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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um gerð handrits að ferðamannahandbók um Ísland fyrir eistneska 

lesendur. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir uppbyggingu efnis í bókinni en þar er ofið 

saman í eina heild staðreyndum um land og þjóð, sögum, sögnum og þjóðsögum. Á 

þennan hátt er leitast við að gera efnið áhugaverðara og bókin nýtist þannig einnig þeim 

sem hafa af einhverjum ástæðum ekki möguleika á því að ferðast til landsins en vilja 

kynna sér staðhætti og menningu Íslands.  

Ritgerðinni er skipt í þrennt. Upphaf hennar er greinagerð, þar sem fjallað er um 

markmið, uppbyggingu bókarinnar, einnig vinnu, vangaveltur og vandamál við 

samsetningu efnisins. Í töflu 1 er greint frá kostum og göllum verkefnisins, þar sem 

styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri eru sett undir smásjána. Þar á eftir kemur kafli 

um Austur-Skaftafellssýslu sem tekinn er sem dæmi um það hvernig samsetningu efnis er 

háttað. 

Að lokum er handrit að bók á eistnesku sem vonandi á eftir að vekja áhuga 

Eistlendinga á því að lesa meira og kynnast Íslandi enn betur. 

Landmælingar Íslands og Ferðakort ehf. gáfu leyfi fyrir notkun 

höfundarréttarvarinna korta sem birt eru í bókinni. 

Allar ljósmyndir í bókinni eru teknar af höfundi.  
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I. Inngangur 

Gamall gráhærður maður sat alltaf á morgnana við gluggann og heilsaði fyrstu 

morgunsólargeislunum sem renndu sér yfir sjávaröldurnar. Þessi gamli maður, sem fyrir 

60 árum hafði verið ljóshærður 12 ára strákur, Júlli í Hofinu, og lært sjálfur ensku hjá 

Bretunum í herstöðinni, fór með heillöng kvæði utanað og sagði mér margar sögur. Hann 

bjó í þriðja húsi frá Garðskagavita og kallaði mig Gullu. Honum gleymi ég aldrei. 

 Ég kom til Íslands á Jónsmessu árið 2002 og beint inn í grillveislu í Hofinu. Þarna 

var margt fólk og mikið talað. Þá hlustaði ég á hrynjandann og skildi fátt, skilningurinn 

kom seinna. Hann kom með kalda vatninu, eins og einn góður kennari minn hafði lofað 

mér. Áhuga á sögum og sögnum um staði og fólk á Íslandi fékk ég um leið og ég kynntist 

Íslendingum sumarið 2002. Það var áður en ég fór í mína fyrstu hringferð um landið, 

sumarið 2004, og sá allar frábæru náttúrumyndirnar. Það bjó margt í þokunni og ég fann 

ómótstæðilega hvöt til þess að fara og kynnast þessu enn betur. Samhliða íslenskunámi 

fyrir erlenda stúdenta við Háskóla Íslands hóf ég nám við Ferðamálaskóla Íslands árið 

2005 og lauk því í apríl 2006. Í skólanum, þar sem menn þekktu nöfn á fjallstindum og 

klettum um leið og þeir sáu myndbrot, skildi ég hvað ég hafði verið blind og langbest er 

að lýsa uppgötvun minni með orðum gríska heimspekingsins Sókratesar: „Ég veit það eitt 

að ég veit ekki neitt.“ Í Ferðamálaskóla Íslands fékk ég byr undir vængi um það hvað ég 

gæti gert við þá þekkingu og upplýsingar sem ég bjó nú þegar yfir. Mig langaði mjög 

mikið til þess að miðla þekkingu minni til annarra.  

 Árið 2007 útskrifaðist ég frá Háskóla Íslands með B.A.-próf í íslensku fyrir 

erlenda stúdenta sem var lykillinn að því að geta skilið sögur og sagnir frá fólki í mæltu 

og rituðu máli. Við val á lokaverkefni mínu tók ég ákvörðun um það að þýða úrval  

þjóðsagna úr safni Jóns Árnasonar
1
 og valdi sögur sem höfðu heillað mig lengi. Ég var 

með aðgang að „fjársjóði“ og löngun til þess að miðla af honum en fannst mig skorta 

verkfæri – frekari þekkingu - til þess að koma hugmyndum mínum á framfæri. Augu mín 

staðnæmdust við nám í hagnýtri menningarmiðlun, sem er kennt á mastersstigi við 

Háskóla Íslands og ég sótti um. Þangað leitar klárinn sem hann er kvaldastur sagði einn 

meðmælandi minn og glotti. Gamli kennarinn vissi betur og ég lærði mikið í þessu námi.  

Þegar kom að því að velja efni í lokaverkefnið, var það ekki mikill vandi.  

                                                 
1
 Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I - V. 1958-1966. 
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1. Markmið  

Markmið miðlunarverkefnisins er útgáfa ferðamannahandbókar fyrir eistneska lesendur 

sem væntanlegra Íslandsgesta. Bókinni er ætlað að fræða lesendur um sögu lands og 

þjóðar, kynna framúrskarandi einstaklinga, merkisstaði og einstæðar náttúruminjar. Hún 

veitir innsýn í örlög Íslendinga á liðnum öldum.  

Árið 2010 var gerð könnun fyrir Ferðamálastofu Íslands á meðal erlendra 

ferðamanna sem sýndi að flestir ferðamenn kjósa að ferðast til Íslands á eigin vegum
2
 og 

Eistlendingar eru þar engin undantekning. Samt sem áður geta sagan og sögur, sagnir og 

þjóðsögur í bókinni gert hana áhugaverða einnig fyrir lesendur sem hafa af einhverjum 

ástæðum ekki möguleika á því að ferðast til landsins en vilja kynna sér menningu Íslands. 

 

2. Uppbygging bókarinnar 

Bókin er byggð upp sem ferðalýsing með tveimur þungamiðjum: Reykjavík og Akureyri. 

Annars vegar er haldið um landið rangsælis, þar sem ferðalagið hefst á 

Keflavíkurflugvelli og heldur áfram um Reykjanes, Stór-Reykjavíkursvæðið, yfir 

Hellisheiði um alla Suðurströndina og þræðir Austfirðina til höfuðstaðar Norðurlands; 

Akureyrar. Hins vegar er ferðast réttsælis frá Reykjavík um Vesturland, Snæfellsnes, 

Dali, og um Vestfirðina sem og alla króka og skaga til Akureyrar hinum megin. Þessi 

frásagnarmáti varð fyrir valinu til þess að sleppa lesendum við þreytandi upptalningar og 

sífellda leit á milli blaðsíðna. 

Yfirleitt heldur frásögnin sig við þjóðveginn en allir útúrdúrar, eins og til dæmis 

Sandgerði - Garður – Hafnir – Krýsuvík - Kleifarvatn; Gullni Hringurinn; Reykholt – 

Húsafell - Deildartunguhver o.s.frv., birtast í sérköflum sem er skotið inn í 

heildarfrásögnina. Einnig koma þjóðsögur og lengri sögukaflar inn á milli þar sem við á. 

Til dæmis er þjóðsagan „Gunnuhver“ kynnt á Reykjanesi og „Snorri á Húsafelli og 

sendingin“ í kafla þar sem Húsafelli eru gerð skil. Varðandi einstaka sögukafla ákvað ég 

að tengja saman staði og sögu: Til dæmis Tyrkjaránið við kafla um Vestmannaeyjar, þar 

sem flestum var rænt frá Vestmannaeyjum, og Kristnitökukafla við Ljósavatn og Þorgeir 

Þorkelsson Ljósvetningagoða.  

                                                 
2
 Ferðamálastofa. 2011, 3. mars:13-14. Starfsemi→Fréttir→Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum komin 

út→Lesa frétt. 
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Samt sem áður eru sögulegir atburðir nefndir á mörgum stöðum þar sem þeir 

gerast og dregið fram hvernig sögustaðir og persónur tengjast innbyrðis. Sem dæmi má 

nefna að Jón Sigurðsson forseti kemur víða við sögu. Fæðingardagur hans varð fyrir 

valinu sem Þjóðhátíðardagur Íslendinga þegar Ísland öðlaðist sjálfstæði og Háskóli 

Íslands var stofnaður á 100 ára afmælisdegi þessa leiðtoga sjálfstæðisbaráttunnar. Í 

bókinni er fyrst og fremst gerð grein fyrir því hver Jón Sigurðsson var, hlutverki hans í 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og framhaldi hennar í sögulegu samhengi. Þar sem stofnun 

Háskóla Íslands tengist Jóni Sigurðssyni, er einnig gerð grein fyrir sögu Háskólans sem 

hóf starfsemi sína þann 17. júní 1911 í byggingu Alþingis og flutti á núverandi 

háskólasvæði á fjórða áratug 20. aldar. Í þessu samhengi er einnig kynntur arkitekt 

aðalbyggingar Háskóla Íslands, Guðjón Samúelsson. Þá er horft til styttunnar Sæmundur 

á selnum fyrir framan aðalbyggingu Háskólans og myndhöggvaranum, Ásmundi 

Sveinssyni, eru gerð skil sem og þjóðsögunni Sæmundur fróði fær Odda sem varð 

listamanninum innblástur að verkinu. 

 

3. Fá heimamenn að segja sögur 

Bandaríski mannfræðingurinn Edward Sapir (1884-1939) sagði eitt sinn: „Fortíðin hefur 

því aðeins menningargildi, að hún sé enn nútíð eða geti orðið framtíð.“
3
 Ætlun mín er að 

opna augu lesenda og vekja áhuga hjá þeim á því að sækja Ísland heim, hitta ef til vill 

heimamenn og fá nánari lýsingar á staðháttum sem gætu vakið athygli ferðamanna á fleiri 

stöðum á landinu. Vitneskja kallar yfirleitt á meiri vitneskju. Til þess að fá að vita, þá 

þarf að kunna að spyrja. Ég hef upplifað það mörgum sinnum á Íslandi að áhugi á 

heimkynnum fólks opnar aðgang að fleiri spennandi upplýsingum og sögum sem ekki er 

alltaf hægt að finna í fræðibókum. Það er dýrmætt að geta fengið frásögnina beint frá 

heimamönnum og það gerir ferðalagið athyglisverðara og minnisstæðara. Víst er það að 

maður er manns gaman og góð saga er gulls ígildi og það að hlusta á heimamenn segja 

vel frá þeirri landareign eða sveit sem hjarta þeirra stendur næst, gefur ferðamanninum 

allt aðra og dýpri upplifun en ella.  

Vinafólk mitt, sem kom í heimsókn til Íslands, gisti á Hala í Suðursveit og hitti 

Þorbjörgu Arnórsdóttur, forstöðukonu Þórbergsseturs. Hún útskýrði það fyrir þeim meðal 

                                                 
3
 Steblin-Kamenskij, M.I. 1981:9. 
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annars hvað nafnið Hali þýðir og það þurfti ekki meira. Staðurinn festist í minni og hjarta 

þeirra. Þau voru ekki alveg viss: Skógarfoss, Seljalandsfoss, eða einhvers konar foss, en 

Hali var á hreinu, enda má þakka heimafólkinu á Hala fyrir það. 

 

4. Heimildir og vinna við efnið. 

Verkefnið, að miðla sögu og menningu Íslands á eistnesku, var þríþætt: Fyrst gerði ég 

rannsókn, þar sem ég leitaði meðal annars að staðreyndum, sögum og frásögnum um 

atburði, sögufræga staði og menn á Íslandi. Því næst þýddi ég það efni sem ég hafði valið 

á eistnesku og loks brúaði ég bilið með minni eigin frásögn til þess að gera textann vel 

skiljanlegan.  

Meginheimildir, eða beinagrind, eru nokkrar alfræðibækur um Ísland svo sem 

Landið þitt Ísland
4
, Íslandshandbókin

5
 og síðast en ekki síst Vegahandbókin,

6
 útgefin árið 

2010. Til hliðsjónar um uppbyggingu efnis hafði ég ferðahandbækurnar Á ferð um Ísland
7
 

og Lonely Planet Iceland (2010 útgáfu)
8
 ásamt staðbundnum upplýsingabókum eins og 

Kompás 2010
9
 um Austurland og Vestfirðir sumarið 2010

10
. Fyrir söguleg innskot notaði 

ég aðallega bók Gunnars Karlssonar, Íslandssaga í stuttu máli,
11

 og aflaði mér upplýsinga 

auk þess í staðbundnum sögubókum, eins og til dæmis Saga Hafnar í Hornafirði.
12

  

Til viðbótar var býsna áhugavert og upplífgandi að lesa frásagnir erlendra 

ferðamanna um Íslandsferðir í gegnum tíðina. Ég ákvað einnig að nota sumar þeirra til 

þess að lýsa meðal annars áhugaverðum persónum og húsakosti. Ég valdi til dæmis 

frásögn hinnar austurrísku Idu Pfeiffer um Þuríði formann, sem Ida kallaði „merkilegasta 

forngripinn á Íslandi,“
 
en Þuríður Einarsdóttir (1777-1863) fylgdi Idu frá Hafnarfirði til 

Reykjavíkur árið 1845: 

Hún var komin langt yfir sjötugt, enda þótt hún sýndist vera naumlega fimmtug. 

[...] Hún var í karlmannsfötum, og hún var til í að taka að sér erfiðustu störf, svo 

sem að stýra báti með sama dugnaði og kunnáttu og vanur fiskimaður og fara að 

                                                 
4
 Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson. 1980-1984. 1.-5. bindi.  

5
 Íslandshandbókin. 1989. 

6
 Steindór Steindórsson frá Hlöðum 2010. 

7
 Á ferð um Ísland. 2010.  

8
 Parnell, Fran, Presser, Brandon. 2010.  

9
 Kompás. 2010, 9. árgangur. 

10
 Vestfirðir. Sumarið 2010. 

11
 Gunnar Karlsson. 2000. 

12
 Arnþór Gunnarsson. 1997 og 2000. 
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öllu betur að en nokkur karlmaður. Og henni var betur treystandi en þeim, því að 

hún lagðist ekki eins náið á hugi við brennivínsflöskuna eins og venja er til meðal 

landa hennar.
13

  

 

Ég var tíður gestur á bókasöfnum, þar sem ég fann ýmsar bækur sem mér sýndist hafa að 

geyma ýmiss konar fróðleik, las þær og valdi textana til þess að vinna með. Einnig fékk 

ég ágætar upplýsingar og ábendingar frá ýmsu fólki  og horfði á heimildamyndir og þætti 

um Ísland, aðallega Stiklur
14

 Ómars Ragnarssonar. Veraldarvefurinn reyndist einnig 

gagnlegur, þar sem heimasíður, meðal annars bæjar- og sveitarfélaga, hafa breyst til 

batnaðar. Oftast má finna góðar, hnitmiðaðar upplýsingar og jafnvel einnig á öðrum 

tungumálum en ekki einungis á fyrstu síðunni eins og tíðkaðist áður. Sérstaklega vil ég 

nefna vefsíðuna Sagnagrunnur
15

 sem veitti mér mjög góðan stuðning og hjálp til þess að 

finna staðbundnar þjóðsögur og sagnir. Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands, mun vera ábyrgur fyrir þessari ágætu síðu. 

Með vaxandi ferðamannastraumi til landsins hafa margir staðir gefið út sínar eigin 

upplýsingabækur og fann ég oft góðar samantektir í þeim. Einnig notaði ég sérefni, sem 

söfn og setur selja á staðnum, svo sem Smárit Byggðasafns Skagfirðinga VIII. 

Glaumbær: Kirkja og staður.
16

 

Sem áður segir byggist ritið nær eingöngu á rituðum heimildum, en samt sem áður 

er textinn ekki bein þýðing, heldur frásögn, blönduð minni eigin upplifun af staðnum. Ég 

forðaðist yfirleitt að skrifa um staði sem ég hefði ekki séð. Leiðir sem ég skrifa um hef ég 

farið sjálf með fáeinum undantekningum og þá leitaði ég frekari heimilda hjá fólki sem 

þekkti til og í bókum. Til dæmis hef ég ekki ferðast yfir Sprengisand. Þrátt fyrir það 

fannst mér nauðsynlegt að gera þessari gömlu leið skil og til þess að afla mér upplýsinga, 

talaði ég við kunningja sem hafa farið leiðina og notaði til hliðsjónar 

Hálendishandbókina
17

 og ferðabókina Á fjöllum.
18

  

Í nokkrum tilvikum notaði ég munnlegar frásagnir. Til dæmis sagði Júlli í Hofinu 

mér sögu um skáta sem skrifuðu orðið „Sæfarar“ á fjallshlíð við Vífilsfell árið 1949 til 

                                                 
13

 Glöggt er gests augað. 1946:153. 
14

 Ómar Ragnarsson. 1987-2008. 
15

 Sagnagrunnur. 2009. 
16

 Sigríður Sigurðardóttir. 2008.  
17

 Páll Ásgeir Ásgeirsson. 2001. 
18

 Jón G. Snæland. 2008. 
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þess að vekja athygli á því hversu viðkvæm íslensk náttúra er. Ég ákvað að nota söguna. 

Ég fann engar ritaðar heimildir sem studdu hana, en sagan er að mínu mati mjög 

áhugaverð enda er ennþá hægt að benda á orðið á fjallshlíðinni. 

 Ekki má gleyma óteljandi spurningum ferðalanga sem ég hef tekið á móti hér á 

landi. Í bókinni er leitað svara við þeim áhugaverðu spurningum, eins og þeim til dæmis; 

hvers vegna vatnið sé svona á litinn í Goðafossi og úr hvaða efni jökulinn sé gerður.  

 

5. Þýðingin 

Allar þjóðsögur sem ég vitna í, eru þýddar á eistnesku, flestar styttar eða endursagðar. Til 

þess að hægt væri að taka afstöðu til þess hvernig frásögnin kæmi sem best út, þurfti að 

ákveða hvað gera skyldi gagnvart lesanda á öðru tungumáli og heitum í bókinni. Sjálfsagt 

er þörf á því að útskýra heiti eins og goði, Lögberg, Sturlungar en einnig burstabær og 

bjargúlpa, til dæmis. Ég leysti vandamálin ýmist með lýsandi orðum, með skýringu innan 

textans eða lýsingum neðanmáls.  

Ég þurfti meðal annars að taka afstöðu til þess hvernig fara skuli með staðanöfn, 

örnefni og eiginnöfn. Hvort þau skuli vera þýdd, aðlöguð eða þeim haldið óbreyttum. 

Sem dæmi má nefna að Jökulsá sem er býsna algengt staðarnafn. Átti að þýða það sem 

Liustikujõgi (full þýðing), Jökulsá jõgi (jõgi = ´á` á eistnesku), eða Jööklijõgi (aðlögun 

Jöökel = ´Jökull` á eistnesku) eins og eistneskur þýðandi, Hendrik Sepamaa, hefur gert í 

Sjálfstæðu fólki
19

 Halldórs Laxness? Ég ákvað að halda öllum staðanöfnum og heitum 

óbreyttum sökum þess að þýðingar á heitum geta verið villandi. Hins vegar hef ég 

þýðingar á samheitum eins og greint var frá í öðru dæmi, sem sagt Jökulsá jõgi og oft 

bæti ég við, þar sem mér finnst það eiga við, eistneskri þýðingu-merkingu staðanafna. 

Einnig eru til dæmis íslenskar þjóðsögur svo staðbundnar að einungis er hægt að skilja 

þær svo vel sé þegar á staðinn er komið. Af þessum sökum væri það ekki góð lausn að 

reyna að þýða öll staðanöfn. Hafa skal einnig í huga að fólk sem hefur lesið sögurnar 

getur komið til staðarins og séð þar allt eins og það stendur í sögunum. Hvað viðkemur 

viðurnefnum, svo sem Sæmundur fróði og Guðmundur góði, þá fór ég eftir eistneskum 

málvenjum, þar sem viðurnefni eru yfirleitt fremst (sbr. eist. Kaval-Ants, ísl. slungni 

                                                 
19

 Halldór Laxness. 1960.  
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Ants
20

) og einnig fannst mér rétt að þýða viðurnefni, dæmi: Tark Sæmundur (Fróði 

Sæmundur) og Hea Guðmundur (Góði Guðmundur). 

 

6. Vangaveltur 

Ég hef ferðast töluvert um Ísland undanfarin ár með miðlunarverkefnið í huga og tekið 

margar myndir sem ég hyggst setja á milli textanna. Ljósmyndunum eru ætlað að styðja 

textann. Vitanlega réði smekkur minn valinu á stöðum og persónum sem ég fjalla um og 

ég hefði getað sett efnið saman á ótal aðra vegu en ég hef gert. Ég velti mjög fyrir mér 

hvernig ég gæti sett efnið saman þannig að fólk hefði gagn og gaman af að lesa það. Sú 

leið sem ég valdi tekur auðvitað mið af því sem mér þykir áhugavert og skemmtilegt. Þar 

sem heimildaleit sleppir og sjálf frásögnin tekur við, skiptir ást og virðing á landinu 

miklu máli og löngun til þess að miðla sögunni. Ég hef verið svo lánsöm að kynnast 

mörgum skemmtilegum og sérstökum persónum á Íslandi sem hafa sögur að segja og 

vilja deila þekkingu sinni á landinu. Þeim er ég afar þakklát.  

 

7. Vandamál 

Það var fyrst og fremst erfitt að velja og hafna, því úr nægu efni var að moða. Þar sem 

ætlun mín var og er sú að gefa þetta unna efni út sem ferðamannahandbók, þá setti ég 

takmörk hvað varðar fjölda blaðsíðna og miðaði við 250 blaðsíður að hámarki. Ég hefði 

auðveldlega getað fyllt þessar 250 síður með umfjöllun um einungis eitt svæði á Íslandi. 

Mér var því ærinn vandi á höndum að koma öllu því að sem ég vildi og þarna átti því vel 

við íslenska máltækið: Sá á kvölina, sem á völina! 

Oft komu fram villandi upplýsingar sem töfðu fyrir. Til dæmis stendur í 

upplýsingum um Skriðuklaustur í bókinni Landið þitt Ísland árið 1983; „[á]rið 1930 

settist Gunnar Gunnarsson rithöfundur [...] að á Skriðuklaustri er hann hafði keypt og bjó 

þar í nokkur ár. Reisti hann þar sérkennilegt og vandað stórhýsi sem þýskur arkitekt, 

Hüger, hafði teiknað, sá sami og teiknaði Arnarhreiður Hitlers.“
21

 Þá skrifar höfundur 

bókarinnar Lykillinn að Íslandi Einar Hreinsson árið 1997 um Skriðuklaustur eftirfarandi: 

„Árið 1939 keypti Gunnar Gunnarsson rithöfundur Skriðuklaustur og bjó þar um 

                                                 
20

 Þjóðsögur frá Eistlandi. 1973:66. 
21

 Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson. 1983:126. 
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nokkurra ára skeið. Lét hann reisa þar íbúðarhús. Það var hannað af þýska arkitektinum 

Gunther Schween sem einkum er frægur fyrir að hafa hannað Arnarhreiðrið, sumarbústað 

Adolfs Hitlers.“
22

 Um sömu byggingu má lesa á heimasíðu Skriðuklausturs: „Gunnar 

Gunnarsson skáld kaupir Skriðuklaustur síðla árs 1938 af Sigmari G. Þormar og Sigríði 

Halldórsdóttur. Gunnar fékk þýskan arkitekt og góðvin sinn, Fritz Höger, til þess að 

teikna fyrir sig glæsilegt hús í bæheimskum stíl með um 315 fermetra grunnfleti, tvær 

hæðir og ris.“
23

 Ég gerði mitt besta til þess að hafa upp á réttum upplýsingum og valdi 

yfirleitt nýjustu upplýsingarnar. Í ofangreindu tilfelli Skriðuklausturs notaði ég 

upplýsingar sem voru á heimasíðu þess og einnig í tveimur bæklingum frá árinu 2009 

sem byggja að mestu á rannsóknum og skrifum Sveins Skorra Höskuldssonar prófessors
24

 

og Helga Hallgrímssonar fræðimanns.
25

 

 

8. Íslensk menning sem aðdráttarafl 

„Landslag yrði lítils virði, ef það héti ekki neitt.“ segir skáldið Tómas Guðmundsson í 

kvæði sínu „Fjallganga“.
26

 Erlendir ferðamenn myndu örugglega ekki vera alveg 

sammála þessu um landslag á Íslandi og ef til vill snúa þessu við: Nöfnin yrðu lítils virði, 

ef ekkert væri landslagið. Samt sem áður sýnir ferðamannakönnun að áhugi á sögum, 

sögnum og fólki á Íslandi fer vaxandi. Könnun á meðal erlendra ferðamanna, sumarið 

2010, sem var unnin fyrir Ferðamálastofu Íslands, sýnir að íslensk menning eða saga er í 

öðru sæti (32%) á eftir íslenskri náttúru (82%) sem erlendir ferðamenn sækja eftir á 

Íslandi. Sama rannsókn sýnir að flestir erlendir ferðamenn á Íslandi ferðast á eigin 

vegum, 79% að vetri til og 78% að sumri.
27

  

„Þegar Íslandi var lýst í máli og myndum undir lok 19. aldar var algengast að gera það 

svo: Í ægifögru landi frosts og funa búa náttúrubörn sem eru hvort tveggja í senn, 

frumstæð og menningarleg. Síðan hefur margt breyst.“
28

, skrifar Sumarliði Ísleifsson 

sagnfræðingur í bók sinni Ísland framandi land. Ísland hefur öldum saman verið 

                                                 
22

 Einar Hreinsson. 1997:90. 
23

 Skriduklaustur.is. 2011, 14. mars. Gunnarshús. 
24

 Gunnar Gunnarsson 2009. 
25

 Skriðuklaustur í Fljótsdal. 2009. 
26

 Skólaljóð. [án árs]:228. 
27

 Ferðamálastofa. 2011, 3. mars:13-14. Starfsemi→Fréttir→Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum komin 

út→Lesa frétt. 
28

 Sumarliði Ísleifsson. 1996:213. 
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áhugaverður áfangastaður en baráttan um ferðamenn er hörð um allan heim. Á 

undanförnum árum hefur verið talað mikið um menningartengda ferðaþjónustu á Íslandi. 

Árið 2001 gaf Samgönguráðuneytið út skýrslu um menningartengda ferðaþjónustu, þar 

sem meðal annars var sett fram sú skoðun að „[á] sama hátt og ferðamenn dragast að 

sérkennilegri og óvenjulegri náttúru landsins, geta þeir laðast að sérkennilegri og 

óvenjulegri menningu þjóðarinnar.“
29

 Gott og vel, en varla væri hægt að tala um vaxandi 

áhuga á menningu og sögu Íslands ef hér væri ekkert eftir til þess að sýna eða kynna. Það 

var ekki fyrr en í lok 19. aldar að menn gerðu sér grein fyrir því að það þyrfti að bjarga 

íslenskum þjóðminjum og varðveita þær hér á landi. Þær höfðu fram að þeim tíma farið 

óhindrað til annarra landa í verulegum mæli. 

 

9. Landsins ævarandi eign og altaristafla sem var ekki í tísku. 

Á árunum 1860 og 1861 blés upp úr holti fornaldarkuml í Baldursheimi í Mývatnssveit. Í 

tilefni þess skrifaði Sigurður Guðmundsson listmálari hugvekju sína til Íslendinga um 

nauðsyn þess að stofna þjóðlegt forngripasafn og birti í blaðinu Þjóðólfi 24. apríl 1862.
30

 

Hugmynd hans leiddi til stofnunar Þjóðminjasafns Íslands árið 1863 og haugféð frá 

Baldursheimi varð hið fyrsta er safninu barst enda var það „[...]gjöf frá Jóni bónda 

Illugasyni í því skyni að með því yrði „byrjað að stofna íslenskt forngripasafn í Reykjavík 

sem sé landsins ævarandi eign.““
31

 Þrátt fyrir það héldu verðmæt íslensk listaverk áfram 

að hverfa úr landi, oft gefin þeim sem vildu eða nánast ókeypis eins og gamla 

altaristaflan, kvöldmáltíðarmynd, sem hagleiksmaðurinn, Ófeigur Jónsson bóndi á 

Heiðarbæ hafði málað á rekaviðarbút árið 1834. Þessa altaristöflu keypti árið 1899 ensk 

ferðakona, Mary Disney Leith, fyrir 10 krónur. Taflan var seld vegna þess að 

sóknarbörnum Þingvallakirkju þótti mynd Ófeigs of frumstæð og gróf og í stað þess var 

keypt á 300 krónur ný altaristafla frá danska málaranum Niels Anker Lund (1840-1922) 

sem þá var í tísku á Ísland. Gamla altaristaflan kom í leitirnar og var fengin til baka árið 

1974.
32

 Eitt er ljóst, að það er ekki sjálfgefið að gera sér allt í einu grein fyrir 

                                                 
29

 Tómas Ingi Olrich. 2001:18. 
30

 Kristján Eldjárn. 1994:ix. 
31

 Sama heimild:1. 
32

 Magnús Magnússon. 1987:107-108. 
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menningarverðmætum í kringum sig og byrja að laga og varðveita þau. Það þarf að læra 

að eiga menningararf.  

 

10. Söfn, setur, sögustaðir og áhugaverðar sýningar fyrir ferðamenn  

Erfitt getur verið að átta sig á að „[...] moldarkofarnir sem fólk þakkaði guði sínum fyrir 

að sleppa út úr væru menningarverðmæti sem átti að leggja peninga í að varðveita – 

peninga sem væru þá ekki notaðir til að byggja mannsæmandi félagslegt húsnæði [...].“
33

 

Sömuleiðis er ekki ennþá hægt að fá tilfinningalega upplifun af braggalífinu eða benda 

áhugasömum gestum á slík dæmi sökum þess að „[í] kringum 1950 hefði enginn heilvita 

maður fallist á að braggar væru mikilvægur menningararfur sem þyrfti að vernda.“
34

 En 

sögueyjan rís úr sjó og söfnum, setrum, sýningum og sérmerktum sögustöðum hefur á 

síðustu áratugum fjölgað eins og sveppum eftir rigningu. Árið 2003 var birt skýrsla 

Menntamálaráðuneytisins, sem safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga Sigríður 

Sigurðardóttir tók saman, um þau 80 söfn og aðra staði sem þá buðu upp á sýningar á 

Íslandi.
35

 Árið 2010 var gefin út Safnabókin 2010 um söfn, setur, sýningar, höfuðkirkjur 

og þjóðgarða, þar sem einungis söfn og sýningar eru samtals 218.
36

 

 Samspil staðreynda og sagna liggur til grundvallar handritinu sem ég hyggst gefa 

út sem ferðamannahandbók um Ísland. Varðveisla og merking sögulegra staða og opnun 

safna, setra og sýninga gerir mér kleift að blása lífi í prentað mál og benda á alla þá staði 

sem ferðamenn geta ekki einungis lesið um heldur einnig heimsótt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Valdimar Tr. Hafstein. 2006:315. 
34

 Sama heimild:315-316. 
35

 Sigríður Sigurðardóttir. 2003:34-43. 
36

 Safnabókin 2010:131-139. 
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11. Kostir og gallar verkefnisins  

Hér fyrir neðan eru styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri verkefnisins greindar í 

svokallaðri SVÓT – greiningu, þar sem hægt er að sjá kosti og galla verkefnisins.  

 

Tafla 1: Styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri í verkefninu 

 

Styrkleikar 

1.1. Tungumál og lesendur 

• Sambærileg bók er ekki til á eistnesku 

• Efnið er á móðurmáli lesenda 

 

1.2. Miðillinn 

• Bókin er samofin heild staðreynda og 

sagna  

 

1.3. Höfundur og lesandinn 

• Sögur og sagnir gera bókina 

áhugaverða, jafnvel fyrir þá sem geta 

ekki ferðast til Íslands 

• Höfundur hefur séð og upplifað staði 

sem hann skrifar um 

• Þekking höfundar á landinu  

 

Veikleikar 

1.1. Tungumál og lesendur 
• Á veraldarvefnum er hægt að finna margt 

um Ísland á eistnesku 

• Lesendahópur er ekki mjög stór 

(Eistlendingar eru um 1 300 000) 

 

1.2. Miðillinn 

• Á veraldarvefnum er hægt að finna margar 

upplýsingar um Ísland 

• Blaðsíðnafjöldi takmarkar efnisval 

 

1.3. Höfundur og lesandinn 

• Huglæg nálgun - val höfundarins er ekki 

endilega í samræmi við væntingar lesenda 

 

 

Ógnir 

1.1. Tungumál og lesendur 

• Aragrúi af efni er til á ensku 

• Lonely Planet Iceland 2010 er 

velheppnuð bók á ensku 

 

1.2. Miðillinn 

• Veraldarvefur 

• Kostnaður við útgáfu bókarinnar 

• Óvissa um útgefanda 

 

1.3. Höfundur og lesandinn 

• Ennþá er of dýrt að ferðast til Íslands 

• Töluverður kostnaður fylgir því að 

ferðast á Íslandi 

  

 

Tækifæri 

1.1. Tungumál og lesendur 

• Upplýsingar aðgengilegar fyrir þá sem 

kunna ekki ensku 

 

1.2. Miðillinn 

• Fólk sem er ekki með veraldarvefinn getur 

nálgast bókina 

• Auðveldara og þægilegra er að lesa bókina 

heldur en að leita allra upplýsinga á 

veraldarvefnum 

 

1.3. Höfundur og lesandinn 

• Vekur áhuga á Íslandi 

• Fær ferðamenn til þess að sækja heim nýja 

staði á Íslandi  

• Dregur úr álagi á hefðbundna ferðastaði 

• Gerir fólki kleift að kynnast áður 

óþekktum stöðum betur 
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Hér í framhaldinu er gerð nánari grein fyrir meginatriðum í þessari töflu. 

 

1.1. Tungumál og lesendur  

Um Ísland er margt að finna á veraldarvefnum og margt er skrifað í bókum á mismunandi 

tungumálum, meðal annars á eistnesku. Þrátt fyrir það að eistneskir þýðendur hafi lyft 

grettistaki í gegnum tíðina og gert eistneskum lesendum kleift að nálgast sígildar 

íslenskar bókmenntir, eins og til dæmis Brennu-Njáls sögu, Grettissögu, Eiríks sögu 

rauða og Grænlendinga sögu, á móðurmáli sínu, þá er úrvalið ennþá ekki mikið. Þær 

íslensku bækur sem nýverið hafa komið út í eistneskum þýðingum, hafa runnið út eins og 

heitar lummur og augljóst er að það skortir upplýsingar um sögu og menningu Íslands á 

eistnesku.  

 

1.2. Bók sem miðill  

Handrit að bók sem miðlunarverkefni varð fyrir valinu sökum þess að prentað mál hefur 

ákveðin einkenni stöðugleika að mínu mati. Bókin er ein heild. Þrátt fyrir útbreiðslu 

veraldarvefsins, þá eru þar hindranir eins og varðandi aðgang og óhagræði eins og það að 

textinn getur breyst eða jafnvel horfið.  

Bækur eru sígildar og persónulegar. Textinn í bókum getur ekki horfið vegna 

rafmagnsleysis eða tæknilegra annmarka. Bækur hafa verið til í því formi sem við 

þekkjum þær frá því á þriðju öld
37

 og ætla má að þær hverfi ekki í einum vetfangi. Þá eru 

ekki allir með tölvur og þó þær séu til staðar, þá kunna ekki allir að nota þær.  

Samt sem áður getur veikleiki í einu samhengi orðið styrkleiki í öðru samhengi og 

í framhaldinu er möguleiki á því að tengja þessa ólíku miðla saman og láta þá þjóna einu 

takmarki; að miðla efninu. Sökum takmarkaðs blaðsíðnafjölda er bókin langt frá því að 

vera tæmandi og hér getur veraldavefurinn komið til viðbótar. Veraldavefur getur hentað 

einnig til að ná til breiðari hóps, en um það bil 150.000-200.000 Eista búa í útlöndum.
38

 

 

 

 

                                                 
37

 Jón Gunnar Þorsteinsson. 2011, 9. apríl. 
38

 Estonians abroad. 2011, 9. apríl. 
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1.3. Bókin sem ferðalag með höfundi 

Ætlun höfundar með bókinni er að fá lesendann í lið með sér og fara í ferðalag með 

honum. Lesendur eru frekar samferðamenn en fylgjendur. Í bókinni er notaður 

frásagnarstíll þar sem höfundur og lesendur eru saman hér og nú. Það er miklu 

skemmtilegra að koma til dæmis að Húsafelli ef maður þekkir sögu séra Snorra eða að 

horfa á styttu Ásmundar Sveinssonar Sæmundur á selnum ef maður veit af hverju 

maðurinn er að lemja selinn með bókinni.  

 

 

II. Af stað 

Fyrir tæpum níu árum sat ég í litlu hvítu húsi með rauðu þaki sem stendur við sjóinn, 

horfði á öldurnar og hlustaði á sögurnar sem Júlli í Hofinu sagði mér. Ég sé eftir að hafa 

ekki skráð þær, því minninu er ekki alltaf treystandi. Handritið sem ég valdi sem 

lokaverkefni og á eftir að verða bók, er einhvers konar ferð fyrir áhugasama um Ísland, 

þar sem sagan, sögur, sagnir og þjóðsögur taka lesenda í ferðalag um sögueyju í miðju 

Atlantshafi.  
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Hér á eftir kemur kafli úr handritinu á íslensku sem fjallar um Austur-Skaftafellssýslu.  

 

Austur-Skaftafellssýsla: frá Skeiðarársandi að Lónsheiði 

„Austur-Skaftafellssýsla teygir sig frá miðjum Skeiðarársandi í vestri til norðausturs að 

Lónsheiði. Sýslan er 6.080 km2 að flatarmáli. Þar af er gróið land einungis 358 km², og 

er gróðurlendi hlutfallslega hvergi jafnlítið í sýslum landsins.“
39

 Við komuna til Austur-

Skaftafellssýslu byrjar ríki Vatnajökuls og skriðjökla þess. Frá Núpsvötnum til 

Hvalnesskriða og áfram ræður náttúran lífsháttum íbúa og verða menn að þekkja vel til 

aðstæðna og taka tillit til þessara nágranna.  

 

Síðasta býli fyrir sanda 

Ferðalag frá Vestur-Skaftafellssýslu til Austur-Skaftafellssýslu, yfir sandflæmi Skeiðarár, 

hófst á Núpsstað sem var síðasti bærinn áður en komið var að ánum yfir Skeiðarársand. 

Þar var hægt að fá gistingu, skipta hestum og fá fylgd yfir hættuleg votlendi. Á 

Núpsstaðajörðu hafa haft búsetu átta ættliðir frá árinu 1720 og skrá íbúa með 

fróðleiksmolum inn á milli er fest á stein ofan á bæinn. Á staðnum bjó til ársins 2009 

maður að nafni Filippus Hannesson, fæddur 1909, en faðir hans, Hannes Jónsson, var 

landþekktur póstur og vatnamaður. Á Núpsstað er einnig bænhús sem er talið að sé að 

stofni til úr kirkju sem stóð þarna frá árinu 1650.
40

 

                                                 
39

 Arnþór Gunnarsson. 1997:11. 
40

 Þjóðminjasafn Íslands. 2008, 5. mars. Vefsíða. Húsasafn →Húsin→Bænhús á Núpsstað. 
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Núpsstaður 

 

Áður en þúsundir ferkílómetrar Skeiðarársands taka við, með ólgandi jökulvötnum, 

stendur í vegi tignarlegt berg, 767 m hár Lómagnúpur, sem er eitt hæsta strandberg á 

Íslandi.
41

 Lómagnúps er getið í Brennu-Njáls sögu
42

 en Flosa dreymir mann sem gengur 

út úr gnúpnum. Hann er í geithéðni og með járnstaf í hendi og kallar á brennumenn.
43

  

 

Skeiðarársandur 

Nú er komið að Skeiðarársöndum, þar sem Skeiðará hefur meðal annarra jökulvatna verið 

einn versti faratálmi liðinna tíma og hér gilti og gildir meginreglan um það að hér verði 

hver að hjálpa öðrum eins og best hann getur. Ekki eru einungis til reynslu- og ferðasögur 

manna sem höfðu ferðast þessa hættulegu leið, heldur einnig þjóðsögur um leiðina, eins 

og til dæmis þjóðsagan „Átján skólabræður“ í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar.
44

 

Ferðamönnum sem keyra yfir brýr í Austur-Skaftafellssýslu núna, finnst það sjálfsagt að 

leiðin sé greiðfær og mörgum dettur kannski ekki í hug að fyrir u.þ.b. hálfri öld síðan 

glímdu menn við það að komast yfir óteljandi ár og voru oft í lífshættu. Þegar stórhlaup 

komu fram undan jöklinum, var Skeiðarársandur nánast sem hafsjór, en hætturnar voru 
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ekki liðnar hjá í kjölfar hlaupanna. „Að hlaupi loknu var sandurinn þakinn ísflykkjum 

sem stóðu eftir jafnvel árum saman og mynduðu svonefnda jakahveri, stórhættulega 

kviksandsbolla [...] [þar sem] að ofan á þeim var þunnt, svart sandlag sem lét undan ef á 

það steig hestfótur eða manns, og allt fór á bólakaf.“
45

  

Haustið 1933 fór rithöfundurinn Þórbergur Þórðarson yfir Skeiðará, ásamt 

Margréti konu sinni. Hann lýsti svaðilförinni í grein sinni „Vatnadagurinn mikli“ sem var 

birt árið 1976 í greinasafninu Íslenzkar úrvalsgreinar. Hér á eftir fer brot úr þessari 

líflegu frásögn.  

Vatnið var komið uppí kvið og þrýstist í sama vetfangi uppá miðjar síður. 

Hestarnir svömluðu skref fyrir skref sniðhallt niður eftir straumflákanum. 

Stundum var einsog þeir svifu í rykkjum afturábak. Ef hestur hrasaði fæti, þá væri 

allt búið. Ef straumflugið skákaði honum tvö skref til vinstri, þá væri ekkert fyrir 

nema botnlaus dauðinn. Það er ekkert annað líf til, þegar maður er staddur útií 

miðri Skeiðará eftir fimm daga haustrigningu.
46

  

 

Um miðbik tuttugustu aldar var Skeiðarársandur ennþá mikil hindrun hvað samgöngur 

snertir. Eftir 1930 voru vatnsföll í Skaftafellssýslum, annars staðar en á Skeiðarársandi, 

brúuð eitt af öðru. Eftir það var haftið á Skeiðarársandi orðið tilfinnanlegra. Loksins árið 

1972 lá frumáætlun um lagningu vegar yfir sandinn fyrir. Fljótlega hófust framkvæmdir 

við veginn og á næstu tveimur árum voru brýr yfir stórár á Skeiðarársandi byggðar og 

með því ,var hringvegur í kringum Ísland loksins tengdur þann 14. júlí 1974. „Öll þjóðin 

eignaðist hringveg um landið og enginn taldist maður með mönnum nema hafa skrölt 

hann í sumarleyfinu.“
47

 

Þrátt fyrir að brýrnar yfir Skeiðarársand væru sérstaklega byggðar með tilliti til 

jökulhlaupa, þá tók hlaupið árið 1996 samt stóran hluta af austurhluta Skeiðarárbrúar 

(176 m löng) og brúna yfir Gígjukvísl (376 m löng) í heild sinni og hringvegurinn 

slitnaði.  
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Þetta er það sem eftir var af brúnni yfir Gígjukvísl. Minnismerki á Skeiðarársandi 

 

Talið er að runnið hafi að hámarki 53.000 m³/sek. fram úr Gígjukvísl þegar hlaupið stóð 

sem hæst. Þá var tekið viðtal við Filippus Hannesson, bónda á Núpsstað, sem „sagðist 

ekkert vita hvað spekingar teldu hlaupið nú stórt, en það hefði brunnið við að þeir ættu 

erfitt með að trúa lýsingum heimamanna á hlaupunum 1934 og 1938. „Þeir halda alltaf að 

það gerist ekkert nema í Reykjavík“, sagði hann og glotti.“
48

  

 

Skaftafell 

Eftir að farið hefur verið yfir Skeiðarársand tekur Skaftafellið við með birkiilm og röð af 

fallegum fossum; Þjófafoss, Magnúsarfoss, Hundafoss og perla staðarins – Svartifoss. Í 

Skaftafelli, hinum forna þingstað þar sem háð voru leiðarþing íbúa á milli Sólheimasands 

og Lónsheiðar á þjóðveldistímanum, var stofnaður þjóðgarður árið 1967. Frá árinu 2008 

er Skaftafellsþjóðgarður hluti af Vatnajökulsþjóðgarði sem er 12.000 km², stærsti 

þjóðgarður Evrópu, og landsvæði hans er einstakt á heimsvísu.
49

 Nokkrar þjóðsögur eru 

til frá Skaftafelli. Á meðal þeirra eru þjóðsögur um Einar í Skaftafelli. Eins og sagt er frá 

í íslenskum þjóðsögum, sem einkennast oft af sögum af mönnum sem lifðu í raun og 
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veru, þá var Einar Jónsson raunverulega til og var farinn að búa í Skaftafelli árið 1727, þá 

25 ára að aldri.
50

  

 

 

Séð yfir Skeiðarársand frá Skaftafelli 

 

Í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar er þjóðsagan „Einar í Skaftafelli“
51

 sem fjallar um 

samskipti Einars og skessunnar. Á þeim tíma voru tröllasögur algengar víða um land og 

engum datt í hug að rengja þær. En samkvæmt getgátum bóndans og hreppstjórans á 

Reynivöllum í Suðursveit, Þorsteins Guðmundssonar, þá gæti skessan verið 

glæpamaðurinn Jón Vigfússon, sem var ásamt konu sinni dæmdur til lífláts vegna 

ásakana um það að hafa orðið barni sínu að bana, en strauk úr varðhaldi í Vestur-

Skaftafellssýslu og hvarf sporlaust árið 1727. Á sama tíma urðu til sögur um skessuna í 

Skaftafelli sem var mjög handgengin ungum bónda. „Hún lítur eftir fé hans inn í fjalli og 

heldur því til beitar þegar þess þarf með. Hún lítur eftir reka á fjöru hans og gerir Einari 

bónda aðvart þegar meiri háttar höpp rekur á þar og Einar tilsegir henni að hirða þar af 

ætilegt eftir þörfum og einnig leyfir hann henni að taka sér kind úr hjörðinni í pottinn ef 
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henni liggi á.“
52

 Sögur segja að vinátta þeirra hafi haldist þangað til Einar í Skaftafelli var 

borinn til hinstu hvíldar.  

Þar sem Skaftará var ráðandi á svæðinu, þá voru góðir vatnamenn og bændur, sem héldu 

við vegum á jöklinum þegar áin var ófær, gulls ígildi. Ragnar Stefánsson (1914-1994), 

bóndi og fyrrum þjóðgarðsvörður í Skaftafelli, sagði að vinnan við það að halda við vegi 

á jöklinum væri margs konar.  

Í fyrsta lagi þurfti „[...] að sjá um að leiðin væri stikuð. Merki voru sett upp 

þannig að þau vísuðu mönnum leiðina. Í öðru lagi þurfti jafnan að höggva tröppur 

alllangan veg upp jökulinn [...]. Í þriðja lagi þurfti að lagfæra ýmislegt þegar upp 

á jökulinn kom. Það þurfti að breyta leið við gjár, þröngar sprungur gliðnuðu og 

það varð að leita nýrra leiða, eða þá að höggva ís og fylla sprunguna af íshröngli. Í 

fjórða lagi varð að velja góða leið upp á jökulinn að framan.
53

  

 

Skipsströnd 

Fjörur á Skeiðarársandi voru nægtabúr sem íbúar sóttu í mestallan við til húsagerðar og 

selveiði. Einnig urðu skipsströnd öðru hverju við sandana allt frá landnámi.
54

 „Sagt er að 

kona í bjargarlausu búi hafi eitt sinn sagt þegar hún sá fiskiskútu mjög nærri landi: „Ef 

þessi skúta á að stranda vildi ég að Guð léti það verða hér.“ Það fór svo að skútan 

strandaði fram af bænum og börnin fengu nóg að borða þá um sinn.“
55

 

Án efa var frægasta skipsstrand í Austur-Skaftafellssýslu árið 1667, þegar hollenskt 

kaupfar, Het Wapen van Amsterdam, strandaði á Skaftafellsfjöru, hlaðið dýrindis varningi 

sem virtur var á jafnvirði 43ja tunna af gulli. „Mun það vera ástæðan fyrir því að nafnið 

„gullskip“ festist síðar við þetta strand.“
56

 Breyttust tímar og skip en áfram strönduðu 

skipin. Á árunum 1896-1952 urðu strendur Íslands hinsti hvíldarstaður 80 togara. 19. 

janúar 1903 strandaði þýskur togari, Freidrich Albert, á fjörum Ingólfshöfða. Allir 12 

áhafnarmeðlimirnir komust í land í frosti, byl og vitlausu veðri. Þeir sáu ekkert vegna 

veðurs og tóku stefnuna í vestur og fundust á 11. degi um 30 kílómetra austan við 

Kirkjubæjarklaustur. Þrír voru látnir, fjórir mikið kalnir, þannig að það þurfti að skera af 
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þeim hendur og fætur, en fimm voru hraustir. Eftir þetta var farið að hugsa um 

slysavarnir og voru tvö hús byggð á söndunum.
57

 

 

Öræfi  

„Fram á daga flugsins var hún einangraðasta íslenska byggðin; framundan brotna öldur 

opins úthafs á hafnlausri sandströnd, að baki er mest jökulbreiða jarðar á milli 

heimskautsbauganna, á báðar hliðar víðáttumestu sandar landsins og þær jökulár, er einna 

torfærasta þykja,“
58

 skrifar jarð- og jöklafræðingurinn, Sigurður Þórarinsson prófessor, 

um Öræfi í grein sinni; „Hérað milli sanda og eyðing þess.“ Hann tekur jafnvel fram að 

svo mikil hafi einangrunin verið að mýs hefðu ekki komið þangað og ómögulegt reyndist 

að hafa þar ketti, þeir drápust einfaldlega úr leiðindum. Samt sem áður segja sögur að þar 

hafði verið blómleg byggð fram á 14. öld, en þá þurrkaði eldgos úr Öræfajökli, sem þá 

var kallaður Knappavellsjökull, Héraðið út í einu lagi og skildi eftir Öræfi. Talið er að 

gosið árið 1362 hafi banað um 400 íbúum á svæðinu. Árið 1727 hófst síðara gos 

Öræfajökuls og stóð nærfellt í ár. Að sögn séra Jóns Þorlákssonar að Hofi var öskufall 

svo myrkt fyrstu þrjá dagana að „vart sá skil dags og nætur.“
59

  

Beint í suður frá Öræfajökli stendur Ingólfshöfði (46 m hár) við sjóinn. Hann er 

kunnastur fyrir það að Ingólfur Arnarson tók þar höfn er hann kom til landsins um 874. 

Þessi klettahöfði er þéttsetinn fugli, einkum langvíu, álku, lunda og fýl. Áður var fugla- 

og eggjataka stunduð í Ingólfshöfða, en er talið að svo margir hafi farist við þá iðju að 

hún var lögð niður um 1930. Af sömu ástæðu voru lagðir þar niður róðrar. 
60

 

Á Öræfajökli (70 km²), sem er virkt eldfjall, trónir hæsti tindur Íslands, 

Hvannadalshnjúkur (2100 m hár). Árið 1813 urðu norski landmælingamaðurinn Hans 

Frisak og Jón Árnason hreppstjóri á Fagurhólsmýri fyrstir manna til þess að ganga á 

Hvannadalshnjúk. Ferðin var sögð hin mesta glæfraför, þar sem þeir þurftu að höggva 86 

þrep í ísinn til þess að komast upp á sjálfan hnjúkinn, en býsna algengt er að fara þessa 

leið núna.
61
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Öræfajökull í kvöldsólinni, séður frá Freysnesi 

 

Austasti bær í Öræfum, áður en næsta sandflæmi, Breiðamerkursandur, tekur við, er 

Kvísker. Kvískerjabræður eru þjóðþekktir fyrir fræðiiðkanir og rannsóknir á náttúru og 

sögu héraðsins.
62

 Einn þeirra er einnig þekktur fyrir ævintýralega jöklaferð árið 1936, en 

þá fóru Sigurður Björnsson á Kvískerjum og Gunnar Þorsteinsson á Hofi í Öræfum til 

þess að leita sauða í Breiðamerkurfjalli (774 m hátt). „Uppi í fjallinu féll á þá snjóflóð. 

Gunnar lenti í jaðri þess og slapp naumlega, en það hreif Sigurð með sér langa leið og að 

lokum barst hann með því ofan í djúpa geil undir jökuljaðrinum. Þar lá hann grafinn í 

rúmlega sólarhring og í þessari köldu vist tók hann það fyrir að syngja allt sem hann 

kunni.“ Leitarmenn heyrðu til hans og grófu hann upp.
63

  

Talið er að undir Breiðamerkurfjalli hafi staðið blómleg byggð fram eftir öldum, 

en þá voru jöklar langtum minni. Jökuljaðarinn af Breiðamerkurjöklinum lá þá allt að 15 

kílómetrum innar en nú.
64

 Að minnsta kosti fjögur býli hafa farið í eyði sökum 

jökulsásóknar, meðal annars bærinn Breiðá (Breiðármörk) sem kemur fyrir í Brennu- 

Njáls sögu.
65
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1962 var byggð brú yfir Fjallsá sem var einn af verstu faratálmunum á leiðinni yfir 

Breiðamerkursand. Brúin var 138 m á lengd og sú nýlunda var við brú þessa að auðvelt 

var að taka brúna í sundur aftur ef Fjallsá mundi skipta um farveg. Reynslan hafði kennt 

brúarsmiðum að jökulvötnin gátu verið ólíkindatól. Vorið 1947 átti til dæmis að brúa 

Heinabergsvötn, en áin stakk af. Brúin stendur hins vegar ennþá.
66

 

 

 

Þurrabrú yfir Heinabergsvötn 

 

Jökulsá á Breiðamerkursandi er ein stysta jökulá landsins en var fyrrum talin ein 

hroðalegasta jökuláin á Íslandi.
67

 Þegar áin varð ófær þurftu menn að fara yfir 

Breiðamerkurjökul, en sú leið var alls ekki hættulaus. Til dæmis hvarf kennarinn Jón 

Pálsson ásamt sjö hestum árið 1927 ofan í jökulsprunguna sem myndaðist skyndilega.
68

 

Frá árinu 1932 var ferjað yfir ána. Í grein í Morgunblaðinu árið 1957; Bíl fleytt á tunnum 

yfir Jökulsá, segir hversu mikil framkvæmd það gat stundum verið að komast yfir ána.
69

 

Árið 1967 var brú yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi vígð og með henni opnaður „þurr“ 

vegur vestur í Öræfi.
70
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   Jökulsárlón 

 

Suðursveit  

Suðursveit liggur á milli Jökulsár á Breiðamerkursandi í vestri og Heinabergsvatna í 

austri á 50 km kafla. Sveitin er sunnan við fjallagarð þessa svæðis og er því nefnd 

Suðursveit. Sveitin var einangruð með röð af jökulvötnum og söndum frá austri og vestri 

en undirlendi er þar víðast mjótt á milli fjalls og fjöru. Þó að erfitt væri um samgöngur og 

öll aðföng, voru íbúar sveitarinnar svo áhugasamir um lestur að stofnað var lestrarfélag 

innan Suðursveitar árið 1880 og nokkuð af bókum keypt, þar á meðal Íslendingasögur og 

Fornaldarsögur Norðurlanda. 

Ekki löngu seinna, árið 1888, fæddist á Hala í Suðursveit einn merkasti 

rithöfundur Íslands á 20. öld; Þórbergur Þórðarson. Stíll hans og ritverk eru um margt 

sérstök. Þórbergur sá fegurð í litlum hlutum og náttúrunni í kringum sig og kunni að 

miðla því á svo hrífandi hátt að lesendur gátu staðfært sig auðveldlega, meðal annars í 

Suðursveit. „Af öllum „dauðum hlutum“ fannst mér steinarnir vera mest lifandi. Það var 

af því, að þeir voru Náttúrulegastir og mundu áreiðanlega lengst aftur,“ skrifaði hann í 

minningarbók sinni Steinarnir tala.
71

 Hann varð landsfrægur þegar bókin Bréf til Láru 
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kom út árið 1925. Á ævi sinni skrifaði hann rúmlega 40 bækur og árið 2006 var 

Þórbergssetrið opnað á Hala, þar sem er hægt að kynnast honum betur.  

 

 

Séð yfir Þórbergssetur og bæina Gerði og Hala í Suðursveit 

 

Skipsströndin voru tíð úti fyrir Suðursveit og höfðu mikið að segja um hagi fólksins þar. 

Á árunum 1867-1925 strönduðu á fjörum Suðursveitar 12 skip, flest frá Frakklandi.
72

 

Meistari Þórbergur lýsir spennu sveitafólks yfir strönduðu skipi vel í byrjun bókarinnar 

Steinarnir tala: 

Það voru stórkostlegir dagar í Suðursveit vorið 1886, [...] Í seinustu viku góu vildi 

til mikil Guðs blessun. Þá bar stóra skonnortu frá Dúnkirkju í Frakklandi upp á 

eitt af Hálsaskerjunum, undan austanverðri Suðursveit. [...] „Þetta var gott 

strand.“ sagði fólkið, með miklum kosti: hinu óviðjafnanlega fransbrauði, 

kartöflum, svínafleski, salti, kolum, rauðvíni, koníaki, handfærum, önglum, 

sökkum, hnífum, seglum, köðlum og vírstrengjum [...]. Þetta fallega strandvor 

ætluðu þrenn trúlofunarpör í Suðursveit að gifta sig.
73
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Mýrar 

Næst á leiðinni til Hafnar eru Mýrar. Svæðið er einstök perla fyrir alla þá sem áhuga hafa 

á jöklum, landmótun jökla og jarðfræði almennt.
74

 Mýrar eru láglend sveit, þar sem 

skiptast á graslendi og vatnaaurar en lág klapparholt standa upp úr flatneskjunni og á 

þeim standa bæirnir.
75

 Hins vegar hefur verið gert mikið í gegnum tíðina til þess að 

svæðið líti út eins og við sáum það í dag. Tjónin sem jökulvötn ullu eru ekki sýnileg 

ferðamönnum, en sökum þeirra þurftu margir bændur að yfirgefa heimili sín og ævistarf á 

sínum tíma. Dæmi er tekið af Heinabergi, einum af þeim stöðum sem fóru í eyði sökum 

vatnsógnar. Prófessor við Stokkhólmsháskóla, Hans Wilson Ahlmann, sem tók þátt í 

rannsóknaleiðangri á Vatnajökli árið 1936, hitti Heinabergsbónda á leið sinni og lýsti 

honum á eftirfarandi hátt: 

Hann hét Dagbjartur og beiddist þess að fá far með okkur dálítinn spöl. Andlit 

hans var líka rist rúnum fátæktarinnar, stirðnað eins og gríma, og eldur gleðinnar 

og lífsviljans löngu slokknaður í augum hans. Hann hafði fyrrum átt sína eigin 

jörð, en áin skar á hverju ári æ meira af beitilandinu hans, að lokum tók hún túnið 

líka. Nú stóð ekkert eftir nema tveir steinveggir, og sjálfur var hann hjú á bænum, 

þaðan sem hann kom nú og át náðarbrauð.
76

  

 

 

Heinabergsbærinn, eða það sem eftir er af honum 
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Á Mýrum voru aðallega fimm vötn sem ullu mestum usla í sveitinni. Á meðal þeirra voru 

Heinabergsvötn, Hólmsá og Hornafjarðafljót. Um síðastnefnda fljótið hefur verið skráð 

þjóðsaga sem ber nafn fljótsins.
77

 

Sökum hlýnandi loftslags urðu nokkrar ár á Mýrum höfuðverkur bænda. 

Sérstaklega skapaðist hætta við engjar á Austur-Mýrum út frá Hólmsá, þegar hún 

laumaðist stundum austur með jöklinum og hitti þar Hleypilækinn. Til þess að varðveita 

engin var ákveðið að breyta farvegi árinnar með fyrirhleðslu. Verkið hófst árið 1937 en 

gekk ekki átakalaust. Fyrst var grafinn skurður og síðan var farvegur Hólmsár stíflaður. 

Vír var strengdur yfir ána, síðan mokað möl í poka og pokarnir svo dregnir út yfir og 

látnir síga í ána. En Hólmsá þreif pokana og lét sér ekki segjast. Síðasta úrræðið var því 

að taka hestakerrukassana, sem voru fylltir af grjóti og dregnir út á sama hátt og pokarnir. 

Við það var stríðið, sem staðið hafði hvíldarlaust í tvo sólahringa, unnið.
78

 Úrræðið dugði 

samt einungis í skamman tíma og bráðum þurfti að bæta við fleiri varnargörðum, svo alls 

voru á árunum 1937-2003 reistir 13 varnargarðar, sem samtals eru um sjö og hálfur 

kílómetri að lengd.
79

  

 

 

Fláajökull og varnargarður reistur árið 2002 
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Nesin, austasta sveit í Hornafjarðarhéraði, takmarkast að austan af fjallgarði á milli Lóns 

og Nesja og Hornafjarðafljótum að vestan. Ströndin er nokkuð vogskorin og endar í 

Útnesjum í stærri og minni nestöngum en á stærsta tanganum er Hafnarkauptún. Stærstu 

árnar í sveitinni eru Hoffellsá og Laxá. Í Hornafirði og Skarðsfirði er mikið um eyjar sem 

hafa ýmist verið nytjaðar sem engjalönd eða varplönd.
80

 Nokkrar landnámsjarðir eru í 

Nesjahreppi og íbúar hans hafa fundið sér sess í sögu Íslands og einnig í þjóðsögum. Ein 

af landmestu jörðum þar, og jafnan talin á meðal höfuðbóla, er Hoffell.
81

 Þar hafa fundist 

marmari og silfurberg, sömuleiðis ópalar, jaspisar og fleiri eðalsteinar.
82

 Úr Hoffellskum 

gabbrósteini eru til að mynda útveggir lágbyggingar Seðlabanka Íslands og súlur 

hábyggingar hans.
83

 

Annar kirkjustaður og nafnkunnur sögustaður í Nesjum er Bjarnanes sem er 

þekktur annars vegar fyrir stórfelldar deilur á milli höfðingja landsins á 15. og 16. öld, 

þar sem eitt atvik endaði með því að Skálholtsbiskupi Jóni Gerrekssyni var drekkt í 

Brúará, og hins vegar fyrir ábúendur sína, þar sem meðal annars var um aldamótin 1800 

prestur séra Magnús Ólafsson. Um hann er sagt að hann hafi svikið unnustu sína og hún 

hafi fyrirfarið sér og gengið síðan aftur og fylgt sínum gamla unnusta og fjölskyldu 

hans.
84
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Horn (Vestrahorn) þar sem ríkja svartar sandar og himinhá fjöll 

 

Ein af mestu og hlunnindaríkustu jörðum í Nesjahreppi er Horn. Trjáreki, selveiði, dún- 

og eggjataka eru meðal annars það sem jörðinni fylgir. Þaðan var stundað útræði langt 

fram á 19. öld. En til heyskapar var þar erfitt, enda engjalönd í eyjunum aðallega á 

Mikley og Óslandi og þangað langt að fara. Þar á ofan gekk Ósland mikið úr sér sem 

engjaland þegar vegurinn frá Höfn var lagður þangað yfir sundið árið 1946, til þess að 

auðvelda samgöngur við flugvöllinn sem var á Melatanga til ársins 1965.
85

 

 

Perla í skel – Höfn 

Kaupstaðurinn Höfn stendur eins og perla í skel á nestanga, umlukt Hornafirði að 

vestanverðu, Skarðsfirði að austanverðu og sandfjörum beggja vegna. Hún er sannkölluð 

humarhöfuðborg Íslands en hér hófust humarveiðar upp úr 1950.
86

 Árið 1998 

sameinuðust öll sveitafélögin í Austur-Skaftafellssýslu í eitt; Sveitafélagið Hornafjörð, 

þar sem nú eru 2.112 íbúar.
87

 Þetta er einn af helstu útgerðastöðum landsins og hefur 

einstaka sögu að segja. 
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„Saga búsetu á Höfn í Hornafirði hófst með því að Ottó Tulinius kaupmaður flutti verslun 

sína frá Papósi í Lóni til Hafnar í Hornafirði sumarið 1897“, skrifar sagnfræðingurinn 

Arnþór Gunnarsson í bók sinni „Saga Hafnar í Hornafirði“.
88

 Hús Ottós Tuliniusar var 

tvílyft timburhús og þorpsbúum þótti nýlunda í svo reisulegum híbýlum. Slíkan munað 

gátu fæstir Hafnarbúar leyft sér fyrr en kom fram undir miðja öldina. En í húsinu voru til 

dæmis á neðri hæðinni; forstofa, stór borðstofa, stór betri stofa, lítil stofa (kabinet), 

skrifstofa, eldhús, búr og baðherbergi.
89

  

 

 

Kaupmannshúsið (Hafnarbraut 2) 

 

Um aldamótin 1900 voru 20 íbúar á Höfn og þar voru tvö íbúðar- og verslunarhús, ásamt 

nokkrum útihúsum og kofum. Tvisvar á ári, þegar bændur komu í verslunarferð snemma 

sumars og á haustin, kviknaði lífið í kauptúninu.
90

 Hægt fjölgaði byggingum og á árinu 

1939 voru íbúar kauptúnsins orðnir 248 í 44 íbúðarhúsum.
91

 

 Hvað gerði fólk á Höfn í byrjun 20. aldar? Frá upphafi byggðar til ársins 1920 var 

mest atvinna tengd verslunarrekstri á staðnum með einum eða öðrum hætti. Árið 1908 
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urðu þáttaskil í atvinnusögu Hafnar, en þá komu þangað þrír vélbátar frá Eskifirði og árin 

1920-1939 sköpuðust ný störf í kringum vélbátaútgerð.
92

 Í kjölfar þess að aflinn jókst var 

árið 1920 reist stórhýsi á Heppu með verbúðum, söltunarplássi og beitningaraðstöðu. 

Húsið fékk nafnið Mikligarður. Árið 1924 var Mikligarður ásamt viðbyggingum orðinn 

82 metra langur og um 8 metra breiður og rúmaði á vertíðum á árunum 1925-1945 um 

100-150 manns.
93

  

 

 

Mikligarður 

 

Höfn varð hægt og rólega miðstöð þessa landssvæðis, en ástand vega var þá mjög slæmt 

og hægði það á vexti þorpsins. Árið 1904 var fyrsta bifreiðin flutt til Íslands og á sama ári 

var faðir Halldórs Laxness, Guðjón Helgason vegavinnustjóri frá Laxnesi, fenginn til 

þess að gera tillögu um vegagerð í Nesjum. Á árunum 1908-1913 var vegurinn frá Hólum 

að Bjarnanessandi lagður og jafnframt byggð fyrsta brúin í Austur-Skaftafellssýslu. Brúin 

var Laxárbrú í Nesjum, íslensk hönnun, og var hún 23 metrar að lengd.
94

 Ástand vega 

batnaði og sífellt fleiri fjárfestu í vélknúnum faratækjum. Fyrsti bíllinn kom til Hafnar 

árið 1927 en Hornfirðingar voru ekki sammála um ágæti þessa fyrsta faratækis „[...] og 
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bóndi nokkur vildi láta banna notkun þess því að það „eyðilegði alla hesta og svo færi 

það svo illa með vegi.““
95

  

Hornafjörður var á meðal fastra viðkomustaða strandferðaskipa á sumrin en 

innsiglingin var varasöm sökum harðra strauma í Hornarfjarðarósi. Fyrir aldamótin 1900 

urðu skipstjórar að láta sér nægja að taka mið af kennileitum í landi og þar urðu einnig 

mannskaðaslys.
96

 Á undanförnum árum hefur innsiglingin verið bætt með byggingu 

brimvarnagarða. 

 

  

   Höfn séð frá Óslandi 

 

Sagnfræðingurinn Arnþór Gunnarsson skrifar í síðara bindi bókar sinnar „Saga Hafnar í 

Hornafirði“: „Í apríl 1940 réðust Þjóðverjar inn í Danmörku og Noreg en Bretar svöruðu 

með því að hernema Ísland í maí sama ár til að styrkja stöðu sína á Norður-Atlantshafi. 

Breski herinn steig á land í Reykjavík 10. maí og brátt kom hann sér upp bækistöðvum 

um land allt.“
97

 

 Fljótlega voru lendingarskilyrði könnuð meðal annars á Hornafirði, þar á meðal á 

Suðurfjörum. Aðstæður töldust vera góðar á fjörunum og þarna var reist flugskýli og 
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gerðar tvær brautir. Þar sem íslensk stjórnvöld sömdu árið 1941 við Bandaríkjamenn um 

það að þeir tækju að sér varnir landsins, komu fyrstu Bandaríkjamenn til Hafnar árið 

1942, án þess að Bretar færu. Þar voru reist nokkur skálahverfi við flugvöllinn á 

Suðurfjörum og margir hermannabraggar á Hornafirði. Ratsjárstöð Camp Evans var 

byggð við Hafnartanga undir Horni (Vestrahorns) og talið er að heildarfjöldi breskra og 

bandarískra hermanna á Hornafirði hafi verið um 450 þegar flest var, fyrri hluta árs 

1943.
98

 Almennt áttu íbúar Hornafjarðar fremur lítil samskipti við hernámsliðið en samt 

sem áður voru þar nokkrir merkilegir menn sem gerðu tilveru erlendra hermanna 

þægilegri með liðsinni sínu og áhugaverðum persónuleikum. Einn af þessum mönnum 

var Sigurður „Pappi“ Ólafsson. Hans var sérstaklega getið í skýrslu breska hersins um 

flugvöllinn frá 1942.
99

  

Efnamaður og mikill persónuleiki. Hann er nokkuð óvenjulegur í klæðaburði og 

tekur í nefið við öll tækifæri sterkt, dökkt tóbak, jafnt undir borðum sem undir 

árum á báti sínum og reyndar hvenær sem færi gefst. „Pappi“ vinur okkar rær á 

agnarsmáum báti sínum yfir á eiðið í hvert sinn sem flugvél lendir þar til þess að 

flytja flugmennina yfir til þorpsins. Þótt hann tali nánast enga ensku ganga 

samræðurnar ágætlega og kemur tröllahlátur hans og klapp á bakið í stað orða. 

Hann er einkar stoltur af fiskinum sínum sem hann segir miklu betri en í 

Reykjavík. Þegar fiskvertíðin stendur gefur hann okkur ómælt í soðið og neitar að 

þiggja borgun. Þótt hann raki sig sennilega ekki nema á sunnudögum og líti út 

eins og sjóræningi á eftirlaunum hefur Pappi hjarta úr gulli og Guð einn veit 

hvernig við færum að án hans. 

 

Eftir stríðsárin dróst útgerð saman og allt fram yfir 1950 byggðu flestar fjölskyldur á 

Höfn mestmegnis á smábúskap.
100

 Smám saman fór fólk á landinu að ferðast og þar sem 

enginn bauð upp á gistingu fyrir ferðamenn á Höfn, var ákveðið á bændafundi árið 1948 

að kaupa íbúðarhúsið Hvamm með það fyrir augum að reka þar gistihús. Fyrsta hótelið á 

Höfn var opnað árið 1951 undir nafninu Skálholt
101

, en þetta sögulega hús, Hvammur, 

býður ferðalöngum enn gistingu. 
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Hvammur/Skálholt 1926 (nú Ránarslóð 2) 

 

Þjóðvegurinn á milli Hornafjarðar og Lóns liggur um Almannaskarð sem er glæsilegur 

útsýnisstaður á milli Skarðstinds (488 m h. y.s.) að norðan og Fjarðarfjalls (888 m h.y.s.) 

og Hádegistinds (724 m h.y.s.) að sunnan. Skólameistarinn Stefán Stefánsson hefur sagt: 

„Sá, sem ekki hefur séð yfir Austur-Skaftafellssýslu af Almannaskarði á björtum 

sumarmorgni – hann hefur ekki séð Ísland“.
102

 

Í Lónssveit ganga háir og hrikalegir fjallgarðarnir í sjó fram um Hvalnesskriður að 

austan og Hornsskriður að vestan. Sveitin er umlukin fjöllum nema í suðri, þar sem hafið 

tekur við; þröngir dalir og skörð skipta fjallgörðum í fell, heiðar og tinda.
103

 Í bænum 

Syðri-Firði sést til dæmis ekki sólin frá 29. september fram í mars.
104

 Eftir dölunum renna 

ár, en mest þeirra er Jökulsá í Lóni, sem rennur fram um miðja sveitina og skiptir henni í 

tvo hluta. Á Papósi, sem stendur við Papafjörð, var fyrsta verslunin í sýslunni og starfaði 

þar tæplega 40 ár áður en hún var flutt til Hafnar. Í Þórisdal bjó Þórður Þorkelsson 

Vídalín (um 1661-1742), bróðir Jóns biskups Vídalín og merkilegastur náttúrufræðingur 

og bestur læknir sem þá var uppi á Íslandi.
105

 Sögur um hann segja að hann hafi átt barn 

með ráðskonu sinni, Helgu, en hún hafi borið það út. „Var hún fyrir það dæmd til dauða 
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og drekkt á Alþingi. [...] Daginn, sem Helgu var drekkt, var Þórður í fiskiróðri. Tóku 

menn þá eftir því, að hann fór allur að þrútna. Var hann í peysu silfurhnepptri, og 

þrútnaði hann svo, að hnapparnir hrukku af henni. Er hann hafði verið svo um stund, 

sagði hann: „Nú er það búið.“ 
106

  

„Barnaútburður var heimill lögum samkvæmt fram um kristnitöku og ögn 

lengur“, skrifar Jón Hnefill Aðalsteinsson í V. bindi Íslenskrar þjóðmenningar. 

Útburðunum var lýst sem mórauðum álitum sem skytust áfram á hné og olnboga annarrar 

hliðar og leituðust við að skjótast á milli fóta manna.
107

 Þekktust af útburðasögunum er 

þjóðsagan „Móðir mín í kví, kví“.
108

 

  

Ásmundur Sveinsson (1893-1982). Móðir mín í kví, kví 1943 

 

Stafafell, bær og kirkjustaður í Lóni, kemur fyrst við sögu er trúboðinn Þangbrandur kom 

þangað og boðaði Stafafellsbónda kristni, en bóndi neitaði að taka trú og var veginn af 

Þangbrandi í kjölfar. Núverandi kirkja var byggð þar árið 1866.
109

 Á Lónsveit voru fleiri 

frumkvöðlar. Bær heitir staður þar sem fyrsti lögsögumaður Íslands bjó. Sökum þess að á 

fyrstu áratugum Íslandsbyggðar voru engin allsherjarlög til fyrir landið, var Úlfljótur í 
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Bæ sendur til Noregs til þess að kynna sér þá löggjöf sem best hentaði Íslendingum. 

Íslensku lögin voru sniðin eftir Gulaþingslögum en þó var ýmsu breytt eftir íslensku 

staðháttum.
110

  

Austasti bær í Austur-Skaftafellssýslu er Hvalnes, sem stendur undir Eystra-

Horni, hrikalega bröttu fjalli. Á Hvalnes gengu Tyrkir á land árið 1627. Þeir fundu ekki 

fólk, því að það var þá í seli, en þeir rændu og spilltu því er hönd á festi.
111

  

 

Þakkir 

Ég á mikið að þakka fyrstu íslenskukennurunum mínum; elsku Ellen Einarsdóttur og 

Júlíusi Guðlaugssyni í Efra-Hofi í Garði. Fyrir ómetanlegan stuðning, góð ráð og 

þolinmæði ætla ég að færa þakkir til eiginmanns míns, Guðlaugs Kr. Júlíussonar. Einnig 

er ég þakklát Ingu Gula fyrir að miðla mér af reynslu sinni og þekkingu á landinu. Öll 

hafa þau haft áhrif á hugmyndir mínar og gefið mér holl ráð sem hafa komið sér vel fyrir 

mig. 

Ég vil skila þakklæti til kennara minna við Háskóla Íslands; Sigríðar D. 

Þorvaldsdóttur, Soffíu Auðar Birgisdóttur og Jóns G. Friðjónssonar, fyrir að leiða mig inn 

í spennandi tungumála- og sagnaheim. Leiðbeinendum mínum við Háskóla Íslands; 

Valdimari Tr. Hafstein og Lemme Linda Saukas, er ég afar þakklát fyrir veittan stuðning. 

Síðast en ekki síst skal þakkað þeim sem lásu yfir handritið í Eistlandi.  

Að síðustu stend ég í þakkarskuld við Bjarneyju Guðbjörnsdóttur hjá 

Landmælingum Íslands og Bjarka hjá Ferðakort ehf. fyrir það að veita mér leyfi til þess 

að birta kort í ritgerð minni.  
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