakinu einungis þeir menn sem í sögunum voru kallaðir   

berserkir, víkingar, óeirðarmenn eða illir menn. Hér að neðan má sjá tíðnitöflu þar sem 

örlögum illra manna hefur verið skipt í þrjá flokka eftir því hvort þeir voru drepnir á 

hólminum, hvort þeir drápu aðra mann á hólmi og hvort þeir var sigraður á hólminum eða 

særðust alvarlega. Aldrei kom það fyrir að illur maður tapaði hólmgöngu án þess að deyja 

eða særast alvarlega eða að hann sigraði á hólmi án þess að drepa.   

 
Tafla 4. Tíðnitafla yfir örlög illra manna í Íslendingasögunum 

Örlög illra manna Tíðni 
Drepinn 12 
Særður alvarlega 2 
Hann drap 3 
Alls  17 
 

Tíðnitöfluna má einnig sjá á myndrænan hátt í súluritinu hér að neðan þar sem munurinn 

er ótvíræður. 
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Mynd 10. Örlög illra manna í hólmgöngum Íslendingasagnanna 
 

Í 15 tilfellum af 17 endaði hólmganga ills manns með drápi. Í 12 tilfellum var illi 

maðurinn drepinn og í 3 tilfellum drap hann andstæðing sinn. Í tveimur af þeim þremur 
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tilfellum sem hinn illi maður drap annan á hólminum var hann síðar drepinn sjálfur á 

hólmi af afkomendum þess er hann drap. Þeir vildu fá eigur sínar til baka sem illi 

maðurinn hafði áður fengið.  

 Eins og sést í töflu 3 voru alls 18 menn drepnir í hólmgöngum í 

Íslendingasögunum sem þýðir að sex menn, sem ekki eru skilgreindir sem vondir, hafi 

látið lífið. Lítið er frá þeim greint í sögunum. Þessir menn voru Grímur og Þorkell úr 

Brennu-Njáls sögu, Úlfar í Eyrbyggju, Þorkell úr Kormáks sögu, Kaldimar í Bjarnar sögu 

Hítdælakappa og Atli hinn skammi í Egils sögu en um hann er mest fjallað. Engin hetja 

Íslendingasagnanna lét líf sitt á hólmi.   

 Í Fornaldarsögum Norðurlandanna var dauðinn nánast vís gengju menn á hólm 

eins og sjá má á töflu 5 og mynd 11 hér að neðan. 

 

 
Tafla 5. Tíðnitafla úrslita hólmgangna í Fornaldarsögunum 
Úrslit Tíðni

Drepinn 21

Ekki Drepinn 3

Alls 24

Heildarfjöldi drepinna 71

 

Þessa töflu má sjá á myndrænan hátt í skífuriti hér að neðan þar sem munurinn er mjög 

greinilegur. 
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Úrslit hólmgangna í Fornaldarsögum 
Norðurlanda

Drepinn
87%

Ekki 
Drepinn
13%

 
Mynd 11. Úrslit hólmgangna í Fornaldarsögum Norðurlanda 
 
Hólmgöngurnar í Fornaldarsögum Norðurlanda enda nær allar á því að annar aðilinn er 

drepinn, eða í 87% tilvika. Hólmgöngur á Íslandi höfðu reglur sem þjónuðu þeim tilgangi 

að minnka mannfall en ekki er um slíkt að ræða annars staðar á Norðurlöndum þar sem 

71 maður er drepinn í 24 hólmgöngum. Þess ber þó að geta að Ásmundur kappabani 

drepur 45 af þessum mönnum í níu hólmgöngum þar sem hann meðal annars berst við 11 

menn í einu (Ásmundar saga Kappabana, 1943: 8. kafli). Í  þeim tilvikum þar sem 

hólmgangan endar ekki með drápi þá sverjast hólmgöngumennirnir í fóstbræðralag. 

 

5.3 Fyrir hvern var barist? 

Algengt var að menn báðu aðra fræknari kappa að ganga á hólm í sinn stað. Þetta voru 

konungar, jarlar, eldri menn eða aðrir sem töldu sig ekki eiga möguleika á sigri á 

hólminum. Í öllum tilfellum fékk sá aðili sigur sem á hólminn gekk í annars stað og hlaut 

mikla sæmd af. Hlutfall hólmgangna þar sem hólmgöngumaðurinn barðist fyrir sína hönd 

eða annarra sést í tíðnitöflunni hér að neðan. 
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Tafla 6. Tíðnitafla fyrir hvern var barist í Íslendingasögunum 

Fyrir hvern var barist Tíðni 

Sjálfan sig 20 

Annan 11 

Alls 31 

 

Hægt er að skoða muninn á þessum tveimur flokkum á myndrænan hátt í skífuriti sem 

sýnir muninn enn betur.         
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Mynd 12. Fyrir hvern var barist í Íslendingasögunum 
 

Eins og sjá má á tíðnitöflunni voru 11 tilfelli þar sem einstaklingurinn gekk á hólm í 

annars stað. Þetta gerir 35% tilfella. Í 20 skipti gekk sá á hólm sem á var skorað sem gerir 

65% tilfella.  

 Hlutfall þeirra sem ganga á hólm í stað annarra er frekar hátt en það gera aðeins 

sannar hetjur að leggja líf sitt að veði öðrum til aðstoðar. Þessi hetjuhugsjón er algeng í 

Íslendingasögunum og því kemur þessi niðurstaða ef til vill ekki mjög á óvart. 

 Í Fornaldarsögum Norðurlandanna er munurinn jafnvel enn meiri en í 

Íslendingasögunum. 
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Tafla 7. Tíðnitafla fyrir hvern var barist í Fornaldarsögunum 
Fyrir hvern var barist Tíðni

Sjálfan sig 7

Annan 17

Alls 24

 

Hægt er að skoða þennan mun á myndrænan hátt í skífuriti hér að neðan. 
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Mynd 13. Fyrir hvern var barist í Fornaldarsögum Norðurlanda 
 

Í Fornaldarsögunum er greinilega algengt að menn gangi á hólm fyrir einhvern annan. 

Ásmundur kappabani gengur níu sinnum á hólm til að verja land hertoga nokkurs og í 

Sturlaugs sögu starfsama fær Haraldur konungur sér yngri menn til að berjast fyrir sig. Í 

71% tilvika eru menn ekki að berjast beinlínis fyrir sjálfa sig. 
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6. Bókmenntagreining  

Talsvert hefur verið skrifað um Íslendingasögurnar og fjallað um samfélagið til fornu og 

þær hetjur sem þaðan spruttu. Íslendingasögurnar eru merkileg bókmenntagrein byggð á 

munnlegri geymd. Allt fram á 13. öld voru arfsagnir af viðburðum frá landnámi og til 

kristnitöku og fyrstu höfundar Íslendingasagnanna hafa þekkt þessar sögur og sett þær á 

bókfell. Þessir höfundar þekktu ritaðar sögur og gátu nýtt sér þá þekkingu til að setja 

sögurnar inn í þann stíl sem þær eru og gera heild úr áður sundurlausum efniviði hverrar 

sögur (Vésteinn Ólason, 1993:45).  

 Sannleiksgildi sagnanna hefur verið umfjöllunarefni en sögurnar geta ekki allar 

verð skröksögur fárra rithöfunda á 13.öld heldur byggjast þær á arfi sagna og fróðleiks 

um fortíðina (Vésteinn Ólason, 1993:46). 

 Stíll sagnanna er sérstæður. Hann er hlutlægur, hnitmiðaður og kjarnyrtur 

Vésteinn Ólason, 1993:53). Ekki er mikið um málalengingar sem gæti skýrt af hverju 

nákvæmar lýsingar á framkvæmd hólmgöngu eru fágætar. Einungis Kormáks saga lýsir 

hólmgöngu mjög ítarlega en líklega hefur höfundum hinna sagnanna fundist óþarfi að 

lýsa svona þekktu fyrirbæri. 

   

6.1 Hlutverk hólmgangna í bókmenntunum  

Eins og áður hefur verið fjallað um skipti sæmdin miklu máli í þessu samfélagi og 

endurspegla bókmenntir þess tíma þetta mikilvægi.  

 Þrátt fyrir mikilvægi þess að skoða hverja sögu sem sjálfsagt verk lúta margar 

hverjar vissum lögmálum. Theodore M. Andersson hefur gert hagnýta formgreiningu á 

Íslendingasögunum sem hann nefnir hefndarmynstur eða hefndarmót. Í þessari greiningu 

flokkar hann hverja sögu niður í sex þætti:  

 

1. þáttur er kynning sögupersóna. 

2. þáttur er ósætti.  

3. þáttur er ris. 

4. þáttur er hefnd.   

5. þáttur eru sættir.  

6. þáttur er sögulok.  
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Andersson notar Þorsteins þátt stangarhöggs sem dæmi og setti söguna í þetta form en 

langflestar Íslendingasagnanna falla á einhvern hátt í þetta mót (Heimir Pálsson, 

1998:69).   

 Gunnlaugs saga ormstungu er saga þar sem hólmganga er mikilvægur hluti 

söguþráðarins. Það getur því verið fróðlegt að skoða söguna með tilliti til hlutverks 

hólmgöngunnar og sjá bókmenntafræðilegt hlutverk hólmgöngunnar og í hvaða þætti hún 

kemur fram.  

 Í fyrstu köflunum er kynning á öllum helstu persónum sögunnar og þeirra ættum 

og samskiptum. Þessi kynning spannar yfir alla fyrstu kaflanna frá 1. kafla og jafnvel 

alveg að 8. kafla. Í þessum köflum eru helstu sögupersónur kynntar og sagt frá hvernig 

sambandi þeirra er háttað.  

 Þegar persónur og sögusviðið hefur verið kynnt er sagt frá kynnum Gunnlaugs og 

Hrafns í Svíþjóð. Báðir áttu þeir að flytja kvæði fyrir konung og dæma kveðskap hvor 

annars. Hrafn sagði konungi að sér þætti kvæði Gunnlaugs mjög gott en Gunnlaugur var 

ekki jafn hrifinn af kveðskap Hrafns og niðurlægði hann frammi fyrir konungi. Með 

þessari ókurteisi skapaði hann sér óvild Hrafns og ósætti varð þeirra á milli (Gunnlaugs 

saga ormstungu, 1987: 9. kafli). Anderson bendir á það að fjögur svið hafi verið algeng til  

að vekja ósætti manna á milli. Ástir, þjófnaður eða önnur deila um eignarétt, árás á sæmd 

manna eða líkamsárásir (Heimir Pálsson, 1998:72). Ef litið er til baka þar sem fjallað er 

um ástæður hólmgöngu, má sjá að þetta eru einmitt sömu ástæðurnar (að líkamsárásum 

undanskildum) að menn skoruðu hvern annan á hólm.  

 Ris sögunnar er þegar Gunnlaugur kemur aftur til Íslands eftir langa dvöl erlendis 

og kemst að því að Hrafni hefur verið gefin Helga sem honum hafði verið lofuð. Þeir 

ákveða að ganga á hólm til þess að ákveða hvor fengi hennar en stöðva þurfti gönguna án 

þess þó að fallist væri á hvor bæri sigur af hólmi. Þeir fóru til Noregs til  að ganga á hólm 

þar sem hólmgöngur voru bannaðar á Íslandi. Þeir féllu báðir í Noregi en ekki var um 

eiginlega hólmgöngu að ræða heldur líktist barátta þeirra bardaga. Hrafn spyr hvort 

Gunnlaugur vilji frekar að þeir berjist með öllu sínu liði eða bara þeir tveir. Það fer svo að 

allir berjast og berst Gunnlaugur við tvo í einu og drepur báða. Þegar Gunnlaugur og 

Hrafn berjast heggur Gunnlaugur fótinn af Hrafni og vill hætta að berjast en Hrafn biður 
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hann um vatn. Gunnlaugur færir honum vatnið og þegar hann kemur til baka heggur 

Hrafn í höfuð Gunnlaugs. Þeir deyja báðir af sárum sínum (Gunnlaugs saga ormstungu, 

1987: 10-12. kafli). Mjög algengt er að í risinu verði einhvers konar mannvíg (Heimir 

Pálsson 1998:73) og hátindurinn er því líklega þegar Hrafn vegur Gunnlaug.  

  Feður beggja vildu fá bætur fyrir syni sína og hófust þá hefndaraðgerðir og eftir 

hefndaraðgerðirnar ákváðu feður þeirra beggja að láta kyrrt liggja og urðu þá sættir þeirra 

á milli (Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 13. kafli). 

 Sögulokin eru þegar Helga er gift Þorkeli Hallkelssyni sem hún elskaði ekki og að 

lokum dó hún úr sótt (Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 13. kafli). Yfirleitt er gerð grein 

fyrir ævi helstu persóna eftir að sögunni lýkur en í þessari sögu deyja allar helstu 

sögupersónurnar í lokin og því aðeins minnst á hver börn Helgu og Þorkels voru 

(Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 13. kafli). 

 Af þessari greiningu að dæma á hólmgangan sér stað í risi sögunnar. Hún virðist 

vera staðsett þar til þess að skapa lesendum ákveðna spennu og er aðdragandi hápunkts 

sögunnar þegar Hrafn vegur Gunnlaug.  

 

6.2 Hvernig persónur gengu til hólms? 

Eins og áður hefur komið fram var öllum mönnum frjálst að skora annan á hólm. Þó má 

ætla að kvenmenn hafi verið undanskildir þessari reglu þar sem engin dæmi eru þess að 

konur hafi gengið á hólm. Vésteinn Ólason minnist einnig á það að konur tóku engan þátt 

í vopnaviðskiptum í þessu samfélagi (Vésteinn Ólason, 1998:111). 

 Kynning sögupersónanna skiptir miklu máli og getur oft skilið á milli hvort 

persónan hljóti samúð lesandans eða ekki. Þegar kynninguna vantar verður ekki hetja úr 

honum því hann þarf að fá hetjulega kynningu og hetjuleg endalok (Vésteinn Ólason, 

1998:116).  

 Íslendingasögurnar snúast að miklu leyti um deilur og eru átökin oft á milli 

hetjunnar sem hefur samúð lesandans og andstæðings sem er illur maður (Vésteinn 

Ólason, 1998:110). Víkingar, berserkir og fleiri illir menn voru yfirleitt felldir á hólmi og 

hlaut sá sem þá felldi mikinn heiður af. Dæmi þess er í Flóamanna sögu þegar Þorgils 

gengur á hólm við Surt járnhaus. Surti er lýst sem miklum illgerðarmanni og víkingi. Ef 

konur voru fríðar og vel að sér tók hann þær sem frillur í einhvern tíma og enginn þorði 



 59 

að gera neitt í því (Flóamanna saga, 1987: 16. kafli). Þorgils vegur Surt á hólminum og 

hlaut sæmd, fé og dóttur jarls fyrir (Flóamanna saga, 1987: 17. kafli). Í 17 af 31 

hólmgöngu á illur maður  hlut að máli en það  er ríflega helmingur allra tilfella.  

 Forn bókmenntahefð á ýmislegt sameiginlegt með bókmenntahefð nútímans þar 

sem það minni er algengt í nútímanum að baráttan standi á milli góðs og ills og lýkur 

henni yfirleitt með sigri hins góða. Hægt er að taka nýleg og vinsæl dæmi eins og baráttu 

Harry Potters við ill öfl þar sem hann ber sigur úr býtum.   

 Yfirleitt eru þessi mörk á milli góðra manna og illra andstæðinga þeirra ekki jafn 

glögg og í dæminu hér að ofan úr Flóamanna sögu. Skilin eru hins vegar mun gleggri í 

helgisögunum en í Íslendingasögunum (Vésteinn Ólason, 1998:110). Í 

Íslendingasögunum eru andstæðingarnir oft báðir ágætismenn og/eða góð ástæða fyrir 

hólmgöngunni. Í Brennu-Njáls sögu var Hrúti lýst sem vænum manni, miklum og 

sterkum. Hann var vígur vel og hógvær í skapi. Hann var vitur maður, hagráður við vini 

sína og ráðagóður í stærri málum (Brennu-Njáls saga, 1987: 1. kafli). Gunnari er einnig 

lýst sem góðum og ráðhollum manni, mildum og stilltum, vinaföstum og vinavöndum. 

Hann var kurteis og fagur og geta hans í íþróttum framúrskarandi enda sagt að ekki hafi 

verið til sá leikur sem þyrfti við hann að keppa og  að enginn væri jafningi hans (Brennu-

Njáls saga, 1987: 19. kafli). Báðir aðilarnir voru því ágætir menn og erfitt að gera upp á 

milli hvoru megin samúðin fellur. Hrútur ákvað þó að lokum að ganga ekki á hólm við 

Gunnar enda erfitt að vinna slíkan kappa (Brennu-Njáls saga, 1987: 24. kafli). 

 Söguhetjan hefur oft einhverja galla og eru þeir oft ástæða þess að þeir steypast í 

glötun (Vésteinn Ólason, 1998:110). Þekktasta dæmið er líkast til Grettir Ásmundarson 

sem hafði skapgalla sem kom honum í mikil vandræði (Vésteinn Ólason, 1998:112). 

Grettir var mikill ógæfumaður. Hann var óstýrilátur og í bardaga hans við Glám segir 

Glámur að hann muni ekki hljóta mikið happ af honum. Hann segir að Grettir muni aldrei 

fá allt það afl og allan þann þroska sem honum var ætlaður vegna þess að fundum þeirra 

hafi borið saman. Hann hafi orðið frægur af mörgum verkum sínum en héðan í frá muni  

verk hans snúast honum til ógæfu og óhamingju (Grettis saga, 1987: 35. kafli).   

 Að sama skapi átti ormstunga Gunnlaugs stóran þátt í falli hans enda móðgaði 

hann Hrafn Önundarson gróflega fyrir framan Ólaf konung sænska. Gunnlaugur sagði við 

Hrafn að hann sjálfur ætti fyrr að kveða vísuna fyrir Ólaf því hann væri af betri ættum. 
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Eftir að Gunnlaugur hafði kveðið sína drápu spurði Ólafur Hrafn hvernig honum fyndist 

hann kveðið hafa. Hrafn hrósaði kvæðinu. Eftir að Hrafn hafði kveðið sína vísu spyr 

Ólafur Gunnlaug hvernig honum fyndist Hrafn kveðið hafa. Gunnlaugur svarar að ljóðið 

hafi verið yfirbragðslítið og segir hann hafa vanvirt konung með því að semja honum 

ekki drápu (Gunnlaugs saga, 1987: 9. kafli). Þessar móðganir Gunnlaugs gerðu það að 

verkum að ósætti varð á milli þeirra Hrafns. Í bardaganum þeirra á milli, sem áður var 

lýst, segir Hrafn að hann hafi höggvið til Gunnlaugs því hann vildi ekki að Gunnlaugur 

fengi að njóta Helgu hinnar fögru (Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 12. kafli). 

 Þeir sem gengu á hólm þurftu að hafa ýmsa líkamlega eiginleika og eiga 

sigurvegarar hólmgangnanna í sögunum það sameiginlegt að vera vel á sig komnir á 

ýmsum sviðum. Til þess að vera góður hólmgöngumaður þurfti bæði líkamlega og 

andlega hæfileika. Hólmganga gat verið mjög erfið líkamleg íþrótt og staðið yfir í langan 

tíma. Í Þorsteins sögu Víkingssonar skoraði Þorsteinn Grím á hólm vegna Þóru dóttur 

Gríms. Þeir börðust í þrjá daga án þess að annar hvor fengi sigur (Þorsteins saga 

Víkingssonar, 1943: 16. kafli). Það er því mikilvægt að hafa mikið þol til þess að endast 

út allan bardagann.  

 Þar sem barist var með vopnum var nauðsynlegt að koma sér upp góðri tækni í 

nýtingu vopna. Bæði til þess að höggva og til þess að verjast. Dæmi eru þó um að vopn 

hafi ekki verið notuð og t.d notaði Egill Skalla-Grímsson tennurnar þegar hann beit 

andstæðinginn á barkann. Það má þó efast um lögmæti þess að nota tennurnar í 

hólmgöngu. Flestir báru þó vopn eins og sverð, spjót og öxi. 

 Styrkur var mikils metinn eiginleiki í fornum bókmenntum og mikið skrifað um 

sterka karlmenn og afrek þeirra og aflraunir. Bestu hólmgöngumönnunum var lýst sem 

sterkum og miklum enda þarf gríðarmikið afl til þess að höggva menn í sundur með illa 

gerðum vopnum. Þeir menn sem gengu á hólm í Íslendingasögunum voru alla jafna með 

sterkustu mönnum samfélagsins og hólmgangan var góð leið til þess að vekja á sér 

athygli bæði jákvæða og neikvæða. Hetjurnar gátu með hólmgöngum sannað sæmd sína 

og óttaleysi og þá sérstaklega þegar þeir börðust fyrir hönd annarra án þess að þiggja neitt 

fyrir. Þorgils barðist við Randvið í stað Bjarnar sem bauð honum fé fyrir en Þorgils neitar 

(Flóamanna saga, 1987: 27. kafli). Menn hlutu mikla sæmd og virðingu samfélagsins 



 61 

fyrir hetjudáðir sem þessar og voru þær sérstaklega eftirsóknarverðar enda lifði orðstírinn 

eftir að einstaklingurinn lét lífið sbr. Hávamál í kafla 2.2. 

 Berserkir, víkingar og aðrir ójafnaðarmenn hlutu mikla neikvæða athygli af 

hólmgöngum og ollu mönnum ugg. Það var sérstakur heiður fyrir hetjuna að leggja 

þannig menn að velli og frelsa aðra menn undan oki þeirra.   

 Þessum mönnum fylgdu oft einhverjir galdrar þar sem ekki bitu á þá vopn eða 

þeir gátu gert vopn mótherjans bitlaus gegn þeim. Frægasta dæmið er að öllum líkindum í 

hólmgöngu Atli hins skamma og Egils. Vopn Egils bitu ekki á hann og því beit hann Atla 

á barkann til þess að vega hann (Egils saga, 1987: 66. kafli). Fyrir hólmgöngu Gunnlaugs 

og Þórorms segir konungur að Þórormur geti deyft hvert vopn og því skuli Gunnlaugur 

sýna honum eitt vopn en berjast með öðru (Gunnlaugs saga ormstungu, 1987: 7. kafli). 

Þetta gerðist einnig í hólmgöngu Þorgils og Surts víkings þar sem Þorgils faldi annað 

sverð sitt í sandinum en sýndi Surti annað (Flóamanna saga, 1987: 15. og 16. kafli).  

  

6.3 Orðatiltæki komin frá hólmgöngu  

Í íslensku máli eru afar mörg föst orðasambönd sem eru notuð óbreytt aftur og aftur. 

Þessi orðasambönd eiga það sameiginlegt að vera notuð sem ein heild og geta ekki staðið 

ein og sér heldur þarfnast þau samhengis. Orðatiltæki geta verið gagnsæ eða ógagnsæ að 

merkingu. Orðatiltækið að vera allt í öllu er dæmi um gagnsætt orðatiltæki því í orðunum 

felst merkingin. Hins vegar eru til orðatiltæki sem ekki eru gagnsæ og er orðatiltækið e-ð 

stendur til bóta dæmi um ógagnsæja merkingu. Orðatiltæki geta auk þess verið bein eða 

óbein að merkingu. Óbein merking er þegar merking orðatiltækisins er önnur en 

samanlög merking allra orðanna og líkingin að baki er kunn. Dæmi þess er að leggjast 

undir feld (Jón G. Friðjónsson, 2006:ix-x).   

 Mörg orðatiltæki virðast vera tilkomin frá hólmgöngum og eru notuð enn í dag í 

málinu. Orðatiltækin eru flest nokkuð gegnsæ og gera má ráð fyrir að merkingin sé óbein 

þar sem ekki hefur verið gengið á hólm á Íslandi eftir árið 1006 svo vitað sé.  

 

• Að leysa af hólmi. Merkir að taka við hlutverki einhvers eða koma í staðinn fyrir 

einhvern/eitthvað. Orðatiltækið er þekkt frá fyrri hluta 20. aldar. Líkingin er 

komin frá því að menn gátu leyst sig af hólmi annað hvort með því að fá annan til 



 62 

þess að ganga á hólm fyrir sig eða með því að leysa sig af hólminum með 

peningaupphæð (Jón G. Friðjónsson, 2006:380).   

• Að hasla sér völl: Merkir að marka sér svið eða fara að láta til sín taka. Þetta 

orðatiltæki er þekkt frá síðari hluta 19. aldar en að hasla einhverjum völl var 

algengt í fornu máli. Hólmgönguvellir voru afmarkaðir með heslistöngum 

(höslum) og af því er líkingin dregin (Jón G. Friðjónsson, 2006:973).   

• Halda skildi fyrir einhverjum/(einhvern). Merkir að taka málstað e-s og halda 

vörnum fyrir e-n. Líkingin er líklega komin frá hólmgöngu þar sem þar sem 

aðstoðarmaður hélt skildi fyrir þeim eða þann er barðist (Jón G. Friðjónsson, 

2006:760).   

• Skora einhvern/(einhverjum) á hólm. Merkir að eggja einhvern til keppni við sig 

eða ögra einhverjum til einhvers. Bein þýðing er að afmarka einhverjum völl eða 

hasla einhverjum völl eins þar sem einhverjum var skoraður (markaður) völlur 

eins og gert var í hólmgöngum (Jón G. Friðjónsson, 2006:380-381).  

• Hopa/renna af hólmi (flýja af hólmi). Merkir að gefast upp eða flýja. Orðatiltækið 

er þekkt frá fyrri hluta 20. aldar og vísar líkingin til hólmgöngu (Jón G. 

Friðjónsson, 2006:380).  

• Þegar á hólminn er komið/ ekki fyrr en á hólminn er komið. Merkir þegar á reynir 

eða ekki fyrr en á reynir. Elsta afbrigð orðatiltækisins er frá 18. öld. Orðatiltækið 

vísar til þess að þegar menn mæta öðrum á hólmgönguvellinum kemur í ljós hvort 

kjarkurinn bresti (Jón G. Friðjónsson, 2006:381).  

• Fara með sigur af hólmi. Merkir að vinna eða sigra. Orðatiltækið er þekkt frá fyrri 

hluta 20. aldar. Líkingin er tekin frá hólmgöngu eða einvígi þar sem tveir berjast. 

Þetta orðasamband var algengt í beinni merkingu í fornmáli. Afbrigðið að bera 

sigur af hólmi er einnig gamalt og má líklega rekja til orðatiltækja með svipaða 

merkingu s.s bera sigur úr býtum (Jón G. Friðjónsson, 2006:380).  

• Ganga á hólm við einhvern. Þýðir að berjast eða ráðast gegn einhverju eða 

einhverjum. Orðatiltækið er þekkt frá síðari hluta 19. aldar og er þekkt úr 

Svarfdæla sögu sbr. skora e-n á hólm (Jón G. Friðjónsson, 2006:380).  
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• Halda hólminum. Er sjaldgæft orðatiltæki sem merkir að halda sínu eða halda 

velli. Orðatiltækið er þekkt frá síðari hluta 16. aldar. Þessi líking er vísun í það að 

menn hopi ekki af hólmi (Jón G. Friðjónsson, 2006:380). 

• Halda velli. Merkir það sama og að halda hólmi. Þessi líking er dregin frá 

hólmgöngum þar sem barist var á afmörkuðum velli sem ekki mátti stíga út fyrir 

(Jón G. Friðjónsson, 2006:973).  

• Hopa á hæli/hæl. Merkir að hörfa eða láta undan síga. Þetta orðatiltæki var 

algengt í fornu máli og sérstaklega í þolfallsmynd. Þetta orðatiltæki gæti vísað til 

þess þegar menn létu undan síga á hólmi sbr. Kormáks sögu: „Ef maður stígur 

öðrum fæti út um höslur fer hann á hæl en rennur ef báður stígur.“ (Jón G. 

Friðjónsson, 2006:410).  

• Leggja einhvern að velli. Merkir að fella eða sigra einhvern. Í fornu máli eru ýmis 

afbrigði orðasambandsins kunn og má nefna að leggja einhvern að jörðu sem 

þýðir að sigra einhvern á hólmgönguvelli eða drepa einhvern. (Jón G. 

Friðjónsson, 2006:972).    
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7. Niðurstöður 

 

Íþróttir voru drjúgur hluti af daglegs lífs fornmanna á Íslandi. Allt frá unga aldri voru 

menn þjálfaðir líkamlega til að takast á við athafnir daglegs lífs og til að bjarga lífi sínu ef 

í harðbakkann sló. Ýmsar íþróttir, sem við þekkjum í dag, eiga rætur að rekja til þessa 

tíma, þar á meðal íslenska glíman. 

Hólmganga í fornöld hefur verið hluti af samfélagi Íslendinga allt þar til hún var 

bönnuð með lögum árið 1006. Menn æfðu skylmingar eftir reglum hólmgöngunnar og var 

hólmgangan kjörinn vettvangur til að prufa færni sína gegn öðrum andstæðing. 

Hólmgangan fór fram eftir kúnstarinnar reglum. Áhorfendur voru að bardaganum og 

stundum gripu þeir inn í ef reglum var ekki framfylgt og voru  þeir því nokkurs konar 

óopinberir dómarar. Þó að hólmganga virðist vera hrottaleg í dag þá var þetta í raun leið 

til að draga úr drápum og ofbeldi enda ekki nauðsynlegt að drepa andstæðinginn. Heiður 

var eitt það mikilvægasta í íslensku samfélagi og var sæmd oftast undirliggjandi ástæða 

að baki hólmgöngunum. Aðrar ástæður þess að menn gengu á hólm voru kvennamál, 

landeignir, fé og hefnd.  

Þeir sem gengu á hólm voru flestir miklir íþróttamenn og var íþróttamennska einn 

af helstu mannkostum sem menn bjuggu yfir. Í persónulýsingum í Íslendingasögunum og 

Fornaldarsögum Norðurlanda er oftast minnst á líkamlegt atgervi og þeir sem ekki bjuggu 

yfir því voru oftast illmenni eða aumingjar í sögunum.  

Dæmi eru um að menn hafi misnotað hólmgönguna til eigin hagsmuna og skorað 

á landeigendur hér og þar til að vinna af þeim eignir. Þetta voru einhvers konar  

atvinnuhólmgöngumenn sem fengu fé, konur og lönd í sigurlaun. Það er ein ástæða þess 

að hólmgöngur voru bannaðar á Íslandi.  

Bókmenntalegt hlutverk hólmgangna í sögunum er einkum  að skapa spennu. 

Hólmgangan á sér oftast stað í risi sögunnar, að minnsta kosti í þeim sögum þar sem 

hólmgöngunni er lýst og hún skiptir máli fyrir framvindu sögunnar.  

Samkvæmt íþróttaskilgreiningum nútímans fellur hólmgangan að flestu leyti 

innan þeirra ramma. Fornmenn töldu margt til íþrótta sem við myndum ekki flokka 

þannig nú, s.s. kveðskap og smíði. Skylmingafærni taldist vissulega íþróttamennska og 
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hólmgangan var lítið annað en skylmingar með stífum reglum. Allir þeir eiginleikar sem 

þurftu til að vera góður hólmgöngumaður voru vissulega taldir til íþrótta. 



 66 

8. Heimildaskrá 
 
Arthur. [Höfund og ártal vantar]. Sótt þann 27. apríl 2007 á heimasíðunni: 

http://www.freewebz.com/calaval/knights.html.  

 
Ásmundar saga Kappabana. (1943). Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson sáu um 

útgáfuna. Fornaldarsögur Norðurlanda (þriðja bindi). Reykjavík: Forni. 

 
Bjarnar saga Hítdælakappa. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson 

og Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

 

Björn Bjarnason. (1950). Íþróttir Fornmanna á Norðurlöndum. 2. útgáfa. Reykjavík:  

Bókafellsútgáfan H.F. 

 
Brennu-Njáls saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

 

Byock, Jesse. (1982). Feud in the Icelandic Saga. Berkeley. University of California 

Press. 

 

Bø, Olav. (1969). Hólmganga and einvígi. Scandinavian forms of the duel. Mediaeval 

Scandinavia. Danmörk: Odense university press.   

 

Ciklamini, Marlene. (1963). The old Icelandic duel. Scandinavian studies, 35, 175-194. 

 

Coakley, Jay. (2003). Sports in Society. Issues & Controversies. 8. útgáfa. Boston: 

McGraw-Hill.  

 

Droplaugarsona saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: 



 67 

Svart á hvítu.   

  

Egils saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

 

Eyrbyggja saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

 

Fence. (2006). [Höfund vantar]. Skoðað þann 27. apríl .2007 á heimasíðu Knights of saint 

Grail: http://www.rytiri.com/co-nabizime/fence.php 

 

Finnboga saga ramma. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

  

Flóamanna saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (fyrsta bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Gísla saga Súrssonar. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

 

Grettis saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

 

Guðmundur Sæmundsson. (2004). Sports in old-Icelandic literature. Erindi flutt í Århus 

á ráðstefnunni: Nordic narratives in sport and physical culture.   

 

Guðrún Nordal, Sverrir Tómasson og Vésteinn Ólason (Ritstjóri). (1992). Íslensk 

bókmenntasaga 1. Mál og menning: Reykjavík.  



 68 

 

Gull-Þóris saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Gunnlaugs saga ormstungu. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson 

og Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

 

Hávamál. (1959). Eddukvæði. Guðni Jónsson bjó til prentunar. Reykjavík: 

Íslendingasagnaútgáfan.  

 

Hávarðar saga Ísfirðings. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

  

Heiðarvíga saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Heimir Pálsson. (1985). Frásagnarlist fyrri alda. Reykjavík: Forlagið. 

 

Heimir Pálsson. (1998). Lykill að Íslendingasögum. Reykjavík: Mál og menning. 

 

Hallakvara, Gunnora. [án ártals]. Hólmgang and Einvigi: Scandinavian Forms of the 

Duel. Sótt þann 20. febrúar 2007 á heimasíðunni: 

http://www.vikinganswerlady.com/holmgang.shtml. 

 

Hlynur Gauti Sigurðsson. (2007). Hólmgöngumenn. Óbirt teikning gerð fyrir verkefnið. 

 

Jón G. Friðjónsson. (2006). Mergur málsins. Reykjavík: Mál og menning. 

 

Kjalnesinga saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 



 69 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

 

Konungsskuggsjá. (1955). Magnús Már Lárusson bjó til prentunar. Reykjavík. Leiftur. 

  

Kormáks saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (annað bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Landnámabók. (1998). Texti að mestu frá Eiríki Rögnvaldssyni. Sótt þann 20. mars 2007 

af heimasíðu netútgáfunnar: http://www.snerpa.is/net/snorri/landnama.htm 

 

Matson, Garfield. (1996). Holmgang: it’s use, abuse and fictionalization. Valhallas svar 

7. Sótt þann 10. janúar 2007 af heimasíðunni 

:www.stavacademy.co.uk/mimir/holmgang.htm 

 

Mcmanus, Barbara. (1979). Model of military chariot modern. Sótt þann 27. apríl 2007 á 

heimasíðu Virtual Roma: 

http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/chariot_military.jpg 

 

Ólafs saga Tryggvasonar, (1999). Heimskringla. Sótt þann 20. mars 2007 af heimasíðu 

netútgáfunnar: http://www.snerpa.is/net/snorri/ol-tr.htm 

 

Reykdæla saga og Víga-Skútu. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir 

Tómasson og Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). 

Reykjavík: Svart á hvítu.   

 

Snorri Sturluson. (1959). Snorra Edda. Guðni Jónsson bjó til prentunar. Reykjavík: 

Íslendingasagnaútgáfan. 

 

Steblín-Kamenskíj, M.I og Ívanovítsj, M. (1981). Heimur Íslendingasagna. [þýð. Helgi 

Haraldsson]. Reykjavík: Iðunn. 



 70 

 

Svarfdæla saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Valla-Ljóts saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Vatnsdæla saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur 

Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). Reykjavík: Svart á hvítu.   

 

Vésteinn Ólason. (1993). Íslendingasögur og Íslendingaþættir. Í Véstenn Ólason 

(Ritstjóri), Íslensk bókmenntasaga 2 (bls 9-164). Reykjavík: Mál og menning.  

 

Vésteinn Ólason. (1998). Samræður við söguöld. Frásagnarlist Íslendinga og 

fortíðarmynd. Reykjavík: Heimskringla. 

 

Víga-Glúms saga. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

  

Þorsteins saga Síðu-Hallssonar. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir 

Tómasson og Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). 

Reykjavík: Svart á hvítu.   

  

Þorsteins saga Víkingssonar. (1943). Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson sáu um 

útgáfuna. Fornaldarsögur Norðurlanda (þriðja bindi). Reykjavík: Forni. 

 

Þórðar saga hreðu. (1987). Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og 

Örnólfur Thorsson (Ritstjórar), Íslendinga sögur og þættir (þriðja bindi). Reykjavík: 

Svart á hvítu.   

 



 

 i 

9. Viðaukar 

9.1 Hólmgöngulistinn 

Hér á eftir kemur listi yfir allar hólmgöngur í Íslendingasögunum. Þar kemur fram hverjir 

gengu á hólm, ástæða hólmgöngunnar, hvort lýsingin var góð, ágæt eða lítil. Einnig 

kemur fram hvort einhver lést í hólmgöngunni, ritunartími verksins og flokkun, 

upplýsingar um vopn og annað sem ástæða er til að nefna. Að auki eru tekin nokkur dæmi 

þar sem skorað var á hólm en hólmgangan fór ekki fram. Þennan lista notuðum við okkur 

til aðstoðar við ritgerðina og er byggður á rannsókninni Íþróttir í íslenskum 

fornbókmenntum.  

 

Verk: Bjarnar saga Hítdælakappa. Hverjir: Kalidmar og Björn. Ástæða: Um 

konungsríkið en Björn barðist fyrir Validmar bróður Kaldimars. Sæmd fyrir Björn. 

Lýsing: Ástæðum og sæmdinni er vel lýst. Hólmgöngulögin lesin og Björn mikil hetja 

eftir þetta. Kalidmar er vel lýst. Drepinn: já, Kalidmar var drepinn og Bjarni særður nær 

til ólífis. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli: 4. Vopn: Sverð. Annað: 

Hólmgöngulög lesin. Kaldimar bað að þeir tveir myndu berjast í stað alls liðsins. 

  

Verk: Brennu-Njáls saga. Hverjir: Hrútur skorar Mörð á hólm en Mörður neitar. 

Ástæða: Mörður vildi fá fé frá Hrúti vegna dóttur sinnar en Hrútur skorar á hann á hólm í 

staðinn og eykur féð sem hann myndi fá myndi Mörður vinna. Ef Mörður tæki því ekki 

ætti hann að fella niður fjársektirnar.  Lýsing: Gerðist ekki en Mörður fékk af mikla 

svívirðu. Hann vissi að hann myndi bæði láta líf sitt og missa féð. Drepinn: nei. Aldur: 

Sígildar sögur 1240-1310. Kafli: 8. Vopn: Engin. Annað: Dæmi um svívirðingu ef 

maður neitar að ganga á hólm. 

 

Verk: Brennu-Njáls saga. Hverjir: Gunnar skorar á Hrút. Ástæða: Peningamál. Lýsing: 

Átti að fara fram í hólmi í Öxará en Hrútur ákveður að borga frekar peninginn en ganga á 

hólm því hann hafði ekkert í Gunnar. Drepinn: nei Aldur: Sígildar sögur 1240-1310 

Kafli: 24. Vopn: Engin. Annað: Dæmi um að mæta ekki á hólm. 

 



 

 ii 

Verk: Brennu-Njáls saga. Hverjir: Hallkell og Grímur. Ástæða: Kom ekki fram. Lýsing: 

Engin aðeins minnst á þetta. Drepinn: Já Grímur var drepinn. Aldur: Sígildar sögur 

1240-1310. Kafli: 47. Vopn: Kom ekki fram. 

 

Brennu-Njáls saga: Kafli 56 - "Munt þú þá skora mér á hólm sem þú ert vanur," segir 

Geir, "og þola eigi lög." 

 

Verk: Brennu-Njáls saga. Hverjir: Gunnar skorar á Úlf Uggason. Ástæða: Peninga- og 

réttarmál en Úlfur ákveður að borga að lokum. Lýsing: Nei. Drepinn: Nei Aldur: 

Sígildar sögur 1240-1310. Kafli: 60. Vopn: Engin Annað: Dæmi um kúgun til að fá sínu 

fram. 

 

Verk: Brennu-Njáls saga. Hverjir: Þangbrandur og Þorkell. Ástæða: Þangbrandur var að 

boða kristni en Þorkell var á móti henni. Lýsing: Lítil en Þangbrangur var með róðukross 

fyrir skjöld. Drepinn: já Þorkell. Aldur: Sígildar sögur 1240-1310. Kafli 101. Vopn: 

Ekkert sagt nema um krossinn. Annað: Minnst á hólmgöngu Krists og Þórs. 

 

Verk: Droplaugarsonarsaga. Hverjir: Gaus skorar á Finngeir, Gaus og Grímur keppa. 

Ástæða: Gaus var vondur og vildi giftast systur Finngeirs. Það vildi Finngeir ekki leyfa 

og Gaus skoraði hann á hólm. Grímur fór fyrir hann og særði Gaus sem flýði af hólmi. 

Lýsing: Ágæt. Drepinn: Nei en Grímur dó seinna af völdum galdrakellingar sem þóttist 

vera læknir. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli: 15. Vopn: Sverð. Annað: 

Galdrar. 

 

Egilssaga: Egill kallar á Berg-Önund og vill ganga til hólms við hann. Níðingur ef hann 

segir nei. Kafli 57. 

 

Verk: Egils saga. Hverjir: Egill og Ljótur hinn bleiki. Ástæða: Ljótur var berserkur og 

hólmgöngumaður. Hann vildi fá dóttur Gyðu og skoraði Friðgeir son Gyðu á hólm. Gyða 

biður Egil að fara með honum. Ljótur biður Egil að berjast við sig frekar því Friðgeir var 

grannur og ekki vanur bardögum. Lýsing: Völlur er gerður á hólminum sem hét Vörl. 



 

 iii

Egill fer með margar vísur og hólmgöngulög sögð. Ljótur var sænskur og hafði fengið 

mikið af peningum og löndum af því að ganga á hólm. “Hann var stórauðugur”. Drepinn: 

já Ljótur er drepinn. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 128. Kafli: 65. Vopn: Ljótur með 

sverð og skjöld, Egill með skjöld, 2 sverð (Naður og Dragvandill). Annað: Völlurinn – 

lagðir steinar utanum. Ljótur atvinnumaður. 

 

Verk: Egils saga. Hverjir: Egill og Atli hinn skammi. Ástæða: Jarðir og hefnd því Egill 

hafði drepið bræður hans; voru fyrir rétti en ákváðu að ganga frekar á hólm. Jarðir sem 

báðir gerðu tilkall til. Lýsing: Sagt frá því að það voru lög og siðvenja að það mátti skora 

mann á hólm til að verja sakir við sig eða sækja. Þurftu ekki að vera með sverð 

samkvæmt lögum, blótanaut var drepinn af sigurvegara. Egill beit Atla á barkann 

Drepinn: Já, Atli. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli: 66. Vopn. Báðir með 

sverð, skjöld og spjót (kesja). Annað: galdrar 

 

Verk: Eyrbyggja. Hverjir: Þórólfur og Úlfar. Ástæða: Land. Úlfar vildi heldur deyja en 

að vera kúgaður af Þórólfi. Úlfar var gamall og barnlaus. Lýsing: Þorólfur var kallaður 

bægifótur eftir, lítil lýsing. Drepinn: já Úlfar. Aldur: Sígildar sögur 1240-1310. Kafli: 8. 

Vopn: Ekki minnst á. Annað: Dæmi um kúgun. 

 

Finnboga saga ramma. Kafli 34. Finnbogi mætir ekki til hólmgöngu við Jökul sem 

reisir níðstöng. Dalla bannar honum að fara út í þetta veður.  

 

Verk: Flóamannasaga. Hverjir: Þorgils og Surtur víkingur. Ástæða: Þorgils berst við 

Surt fyrir jarl sem sagðist gefa systur sína þeim sem dræpi Surt. Surtur vildi taka Guðrúnu 

systur hans sem frillu eða til eiginorðs. Lýsing: Lög að taka arf þess er féll á hólmi, tekur 

af Surti hausinn eftir að hafa sært hann, annars ekki mikil. Drepinn: já. Aldur: Unglegar 

sögur 1300-1450. Kafli: 15, 16. Vopn: Þorgils með sverð, skjöldur. Annað: Níðingur ef 

hann ekki mætir. Víkingur býður honum að ganga á hólm í stað þess að allt lið þeirra 

mætist. 

 



 

 iv 

Verk: Flóamannasaga. Hverjir: Þorgils og Randviður. Ástæða: Þrándur átti dóttur sem 

Randviður vildi. Þorgils berst fyrir Þránd og deyr Randviður seinna af sárum sínum. 

Lýsing: Kerganga, ágæt lýsing “Skal þar berjast í keri og byrgja yfir ofan og hafa kefli í 

hendi”. Drepinn: Nei, en lést seinna af sárum. Aldur: Unglegar sögur 1300-1450. Kafli 

17. Vopn: Randviður með kefli en Þorgils var með sverð og síðan áttu þeir að skipta. 

 

Verk: Flóamannasaga. Hverjir: Þorgils og Randviður. Ástæða: Randviður var vondur og 

vildi fá dóttur Bjarnar. Þorgils berst fyrir Björn. Lýsing: Ekki mikil. Drepinn: Já 

Randviður skorinn í tvennt og Þorgils varð haltur síðan. Aldur: Unglegar sögur 1300-

1450. Kafli: 27. Vopn: Randviður með sverð. Annað: Björn býður honum fé fyrir en 

Þorgils neitar og segist ekki hafa gert þetta fjár vegna. 

 

Verk: Flóamannasaga. Hverjir: Þorgils og Bjálfi. Ástæða: Bjálfi vildi fá konu Sáms sem 

bað Þorgils um hjálp. Lýsing: Mjög lítil. Drepinn: Þorgils drepur Bjálfa. Aldur: 

Unglegar sögur 1300-1450. Kafli: 31. Vopn: Ekki sagt. 

 

Grettissaga: Eiríkur jarl bannar hólmgöngur í Noregi. Kafli 19. 

 

Verk: Gísla saga Súrssonar. Hverjir: Björn hinn blakki og Ari. Ástæða: Björn vildi konu 

Ara. Lýsing: Lítil. Ari fellur og Björn þykist hafa barist til konu og landa. Drepinn. Já 

Ari. Aldur: Sígildar sögur 1240-1310. kafli: 1.  Vopn: kom ekki fram. 

 

Verk: Gísla saga. Hverjir: Gísli og Björn hinn blakki. Ástæða: Frekar vill Gísli láta líf 

sitt en þetta fram ganga (að Björn fái landið og konuna). Lýsing: Lítil. Drepinn: Já 

Björn. Aldur: Sígildar sögur 1240-1310. Kafli: 1. Vopn: sverð Gísla sem hann fékk frá 

þrælnum. 

 

Verk: Gísla saga. Hverjir: Gísli og Skeggi Ástæða: Skeggi og Kolbjörn vilja báðir fá 

Þordísar. Kolbjörn telur sig ekki geta unnið og Gísli fer fyrir hann. Lýsing. Ekki mikil en 

talsvert af kveðskap. Drepinn: Nei, Skeggi leysir sig af hólmi. Aldur: Sígildar sögur 

1240-1310. Kafli: 2. Vopn: Gísli með höggspjót, Skeggi með sverð. Héldu skildi fyrir 
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sig sjálfir. Annað: Skeggi haslar völl Kolbirni og segir upp hólmgöngulög. Ætlar að gera 

mannlíkan eftir Gísla og Kolbirni. 

 

Verk: Gull Þóris saga. Hverjir: Þórir og Ketilbjörn annars vegar og Geir og Gautur hins 

vegar. Ástæða: Gautur vildi fá Ástu dóttur jarls. Lýsing: Þeir drepa Geir og Gaut, engin 

lýsing. Drepinn: Já. Aldur: Unglegar sögur 1300-1450. Kafli 6. Vopn: ekkert minnst á 

þau. Annað: Ekkert minnst á hvort þetta var eina og sama hólmgangan eða tvær.   

 

Verk: Gunnlaugs saga Ormstungu. Hverjir: Gunnlaugur og Þórormur víkingur. Ástæða: 

Gunnlaugur hafði látið hann fá fé sitt og hann vildi fá það til baka eftir að hann komst að 

því að maðurinn var illmenni. Lýsing: Lítil. Drepinn: Já víkingurinn. Aldur: Sígildar 

sögur 1240-1310. Kafli: 7. Vopn: konungur gefur Gunnlaugi sverð og Þórormur hefur 

sverð. Annað: Gunnlaugar segir: nú vil ég bjóða þér lög. Galdrar. Mikil frægð í Englandi 

og annars staðar. 

 

Verk: Gunnlaugssaga Ormstungu. Hverjir: Hrafn og Gunnlaugur. Ástæða: Hrafn fékk 

heitkonu Gunnlaugs. Lýsing: Hólmgangan skyldi fara fram eftir 3 daga (á þriggja nátta 

fresti) á Öxarárhólmi. Hrafn réðst að Gunnlaugi og hjó í skjöldinn og brotnaði sverðið. 

Brot úr skildinum fór í andlit Gunnlaugs sem fékk sár. Báðir töldu hinn hafa tapað. 

Ætluðu að berjast á ný en þá voru hólmgöngur bannaðar á Íslandi. Þetta var síðasta 

hólmgangan á íslandi. Drepinn: Nei. Aldur: Sígildar sögur 1240-1310. Kafli: 11. Vopn: 

sverð. Annað: Þetta þótti illt frændum þeirra en þó voru það lög í þann tíma að bjóða 

hólmgöngu sá er vanhluta þóttist verða fyrir öðrum. 3 merkur silfurs í hólmlausn. Hrafn 

átti fyrr að höggva því á hann var skorað. Almenningur stöðvaði bardagann (dómgæsla). 

 

Hallfreðarsaga – Hallfreður ætlaði að ganga á hólm við Grís en dreymdi að Ólafur 

konungur kæmi í svefni og segði að hann ætti ekki að berjast við hann. Þorkell tók málið 

og sætti þá. Ástæður voru sæmd. 

 

Verk: Kjalnesingja saga. Hverjir: Kolfinnur og Búi. Ástæða: Báðir voru að tala við 

Ólöfu. Lýsing: Ágæt, á hólmi sem liggur suður í Leirvogsá. Drepinn: Nei, Kolfinnur 
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særðist á hendi. Aldur: Unglegar sögur 1300-1450. Kafli: 9. Vopn: Höfðu góðan skjöld 

og öll önnur vopn. Annað: Það var þá siður að kasta feldi undir fætur sér. Það voru lög 

þeirra að sá þeirra er af feldi hopaði skyldi leysa sig þrem mörkum silfurs. Sá þeirra var 

óvígur er fyrri lét sitt blóð á jörð. Sögð hólmgöngulög. Búi átti fyrr að höggva því á hann 

var skorað. Menn hlupu á milli (dómgæsla).  

 

Verk: Kormákssaga. Hverjir: Ásmundur víkingur og Ögmundur. Ástæða: Höfðu átt í 

bardaga áður. Lýsing: Lítil. Drepinn: Nei en Ásmundur missti fótinn. Aldur: Fornlegar 

sögur 1200 – 1280. Kafli: 1. Vopn: ekkert sagt. 

 

Verk: Kormákssaga. Hverjir: Kormákur og Bersi á Orrustuhólmi. Ástæða: Kormákur 

fannst Bersi hafa svikið sig vegna brotttöku Steingerðar. Lýsing: Besta lýsingin á 

hólmgöngulögum. Drepinn: Nei en Kormákur skeindist á fingri þannig að blóð kom á 

feldinn og tapaði bara af slysni. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli 10. Vopn: 

sverð og 3 skildir. Sverðið Sköfnungur og sverðið Hvítingi. Kormákur ætlaði fyrst að 

berjast með exi. Annað: Vildi fá hann í einvígi því það væri einfaldara. 

 

Verk: Kormákssaga. Hverjir: Steinar og Bersi. Ástæða: Steinar vildi fá til baka peninga 

Kormáks. Sæmd. Þeir keppa fyrst í sundi og Steinar gerir bragð til að Bersa gangi verr í 

göngunni. Lýsing: ágæt. Drepinn: Nei en þeir meiðast báðir. Aldur: Fornlegar sögur 

1200 – 1280. Kafli: 12. Vopn: 3 skildir hvor, targan Þórveigarnaut, sverðið hvítingur og 

sverðið Skrýmir. Annað: Bersi ætlar að halda áfram eftir að vera sár en “dómari” skerst í 

leikinn. 

 

Verk: Kormákssaga. Hverjir: Bersi og Þorkell. Ástæða: Þorkell vildi sækja fé 

Steingerðar eftir að hún skilur við Bersa. Lýsing: Ekki mikil. Drepinn: Já Þorkell. 

Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli: 14. Vopn: Sverð, 3 skildir. Annað: Þorkell 

mælti: "Það sverð er þú hefir Bersi er lengra en lög liggja til."  

 

Verk: Kormáksaga. Hverjir: Kormákur og Þorvarður. Ástæða: Þorvarður vill hefna níð 

og svívirðingar Kormáks. Lýsing: Lítil. Drepinn: Nei en Þorvarður slasast, brotin rif. 
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Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli 22. Vopn: sverð. Annað: Kormákur mælti: 

"Nú býð eg Þorvarði að nýju hólmgöngu ef hann telst hugar síns eigandi. Verði hann 

hvers manns níðingur ef hann kemur eigi." Blótanaut og galdrar.  

 

Verk: Kormákssaga. Hverjir: Kormákur og Þorvarður í annað sinn. Ástæða: Sama og 

áður. Illt á milli þeirra. Lýsing: Galdrar voru að verki sem gerðu sverð Kormáks bitlaust 

en hann hjó samt í öxl Þorvarðar þannig að hann varð óvígur. Blótnautið kom aftur. 

Drepinn: Nei en axlarbein brotnaði. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli. 23. 

Vopn: Sverð. Annað: Galdrar og naut.  

 

Ljósvetningasaga – 16. kafli. Vil eg það nú reyna hvort þetta er sannmæli eða eigi því að 

eg vil skora á þig til hólmgöngu að þú komir á þriggja nátta fresti í hólm þann er liggur 

hér í Öxará er menn hafa áður vanir verið á hólm að ganga og berjumst þar tveir svo sem 

forn lög liggja til. 

 

Verk: Reykdæla saga og Víga-Skútu. Hverjir: Eysteinn og Þorsteinn. Ástæða: Eysteinn 

vildi ekki borga Þorsteini fyrir léreft sem hann ætlaði að selja fyrir hann og í stað þess að 

kæra “frændur sína” skoraði Þorsteinn Eystein á hólm. Lýsing: Lítil en Þorsteinn varð 

meiri maður af þessu. Drepinn: Nei en Eysteinn varð haltur. Aldur: Fornlegar sögur 

1200 – 1280. Kafli: 1. Vopn: Ekkert talað um. Annað: Fékk 3 merkur silfurs. 

 

Verk: Reykdæla saga og Víga-Skútu. Hverjir: Þorsteinn og Þorkell. Ástæða: Þorkell 

gengur á hólm fyrir Hall en Þorsteinn var illur maður sem vildi eiga dóttur hans. Lýsing: 

Lítil. Drepinn: Já Þorsteinn var drepinn. Aldur: Fornlegar sögur 1200 – 1280. Kafli 19. 

Vopn: Sverð, Hallur átti sverðið Skefilsnaut og lét Þorkel fá. Haldnir skildir fyrir þá.  

 

Verk: Reykdæla saga og Víga-Skútu. Hverjir: Ófeigur og Þorsteinn kvígur. Ástæða: 

Engin í raun, þeir héldu báðir skjöldum fyrir Þorstein og Þorkel og vildu skemmta 

mönnum áfram. Lýsing: Lítil. Drepinn: Já Þorsteinn. Aldur:  Fornlegar sögur 1200 – 

1280. Kafli 19. Vopn: Ekki minnst á. Annað: Landhreinsun að þeir nafnar voru drepnir. 

Börðust til að skemmta almenningi. 
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Verk: Svarfdælasaga. Hverjir: Moldi og Þorsteinn. Ástæður: Moldi vildi fá dóttur jarls 

og Þorsteinn gengur á hólm fyrir hann. Lýsing: Tvær gerðir af lýsingu (2 mismunandi 

brot). Drepinn: Já Moldi. Aldur: Unglegar sögur 1300-1450. Kafli: 9. Vopn: Sverð og 3 

skildir. Annað: Feldur undir fótum beggja. Bannað að hopa. Níðingsnafn. Þrjár merkur 

silfurs.   

 

Verk: Vatnsdæla saga. Hverjir: Jökull og Finnbogi. Ástæða: Illindi. Varð aldrei að 

hólmgöngunni því Finnbogi mætti ekki vegna veðurs. Kafli 34. Annað: Níðstöngin.  

 

Verk: Víga-Glúms saga. Hverjir: Eyjólfur og Ásgautur. Ástæða: Eyjólfur gekk á hólm 

fyrir Þorstein en Ágautur vildi fá systur hans en hann neitaði honum. Lýsing: Mjög stutt. 

Fótur fór af Ásgauti berserki. Drepinn: Nei. Aldur: Fornlegar sögur 1200-1280. Kafli: 

4. Vopn: Sverð. Annað: Átti að fá konuna fyrir að keppa. Ákvað að halda á skildi sjálfur. 

Lögin lesin og 3 merkur silfurs. Neitaði fé og konu, gerði þetta vinsemdar vegna.  

 

Víglundarsaga - Ketill bóndi var hinn mesti bardagamaður. Hann hafði áttar fjórar og 

tuttugu hólmgöngur og hafði í öllum sigur. kafli 1 

Þorgrímur mælti: "Þá þykist eg sjá að þú gerir þetta í konungs trausti og sakir þess þá býð 

eg þér á hólm og berjumst við og eigi sá konuna er annan vinnur á hólmi."  Kafli 6 

 

Verk: Þórðar saga hreðu. Hverjir: Bárekur og Þórður hreða. Ástæða: Bárekur vildi 

dóttur Þórðar en hún vildi hann ekki. Hann hótaði að drepa þá er bæðu hennar. Þórður 

varð reiður og skoraði hann á hólm áttræður að aldri. Lýsing: Ágæt. Þórður dó eftir 

bardagann því Bárekur hafði eitur á sverðinu. Drepinn: Nei Bárekur særðist og leysti sig 

af hólmi. Aldur: Unglegar sögur 1300-1450. Kafli 2.Vopn: Hjálmur, báðir með sverð, 

hann hafði refil vafðan á handlegg sér og skjöld.  

 

Verk: Þórðar saga herðu. (Brot úr vatnshyrnu) Hverjir. Þórður yngri og Bárekur. 

Ástæða: Hefna föður síns og koma í veg fyrir að Bárekur tæki Sigríði systur hans. 
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Lýsing: Ágæt. Drepinn: já. Aldur: Unglegar sögur 1300-1450. Kafli: 2. Vopn: Ekki 

minnst á.  
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9.2 Listi yfir Íslendingasögur  

 

Áður en byrjað var á ritgerðinni lásum við eftirtaldar Íslendingasögur og skráðum niður 

allar hólmgöngur.   

 

Bandamanna saga  

Bárðar saga Snæfellsáss  

Bjarnar saga Hítdælakappa  

Brennu-Njáls saga 

Droplaugarsona saga  

Egils saga  

Eiríks saga rauða  

Eyrbyggja saga  

Finnboga saga ramma  

Fljótsdæla saga  

Flóamanna saga  

Fóstbræðra saga  

Færeyinga saga  

Grettis saga  

Gísla saga Súrssonar  

Grænlendinga saga  

Grænlendinga þáttur  

Gull-Þóris saga  

Gunnars saga Keldugnúpsfífls  

Gunnlaugs saga ormstungu  

Hallfreðar saga vandræðaskálds (eftir Möðruvallabók)  

Hallfreðar saga vandræðaskálds (úr Ólafs sögu Tryggvasonar hinni mestu)  

Harðar saga og Hólmverja  

Hávarðar saga Ísfirðings  

Heiðarvíga saga  
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Hrafnkels saga Freysgoða  

Hrana saga hrings  

Hænsna-Þóris saga  

Kjalnesinga saga  

Kormáks saga  

Króka-Refs saga  

Laxdæla saga  

Ljósvetninga saga  

Reykdæla saga og Víga-Skútu  

Svarfdæla saga  

Valla-Ljóts saga  

Vatnsdæla saga  

Víga-Glúms saga  

Víglundar saga  

Vopnfirðinga saga  

Þorsteins saga hvíta  

Þorsteins saga Síðu-Hallssonar  

Þórðar saga hreðu  
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9.3 Listi yfir Fornaldarsögur Norðurlanda 

 

Auk Íslendingasagnanna lásum við Fornaldarsögur Norðurlandanna og hólmgöngur 

þeirra bornar við hólmgöngur Íslendingasagnanna. Hér á eftir kemur listi yfir 

Fornaldarsögur Norðurlanda. 

 

Af Upplendinga konungum  

Áns saga bogsveigis  

Ásmundar saga kappabana  

Bósa saga ok Herrauðs  

Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana  

Frá Fornjóti ok hans ættmönnum  

Friðþjófs saga ins frækna  

Gautreks saga  

Gríms saga loðinkinna  

Göngu-Hrólfs saga  

Hálfdanar saga Brönufóstra  

Hálfdanar saga Eysteinssonar  

Hálfs saga og Hálfsrekka  

Helga þáttr Þórissonar  

Hervarar saga og Heiðreks  

Hjálmþés saga ok Ölvis  

Hrólfs saga Gautrekssonar  

Hrólfs saga kraka ok kappa hans  

Hrómundar saga Gripssonar  

Illuga saga Gríðarfóstra  

Ketils saga hængs  

Norna-Gests þáttur  

Ragnars saga loðbrókar  

Sturlaugs saga starfsama  

Sögubrot af nokkrum fornkonungum í Dana ok Svíaveldi  



 

 xiii

Sörla saga sterka  

Sörla þáttur eða Héðins saga ok Högna  

Tóka þáttur Tókasonar  

Völsunga saga  

Yngvars saga víðförla  

Þáttur af Ragnars sonum  

Þorsteins saga Víkingssonar  

Þorsteins þáttr bæjarmagns  

Örvar-Odds saga 


