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Ágrip  
Ritgerðin fjallar um afréttarmálefni í Hvammshreppi í Mýrdal með aðaláherslu á fyrstu fjóra 

áratugi tuttugustu aldar. Markmið ritgerðinnar er að fá yfirsýn yfir  hvernig göngur og réttir 

fóru fram á því tímabili, samkvæmt þeim heimildum sem til eru. Gerð er grein fyrir 

staðháttum og samfélaginu í Hvammshreppi í byrjun aldarinnar og þeirri breytingu sem var að 

verða á búskaparháttum. Hagsmunir bændanna lágu í heimildum til upprekstrar í beitilöndin 

og útskýrð er aðkoma hreppsnefndar að þeim málum. Skoðaðar voru fjallskilareglugerðir og 

heimildir um vorsmölun og haustsmölun og þannig var reynt að fá heilstæða mynd af því 

hvernig fjallskil gengu fyrir sig. Útbúnaður smala kemur til umræðu og það verkefni að taka 

kindur úr svelti. Einnig er í viðauka lýsing á smölun í Hafursey og örnefnum sem tengjast 

seljum í Hvammshreppi. Auk ritaðra heimilda sem notaðar voru við ritgerðina, er hún byggð á 

endurminningum fólks sem tók þátt í smölun og réttarstörfum á þessu svæði.  
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1. Inngangur 
Þegar velja skyldi ritgerðarefni til BA prófs í sagnfræði varð sú hugmynd áleitin að kanna 

heimildir um göngur og réttir í Hvammshreppi í Vestur-Skaftafellssýslu. Áhugi á viðfangsefninu 

og löngun til að kanna hvernig staðið var að þeim málum á fyrri hluta tuttugustu aldar dreif mig 

áfram.  Ætlunin er að skoða hvernig þessi verk voru framkvæmd á tímabilinu frá 1880-1950, þó 

með aðaláherslu á tímabilið frá 1900-1940 og ákvarðast það af þeim heimildum sem voru til taks. 

Mitt minni um smölun nær aftur til 1965, en höfundur þessarar ritgerðar er fædd og uppalin í 

Hvammshreppi. Þegar höfundur var að alast upp voru kindur á flestum bæjum. Smalað var á vorin 

og kindurnar rúnar. Á haustin var farið í þrjú söfn. Á sumum bæjum voru heimaréttir þar sem 

rekið var inn og hver hirti sínar kindur og óskil síðan rekin til lögréttar á Heiði.  

En hvernig voru fjallskil framkvæmd fyrr á öldinni?  Áhugi höfundar stendur til þess að skoða 

heimildir og fá mynd af því hvernig staðið var að göngum og réttum á fyrrgreindu tímabili 

samkvæmt þeim heimildum sem fáanlegar eru. 

Hvammshreppur varð til árið 1887 þegar Dyrhólahreppi var skipt í tvennt. Í ritgerðinni verður 

notast við það nafn á hreppnum þó hann sé ekki formlega til lengur. Árið 1984 voru 

Hvammshreppur og Dyrhólahreppur sameinaðir að nýju og til varð Mýrdalshreppur.  

Markmiðið með ritgerðinni er að fá yfirsýn yfir afréttarmálefnin í byrjun tuttugustu aldar og 

hvernig þau þróuðust í takt við breytta samfélagsmynd er leið á öldina. Verkefnið miðar í senn 

að því að fara yfir gögn og taka saman yfirlit um samfélagið og framkvæmd afréttarmálefna í 

Hvammshreppi á árunum 1880-1950. 

Til þess að taka saman yfirlitið um samfélagið í Hvammshreppi og framkvæmd 

afréttarmálefna verður uppbygging ritgerðar með þeim hætti að fyrst er gerð grein fyrir 

staðháttum í Mýrdal og afréttar- og heiðarlöndum í Hvammshreppi. Til glöggvunar á 

landamerkjum, fjarlægðum og staðháttum í þeim heiðarlöndum sem hér eru til umræðu voru 

heimildir sóttar í úrskurði óbyggðanefndar frá 10. desember 2004, mál nr.6/2003, 

Mýrdalshreppur. Þá er samantekt um samfélagið í Hvammshreppi. Íbúafjöldi er athugaður og  

litið í manntöl til að átta sig á fjöldi býla í byggð. Skoðað er hverjir sátu í hreppsnefnd í byrjun 

aldarinnar og reynt að átta sig á ólíkum hagsmunum og hvernig áherslur hreppsnefndar 

breyttust. Búnaðarskýrslur eru til fyrir Hvammshrepp frá 1903 en misjafnt er milli ára hvað 

mikið var fært inn í þær. Búnaðarskýrslur frá 1930 geyma mikilvægar upplýsingar um búskap 

og skepnuhald.  



 4

Skoðuð eru lög og reglur um afréttarmál og til að setja þau í samhengi við fortíðina eru rifjuð 

upp ákvæði úr búnaðarbálki Jónsbókar. Litið er í valda kafla úr fjallskilareglugerðinni frá 

árinu 1899, en hún gilti það tímabil sem hér er til athugunar. Upprekstrarheimildir og ítala í 

beitilönd voru brýnt hagsmunamál og rakið verður hvernig þau mál þróuðust samkvæmt þeim 

upplýsingum sem eru í fundargerðum.  

Við skráningu heimilda um málefnið var rætt við einstaklinga um þeirra minningar um smölun 

og réttir í Hvammshreppi. Í kaflanum um vorsmalanir er að mestu stuðst við heimildir þeirra, 

því lítið er fjallað um vorsmalanir í fundargerðum. Haustsmalanir voru aðal verkefnið sem 

þurfti að leysa samkvæmt laganna hljóðan. Til að fá heildarmynd að því hvernig þær voru 

framkvæmdar er byggt á heimildum úr fundargerðum og upplýsingum heimildarmanna. Viðtöl 

voru tekin  við þrjá einstaklinga fædda á árunum 1926-1927. Þar lýsa þau Jón Hjaltason bóndi 

á Götum, Jón Sveinsson bóndi á Reyni og Hildur Andrésdóttir frá Kerlingadal sinni upplifun 

af smalamennskum og endurspeglar það tímabilið frá 1935 -1950. Þau eru öll fædd og uppalin 

í  Mýrdalnum og smöluðu þeir Jón Hjaltason og Jón Sveinsson þessi heiðarlönd um áratugabil. 

Þau voru viljug að miðla sínum minningum og segja frá sinni reynslu af fjallferðum. 

Munnlegar heimildir fylla upp í eyður og varðveitir minningar um persónulega upplifun fólks. 

Við gerð viðtalanna var notið leiðsagnar starfsmanns „Miðstöðvar um munnlega sögu “ í 

Þjóðarbókhlöðu og verða viðtölin aðgengileg til framtíðar 

Umfangsins vegna var ákveðið að setja í viðauka ritgerðarinnar lýsingu Jóns Hjaltasonar á  

smalareynslu sinni úr Hafursey frá því um 1940. Í viðauka er einnig samantekt á örnefnum 

tengdum seljum í Hvammshreppi sem þjóðháttasafn Þjóðminjasafns lét í té. Lögréttin á Heiði 

er að leggjast af og í viðauka er kort af réttinni og samantekt á hvaða heimili áttu dilka. 

Aðalheimildir í ritgerðinni eru fundargerðir Hvammshrepps sem eru varðveittar á 

Héraðsskjalasafninu á Skógum og ná þær aftur til ársins 1887. Að sjá um framkvæmd 

fjallskila var lögbundið verkefni hreppsnefnda, og í fundargerðum má finna bókanir um þetta 

samvinnuverkefni bænda sem fjallskil voru. Þau lutu að því að reka fé á afrétt, um fjárleitir 

afrétta og heimalanda, um réttir og meðferð óskilafjár, um eftirleitir og fleira. Við 

ritgerðasmíðina voru skjöl sem geymd eru á Þjóðskjalasafni athuguð og viðtöl tekin við 

einstaklinga eins og fyrr er getið. Fátt virðist hafa verið skrifað um fjallferðir á þessu svæði, 

þær töldust til hversdagslegra verka sem ekki þótti ástæða til að fjalla mikið um. Þó bárust mér 

einkaskjöl frá Jóni Hjaltasyni bónda á Götum þar sem hann lýsir smölun í Hafursey og 

óútgefnar endurminningar Andrésar Árna Pálssonar bónda í Kerlingardal, í einkaeign Hildar 

Andrésdóttur. Einhversstaðar geta þó leynst samantektir um þetta efni þótt ekki yrði það á vegi 

mínum þrátt fyrir nokkra eftirgrennslan. Gunnar Örn Hannesson hefur tekið saman 
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kvikfjártalið frá árinu 1703. Þar er að finna ómetanlegar heimildir um búskaparlag fyrri tíma, 

fjölda gripa og aldurssamsetningu og veitti hann góðfúslega aðgang að gögnunum. Litið var í 

fyrsta bindi af bókaflokknum Göngur og réttir eftir Braga Sigurjónsson sem kom út á árunum 

1983- 1987 og þar skoðuð samantekt um framkvæmd fjallskila á Íslandi. Árbók 

Ferðafélagsins frá 1975 geymir fróðleik um Mýrdalinn og þar er fjallað um heiðarlöndin í 

Hvammshreppi. Ágæt leiðsögn er um svæðið í Sunnlenskum byggðum VI, Skaftárþing. Auk 

þess sem fyrr er getið er stuðst við munnlegar heimildir sem staðkunnugir veittu um svæðið.  

  

Þökkum vill höfundur koma til Jóns Hjaltasonar bónda á Götum, Jóns Sveinssonar, bónda á 

Reyni og Hildar Andrésdóttur frá Kerlingardal fyrir að veita viðtöl. Einnig eru þakkir til 

Jónasar S. Hermannssonar, bónda frá Norður-Hvammi og Ólafs Þorsteins Gunnarsson bónda á 

Giljum sem veittu upplýsingar í gegnum síma. Jóni Sveinssyni bónda á Reyni vill höfundur 

þakka fyrir að grafa upp hvaða bæir áttu dilka í Heiðarrétt og merkja inn á kort. Gunnari Erni 

Hannessyni eru færðar þakkir fyrir að láta í té samantekt um kvikfjártalið frá árinu 1703. Drífa 

Jónasdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar varðandi ritgerðina. Síðast en ekki síst vill 

höfundur þakka leiðbeinanda mínum, Má Jónssyni fyrir þolinmæði og þrautseigju í minn garð 

og góðar leiðbeiningar.  

 



Mýrdalur 
Atlas kort nr. 14. Útgefið af;  Mál og menning/Forlagið 2010



 7

2. Sveitin Mýrdalur 
Hvammshreppur er í Mýrdal og er syðsta sveit á Íslandi. Vesturmörkin eru rétt vestan við Jökulsá 

á Sólheimasandi. Þar eru víðáttumiklir sandar sem í seinni tíð hafa að hluta til verið ræktaðir upp 

og við blasa blómleg tún að sumarlagi. Mýrdalssandur liggur við austurmörk sveitarinnar, en 

Hafursey og Hjörleifshöfði eru stakstæð, gróðursæl fjöll sem rísa upp úr sandinum og tilheyra 

Hvammshreppi. Í noðri gnæfir Mýrdalsjökull yfir sveitinni og í suðri er Atlantshafið. Skammt er 

milli sjávar og jökuls og sem dæmi eru ca.17 kílómetrar í beinni loftlínu frá Kötlutanga og inn til 

jökuls. Landslagið inn við jökul einkennist af háum fjöllum og djúpum, hrikalegum gljúfrum sem 

skera landið í sundur og afmarka afréttinn. Gróður er í flestum þessum giljum þar sem einhver 

möguleiki er fyrir plöntur að festa rætur enda góður áburður í fuglsdritinu, en fýllinn á þar búsetu 

og verpir í þessum giljum sérílagi vestantil í heiðunum. Í fjöllunum nær gróður allt upp í 700 

metra hæð yfir sjó.1 Hreppamörk gamla Hvammshrepps að vestanverðu liggja um Dyrhólaós, 

Brandslæk og Búrfell og inn í heiði liggur Hafursá í mörkum. Dalaheiði er vestast í hreppnum, þá 

kemur Heiðarheiði og austast er Kerlingardals- og Höfðabrekkuafréttur. Arnarstakksheiði, afréttur 

Hverfinga2 liggur sunnan Heiðarvatns. Í viðauka er sérstakur kafli helgaður Hafursey og er 

staðháttum þar lýst um leið og sagt er frá smölun í 3Eynni.   

Til að átta sig á landamerkjum sem skilja heiðarlöndin að er stuðst við gögn óbyggðarnefndar.  

Hlutverk hennar er að skera úr um hvaða lönd teljast þjóðlendur og hvar séu mörk þeirra og 

eignarlanda. Það er varla á færi nema þeirra sem vel eru staðkunnugir að átta sig á þessum 

landamerkjum en ákveðið var að láta þau fljóta með áhugasömum til upplýsinga.  

Ef byrjað er við vesturmörk Dalaheiðar þá liggja mörkin um Nefskjól á Búrfelli, úr Nefskjóli í  

Skjólhaus, síðan í útnorðurshorn Búrfells, þaðan í Kollból á Litlahöfða, úr Kollbóli í Hálsgil. Þar 

ræður Hafursá marki inn að Innri-Einstíg. Síðan liggja mörkin til jökuls eftir gilinu vestan við 

Gvendarfell. Austurmörk Dalaheiðar liggur norðan úr Mosakambi suður í Skiftingaháls, þaðan í 

norðurhorn Gæsatinda, þaðan í Hestkambssel, þaðan sjónhending í Marktorfuodda á Sauðafelli, 

þaðan sjónhending í seltóttina á Nestorfum, þaðan austur í Marktorfuodda í Fjósakömbum.4 

Dalaheiði er gróið heiðarland og fjalllendi sundurskorið af giljum. Land mætir jökli við 

                                                 
1 Árbók Ferðafélags Íslands 1975, bls. 41. 
2 Það er málvenja að tala um Hverfinga þegar talað er um Reynishverfi 
3 Það er málvenja að tala um Eyna þegar talað er um Hafursey. 
4 Úrskurður Óbyggðanefndar mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf  
skoðað 9 febrúar  2011, bls. 657. 
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Gvendarfell í um tæplega 900 metra hæð yfir sjó. Heiðarlöndin eru ekki víðfem og sem dæmi má 

nefna er um 8 km  loftlína frá bæjarstæði Dalajarða inn í jökul.5 

Austan Dalaheiðar liggur Heiðarheiði og liggja norðurmörkin að Mýrdalsjökli. Landið er bratt og 

nokkuð gróið heiðarland með djúpum giljum. Vel gróin dalverpi og gróðursælar torfur eru 

meðfram lækjum og ám.6 Mörk Heiðarheiðar að austanverðu eru frá jökli efir Heiðargilsá að 

Koltungnarana og eftir það um Kerlingardalsá. Að vestanverðu er markið úr Mosakambi í 

Skiftingahálsa. Eftir þeim sjónhending í Norðurgilshöfuð, svo í eystra hornið (í öðrum heimildum 

í norðurhorn)7 á Gæsatindum, þá í Kálfrárgilsfoss. Eftir læknum í Kálfrárgilskjaft, svo eftir 

Miðtungnalæknum eystri í Prestshellir. Þaðan í Selgilsbotn, eftir Selgili í Selgilskjaft, þá í Þvergil 

og sjónhending í Hundagilsbotn og eftir Hundagili í vörðu sem er við kjaft þess.8 Norðurgilshaus 

er hæsti tindur svæðisins um 730 metrar. Frá bæjarstæðum Heiðarjarðanna til jökuls eru um það 

bil 7 km í beinni loftlínu.9 

Kerlingardalsafréttur er að mestu bratt heiðarlendi og skorinn í sundur af djúpum giljum. Land 

mætir jökli í um 930 metra hæð yfir sjávarmáli skammt austan Sandárhöfuðs. Kerlingadalsafréttur 

liggur í um 500-700 metra hæð yfir sjávarmáli. Landsvæðið afmarkast af Mýrdalsjökli í norðri, 

Sandá í suðri, Heiðargili í vestri og Raufargili í austri. Á Kerlingardalsafrétti liggur Kambsheiði 

og þar innst og vestast er hnúkurinn Jökulshöfuð í 889 metra hæð yfir sjávarmáli. Vestan 

Kambsgils liggja Svínatungur og þar fyrir vestan eru Koltungur sem teygja sig suður að mótum 

Sandár og Heiðargilsár. Frá bæjarstæði í Kerlingardal og til jökuls eru 12-13 km í beinni 

loftlínu.10 

Austast í hreppnum er Höfðabrekkuafréttur. Hann afmarkast af Höfðabrekkujökli í noðri,  

Raufargili í vestri og Remundargilsá í austri. Hæst fer landið í um 900 metra hæð við 

Jökulhöfuð.11  Afréttisáin rennur sunnan við Afréttinn12 til tveggja átta, austurs og vesturs, sem 

mun  sjaldgjæft hér á landi. Vatnaskil eru nær miðju árinnar. Vegalengdin frá Afréttisá og upp að 

jökli er misjafnlega löng. Uppganga er víðast hvar mjög erfið og löng sker að ganga um inn að 

                                                 
5 Úrskurður óbyggðanefndar mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf skoðað 
9. febrúar  2011, bls. 695. 
6 Sunnlenskar byggðir VI, bls. 419. 
7 Úrskurður óbyggðanefndar mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf skoðað 
9. febrúar. 2011, bls. 700. 
8 Úrskurður óyggðanefndarr, mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf skoðað 
9. febr. 2011, bls. 659. 
9 Úrskurður óbyggðanefndar, mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf skoðað 
9. febr. 2011, bls. 698. 
10 Úrskurður óbyggðanefndar, mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf 
skoðað 9. febr. 2011, bls. 701-702. 
11 Úrskurður óbyggðanefndar, mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf  
skoðað 3. maí 2011, bls. 706. 
12 Það er málvenja að tala um Afréttinn þegar talað er um Kerlingardals- og Höfðabrekkuafrétt. 
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jökli. Skerin eru ýmist klappir, aurruðningar eða uppblásin hraun, en á milli eru sandar og er þetta 

kallað einu nafni Sker. Inn á Skerjum er óvíða hestfært og allur afrétturinn smalaður gangandi.13 

Sunnan við Afréttinn eru Höfðabrekku- og Kerlingrdalsheiðar. Hér hefur verið gerð grein fyrir 

afréttum og heiðarlöndum í Hvammshreppi sem voru fjallskilaskyld14 og lagt var á samkvæmt 

hreppsbókum. Auk þessa eru heimalönd í hreppnum sem eru smöluð en lítið er getið um í 

fundargerðum. Má þar nefna heimalönd Gatna, Hvamms, Giljna, Skammadals, Foss, 

Reynishverfis og Fagradals. Í næsta kafla er yfirlit um samfélagið í Hvammshreppi  og gerð grein 

fyrir hvernig byggðin var að breytast og breyttir tímar í sjónmáli. 

 

3. Samfélagið í Hvammshreppi 
Í Hvammshreppi eru heimildir um að kýr og kindur voru hafðar í seli15 yfir sumarið og mjólkaðar 

þar. Mörg örnefni eru í Hvammshreppi sem tengjast selstöðum og er sérstakur kafli þar um í 

viðauka. Ætla má að selstöður hafi verið aflagðar í Hvammshreppi á seinni hluta nítjándu aldar en 

fráfærur16 tíðkuðust lengur. Heimildarmaður þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Einar H. Einarsson f. 

1912 getur þess að langt sé um liðið að selfarir lögðust af. Selin hafi verið stutt frá bæjum og 

mjólk og mjólkurafurðir að hluta til verið flutt heim daglega og notaðir til þess reiðingshestar. 

Líklegt er að búsmalinn hafi verið hafður í selinu þar til búið var að hirða af túnum og 

heimaengjum og hafi verið þar fram í 18. viku sumars eða langpartinn út ágúst.17    
Fráfærur voru stundaðar fram eftir tuttugustu öld í Mýrdal. Í fundargerð Hvammshrepps frá 7. 

mars árið 1924 var tekið fyrir bréf frá Eyjólfi Guðmundssyni á Hvoli, þar sem hann fyrir hönd 

nokkurra bænda í Dyrhólahreppi, austan Hafursár óskaði eftir að fá að reka fráfærulömb í 

upprekstrarlönd Hvammshrepps gegn því að greiða hagatoll og fjallskilakostnað fyrir þau. 

Hreppsnefnd bókaði að eins og sakir standa sé bændum mikil nauðsyn á að geta fært frá og vill 

hún veita hið umbeðna leyfi, en skylt verði að tilkynna tölu lambanna og hlýta fyrirmælum um 

hvert þau skulu rekin.18 Gerðar höfðu verið samþykktir í hreppsnefnd nokkrum árum áður um 

bann við upprekstri á fé utanhreppsmanna, en einhverra hluta vegna vill hreppsnefnd nú verða við 

þessari beiðni. Í Norður-Hvammi var fært frá ánum fram um 1920 því Hermann Jónsson, fæddur 

1909 minnist þess sem lítill peyi, um tíu ára aldurinn að hafa rekið ærnar inn í Hvammsgil á 

kvöldin í svokallaðan Innri- og Syðri-Nátthaga. Þær voru síðan sóttar fyrir allar aldir á morgnana, 

                                                 
13 Jón Gísli Högnason, Söng mig inn í sumardaginn. Endurminningar Andrésar Árna Pálssonar, bls. 10. 
14 Íslensk orðabók, bls. 135. Fjallskil; skylda fjáreiganda að inna af hendi ákveðinn dagsverkafjölda í fjárleitum á 
haustin. 
15 Íslensk orðabók, bls. 558. Að hafa í seli; þar sem búfénaður gekk á sumrum, fjarri bæ og var mjólkaður. 
16 Fráfærur; þá voru lömbin tekin frá mæðrum sínum og rekin á fjall, en ærnar mjólkaðar heima. 
17 ÞÞ. Óprentuð gögn á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns,  nr.766. Einar H. Einarsson, Skammadalshóli, f. 1912. 
18 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933 bls. 149. 
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reknar fram úr gilinu og mjólkaðar á svonefndum Kvíatanga fyrir innan Hvamm.19 Jón Hjaltason á 

Götum telur að fært hafi verið frá á einum bæ í Dyrhólahreppi fram yfir 1930. Hann minnist þess 

sem lítill strákur að hafa séð lambarekstur fara fram hjá bænum og hann hafi spurt foreldra sína 

hvað þetta væri og þá fengið þau svör að þetta væru fráfærulömbin frá Rauðhálsi, það væri verið 

að reka þau austur í Heiðarheiði.20 Fráfærur voru ofarlega í hugum fólks þegar viðmælendur mínir 

voru að alast upp og  mikið rætt um hvernig að þeim var staðið.  

Eins og áður er getið var Hvammshreppur stofnaður árið 1887 og fundargerðabækur hreppsins 

hafa varðveist frá stofnun hans. Í þeim er ýmis fróðleikur um það samfélag sem við blasti í árdaga 

hreppsins. Fyrstu tvo áratugina frá stofnun hans tóku fátækramálefnin mikið pláss í fundargerðum 

og fjöldi ómaga á því tímabili var frá 12 og upp í 33.21 Viðfangsefni hreppsnefnda voru af ýmsu 

tagi svo sem kemur fram í fundargerð frá 20. apríl árið 1889. Þá hittist hreppsnefnd vegna bréfs 

frá Skúla Unasyni en hann sótti um leyfi til að setjast niður sem húsmaður hjá Árna Högnasyni í 

Görðum. Nefndin tók þá afstöðu að þetta heyri undir þurrabúðamennsku og öll skilyrði vanti af 

hálfu Landsdrottins og beiðanda fyrir því að þetta leyfi veitist og var málinu vísað frá.22 Þetta er 

nefnt hér sem dæmi um það samfélag sem var að renna sitt skeið. Brátt heyrði það sögunni til að 

fólk þyrfti leyfi til að setja sig niður. Með því að stýra búsetu hafði verið reynt að sporna gegn 

félagslegri upplausn, hafa taumhald á lægri stéttum og varðveita ríkjandi þjóðfélagsgerð. Hafa 

þarf í huga að fátækramálin voru þung og undirliggjandi voru áhyggjur hreppsnefndamanna af 

sveitarþyngslum. Í þessu umhverfi þar sem málefni ómaga voru enn umfangsmikil tókust menn á 

við annað höfðuðmálefni hreppsnefnda sem voru afréttarmálin. Lífsbaráttan var hörð og snerist 

um að hafa í sig og á. Flestir bjuggu með kindur og afurðir þeirra voru mikilvægar svo eðlilegt var 

að afréttarmálin fengju mikið pláss. Verkefni hreppsnefndar var meðal annars að skipa fyrir um 

göngur og réttir og sjá til þess að fjallskilasamþykktum væri framfylgt. Að þeim málum verður 

nánar vikið í köflunum um lög og reglur og haustsmalanir.  

Heimildir um fjölda heimila í hreppnum hafa varðveist í kvikfjártalinu frá árinu 1703 sem dönsk 

stjórnvöld létu fara fram á Íslandi. Þar kemur fram að á því svæði sem nú er Hvammshreppur 

höfðu verið þrír hreppar (kálkar). Voru það Höfðabrekkukálki sem bæirnir fyrir austan Heiði 

tilheyrðu. Reyniskálki en honum tilheyrðu Víkurbæir, Rofin, Engigarður og bæirnir í Reynishverfi 

og Bæakálki en honum tilheyrðu Kaldrananes og bæirnir austur að Götum og einnig Heiðarbæir. 

                                                 
19 Munnleg heimild: Jónas S. Hermannsson, bóndi, Norður-Hvammi. 
20 Viðtal við Jón Hjaltason. 
21 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók 1893-1919. 
22 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók 1893-1919. 
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Víða voru tví-, þrí-, og upp í fjórbýli á bæjum og voru heimilin 63 í þessum þremur kálkum 

1703.23  

Tvær kirkjusóknir voru í Hvammshreppi um aldamótin 1900 og áttu íbúar fyrir austan Heiði24 og 

Kárhólma kirkjusókn að Höfðabrekku, en eftir að kirkja lagðist þar af árið 1924 eiga þeir 

kirkjusókn í Vík. Kirkjusókn að Reyni áttu íbúar Reynishverfis, Heiðarbæja og með Bæjum25 og 

er sú sóknarskipan enn óbreytt. Sami sóknarprestur þjónaði þessum sóknum, Höfðabrekku og 

Reyni og síðan Vík eftir að þar kom kirkja. 

Til að átta sig á hvaða bæir voru í byggð var skoðað  manntal frá árinu 1855. Það er fyrir utan 

þann tímaramma sem ritgerðin tekur yfir en ákveðið var að athuga hvernig byggðin var á þeim 

tíma, áður en býlum tók að fækka. 

Árið 1855 voru eftirtalin býli í Höfðabrekkusókn og sóknarbörnin voru 79; 

Hjörleifshöfði     Kerlingardalur, fimm býli 

Höfðabrekka, þríbýli    Bólstaður 

Fagradalur     Kárhólmi 

Í Reynissókn voru sóknarbörnin 338 og bjuggu á eftirtöldum bæjum; 

Vík syðri     Vík nyrðri 

Reynisdalur, tvíbýli    Reynishjáleiga, tvíbýli 

Kvíaból     Reynishólar 

Þórisholt     Reynisholt, þríbýli 

Reynir, tvíbýli     Lækjarbakki, tvíbýli 

Presthús, tvíbýli    Garðar, tvíbýli 

Hellur, tvíbýli     Foss, sex býli 

Litla-Heiði     Stóra-Heiði, tvíbýli 

Rof      Engigarður  

Götur, þríbýli     Hvammur nyrðri, tvíbýli 

Hvammur syðri    Gil, tvíbýli 

Skammidalur, fjórbýli    Skagnes, tvíbýli 

Breiðahlíð     Fjós, tvíbýli 

Stóridalur, tvíbýli    Neðridalur, tvíbýli 

Kaldrananes 26 

 
                                                 
23 Kvikfjártal 1703. Gunnar Örn Hannesson tók saman. Óútgefið efni. 
24 Það er málvenja að tala um fyrir austan Heiði og er þá átt við Arnarstakksheiði. 
25 Það er málvenja að tala um með Bæjum og er þá átt við bæina frá Skagnesi austur að Götum. 
26 ÞÍ. Manntal 1855, Skaftafells-Rangárvallasýsla. 
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Fjölbýli einkennir þetta svæði og landþröngt hefur verið. Þéttbýlið má að hluta til skýra með því 

að róið var til fiskjar frá hafnlausri ströndinni svo ekki var eingöngu treyst á viðurværi af 

landbúnaði.  

Tafla 1. Fjöldi heimila og íbúar í Hvammshreppi (í sveitinni) á tímabilinu 1703-1930.  

Ár 170327 185528 188029 190130 191031 193032 

Heimili 63 67 56 52 40 41 

Íbúar ? 417 456 448 382 302 

      

Fjöldi heimili er svipaður árin 1703 og 1855. Heimilum fer að fækka eftir árið 1855 og íbúum 

sveitarinnar eftir aldamótin 1900. Á sama tíma og íbúum fækkar í sveitinni var kauptún að 

myndast í Vík og byggðist hratt upp. Þar sköpuðust nýir atvinnumöguleikar og drógu til sín fólk 

úr sveitinni. Fjölbýlum fækkaði en þau voru einkennandi fyrir svæðið.  Bændur tóku einnig vinnu 

í kauptúninu eftir því sem fram kemur í búnaðarskýrslum frá árinu 1930. Þar kemur fram að 26 

bændur Hvammshreppi stunduðu aðra vinnu jafnframt landbúnaðinum og nefndu daglaunavinnu, 

sjómennsku, einn tilgreindi söðlasmíði og Víkurbændur voru í kaupmennsku.33 Samkvæmt þessu  

var algengt að bændur tækju þá vinnu sem bauðst utan búsins og drýgðu þannig tekjur sínar. 

Þegar Hvammshreppur varð til var ekkert þéttbýli í hreppnum. Fyrsta hreppsnefndin sem kosin 

var í apríl árið 1888 var skipuð þremur bændum, þeim Finnboga Einarssyni í Presthúsum, Einari 

Brandssyni á Reyni og Klemensi Klemenssyni, sem sagður var samkvæmt manntali 1890 búa í 

Presthúsum og vera lausamaður sem lifði á landbúnaði.34 Þorpið í Vík fór að myndast í lok 

nítjándu aldar í tengslum við verslun og útræði. Það óx hratt því samkvæmt fundargerð 25. 

nóvember árið 1924 voru 300 íbúar eða rúmlega það sagðir búa í Víkurkauptúni.35 Í fundargerðum 

hreppsins fara málefni sem vörðuðu þorpið sérstaklega og nýjar áherslur í landsmálum svo sem 

menntamál  að taka meira rými og menn búsettir í Vík komu inn í hreppsnefnd.  

Í kosningum árið 1907 voru fjórir af fimm hreppsnefndarmönnum til heimilis í Vík, þeir Gunnar 

Ólafsson, alþingismaður í Vík, Halldór Jónsson kaupmaður í Vík, Þorsteinn Jónsson hreppstjóri í 

Vík, Klemens Klemensson lausamaður í Vík og Páll Ólafsson bóndi á Heiði. Þannig 

endurspegluðust breytingar í íslensku samfélagi hreppsnefndina og hvaða málum hún stóð fyrir. 

                                                 
27 Kvikfjártal 1703. Gunnar Örn Hannesson tók saman. Óútgefið efni.  
28 ÞÍ. Manntal 1855, Skaftafells-Rangárvallasýsla. 
29 ÞÍ. Manntal 1880, Skaftafellssýslur-Vestmannaeyjar. 
30 ÞÍ. Manntal 1901, Skaftafellssýslur-Vestmannaeyjar. 
31 ÞÍ. Manntal á Íslandi 1910, Skaftafellssýslur. 
32 ÞÍ. Manntal 1930, Skaftafells- og Rangárvallasýsla. 
33 Búnaðartal 1930.  Norður-Múlasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla (B). 
34 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
35 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 167. 
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Íbúar í kauptúninu höfðu aðrar þarfir en íbúar sveitarinnar. Það var ef til vill tákn um breytta tíma 

og aðrar áherslur að hreppsnefndin ákvað 14. júní árið 1910 að fela Páli Ólafssyni bónda á Heiði 

að sjá um og annast öll fjallskil í Hvammshreppi en heimild var í fjallskilareglugerð að framselja 

þetta vald.36 Á sama tíma og fjallskilamálin voru sett í hendurnar á Páli Ólassyni má sjá ný 

málefni á borðum hreppsnefndar. Umræða var um vegabætur og hafði verið um nokkurn tíma eða 

allt frá 1890. Hugmyndir um raflýsingu í Vík komu fram árið 1913, talsímafélag Mýrdælinga var 

komið árið 1919 og menntamálin tóku aukið pláss. Svo dæmi sé tekið um nýjar áherslur í 

hreppsmálum má sjá bókanir í fundargerðum frá þessu tímabili um byggingu á leikvelli fyrir 

skólann í Vík og girðing umhverfis þorpið   

Afréttarmálefnin voru þó enn mikilvæg, og bændurnir höfðu ekki sagt skilið við hreppsmálin. 

Eftir kosningarnar árið 1913 voru þrír af fimm nefndarmönnum bændur, þeir Páll Sigurðsson í 

Skammadal, Páll Ólafsson á Heiði og Loftur Jónsson á Höfðabrekku. Auk þeirra voru í nefndinni  

Halldór Jónsson kaupmaður í Vík og Þorsteinn Þorsteinsson bókhaldari í Vík.37  

Loftur Jónsson bjó á Höfðabrekku, landstórri jörð með mikil ítök í beitilandi en Höfðabrekka átti 

Höfðabrekkuafrétt og heiðarnar þar suður af. Páll Ólafsson bjó á Heiði, jörð sem liggur upp við 

heiðina og hefur gott aðgengi að afréttar- og heiðarlöndum. Páll Sigurðsson bjó í Skammadal á 

jörð sem liggur upp við heiðina en þar er landþrengra en á hinum tveim. Höfðabrekku- og 

Heiðarbændur voru fjármargir og miklir hagsmunir voru í beitarítökum. Eftirsóknarvert hefur 

verið að komast í hreppsnefnd því þar lágu ákvarðanatökur varðandi fjallskil og ekki síður það 

sem mikilvægt var, heimildir til uppreksturs í heiðarlöndin. Samkvæmt fundargerðum voru það 

ekki hreppsnefndarmenn sjálfir sem sátu í nefndum sem ákváðu ítölu í löndin en hreppsnefndin 

skipaði í nefndina og hafði þar af leiðandi óbein ítök. Í kaflanum um upprekstur og ítölu verður 

nánar vikið að þeim hagsmunum sem fólust í beitarrétti og tillögum sem hreppsnefnd setti fram 

varðandi upprekstrarheimildir.  

 

4. Búskapur 
Í þessum kafla verður vikið að aðbúnaði fjárins og litið í búnaðarskýrslur um skepnuhald og annað 

sem lýtur að búskapnum. Ekki voru allsstaðar til hús yfir skepnurnar um aldamótin 1900. Þegar 

Páll Ólafsson flytur að Heiði í byrjun tuttugustu aldar var ekki fjárhús þar. Fénu var gefin einhver 

tugga á skallann, eins og það var nefnt en annars var það á útigangi. Þegar fjárhús komu til 

sögunnar stóðu þau oft fjarri bæjum og voru sett þar sem reif af snjóinn svo féð gæti beitt sér. 

Meðan sauðir voru haldnir  tíðkaðist það að beita þeim og til dæmis voru sauðir hafðir inn í 
                                                 
36 ÞÍ. Sýslumaður Vík í Mýrdal, B/20. 
37 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1888-1893. 
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Afrétti allann veturinn.38  Í Hvammshreppi hagar þannig til á nokkrum stöðum að manngengir 

hellar eru og voru þeir nýttir sem vetrarskjól fyrir sauðfé og því gefið þar. Höfundur þessarar 

ritgerðar minnist þess að kindur voru hafðar í hellinum Molda í Norður-Hvammi fram til ársins 

1966 og var þar pláss fyrir 40 ær. Hellirinn Loddi er í gilinu hjá Stóru-Heiði og þar voru hafðar 

allt að 50 kindur. Hellir er inni í Dimmufossum fyrir austan Litlu-Heiði og þar voru hafðar 40-50 

ær og þeim gefið þar. Skiphellir er feikna stór hellir í hömrunum fyrir austan Höfðabrekku og þar 

voru hafðar allt að 200 kindur. Í svokallaðri Víkurbaðstofu sem er hellir austur með Víkurhömrum 

höfðu sauðfjárbændur úr Vík fé fram um 1980 og tók baðstofan allt að 50 kindur.39 

Nýjar hugmyndir í húsagerð komu fram á þriðja áratugnum og á fundi hreppsnefndar 18. 

nóvember árið 1926 var upplýst að Gísli Sveinsson sýslumaður hefði farið fram á það við 

Atvinnu- og samgönguráðuneytið að leiðbeinandi í húsagerð til sveita gerði sér ferð í Vestur-

Skaftafellssýslu á útmánuðum til ráðagerða.40 Ekki eru heimildir um hvernig þeirri ferð lyktaði en 

umræðan um bættan húsakost var hafin.  

Fyrir tilstilli danskra stjórnvalda var í upphafi 18. aldar staðið að talningu og skráningu kvikfjár á 

Íslandi. Kvikfjártalið frá árinu 1703 veitir ómetanlegar upplýsingar um skepnuhald. Þar eru 

upplýsingar um fjölda kvikfjár á hverjum bæ, aldurssamsetningu og eignarhald á bústofninum.   

Tafla 2. Fjáreign í kálkunum (hreppunum) Höfðabrekku, Reynis- og Bæakálka (sama svæði og 

myndar nú Hvammshrepp) árið 1703. 
Ær Geldar ær Gimbrar Veturgamlir

sauðir41 

Tveggja 

vetra sauðir

Þriggja 

vetra sauðir

og eldri 

Veturgamlir

hrútar 

Hrútar 

tveggja vetr

og eldri 

Samtals42 

659 91 261 143 86 106 81 37 1464 

 

Fjáreign var misjöfn milli bæja, allt frá innan við tíu kindur og upp í nær hundrað á bæ. Fjárflestir 

voru bæirnir fyrir austan Heiði, á Höfðabrekku og í Kerlingardal. Einnig voru margar kindur á 

Dalajörðunum, í Skammadal, Reynisholti, Presthúsum, Lækjarbakka og á Reyni. Samkvæmt 

kvikfjártalinu voru kýr á öllum bæjum, algengast var að fimm til sjö kýr væru á heimili, sums 

staðar færri en einnig dæmi um fleiri.43 Nokkuð var um að fénaður væri í fóðri, hagagöngu eða til 

bjargar á öðrum bæjum. Spurning er hvort eitthvað sé tvítalið af bústofninum og gerir höfundur 

þann fyrirvara á þeim tölum sem birtast hér að ofan að hafa ekki lesið rétt út úr þeim. 

                                                 
38 Munnleg heimild: Jón Sveinsson, bóndi Reyni.  
39 Munnleg heimild: Jónas S. Hermannsson, bóndi, Norður-Hvammi. 
40 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 211. 
41 Sauður, lambhrútur sem hefur verið geltur. 
42 Kvikfjártal 1703. Gunnar Örn Hannesson tók saman. Óútgefið efni. 
43 Kvikfjártal 1703. Gunnar Örn Hannesson tók saman. Óútgefið efni. 
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Til að skoða fjölda búfjár um aldamótin 1900 var litið í búnaðarskýrslur frá árinu 1903. Kindur 

voru þá á hverjum bæ í Hvammshreppi, allt frá örfáum kindum og upp í á fjórða hundrað í Suður- 

og Norður Vík. Einnig var margt fé í Kerlingardal, á Höfðabrekku, Litlu-Heiði, Reyni og 

Reynishjáleigu en víðast voru 60-80 kindur á bæ. Sauðaeign var almenn og yfirleitt 10-30 sauðir á 

bæ. Flestir voru sauðirnir hjá Halldóri Jónssyni í Vík eða 130 og Þorsteini Jónssyni í Vík sem var 

með rúmlega 100 sauði. Ekki er aldursskipting á sauðunum í búnaðarskýrslum frá árinu 1903, 

heldur voru sauðir og hrútar eldri en veturgamlir taldir saman. Jafnframt því að allir væru með 

kindur voru flestir með kýr og oftast voru tvær til þrjár kýr á bæ. Átta bæir voru sagðir með eina 

kú en flestar voru kýrnar á Víkurbæjum eða níu talsins.44 Samkvæmt þessum tölum voru almennt 

færri kýr á bæjum árið 1903 en 1703 og spurning hvernig því viðvíkur. Ekki er hér ráðrúm til að 

fara í rannsókn á því. 

Örar breytingar urðu á búskap á fyrstu þrem áratugum aldarinnar. Árið 1930 voru fráfærur  

aflagðar því engin sauðamjólk var framleidd í hreppnum samkvæmt búnaðarskýrslum frá því ári. 

Á sama tíma var sauðahald að leggjast af og einungis voru sauðir í Norður-Hvammi, í Fjósum, 

Kaldrananesi, á Norður-Götum og í Bólstað, frá 16 og upp í 36 á bæ. Kúm hafði fjölgað frá árinu 

1903 og voru nú víðast fjórar til sjö á bæ.45  

Forsenda þess að hægt væri að fjölga skepnum var að bæta landgæði og auka heyfeng. Farið var 

að huga að jarðabótum um aldamótin og hugmyndir um að breyta óræktuðu landi í tún komu 

fram. Í búnaðarskýrslum frá árinu 1903 var getið um þúfnasléttun og hlaðnir voru túngarðar til að 

verja túnin fyrir ágangi búfjár.46 Nokkur dæmi eru frá þriðja áratugnum um að hreppurinn gekkst í 

ábyrgðir á lánum frá Ræktunarsjóði Íslands gegn veðum í jörð og húsum.47   

Er hér var komið við sögu voru nýir tímar í sjónmáli, meiri þekking og ný tækni var að koma 

fram. Þegar þéttbýli fór að myndast og samgöngur að batna varð til markaður fyrir mjólk og aðrar 

landbúnaðarafurðir. Til að hægt væri að fjölga skepnum þurfti að rækta tún og auka heyfeng.  

Í  búnaðarskýrslum frá árinu 1930 kemur fram að 20 sláttuvélar voru í hreppnum, tvö herfi, tvær 

rakstravélar, einn pógur og ein sáðvél. Algengasta túnstærðin var frá þremur og upp í tíu hektarar 

(ha) á bæ, þó voru í Norður-Vík 20 ha. tún, í Suður-Vík 28 ha. og í Kerlingardal 15 ha.48 

Jafnframt því að farið var að rækta tún og vélar komu til sögunnar fjölgaði sauðfé í hreppnum. Til 

fróðleiks var tekið tilviljanakennt úrtak frá nokkrum tímabilum um sauðfjáreign í Hvammshreppi. 

 

                                                 
44 ÞÍ. Búnaðarskýrslur 1903. 
45 ÞÍ. Búnaðartal 1930. Norður-Múlasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla (B). 
46 ÞÍ. Búnaðarskýrslur 1903. 
47 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 120. 
48 ÞÍ.Búnaðartal 1930. Norður-Múlasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla (B). 
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Tafla 3. Hér er átt við vetrarfóðrað fé; ær, sauði, hrúta og gemlinga.49  

Ár 1703 185550 187251 190352 193053 1953 195654 195955 201056 

Fjöldi 1464 2387 2710 3529 3976 0 3120 5130 2567 

 

Haustið 1952 var allt sauðfé í Dyrhóla- og Hvammshreppi skorið niður vegna mæðiveiki og 

skyldi svæðið vera fjárlaust í eitt ár samkvæmt ákvörðun Landbúnaðarráðuneytis. Það skýrir að 

ekkert fé var í fardögum árið 1953.57  Sauðfé hefur fækkað mikið á seinni árum og árið 2010 eru 

16 bæir í gamla Hvammshreppi með kindur, samtals 2567 vetrarfóðraðar.  

Hér að framan hefur verið stiklað á stóru um búskap í byrjun tuttugustu aldar í Hvammshreppi.  

Aðeins er hægt að drepa á örfá atriði í ritgerð sem þessari til að gefa innsýn í aðstæður. Í næsta 

kafla verður fjallskilareglugerðin skoðuð, en hún var haldreipi hreppsnefndarmanna við 

framkvæmd fjallskila. 

 

5. Lög og reglur  
Á því tímaskeiði sem ritgerðin tekur yfir var í gildi fjallskilareglugerð fyrir Vestur-

Skaftafellssýslu frá árinu 1899.  Skoðaðir verða valdir kaflar úr reglugerðinni og hvernig hún 

nýttist hreppsnfnd við álagningu og smölun. Fjallskilareglugerðin á bakgrunn í fornum lagatextum 

og rifjaðir eru upp bútar úr Jónsbók til að sýna fram á að hugmyndafræðin að baki 

smalamennskum er ekki ný og hefur ekki breyst svo mikið. Að síðustu er getið nýrrar reglugerðar.  

Skipan um göngur og réttir á sér langa sögu og talið er að frá fyrstu tíð hafa menn haft 

einhverskonar samlag til að halda utan um afréttarmálefnin og að hreppaskipanin eigi rætur að 

rekja til sameiginlegrar hagsmunavörslu svo sem stjórnar fjallskilamála og þótt uppruni hreppa sé 

óviss má ætla að hreppaskipanin sé frá því snemma á þjóðveldisöld (930-1262).58 Sauðfé hefur 

verið rekið á afrétt á vorin, en afréttir kallast það þar sem sameiginleg fjallskil fara fram. Aðrir 

telja megineinkenni afrétta vera að þeir séu eign hreppa eða upprekstrafélaga en ekki 

einstaklinga.59 Í víðtækasta skilningi má telja til afrétta hvers konar land ofan byggða sem notað er 

                                                 
49 Gemlingur; veturgömul kind. 
50 ÞÍ. Skjalasafn Stiftamtsmanns. Búnaðarskýrslur Suðuramts 1855. 
51 ÞÍ. Skjalasafn Landshöfðingja 1871-1878. Búnaðarskýrslur 1871-1878. 
52 ÞÍ. Búnaðarskýrslur 1903. Aðalskýrsla um búnaðarstand í Vestur-Skaftafellssýslu 1903. 
53 ÞÍ. Búnaðartal 1930. Norður-Múlasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla. 
54 HS. Hvammshreppur 2, Fundargerðabók fyrir Hvammshrepp, 1955-1977. 
55 HS. Hvammshreppur 2, Fundargerðabók fyrir Hvammshrepp, 1955-1977. 
56 Samkvæmt upplýsingum  Mýrdalshrepps á tölvupósti 10. febr. 2011. 
57 ÞÍ. Sýslumaður Vík í Mýrdal, OB/3. 
58 Einar Laxness, Íslandssaga, bls. 208. 
59 Gunnar F. Guðmundsson, Eignarhald á afréttum, bls. 11. 
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til sumarbeitar fyrir búfé.60 Í Jónsbók er sú skilgreining á afrétti að „það heitir afréttur er tveir 

menn eður fleiri eiga saman, hversu mikið sem hver á í.“61 

Í búnaðarbálki Jónsbókar segir til um skyldu manna sem reka á fjall að taka þátt í smölun ,,að hver 

maður er sauði á skuli ganga á fjall eitt sinn og um landeign sína hvert sinn er lögrétt skal vera á 

hausti. En skipta skal öðrum göngum sem hreppstjórar gjöra ráð fyrir. Sekur er sá maður hálfri 

mörk við konung er eigi gengur um landeign sína.“62 Tekið var fram að menn skyldu reka fé sitt í 

afrétt miðjan. Fjallgöngur á haustin  skyldu vera eftir því sem hreppstjórnarmenn gera ráð fyrir og 

hverju byggðalagi hæfir.63  Skilja má af textanum að lömbin hafi gengið undir ánum samanber 

„nú villast dilkar (lamb sem gengur undir ánni) í rétt og verða þeir er til kalla eigi ásáttir ... og 

skulu þeir menn skipta dilkum með þeim er til kalla öllum þeim er ær kannast eigi við.“64  

Í Jónsbók birtist kunnuglegt kerfi varðandi samalmennsku sem var við lýði fram á 19. öld og 

jafnvel lengur.  

Ekki er rými hér til að skoða hvort fjallskil breyttust og þá hvernig frá tímum Jónsbókar og til þess 

tíma sem hér er til skoðunar. Heldur er næst verður drepið niður þann 4. maí árið 1872 þegar gefin 

var út tilskipun um afréttarmálefni og áttu sýslunefndir að stjórna öllum sveitarmálefnum 

sýslunnar, þar á meðal að semja reglugjörðir um notkun afrétta, fjallskil og fjárheimtur. 

Reglugerðin var samþykkt sem lög af Kristjáni níunda þann 22. mars árið 1890.65  Í framhaldinu 

fóru sýslunefndir að semja fjallskilareglugerðir, nú kallaðar fjallskilasamþykktir, hver fyrir sína 

sýslu. Þar var tekið mið af staðháttum og reynt að laga fjallskilareglugerðir að því sem hentaði 

hverjum stað fyrir sig. Það var ekki fyrr en árið 1899 að fjallskilareglugerð fyrir Vestur-

Skaftafellssýslu leit dagsins ljós með reglum um upprekstur og notkun afréttar, fjármörk, 

fjallgöngur, smölun heimalands, réttir og réttarhöld, óskilafé, eftirleitir og framkvæmd 

reglugjörðarinnar.66  

Í reglugerðinni frá árinu 1899 segir meðal annars; 

Með gönguseðlum skal hreppsnefnd kveðja menn fyrirfram til hverrar fjallgöngu og skulu þeir 

sendir bæ af bæ um afréttarfélagið með nægum fyrirvara. Í gönguseðlum skal hreppsnefnd 

tilgreina hverjir leggja skuli menn á hvert afréttarsvæði, nefna til gangnaforingja, svo og þá er 

sækja eiga fé í utanhreppsréttir. Enginn fjáreigandi getur skorast undan að gjöra fjallskil. Hver 

sá er óhlýðnast fyrirskipan hreppsnefndar um að gjöra fjallskil í löggöngum skal sæta sektum. 

                                                 
60 Gunnar F. Guðmundsson, Eignarhald á afréttum, bls. 14. 
61 Jónsbók, bls. 189. 
62 Jónsbók, bls. 191. 
63 Jónsbók, bls. 188. 
64 Jónsbók, bls. 191. 
65 Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands, bls.. 407. 
66 Stjórnartíðindi fyrir Ísland  1899, B deild bls. 100. 
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Gangnaforingi á hverju afréttarsvæði skal skipa fyrir um hvernig göngunum skal haga og hafa 

alla stjórn á þeim. Gangnamenn eru skyldir til að hlýða gangnaforingjanum meðan á leitinni 

stendur, og til þess er safnið er afhent við aðalrétt og varðar óhlýðni sektum.67  

Reglugerðin útskýrir hvernig að fjallskilum skyldi staðið. Menn voru boðaðir í göngur með 

ákveðnum hætti og gangnaforingja skyldi hlýtt í hvívetna. Mönnum sem ráku í afrétt bar að 

hreinsa hann að hausti, annað varðaði sektum. Hreppsnefnd var einnig heimilt ,,ef hún áleit þess 

þörf að fyrirskipa göngur á afrétt á vori til að smala geldfé til rúnings. Hið sama gilti um smölun 

til fráfærna.“ Það var einnig skýrt ákvæði að ,,hver maður sem hefur jörð til ábúðar eða umráða 

var skyldur til að smala vandlega heimaland sitt á haustin og eins þótt hann ætti ekki fjárvon þar 

sjálfur“.68 Einungis er drepið hér að valda kafla úr reglugerðinni en fleiri koma til umræðu þegar 

fjallað verður um upprekstur og ítölu og haustsmölun. 

Þegar kom fram yfir miðja síðustu öld þótti ástæða til að endurskoða regluverkið. Árið 1969 

litu ný lög nr. 42 um afréttamálefni dagsins ljós, þau voru síðar endurútgefin með áorðnum 

breytingum sem lög nr. 6/1986.  

Fjallskil eru enn samvinnuverkefni þar sem bændur og landeigendur taka þátt og leitast er við að 

hreinsa löndin áður en vetur gengur í garð. Þessi mál eru þó víða orðin erfiðari þar sem fólki hefur 

fækkað til sveita og jarðir farið í eyði eða eru ekki í fastri ábúð. En lögin um afréttarmálefni eru til 

staðar og ennþá er fé rekið á fjall og meðan svo er þá er þess að vænta að þetta samvinnuverkefni 

viðhaldist.  

 

6. Upprekstur  og ítala í Hvammshreppi 
Upprekstur og ítala69 voru hagsmunamál bænda og lutu að réttindum manna til að reka fé í afrétt.  

Nauðsynlegt var að allir hefðu aðgang að beitilandi fyrir bústofn sinn, en jafnframt þurfti að taka 

tillit til að afrétturinn bar aðeins takmarkaðan fjölda fjár. Í tilskipun um sveitastjórn á Íslandi frá 

árinu 1872 voru ákvæði um að hreppsnefndir áttu að taka við skyldum sem hvílt höfðu á 

hreppstjórum varðandi notkun afrétta.70 Þannig var það orðið hlutverk hreppsnefnda að semja 

reglur um réttindi manna til upprekstrar í beitilönd. Í almennri reglugjörð um fjallskil fyrir Vestur-

Skaftafellssýslu frá árinu 1899 er svohljóðandi grein um upprekstur;    

 Að allur geldur sauðfénaður skal á afrétt komið þegar átta vikur eru af sumri, nema ótíð eða 

gróðurleysi banni, en lömb og dilkær viku eftir fráfærur, enda sé þá venjulegum grenjaleitum 

                                                 
67 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1899, B deild, bls. 103. 
68 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1899, B deild, bls. 104. 
69 Íslensk orðabók, bls. 312. Ítala, ákvörðun um hve mikið búfé hver og einn megi hafa á sameiginlegu beitarlandi 
70 Lovsamling for Island, 21. bindi, bls. 361. 
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lokið. Reka skal í afrétt miðjan, nema afréttareigandi eða hreppsnefnd hafi öðruvísi mælt fyrir. 

Heimalönd þau er heimild er fyrir að nota til upprekstrar skal í þeim efnum er að fjallskilum 

lúta skoða sem afrétti. Eigandi eða umráðamaður jarðar sem nota vill heimaland sitt til 

upprekstrar skal fá til þess leyfi hreppsnefnda, er jafnframt kveður á um hve margt 

upprekstrarfé hann má taka í land sitt. Fráfæringa skal sitja í þrjá sólarhringa heima eða í 

upprekstrarlandi.71  

Sauðir og geldfé átti að vera komið á afrétt þegar átta vikur voru af sumri, sem var þá upp úr 20. 

júní. Lömbin voru færð frá móðurinni nokkura vikna gömul, og kölluðust þá fráfæringar, en ærnar 

voru hafðar heima yfir sumarið og mjólkaðar. Reikna má með að ærnar hafi byrjað að bera um 15-

20. maí. Lömbin voru 4-6 vikna að meðaltali þegar þau voru færð frá, svo fráfæringarnir voru 

reknir á fjall um mánaðamótin júní/júlí. Áður en farið var að girða túnin var reynt að reka féð í 

afrétt miðjan til að minnka líkur á að það sneri heim og legðist í túnin. Lömbin sóttu í mæður sínar 

eftir að þau voru tekin frá og þurfti að sitja yfir þeim samkvæmt reglugerð í þrjá sólarhringa, en 

eftir ákveðin tíma hætta þau að sækja í mæðurnar. Í reglugerðinni frá árinu 1899 var tekið fram að 

venjulegum grenjaleitum skyldi lokið áður en fé fór í afrétt.72 Það helgast af því að óæskilegt er að 

mannaferðir séu í afréttinum eftir að fé er komið þangað því styggð getur komið að fénu og það 

leitað fram í byggð. Samkvæmt heimildum sem varðveittar eru í þjóðháttadeild Þjóðminjasafns 

var nokkuð um að ekki væri fært frá tvævetlum73 og gengu þær á fjalli með lömbunum sem 

nefndust þá dilkar. Ekki er auðvelt að reka móðurlaus lömb og heimildir eru um að brugðið var á 

það ráð að hefta þau á framfætur og voru höftin úr mjúku bandi, gjarnan úr úrgangsull. Höftin 

voru síðan losuð af lömbunum smátt og smátt í rekstrinum.74   

Í fundargerðum hreppsins frá árabilinu 1903-1920 eru bókanir um upprekstur og ítölu. Verkefni 

hreppsnefndar var að semja reglur varðandi upprekstrarheimild í beitarlöndin. Var það í samræmi 

við fjallskilareglugerðina frá árinu 1899, en í 2. gr. var kveðið á um að ef eigandi eða 

umráðamaður vilji nota heimaland sitt til upprekstrar fyrir sjálfan sig skuli fá leyfi 

hreppsnefndar.75 Finna átti út svokallaða ítölu, sem var leyfður fjöldi búfjár frá hverjum og einum 

í sameiginlegu beitarlandi. Ítala skyldi við það miðuð að féð yrði eigi feitara þó að færra væri í 

afréttinum.76 Ítala er ekki ný af nálinni því í landbrigðabálki Jónsbókar má sjá að „þar skulu menn 

ítölu búfjár hafa í haga er skynsömum mönnum lítast.“77 

                                                 
71 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1899, B deild bls.100-102. 
72 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1899, B deild, bls. 101. 
73 Tvævetla, tveggja vetra kind. 
74 ÞÞ. Óprentuð gögn á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns, nr. 766. Einar H. Einarsson, f. 1912. 
75 Stjórnartíðindi B 1899, bls. 100. 
76 Gunnar F. Guðmundsson, Eignarhald á afréttum, bls. 40. 
77 Jónsbók, bls. 153. 
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Um aldamótin 1900 virðast upprekstrarmálin hafa verið þannig að ábúendur þeirra jarða ,,er 

afréttinn áttu“ leigðu einstökum mönnum haglendi. Aðallega var það lambaupprekstur en stundum 

einnig sauðir og annað geldfé.  Nokkuð fastskorðað var að hagatollur væri eitt lamb af hverjum 

tuttugu.78 Hagsmunir bænda voru að hafa sem jafnastan aðgang að beitarlöndum en áætla má að 

þeir sem bjuggu upp við heiðina hafi haft betri aðgang þar sem kindurnar gátu farið beinustu leið 

inn í heiði. Í Hvammshreppi voru heiðar- og afréttalönd í einkaeign. Þrátt fyrir það gerðist 

hreppurinn milligönguaðili um leigu og upprekstrarheimildir og var það í samræmi við 2. grein 

fjallskilareglugerðar frá árinu 1899.  Löndin voru í einkaeign til ársins 1944, en þá seldi Ragnar 

Þorsteinsson, þáverandi bóndi á Höfðabrekku, Hvammshreppi, Höfðabrekkuafrétt og hluta af 

heiðunum þar fyrir framan á kr. sjö þúsund og fimmhundruð.79  

Hugmyndir komu fram í byrjun aldarinnar um fyrirkomulag á upprekstri í afrétti og heimalönd 

svo sem jafnast væri. Í fundargerð frá 17. júni árið 1903 kom fram að hreppurinn myndi gerast  

milligönguaðili um leigu og upprekstur og að mati hreppsnefndar áttu ekki allar jarðir að hafa 

leyfi til að taka fé í hagagöngu.80 Hreppsnefndin birti tillögu árið 1903 viðvíkjandi upprekstur eða 

sumarbeit. Hún var á þá leið að hreppsnefndin áleit að Dalamenn, þar með talið Kaldrananes hafi 

tæplega afrétt fyrir sinn eigin fénað og bannar þeim því algjörlega að taka fé af öðrum, hvort 

heldur utan- eða innanhreppsmönnum. Sömuleiðis var Hvammsbændum bannað að leyfa 

upprekstur í Hvammsland. Hið sama gilti fyrir Reynishverfið sem nefndin áleit að hafi tæplega 

nóg land fyrir eigin fénað. Þrátt fyrir landþrengsli hafa menn talið að ákveðin skylda væri að taka 

við fé frá utansveitarmönnum og var þá átt við bændur úr Dyrhólahreppi. Í fundargerðinni frá 17. 

júní árið 1903 segir að nefndin geri ráð fyrir að utanhreppsmenn er rekið hafa í Dalaheiði og 

Hvammsland muni framvegis þurfa að fá afrétt fyrir fé sitt og verða þeir þá að snúa sér til oddvita 

Hvammshrepps í því efni. Tillaga var um að hreppsbúar er engan afrétt áttu semji við 

afréttaeigendur. Þannig átti Skagnes að fá afrétt í Kerlingardal, Skammidalur, Götur og Foss fái 

afrétt í Heiðarheiði, en Giljar, Vík, Fagridalur, Hvammur (Bólstaður) fái í Höfðabrekkuafrétt..81   

Upprekstrarmálin komu aftur við sögu árið 1911, en þann 8. maí var kosin þriggja manna nefnd til 

að koma með tillögu um hvað sé óhætt að reka í hvert land og voru Páll Ólafsson bóndi  á Heiði, 

Magnús Finnbogason bóndi í Reynisdal og Einar Hjaltason í Vík kosnir í nefndina.82  

Í framhaldi af því þann 5. mars árið 1912 voru gerðar tillögur að fjölda fjár sem mátti reka í löndin 

og var það væntanlega afrakstur af vinnu nefndarinnar sem skipuð var árinu áður. 

                                                 
78 HS. Hvammshreppur 1. Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
79 Ragnar Þorsteinsson, Rist í mar og mold, bls.168. 
80 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919.  
81 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
82 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
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Tillagan var á þessa leið; 

- Hafursey má taka 100 fjár umfram fjár Hjörleifshöfðaábúandans. 

- Að Höfðabrekku má reka 750 fjár auk heimafjár. 

- Að Kerlingardal má reka 350, auk heimafjár og Koltungna. 

- Í Heiðarheiði má reka 350, auk heimafjár. 

- Fagridalur hefur land fyrir sig og má ekki taka af öðrum. 

- Víkurbændur mega hafa 200 fjár í heimalandi sínu og auk þess að réttri tiltölu í 

Arnarstakksheiði og Dalaheiði við aðra sameignar menn þar. 

- Reynishverfingar mega hafa upprekstur í Arnarstakksheiði. 

- Fossmenn fái upprekstur fyrir allt sitt geldfé. 

- Gatnabændur mega hafa í sínu landi allt fullorðið fé, en kaupi upprekstur á lömbum. 

- Hvammsbændur mega hafa í sínu landi allt fullorðið fé og auk þess 40 lömb. 

- Giljabóndi má hafa allt fullorðið fé í sínu landi, en kaupi upprekstur á lömbum. 

- Skammadalsbændur sömuleiðis. 

- Skagnesbændur kaupi upprekstur fyrir allt sitt geldfé. 

- Dalabændur mega hafa allt sitt fé í Dalaheiði.83 

Samkvæmt þessari niðurröðun mátti reka fleira fé í Kerlingadals- og Höfðabrekkuafrétt, 

Heiðarheiði, Hvammsland og Hafursey en eigendur þessara jarða hafa yfir að ráða.  

Fagridalur, Víkurbændur, Reynishverfingar, Fossmenn og Dalabændur hafa upprekstur fyrir sig. 

Gatna-, Gilja-, Skammadals-, og Skagnesbændur þurftu að kaupa upprekstur fyrir hluta fjárins.  

Ekki var sátt um þessa tillögu og sáu menn á henni ýmsa missmíð. Aftur var skipuð þriggja manna 

nefnd þann 5. mars árið 1912 til að athuga öll upprekstrarlönd hreppsins og skila skýrslu fyrir 

hreppsnefnd áður en ítala yrði gerð. Þá voru kosnir í nefndina Þorsteinn Jónsson, hreppstjóri 

Norður-Vík, Jón Brynjólfsson, smiður Vík og Haraldur Einarsson, líklega búsettur í Vík.84Athygli 

vekur að nefndarmenn voru allir búsettir í Vík, en bændurnir sem heiðarlöndin áttu voru ekki í 

nefndinni.  Eins og áður hefur komið fram var hugmyndin að hreppurinn væri leigumiðlari milli 

landeiganda og bænda. Á fundi þann 13. apríl árið 1912 með ábúendum og eigendum jarða var 

gerð tilraun til að semja um leigu á upprekstrarlöndum hjá þeim sem ætluðu að leigja 

Hvammshreppi heiðarlönd, en það voru eigendur og ábúendur Höfðabrekku, Kerlingardals og 

Heiðajarða.85   

                                                 
83 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
84 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
85 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps , 1893-1919. 
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Til að hugmynd um leigumiðlun næði fram að ganga þurfti  að fá leyfi landeigenda til að leigja 

lönd til upprekstrar. Í bókun frá 7. júní árið 1915 var þeim Páli Ólafssyni bónda á Heiði, Lofti 

Jónssyni bónda á Höfðabrekku og Páli Sigurðssyni bónda í Skammadal falið að útvega leyfi hjá 

landeigendum og gera samninga við þá. Þeir sem þurfa á upprekstri að halda áttu að snúa sér til 

Halldórs Jónssonar oddvita í Suður-Vík. Upprekstrarmálin voru enn á dagskrá 7. júní árið 1915, 

en þá kom hreppsnefndin sér saman um að reyna að fá umráð yfir upprekstrarlöndum sem umfram 

voru sem landeigendur þurftu að nota sjálfir.  Ef ekki næðust samningar við landeigendur ákvað 

hreppsnefndin að skipa fyrir um það hve margt fé hver landeigandi mætti taka í land sitt. Hún áleit 

þó að taka mætti allt að 500 fjár úr Dyrhólahreppi og skyldi það rekið í Höfðabrekku- og 

Kerlingardalsafrétt. Einnig átti að jafna niður í Heiðar- og Dalaheiði og þurfti að greiða hagatoll 

og taldi nefndin hæfilegt gjald 10 aurar fyrir hverja kind þetta ár.86  

Mál þessi koma næst fyrir í fundargerð 28. apríl árið 1917 og þá var komin áætlun um 

upprekstrarheimildir. Má reikna með að þetta sé afrakstur vinnu nefndarinnar frá 1912. 

Tafla 4. Upprekstrarheimildir árið 1917. Í fremsta dálki kemur fram hve margt fé heiðarlandið ber, 

í næsta dálki er fjöldi þess fjár sem ábúandi var með og í aftasta dálki kemur fram hvort 

viðkomandi megi taka við fé eða hvort hann þurfi að kaupa haga. 

Höfðabrekkuland ber 1325 kindur fé ábúandans nú 575      og má taka 750 fjár 

Kerlingardalsland ber 1210 kindur fé ábúandans nú 760      og má taka 450 fjár 

Heiðarland ber  985 kindur fé ábúandans nú 535      og má taka 450 fjár 

Fagradalsland ber 250 kindur fé ábúandans nú 190      og má taka 60 fjár 

Dalaland ber 1080 kindur fé ábúandans nú 830      og má taka 250 fjár 

Hjörleifshöfði ber 380 kindur fé ábúandans nú 180      og má taka 200 fjár 

Víkurland ber 750 kindur fé ábúandans nú 1000      kaupir haga fyrir 250 fjár 

Víkurkauptún ber 100 kindur fé ábúandans nú 950      kaupir haga fyrir 850 fjár 

Reynishverfi ber 1360 kindur fé ábúandans nú 1810      kaupir haga fyrir 450 fjár 

Fossland ber 150 kindur fé ábúandans nú 300      kaupir haga fyrir 150 fjár 

Gatnaland ber 210 kindur fé ábúandans nú 315      kaupir haga fyrir 105 fjár 

Gilnaland ber 175 kindur fé ábúandans nú 225     kaupir haga fyrir 50 fjár 

Skammadalsland ber 345 kindur fé ábúandans nú 555      kaupir haga fyrir 210 fjár 

Skagnes ber 110 kindur fé ábúandans nú 205     kaupir haga fyrir 95 fjár 

Hvammsland ber 395 kindur fé ábúandans nú 395      þarf ekki að kaupa haga87 

                                                 
86 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
87 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
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Hér eru að nokkru leyti staðfestar tölur frá árinu 1912 um upprekstrarheimildir. Eins og fyrr hafa 

Höfðabrekku-, Kerlingardals- og Heiðarbændur mest land aflögu.  Dala- og Fagradalsbændur fara 

vel út úr þessari úthlutun og einnig Hjörleifshöfði sem á Hafursey sem afrétt. Breyting varð hjá 

Reynishverfingum og Fossbændum sem þurftu nú að kaupa haga. Víkurbændur þurfu að kaupa 

haga sem var breyting frá því sem áður var. Þorpsbúar í Vík voru orðnir fjármargir og þurftu að 

kaupa beitiland 

Þann 5. júni árið 1920 gaf hreppsnefnd út upprekstrarheimild, en tekið var fram að farið hafi verið 

eftir henni síðan árið 1917. Nákvæmlega var tilgreindur fjöldi fjár sem fara mátti fara í hvert land 

og hversu hátt hlutfall það var af heildinni. Þetta eru aðeins breyttar tölur frá árinu 1917. Erfitt  er 

að bera þær saman því óljóst er hvað er átt við með ,,óskilgreint“ sem mega hafa 600 fjár, og 

hverjir eru þeir ,,Víkurbúar sem ítök eiga“. 
 

1. Hjörleifshöfði 4% 280 fjár,  

2. Höfðabrekkuland 16% 1120 fjár,  

3. Kerlingardalsland 14% 980 fjár,  

4. Fagradalsland 3% 215 fjár,  

5. Óskilgreint 8,5% 600 fjár,  

6. Víkurbúar sem ítök eiga 1,5% 120 fjár,  

7. Reynishverfingar 15,5% 1100 fjár, 

8. Foss 1,5% 110 fjár,  

9. Heiði 10% 700 fjár,  

10. Götur 2,5% 170 fjár,  

11.Hvammur 4% 300 fjár,  

12.Giljaland  2% 140 fjár,  

13. Skammadalsland 4% 280 fjár,  

14. Skagnesland 1,5% 100 fjár  

15. Dalaland 12% 840 fjár. 

 

Samtals var þetta 7055 fjár. Álitið var að þessi fénaður væri yfirnógur í löndin og ekki megi taka 

við utanhreppsfénaði á þessu ári eins og sagði í bókun.88 Hér hlýtur að vera átt við heildarfjölda 

fjár, það er að segja að lömbin séu inni í þessari tölu  Þessari niðurstöðu var kröftulega mótmælt 

og þann 27. júní árið 1923 var lagt fram í hreppsnefnd bréf frá Páli Sigurðssyni í Skammadal þar 

sem hann tilkynnir að hann neiti algjörlega að hlýða fyrirskipun hreppsnefndar um upprekstur og 

greiðslu á hagatolli. Hreppsnefnd vísar hins vegar í fjallskilareglugerð og tilkynnir að þeir sem 

óhlýðnist verði látnir sæta ábyrgð. Sömuleiðis var lesið bréf frá Dyrhólingum þar sem þeir telja 

                                                 
88 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933 bls. 23-25. 
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sig ekki geta farið eftir ítölu þeirri sem gerð var í Koltungur, en hreppsnefnd ákvað að halda sig 

við fjártölu sem gerð var í landið.89  

Hefð var fyrir því að bændur úr Dyrhólahreppi fengju beitilönd í Hvammshreppi.  Í fundargerð frá 

18. september árið 1903 kemur fram að tólf smalar úr Dyrhólahreppi; frá Brekkum, Hvoli 

Loftsalahjáleigu, Ketilsstöðum, Dyrhólum, Litluhólum, Vatnsskarðshólum og Rauðhálsi eigi að 

leggja menn í söfnin í Kerlingardals- og Höfðabrekkuafrétti og Heiðarheiði.90 Framangreind 

bókun  staðfestir að margir bændur úr Dyrhólahreppi ráku fé í sumarhaga í Hvammshrepp.  

Skylda hvíldi á mönnum sem ráku fé í afrétt að taka þátt í smölun og var sama hvort um fátt eða 

margt fé var að ræða. Menn misstu afnotarétt ef þeir hlýddu ekki fyrirskipun hreppsnefndar.. 

Breyting var orðin árið 1919 en þá var enginn smali úr Dyrhólahreppi skipaður í söfn í 

Hvammshreppi.  

Undantekning frá þessu voru Koltungur, en hefð var á að Dyrhólingar rækju þangað fé. 

Sunnlenskar byggðir greina frá því varðandi upprekstrarheimild Dyrhólinga í Koltungur að 

upphaflega skapaðist hún við það að Kerlingardalsbændur fengu rétt til reiðingsskurðar í 

stararflóði norður af Hildardrangi vestan við Dyrhólaey. Í gjörningi frá því um 1490 og aftur í 

landamerkjabréfum milli Austur- og Vesturhúsa í Dyrhólahverfi frá 1890 er þess getið að 

Dyrhólahverfið eigi lambaupprekstur í Koltungur.91 Reiðingsskurðurinn lagðist síðan af en 

Dyrhólamenn ráku fé í Koltungur eftir sem áður. Ágreiningur kom upp um þennan upprekstur 

Dyrhólamanna í lok 18. aldar og féll dómur í því máli árið 1797 þar sem sýslumaður komst að 

þeirri niðurstöðu að Dyrhólamenn skyldu halda Koltungum fyrir upprekstur á lömbum.92 Dóminn 

varðandi þessa misklíð milli Kerlingardals- og Dyrhólabænda kvað upp Lýður Guðmundsson 

sýslumaður þann 26. júní árið 1797, en dómurinn virðist vera glataður.93 Ekki er að sjá að 

Dyrhólingar hafi hlýtt niðurstöðum dómsins. Í þingbók Skaftafellssýslu á Dyrhólaþingi 4. júní 

árið 1831 var auglýst forboð Kerlingardalsmanna á upprekstri fullorðins fjár frá Dyrhólingum í 

Koltungur.94  En samkvæmt dómnum frá árinu 1797 mátti einungis reka þangað lömb. 

Koltungur voru löngum bitbein og í gögnum hreppsins frá 10. júní árið 1921 má lesa að talið sé að 

Dyrhólingar hafi rekið fleira fé í Koltungur en þær gátu borið í hlutfalli við aðra haga hreppsins og 

ákvað hreppsnefnd að gera ítölu í þær. Tekið var fram að Koltungur séu illa skemmdar eftir 

                                                 
89 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 127. 
90 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps , 1893-1919. 
91 Sunnlenskar byggðir VI, bls. 350. 
92Úrskurður óbyggðanefndar mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. 
     http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf skoðað 9. febr. 2011, bls. 704. 
93 Alþingisbækur Íslands, 17. bindi, bls. 507. 
94 ÞÍ. Sýslumaður Vík Mýrdal, GA/1. 
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öskuna úr síðasta Kötlugosi (1918) og áleit hreppsnefndin að þær beri ekki meira en 200 fjár.95 

Katla gaus í október 1918 og varð stórtjón á flestum jörðum í austurhluta hreppsins af völdum 

ösku, þó einkum á Höfðabrekku, Kerlingardal, Bólstað, Fagradal, Heiði og Engigarði, auk þess 

urðu túnskemmdir í Vík og Reynishverfi.96 

Í stuttu máli þróuðust upprekstrarmálin á fyrstu tveim áratugum aldarinnar á þá leið að um 

aldamótin 1900 leigðu þeir sem afréttinn áttu lönd og rukkuðu hagatoll. Árið 1903 lagði 

hreppurinn fram drög að ítölu í heiðarnar. Árið 1912 var gerð tillaga að fjölda fjár í löndin og að 

hreppurinn yrði leigumiðlari. Árið 1915 óskaði hreppurinn eftir leyfi landeiganda til að leigja 

svæði til upprekstrar og rukkaður yrði hagatollur. Árið 1917 birtist áætlun um hvað heiðarlöndin 

þyldu í sumarbeit. Í framhaldi af því árið 1920 var gefin út upprekstrarheimild þar sem tilgreind 

var heimild hvers og eins. Samskipti hreppsins og bænda varðandi leigu á löndum var á þá leið að 

hreppurinn gerði leigusamning við landeigendur til einhverra ára. Í fundargerð frá 1. maí árið 

1929 kemur fram að útrunnin sé leigutími sem samið var um við Höfðabrekku, Kerlingardal og 

Heiðarjarðir og ákveða þurfi framhaldið. Samningar hafa verið endurnýjaðir því samþykkt var að 

verja 300-400 krónum úr hreppssjóði til að greiða leigu fyrir afréttarland, en það sem innheimtist 

fyrir utanhreppsfé færist hreppnum til baka.97 Hér kemur fram að innheimtur var hagatollur af fé 

sem kom úr Dyrhólahreppi. Kvartað var yfir ágangi fjár þaðan og tillaga til úrbóta kom fram 20. 

desember árið 1927 þegar oddviti lagði fram erindi frá ábúendum Dalajarða, en þær áttu land að 

Dyrhólahreppi, um að mælt sé fyrir girðingastæði frá Kaldrananesi um Búrfell til Hafursár og gerð 

áætlun um kostnað við að girða. Samþykkt var að fela Magnúsi Finnbogasyni, Páli Ólafssyni og 

Kjartani L. Markússyni í Suður-Hvammi að athuga með girðingastæði.98 Hvernig þessari tillögu 

reiddi af skal ósagt látið, en seinna var girt á milli hreppanna og umferð fjár lauk þar með. Reynt 

var að stýra beitarálagi og urðu eigendur jarða að láta sér það lynda. Þessi ákvæði eru auðskilin, 

beitarlöndin voru í eigu margra aðila og reynt var að tryggja sérhverjum þau verðmæti sem 

mikilvægust voru, það er að segja beitina.99 Þegar gerð var ítala þurfti að taka tillit til að ekki var 

eingöngu sauðfé sem gekk í úthögum, stórgripir voru þar líka. Tún voru ógirt og kúm var beitt í 

heiðarlönd þann tíma sem tún voru friðuð miðhluta úr sumrinu.100 Hross hafa gengið í heiðunum 

og heimildir eru um hrossaréttir í Hvammshreppi. Í fundargerð frá 15. júní árið 1904 var bókað að 

hrossaréttir verði þá daginn eftir þann 16. júní í (gömlu) lögréttinni.101 Þetta er í samræmi við 28. 

                                                 
95 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 76. 
96 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 21. 
97 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 271. 
98 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 240. 
99 Gunnar F. Guðmundsson, Eignarhald á afréttum, bls. 41. 
100 ÞÞ. Óprentuð gögn í þjóðháttasafni Þjóðminjasafns, 766. Einar H. Einarsson, Skammadalshóli,  f. 1912. 
101 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
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grein almennrar reglugerðar um fjallskil fyrir Vestur-Skaftafellssýslu, en þar var gert ráð fyrir að 

hrossarétt fylgdi hverri lögrétt þar sem þörf var á.102  

Reglur um ítölu og upprekstur hafa skapast af þörfinni. Þéttbýlt var í Hvammshreppi og aðgengi 

að beitarlandi forsenda þess að byggilegt væri. Jafnframt því að sumarbeitin var mikilvæg þurfti 

að treysta á vetrarbeit. Sem dæmi um það nefndi viðmælandi minn, Jón Sveinsson að hafa heyrt 

talað um að Hverfingar létu fullorðna féð og gimbrar ganga úti inn í Hvömmum í 

Arnarstakksheiði fram að jólum, en sauðirnir voru þar þangað til vetrarvertíð byrjaði. Tvisvar í 

viku var gengið til sauðanna til að athuga hvar þeir væru, því ef gerði byl var betra að vita hvar 

þeir héldu sig. Höfð var heytugga í hellum inn á Hálsi til að geta gefið þeim ef gerði mikinn snjó. 

Þegar farið var að róa um Kyndilmessu í byrjun febrúar var ekki tími til  að ganga til sauðanna og 

voru þeir þá teknir heim og gefin einhver tugga.103  

Umræða  um upprekstur og ítölu varði fram eftir öldinni og beiðnir komu frá bændum eftir miðja 

öldina um nýja ítölu í löndin, en það tímabil verður að bíða betri tíma.  

 

7. Vorsmölun 
Ekki er hægt að fjalla um göngur og réttir án þess að minnast á vorsmalanir. Þær tíðkast ekki 

lengur, en voru hluti að afréttarmálefnum á því tímaskeiði sem hér er til skoðunar. Skylda þeirra 

sem ráku á afrétt var að sjá um smalanir og gilti það jafnt um vor- sem haustsmalanir. Vorsmölun 

fór oftast fram um mánaðarmótin júní/júlí og verkefnið var að rýja féð og marka lömb sem 

ómörkuð voru. Í almennri reglugjörð um fjallskil fyrir Vestur-Skaftafellssýslu frá árinu 1899 voru 

ákvæði um vorsmalanir. Hreppsnefnd gat fyrirskipað göngur á afrétt á vorin til þess að smala 

geldfé tíl rúnings og smala ánum til fráfærna.104  Ekki eru miklar upplýsingar um vorsmalanir í 

fundargerðum hreppsins. Þó er bókun frá 17. júní árið 1903, en þá hittist hreppsnefnd meðal 

annars til að skipa fyrir um smalanir í hreppnum á yfirstandandi vori. Skyldu tvær smalanir fyrir 

allan hreppinn fram fara og bar hreppsbúum að reka öll óskil til lögréttar sama daginn. Fyrri 

smölun skyldi gera 20. júní en hin síðari miðvikudaginn 8. júlí. Nefnt var sérstaklega að banni 

illveður eða uppskipun í Vík smölun og réttir nefnda daga þá skyldi vorsafn framfara næsta virkan 

dag á eftir.105 Bókað var að óskil ætti að reka til lögréttar í vorsafninu. Sú umræða sést ekki eftir 

þetta eina skipti, enda ekki æskilegt að reka unglömb og mjólkandi ær um langan veg. 

                                                 
102 ÞÍ. Sýslumaður Vík í Mýrdal, B/20. 
103 Viðtal við Jón Sveinsson. 
104 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1899, B deild, bls. 104. 
105 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
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Tvær vorsmalanir höfðu verið gerðar á vorin. Breyting varð þar á árið 1907 því samkvæmt bókun 

frá 13. júní var samþykkt að framvegis yrði ein vorsmölun í hreppnum í 10. viku sumars.106 Tekið 

var fram að almennan fund hreppsbúa þurfti til að samþykkja ákvörðunina sem sýnir mikilvægi 

málsins. Í hreppsgögnum frá 14. maí árið 1913 var umræða um að gera eigi almennt lögsafn í 

hreppnum um miðjan maí. Það er nokkuð óvenjulegur tími til smölunar en ástæðan virðist hafa 

verið að hafa saman ær eins og það var orðað.107 Ærnar hafa verið farnar að leita til heiða og reynt 

var að ná þeim saman áður en þær byrjuðu að bera. Samskonar bókun er frá árinu 1931 um 

almenna smölun í hreppnum 18. maí ef ástæður leyfa, en annars næsta nothæfa dag.108   

Viðmælendur mínir tóku þátt í vorsmölun og rúningi og sumir nefndu það að vorsöfnin hefðu 

verið vandræðasöfn. Erfitt var að smala kindunum fram þegar þær voru nýlega komnar inn í heiði 

og þurfti mikinn mannskap til. Aldrei var farið alveg „norður úr“ í heiðunum Dalaheiði og 

Heiðarheiði í vorsafni. Að sögn Jóns Hjaltasonar (f. 1926) sem byrjaði að smala þetta svæði um 

1940 var langmest búið að marka af lömbunum þegar þau komu í vorsafni úr Dala- og 

Heiðarheiði. Reynt var að marka þau fljótlega eftir sauðburð. Þó kom alltaf eitthvað smávegis af 

ómerkingum,109 en á einstaka bæjum trössuðu menn að marka eða höfðu ekki tök á því einhverra 

hluta vegna, og voru þá í hálfgerðum vandræðum með að lemba í vorsafninu. Lömb og ær eru 

mjög erfið þegar búið er að rýja, því þá þekkir lambið ekki ána og ærin vill ekki kannast við 

lambið.110 

Í vorsmölun á Höfðabrekku- og Kerlingardalsafrétti var ekki farið alla leið inn að jökli, heldur var 

farið framaní Afréttinn og síðan smalað fram heiðar á einum degi. Mikil vinna var að rýja þar sem 

margt var fé og Hildur Andrésdóttir í Kerlingardal (f. 1926)  minnist þess að staðið var í rúningi 

allan daginn, alla nóttina eftir og fram undir morgun. Venjulegast var kindin bundin meðan hún 

var rúin eða haldið í hana og hún klippt með skærum eða fjárklippum.  

Þegar Hildur Andrésdóttir var að alast upp í Kerlingardal minnist hún þess að mikið af 

ómörkuðum lömbum komu í vorsafni í Kerlingardalsrétt. Fénu var sleppt um mánaðarmótin 

apríl/maí og það bar úti. Eitthvað var reynt að labba til kindanna, innan girðingar eins og sagt var 

og lömbin elt uppi til að marka ef þau voru ekki orðin of stór til að ná þeim. Sá siður tíðkaðist að 

brugðið var á þau marki sem kallað var, sem þýðir að þau voru ekki fullmörkuð, heldur mörkuð að 

hluta til og lokið við að marka þau seinna. Þetta var nokkuð sérstakur siður að ljúka ekki við að 

marka lambið þegar búið var að handsama það og tíðkaðist þetta víðar í Mýrdal, en ekki er ljóst 

                                                 
106 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
107 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
108 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 323. 
109 Ómerkingur, lamb sem er ómarkað. 
110 Viðtal við Jón Hjaltason. 
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hvers vegna þetta var gert svona. Þegar til stóð að smala til rúnings var reynt að velja til þess 

úrvalsdag og minnist Hildur Andrésdóttir þess að þetta hafi verið alveg óskaplega skemmtilegt og 

hún hafi ekki viljað missa af þessu. Þetta voru sérstakir dagar, allt í blóma, sumir byrjaðir að bera 

niður ljá og heylykt og kindalykt lá í loftinu. Í minningunni finnst henni einnig að reykjarlykt hafi 

legið yfir dalnum í Kerlingardal, því allflestir karlar reyktu.  

Margir voru hins vegar fegnir þegar hætt var að tætast í þessum vorsmölunum. Erfitt var að koma 

fénu fram og lömbin vildu flæmast undan (týna mæðrum sínum). Þá kom fyrir að óveður gerði 

áður en rúningi lauk eða fljótlega eftir vorsmölun og það olli mönnum áhyggjum ef féð lenti í því 

nýrúið.111  

Að sögn Jóns Sveinssonar (f. 1927)  bar allt fé úti þegar hann var krakki og unglingur. Engin 

girðing var til og misjafnlega gekk að ná í lömbin til að marka þau. Á hans æskuslóðum, fram í 

Reynishverfi var reynt að smala heimahaga á vorin að minnsta kosti tvisvar til að marka lömbin 

og einnig til að taka lausa lagða sem voru á ánum því ekki vildu menn að kindurnar týndu ullinni. 

Síðan var lokasmölun að vori til að klára að rýja. Jón minnist þess að hafa smalað Víkurheiði, sem 

liggur inn af Vík og rúið þar. Réttað var í Húsadal neðan undir Hrafnatindi og sjást ummerki 

þessarar réttar enn. Síðar sama dag, var farið  í Arnarstakksheiði og smalað þar svo féð færi ekki á 

milli. Þessi törn að smala og rýja á báðum stöðunum, í Víkurheiði og Arnarstakksheiði tók heilan 

sólarhring og var verið að koma heim undir fótaferð daginn eftir úr Hvammarétt í 

Arnarstakksheiði.112  

Vorsmalanir tíðkuðust í Hvammshreppi fram til 1975.113 Með bættum húsakynnum og fóðrun var 

farið að rýja féð eftir að það var tekið á hús á haustin eða að vetri og þar með heyrðu vorsmalanir 

sögunni til. Mörgum þótti það algjör bylting bæði fyrir menn og skepnur þegar vorsmalanir 

lögðust af og féð fékk næði í sumarhögum.  

 

8. Haustsmölun 
Af afréttarmálum var haustsmölun stærsta verkefnið sem hreppsnefnd kom að. Mikil áhersla var 

lögð í að hreinsa löndin fyrir veturinn eins og fjallskilareglugerð kveður á um. Í þessum kafla 

verða skoðuð valin dæmi úr fundargerðum um málefni ómerkinga og niðurröðun í söfnin í 

Hvammshreppi. Jafnframt því segja einstaklingar frá sinni smalareynslu og með því fæst skýrari 

mynd af verkefninu.  

                                                 
111 Viðtal við Hildi Andrésdóttur. 
112 Viðtal við Jón Sveinsson. 
113 Munnleg heimild: Jónas S. Hermannsson, bóndi, Norður-Hvammi. 
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Hreppsnefndin skipulagði göngur, sendi út gangnaseðla og skipaði leitarstjóra í samræmi við 

almenna reglugerð um fjallskil. Nefndin skyldi einnig skipa réttarstjóra sem tók við safninu þegar 

það kom af fjalli og hafa umsjón með fjárdrætti og skilum í réttinni. Réttarstjórinn átti að skipa 

tvo markglögga menn til að rannsaka fé sem dregið var í utanhreppsdilk og einnig að sjá um að 

mönnum væri gefinn kostur á að láta mæður helga sér ómerkinga.114Alltaf kom eitthvað að 

ómörkuðum lömbum af fjalli og reynt var að finna hver væri eigandi þeirra. Sú athöfn að marka fé 

er ævaforn því samkvæmt Jónsbók skyldu menn ,,einkenna115 fé sitt allt utan hross og hafa 

einkennt er átta vikur eru af sumri. Eitt mark skyldi hver maður hafa á öllu fé sínu. Ef hann gerir  

eigi svo er hann sekur hálfri mörk við konung.“116 Hver bóndi átti sitt mark sem hann hafði fengið 

úthlutað hjá markaverði eða haft að erfðum. Um miðja 19. öld var byrjað að prenta markaskrá 

fyrir hverja sýslu á hæfilegum fresti. Frá árinu 1897 skyldi semja markaskrá fyrir sýsluna tíunda 

hvert ár.117 Átrúnaður gat verið á eyrnarmörk og að þau væru misjafnlega lánsöm. Það kom fyrir 

að menn reyndu að taka upp nýtt mark til að öðlast fjárheill ef þeir voru óheppnir með fé og sumir 

töldu að til bóta hefði orðið.118 Um málefni ómerkinga segir í almennri reglugjörð fyrir fjallskil í 

Vestur-Skaftafellssýslu að alla ómerkinga er í afrétti eða heimalöndum finnast og engin móðir 

finnst að eigi að reka til aðalréttar og selja við opinbert uppboð og andvirðið renni í viðkomandi 

sveitarsjóð.119 Hreppsnefndin tilnefndi menn til að úrskurða með ómerkinga. Alla ómerkinga átti 

að taka strax úr fénu er þeir komu til réttar og láta í þar til gert birgi og þurfti samþykki tveggja 

manna, til þess kvadda af hreppsnefnd til að mega fara með þá í burtu eftir að mæðurnar höfðu 

helgað sér lömbin.120 Deilumál risu um afdrif ómerkinga og í fundargerð frá 17. nóvember árið 

1921 var bókun um ,,að Páll Sigurðsson bóndi í Skammadal telji miklar líkur á að hann hafi átt 

ómerking er seldur var við lögréttina síðastliðið haust og fór hann fram á að fjallskilakostnaður 

verði færður niður með tilliti til þessa.“ Hreppsnefnd taldi að ekki væri hægt að sanna þetta 

lengur, en taldi að þetta sé rétt og samþykkti að greiða honum 15 kr. af ómerkingsverðinu.121 

Málefni ómerkinga rötuðu oft í fundargerðir hreppsins og mikið var lagt upp úr að allt færi fram 

samkvæmt reglugerð. Umfangsins vegna er ekki hægt að koma inn á fleiri dæmi þar um, en ljóst 

er að málaflokkurinn var mikilvægur.   

                                                 
114 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1899, B deild, bls. 105. 
115 Einkennt; markað. 
116 Jónsbók, bls. 189. 
117 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1897, B deild bls. 163. 
118 ÞÞ. Óprentuð gögn í þjóðháttsafni Þjóðminjasafns, nr. 777. Einar H. Einarsson, Skammadalshóli, f. 1912. 
119 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1906, B deild, bls. 132. 
120 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls.306. 
121 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933. 
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Sveitarstjórn mælti svo fyrir að öllum sem bú höfðu undir höndum bæri að taka þátt í göngum.  

Fjallskilum var jafnað niður í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings en heimilt var að leggja 

hluta fjallskilakostnaðar á landverð jarða.122 Nefnd var kosin til að yfirfara fjallskil og skilaði hún 

áliti 24. september árið 1919 og taldi að fjallskil ættu eingöngu að miðast við fjáreign. Til að 

koma því í framkvæmd þurfi að meta kostnað við smölun allra heimahaga og heiðarlanda 

hreppsins og jafna síðan kostnaðinum á fjáreigendur í réttu hlutfalli við fjárfjölda. Féllst 

hreppsnefndin í aðalatriðum á þessa stefnu. 123 

Fastmótað var hvernig að leitum var staðið. Fara þurfti að lögum en ákveðnar hefðir giltu 

jafnframt. Hefð var fyrir að smölun hófst í Höfðabrekku- og Kerlingardalsafrétti og síðan leið 

yfirleitt einn dagur og þá voru Heiðar- og Dalaheiði smalaðar. Farið var í fyrstu göngur um 

mánaðarmótin september/október. Vilji kom fram að breyta því og 1. maí árið 1929 var flutt 

tillaga á almennum fundi í hreppnum þar sem rædd var nauðsyn þess að færa lögsafn fram um 

fimm daga. Fyrirvari var um að hreppsnefnd væri heimilt ef mikið hey væri úti að breyta út af 

þessari samþykkt.124  Samkvæmt þessu þurfti almennan fund í hreppnum til að færa safnið fram 

um fimm daga og er það enn ein sönnun þess hversu mikið vægi afréttarmálin höfðu. 

Hreppsnefnd hittist yfirleitt um miðjan september til að jafna niður fjallskilum. Dæmi er tekið 

fundargerð frá 18. september árið 1913 þegar hreppsnefnd hittist í Vík til að ákveða um réttir og 

fjallskil. Á þessum tíma var ekki skipað í sameiginlegar leitir í Höfðabrekku- og 

Kerlingardalsafrétti. Það breyttist örfáum árum seinna. Í fundargerð kom fram að 

Höfðabrekkuafrétt áttu níu menn að smala. Voru tveir frá Höfðabrekku, þrír úr Vík og einn frá 

hverjum bæjanna, Brekkum, Hvoli, Loftsalahjáleigu og Ketilsstöðum. Leitir áttu að byrja 

sunnudaginn 4. október og áttu fjórir af mönnunum að vera komnir í dögun nefndan dag að 

Miðfellshelli og byrja leitir þaðan. Hinir er í nefndan afrétt fara áttu að vera komnir að 

Miðfellshelli snemma morguns daginn eftir (mánudag) og hitta þar þá er fóru daginn áður.  

Í Kerlingardalsafrétt og Koltungur áttu 16 menn að fara í fyrstu  leit, en 14 í tvær hinar síðari. 

Voru sex smalanna frá Kerlingardal, einn úr Vík, þrír frá Dyrhólum, einn frá Norðurgarði, einn frá 

Litlu-Hólum, einn frá Vatnsskarðshólum, tveir frá Skagnesi og einn frá Giljum. Smalarnir áttu að 

vera komnir í dögun á mánudagsmorguninn að svo nefndu Sundkjaftsbóli og skipað yrði í leitir 

þaðan. Hreppsnefndin lagði svo fyrir að þeir sem vestast gengu í Höfðabrekkuafrétt og austast í 

Kerlingardalsafrétt skyldu gæta þess að hittast nálægt Holtsvörðu og smala samhliða upp frá því. 

Leitarmenn allir áttu að fylgja safninu út í Heiðarrétt á þriðjudeginum 6. október, en leyfa skal 

                                                 
122 Bragi Sigurjónsson. Göngur og réttir I, bls. 14. 
123 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
124 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933, bls. 271. 
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Höfðabrekku, Kerlingardals- og Víkurmönnum að því er fé það snertir er alltaf gengur fyrir 

austan, að draga sitt fé úr réttum þeim er hingað til hafa verið notaðar og flýta sundurdrættinum 

sem mest.125 Þetta má skilja sem svo að safnið hafi verið rekið fram í Kerlingardalsrétt, dregið þar 

í sundur og óskilin síðan rekin í Heiðarrétt sem var lögrétt fyrir hreppinn. Leitirnar tóku þrjá daga 

og sváfu smalarnir í hellum í Afréttinum. Gistu þeir í Miðfellshelli og í Sundkjaftsbóli og sjá má í 

fundargerð frá 15. september árið 1904 að ákveðið var að laga Sundkjaftsbólið svo liggja megi í 

því.126 Sundkjaftsból þetta var alveg niður við ána austan megin í Koltungum og telja menn að það 

sé nú komið á kaf í aur sem áin hefur flutt fram.127 Eins og komið hefur fram var skipað 

sérstaklega í leitir í hvorn afréttinn fyrir sig, Höfðabrekku- og Kerlingardals. Því var hætt árið 

1920 samkvæmt fundargerð frá 7. september og farið að skipa í sameiginlega leit.128   

Höfðabrekku- og Kerlingardalsafrétt smalaði Andrés Árni Pálsson, bóndi í Kerlingardal, (f. 1902)  

í fjöldamörg ár. Andrés fór að príla um þessi fjöll þrettán ára að aldri sem fullgildur fjallamaður  

og smalaði þau í meira en sex áratugi, þar af sem fjallkóngur yfir þrjátíu ár.129   

Andrés lýsir fjallferðum og aðstæðum í Afréttinum svo; 

Þegar ég var að alast upp var legið í hellum og skútum inni á Afrétti á haustin þegar smalað 

var. Höfðabrekkuafréttur var smalaður fyrst, fyrri daginn og féð rekið fram fyrir Afréttisá. Þar 

voru tveir menn hafðir daginn eftir til að gæta þess að féð rynni ekki inn yfir Ána. Sáu þeir 

einnig um að hafa heitan mat eða heitar kartöflur með kjötinu þegar smalarnir komu að kvöldi, 

eftir að hafa lokið smölun Kerlingardalsafréttar og rekið féð fram heiðar eins langt og talið var 

þurfa til að það rynni ekki inn yfir Á um nóttina. Þriðja daginn var féð rekið fram í byggð og 

byrgt í gerði og fjórða daginn var réttað. Þá var réttin hér uppi á fjalli í svokölluðum 

Tjaldabúðum, rétt fyrir ofan Smærnatungur og kölluð Búðarrétt. Síðan var hætt við þá rétt og 

réttin byggð fyrir sunnan túnið í Kerlingardal.130 

Andrés getur þess að bændur áttu að koma óskilum úr Kerlingardalsrétt og út að Heiði því þar var 

lögrétt en í Kerlingardal var skilarétt.131 Að sögn Andrésar var vorið 1917 byggður afréttiskofi 

inni í Afrétti en áður lágu menn í hellisskútum austur í Þakgili á Höfðabrekkuafrétti132 og mun 

annar þeirra heita Miðfellshellir.133 Jón Hjaltason gat um það þegar hann var að byrja sínar 

                                                 
125 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
126 HS. Hvammshreppur 1. Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
127 Viðtal við Jón Sveinsson. 
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129 Jón Gísli Högnason. Söng mig inn í sumardaginn. Endurminningar Andrésar Árna Pálssonar, bls. 11, 17. 
130 Jón Gísli Högnason. Söng mig inn í sumardaginn. Endurminningar Andrésar Árna Pálssonar, bls. 10. 
131 Íslensk orðabók, bls. 414 og 588. Lögrétt er aðalskilarétt fjár, en skilarétt er þegar fé eða hrossum er réttað   
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133 Viðtal við Jón Sveinsson. 
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fjallferðir í Afréttinum um 1940  að hafa heyrt talað um að legið var við inn í Afrétti  og gist í bóli 

austur í Kolhöfði og þar var talið reimt.134 

Göngur á þessu svæði voru erfiðar og lítið hægt að nota hesta. Árið 1935 þann 18. september kom 

sú nýlunda fram að ákveðið var að gera tilraun með að flytja leitarmenn í Höfðabrekku- og 

Kerlingardalslandi í bíl norður í Engimýri. Átti bíllinn að fara frá Vík klukkan fimm um 

morguninn, en leitarmenn skyldu svo ganga til bæja að kvöldi.135 Það hefur verið mikil breyting 

að aka inn í Engimýri og næsta stóra skef var stigið árið eftir þegar ákveðið var til reynslu 

samkvæmt bókun frá 1. september árið 1936 að breyta þannig til með smölun í Afréttinum að hún 

fari fram á einum degi og leitarmönnum verði fjölgað upp í 20.  Gangnamenn í Höfðabrekku – og 

Kerlingardalslandi áttu að fara austur yfir Heiði að kvöldi og hefji þaðan göngur í býtið daginn 

eftir. Fyrir innan Höfðabrekkuafrétt, inni í jökli eru Huldufjöll.  Ekki var venjulegt að þau væru 

smöluð, en í fundargerð frá árinu 1936 var ákveðið að þrír menn fari þangað til leitar og sé þeirri 

göngu lokið ef kleift er, áður en smölun byrjar á Höfðabrekku- og Kerlingardalslandi.136 Jón 

Hjaltason bóndi á Götum sem smalaði mikið á þessu svæði minnist þess að sjaldan þurfti að smala 

Hudufjöll. Þó rekur hann minni til að fé hafi sloppið þangað og þurft að elta það uppi.137  

Vestast í Kerlingardalsafrétti eru Koltungur og afmarkast þær af ám sem renna beggja vegna við 

þær. Bændur í Dyrhólahverfi höfðu þar upprekstur um aldaskeið og var safnið áður fyrr rekið út í 

Heiðarrétt og gerð skil þar. Dyrhólingar voru fjármargir í Heiðarrétt og höfðu tvo dilka til umráða, 

fyrir Austurhús138 og Vesturhús.139  Það var um langan vega að fara hjá Dyrhólingum að smala í 

Koltungum. Meðan fráfærur tíðkuðust þurftu þeir að fara að kvöldi dags heiman frá sér til að 

smaladagurinn yrði snemmtekinn að morgni næsta dags. Sváfu þeir þá nótt í Káraseli sem er hellir 

vestan við Koltungnaá. Þessu héldu þeir fram yfir aldamótin 1900.140 

Heiðarheiði, var smöluð á tveim dögum meðan fráfæringar voru reknir til fjalla. Þótt ekki sé langt 

inn að jökli gat reynst seinlegt að ná lömbunum úr gljúfrum og brattlendinu inni í heiðum. Fyrri 

daginn voru norðurheiðarnar smalaðar og reynt að koma safninu áleiðis í heimahaga. Það var 

kallað „að fara norður fyrir.“ Seinni daginn var  safnið rekið inn og  réttað í Heiðarrétt.141 Misjafnt 

var hve margir smalar voru skipaðir í Heiðarheiði. Samkvæmt fundargerð frá 18. september árið 

1913 áttu tólf  menn að smala Heiðarheiði í fyrsta safni og átti það að fara fram 5. október. Ekki 

                                                 
134 Viðtal við Jón Hjaltason. 
135 HS. Hvammshreppur 2, Fundagerðabók Hvammshrepps, 1934-1955, bls. 42. 
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var getið hversu margir áttu að fara í hin söfnin tvö. Tveir smalar voru frá Skammadal, einn frá 

Hvoli, tveir frá Rauðhálsi, þrír frá Fossi, tveir frá Götum, og tveir frá ótilgreindum bæ.142 Færri 

menn þurfti í göngur í Heiðarheiði samkvæmt fundargerð frá 7. september árið 1920, en þá skyldu 

átta menn að fara í fyrstu göngur, sjö í aðrar og átta í þriðju göngur.143 Ef til vill þurfti færri menn  

í smölun árið 1920 vegna þess að fráfærur voru aflagðar.   

Fyrir sunnan Heiðarvatn liggur Arnarstakksheiði. Hún var aðalafréttur Hverfisins og áttu jarðir í 

Reynishverfi sameiginlegt beitarland þar.144 Arnarstakksheiði var smöluð sama dag og réttað var á 

Heiði og fé rekið þangað til lögréttar. Reynishverfingar smöluðu Arnarstakksheiði, en auk þeirra 

voru leitarmenn frá Bólstað, Fagradal, Engigarði og úr Vík samkvæmt fundargerð frá 15. 

september árið 1904.145 Samkvæmt álagningu frá 7. september árið 1920 skyldu átta menn fara í 

fyrstu göngur, sjö menn í aðrar göngur og níu menn í þriðju göngur í Arnarstakksheiði.146  

Safnið úr Arnarstakksheiði er ekki lengur rekið í Heiðarrétt. Arnarstakksheiði er nú smöluð austan  

frá Bólstað og vestur með Heiðarvatni að sunnanverður, niður í Kjósir og safnið rekið fram í 

Reynishverfi og réttað á Reyni.147 Fundargerðir eru frekar fátæklegar um söfnin í Dalaheiði. Sem 

dæmi má taka fundargerð frá 18. september árið 1913, en þar segir að Dalaheiði smali Dalamenn, 

þar með talið Kaldrananes og Hvammsheiði smali Hvammsmenn og skuli þeir gæta þess að vera 

samtímis við smölunina og sjá hver til annars. Engin nánari lýsing er hvaðan smalarnir eru eða 

hve margir. En söfnin voru þrítekin með viku millibili eins og venja var samkvæmt 

fjallskilareglugerð og réttað eftir hvert safn.148 Þegar safnið kom fram úr Dalaheiði réttuðu 

Dalamenn í Dalarétt við svo nefnt Kúagil vestan við bæinn Stóradal. Sú rétt var lögð niður árið 

1956 er Bæja- og Dalamenn byggðu sameiginlega rétt á Nesleiti. Þá lögðust einnig niður gömlu 

heimaréttir Skagness og Skammadals. Síðan réttin á Nesleiti var tekin í notkun hefur verið 

sameiginleg smölun á öllu heiðarlandinu frá Heiðarheiði og vestur að Hafursá.149    

Skilgreining á hvaða land teljist til Dalaheiðar veldur ruglingi. Nú til dags telja menn að Dalaheiði 

nái frá Hálsgili og austur að Hvammsgili. Það virðist ekki hafa verið svo á því tímabili sem hér er 

til umfjöllunar, heldur var litið á Dalaheiði sem heimaland Dalajarða. Til staðfestu á því er 

fundargerð frá 7. september árið 1920 þegar bókað var að Dalaland smali Dalabændur. Í þeirri 

sömu fundargerð kemur líka fram að Foss-, Gatna-, Hvamms-, Gilja- og Skammadalslönd smali 
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ábúendur hver hjá sér, svo og Skagneshaga.150 Staðkunnugir átta sig á að hér er önnur tilhögun á 

smölun en seinna varð.  Jón Hjaltason á Götum minnist þess að hafa heyrt talað um sem krakki að 

Heiðar- og Dalaheiði voru smalaðar á tveim dögum. Þá fóru fáir menn fyrri daginn og smöluðu 

þar sem erfiðast var nyrst í heiðinni, en daginn eftir var rekið fram og réttað. Þessi tveggja daga 

smölun var talin nauðsynleg meðan þurfti að smala fráfærulömbum, því það var sérlega erfitt. 151 

Ógirt var milli hreppanna og hluti af fjallskilum var að senda tvo menn út í Klettsrétt við Litla-

Hvamm í Dyrhólahreppi og sækja fé úr Hvammshreppi og koma því til skila eða reka það til 

lögréttar á Heiði. Áhersla var á að öll óskil væru rekin til lögréttar. Því til staðfestu  er fundargerð 

frá 15. september árið 1907 þegar áréttað var að óskil úr Hafursey eigi að reka til lögréttar á Heiði 

á réttum tíma.152  Þar um langan veg að fara og ekki greiðfæran og hefur verið ábót á dagsverkið.  

Hér hefur verið stiklað á stóru um fjallskil í Hvammshreppi. Tekin voru dæmi um álagningu í 

heiðarlöndin eftir þeim heimildum sem eru í fundagerðum.  Aðaláhersla var á fyrstu tvo áratugi 

tuttugustu aldar. Hafa þarf í huga að fjallskilamál taka breytingum og þau dæmi sem hér voru 

nefnd þurfa ekki að vera lýsandi fyrir önnur tímabil. 

 

9. Minningar úr smalamennskum 
Fundargerðir hreppsins geyma upplýsingar um hvernig lagt var á í söfnin. Til viðbótar 

fundargerðunum fannst höfundi mikilvægt að fá sögu þeirra sem tóku þátt í göngum og réttum. 

Þar kemur ýmislegt fram sem ekki er skráð í fundargerðir og gefur betri yfirsýn um verkefnið. 

Þeir Jón Sveinsson bóndi á Reyni og Jón Hjaltason bóndi á Götum smöluðu þessi heiðarlönd í 

marga áratugi og voru að hefja sínar fjallferðir um 1940. Hildur Andrésdóttir er fædd og uppalin í 

Kerlingardal og minnist vorsmalana og undirbúnings fyrir fjallferðir. Höfundur gerði sér dagsferð 

austur í Mýrdal og ræddi við viðmælendur á heimilum þeirra. Tilgangurinn var að fá þau til að 

segja frá sinni reynslu af smölun og undirbúningi fyrir fjallferðina. Spurningarnar sem lagðar voru 

fyrir viðmælendur voru meðal annars; hvenær fórst þú fyrst í göngur og hvar smalaðir þú? 

Hvenær var lagt af stað á morgnana? Hvað voru menn lengi innúr og hvenær var komið fram? 

Spurt var um nesti, skófatnað, utanyfirfatnað, fjallstangir og fjallajárn. Hvernig fjallskilaboðin 

fóru fram? Hvað er minnisstætt um vorsafnið og haustsafnið?  Var ánum sleppt afur inn í heiði 

eftir fyrsta safn? Voru hestar notaðir við smalanir? Hvar voru sveltin og hvernig var tekið úr 

þeim? Var Gvendarfell smalað sérstaklega? Voru Huldufjöll smöluð? Hvenær voru lömbin 
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mörkuð? Hvernig gekk að lemba ærnar í vorsafni?  Heyrðir þú talað um selstöður og fráfærur 

þegar þú varst að alast upp?  

Jón Sveinsson bóndi á Reyni rifjaði upp fyrstu ferðina í Afréttinn haustið eftir að hann var 

fermdur um 1940. Hann minnist þess að farið var þangað ríðandi og farið á fætur um klukkan 

fjögur að nóttu, því það þótti nauðsynlegt að vera komin inn í Afrétt þegar sauðljós var orðið. 

Farið var sem leið lá framan úr Reynishverfi, upp í Heiðardal og austrí Kárhólma, yfir Koltungur 

og austur í Afréttiskofa. Þegar hér var komið sögu um 1940, var Afrétturinn smalaður á einum 

degi. Smölun gekk þannig fyrir sig að gangnamenn byrjuðu daginn með því að ganga upp á Afrétt 

og inn að jökli. Helst þurftu smalar að vera búnir að smala Afréttinn um klukkan tvö að deginum 

til að birtan nægði til að smala alla leið fram að Kerlingardal. Ekki var hægt að nota hesta við að 

smala Afréttinn svo þeir voru settir í haft og biðu fyrir framan Afréttinn eftir því að smalarnir 

kæmu fram og síðan var farið ríðandi fram heiðar. Þar gátu flestir verið á hestum, en þó verða þeir 

að vera gangandi sem fara með fjallsbrúnum bæði austan- og vestan til á heiðunum. Stundum 

lentu menn í þoku og rigningu en yfirleitt höfðu menn fram fyrir myrkur.153  

Réttardagurinn var hátíðisdagur og í haustréttum í Kerlingardal dreif menn víða að og komu menn 

alveg utan úr Dyrhólahverfi og frá flestum bæjum þar fyrir austan. Margir áttu fé í 

Kerlingardalsrétt og komu þangað til að hirða það því daginn eftir réttardag í Kerlingardal voru 

óskilin rekin upp í Heiðarrétt. Hildur Andrésdóttir tók þátt í að reka óskilasafnið út að Heiði. Það 

var rekið upp þjóðveginn sem þá var, og upp á Búðaskarð, síðan til vesturs og inn Flatir, yfir 

Kerlingardalsá og út í Kárhólma. Ef ekki var búið að smala Kárhólma var fénu sleppt þar, en 

annars farið með það alla leið út að Heiði.154 

Jón Hjaltason smalaði Heiðarheiði í mörg ár. Yfirleitt var hún smöluð á einum degi og voru 

gangnamenn mættir á Heiði um klukkan hálf átta að morgni. Síðan var labbað inn úr sem var um 

tveggja tíma gangur eða rúmlega það. Þetta var langur gangur og erfiður, því mesti hluti 

leiðarinnar er á fótinn. Jón Hjaltason minnist þess að dagurinn hafi samt alltaf verið nógur til að 

smala Heiðarheiði, en það var heldur styttri gangur en út í Dalaheiði. Alltaf var stoppað á sömu 

stöðum þegar menn voru á leið norðurúr, fyrst í Áfangahöfði  og síðan í Miðhöfði, þar sem sest 

var niður í dálitla stund. Yfirleitt voru Dala- og Heiðarheiði smalaðar samtímis, en ekki alltaf að 

sögn Jóns. Ef þær voru smalaðar samtímis þurftu smalar að bíða austan við Vatnsdalinn eftir 

smölum úr Dalaheiði svo menn færust ekki á mis. Yfirleitt náðu menn fram úr Heiðarheiði vel 

fyrir dimmu.155 Erfitt gat verið að smala í Heiðarheiði og helst urðu tafir í Galtárhöfði, Heiðargili 
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og í Skjólkambi.156 Réttað var í Heiðarrétt morguninn eftir að safnið kom fram. Hún var lögrétt 

fyrir hreppinn og þangað voru rekin óskil úr öðrum réttum. Jón Hjaltason minnist þess að í 

Heiðarrétt hafi alltaf verið mikil hátíð þegar fyrsta safn stóð yfir. Menn komu víða að úr Mýrdal 

og söngur og gleðskapur ýmiskonar fylgdi.157 Lögréttin á Heiði var byggð árið 1895 og var hún 

teiknuð af Stefáni Gíslasyni lækni.158  Fært var í gjörðabók 23. október árið 1895 ,,að á þessu 

hausti hafi ný lögrétt verið byggð á Heiði þar hin lögréttin áleist algjörlega óbrúkleg.“159  

Þegar Jón Hjaltason var að byrja að fara í göngur í Dalaheiði um 1940 lögðu smalar upp frá   

Stóra-Dal, vestur í Dölum sem kalllað er.  Þurftu menn að vera mættir þar löngu fyrir allan dag til 

að dagurinn entist að ná fram í björtu. Göngur eru lengri í Dalaheiði en Heiðarheiði, en auðveldari 

þar sem ekki er eins mikið fjalllendi. Versti þröskuldurinn við smölun í Dalaheiði eru Hengitærnar 

innst í heiðinni en þar getur verið erfitt að ná kindum.160 Þegar farið var að smala Dalaheiði í einu 

lagi frá Hálsgili og austur að Hvammsgili minnist Jón þess að hafa farið upp frá Giljum eða 

Hvammi og gengið sem leið lá innúr og inn af Sauðafelli.161 Þrjú lögsöfn voru í heiðarnar og 

margir slepptu fullorðnu ánum milli safna inn í heiði svo að hluta til var alltaf verið að smala sama 

fénu. Fénu var sleppt inn í heiði milli safna til að nýta haustbeitina þar. 

Til Dalaheiðar telst Gvendarfell sem skagar fram úr Mýrdalsjökli með bröttum hlíðum og jökulám 

á báða vegu sem sameinast við suðvesturhorn þess. Yfirleitt eru kindur í Gvendarfelli og oftast er 

gerð sér smölun þriggja til fjögurra manna til að ná fénu fram. Yfirleitt er það ekki fyrr en síðla 

hausts þegar farið er að minnka í jökulánum því reka þarf féð yfir ána. Þegar mest var af fé í 

Gvendarfelli voru það allt upp í 40 kindur.162 Að sögn Jóns Hjaltasonar var stundum reynt að 

smala Gvendarfell um leið og Dalaheiði ef þurrkasamt hafði verið. Þá var auðveldara að komast 

yfir ána, en almennt var farin sér ferð þangað er leið á haust. Oftast óðu smalarnir jökulána þegar 

þeir voru að fara innúr, en kom þó fyrir að farið væri yfir á jökli. Jökullinn lá miklu framar þá en 

hann gerir núna og hann gat verið háll, sprunginn og hættulegur. Áður fyrr var flest fé sem gekk í 

Gvendarfelli úr Dyrhólahreppi og kom þá vestan úr Stórhöfða, en á seinni árum er féð sem kemur 

úr Gvendarfelli aðallega úr Hvammshreppi.163 Nokkuð eftirsóknarvert var að fá fé úr 

Gvendarfelli, gróður er kjarnmikill inn við jökul og þótti fé jafnan koma vænt þaðan. Hér hefur 

                                                 
156 Viðtal við Jón Sveinsson. 
157 Viðtal við Jón Hjaltason. 
158 Viðtal við Jón Sveinsson. 
159 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1893-1919. 
160 Viðtal við Jón Hjaltason. 
161 Viðtal við Jón Hjaltason. 
162 Sunnlenskar byggðir VI, bls. 353. 
163 Viðtal við Jón Hjaltason. 



 37

verið stiklað á stóru um smalamennsku í Hvammshreppi og gefa þessi minningarbrot innsýn í 

hvenig að smalamennsku var staðið. 

 

10. Útbúnaður og nesti 
Hluti af fjallferðinni var undirbúningur í mat og klæði. Viðmælendur mínir rifjuðu upp hvernig 

nestið og annar útbúnaður var á þeim tíma sem þeirra smalareynsla nær yfir, það er að segja á 

árunum um og upp úr 1940. Hvernig útbúnaður var fyrir þann tíma skal ósagt látið þar sem ekki 

urðu heimildir á vegi mínum þar um. Hildur Andrésdóttir í Kerlingardal man eftir því að móðir 

hennar hafði veg og vanda af útbúnaði þegar göngur stóðu fyrir dyrum í Kerlingardalsafrétt. Hún 

bakaði þykkar hveitiflatkökur fyrir fjallmennina, það var eldað kjöt og það var mikill og góður 

matur í nesti. Huga þurfti að öðrum útbúnaði svo sem skótaui og man Hildur greinilega eftir því  

þegar verið var að búa til nýja kúskinnsskó fyrir fjallmennina, en kúskinnskór voru álitnir sterkari 

en sauðskinnsskór.164 Skinnskór þessir voru að leggjast af, en voru þó enn notaðir í smalanir. 

Kúskinnskór gátu verið hálir í grasi en ekki í snjó eða á svelli. Sem utanyfirflík voru menn í 

jökkum, með húfur og langflestir með trefla og í ullarvettlingum. Nánast allir voru með 

fjallastangir og þótti það ekki hæfur smali nema hann gæti burðast með fjallastöng. Þegar von var 

orðin á áfreðum (svellbunkum) á haustin voru menn einnig með fjallajárn. Jón Hjaltason segir svo 

frá þegar hann var að fara í Heiðarheiði hafi nestið verið ein kaka, það hafi nú ekki verið meira 

fyrir daginn og svo drukkið úr fjallalækjum. En trú sumra var að ekki væri gott að drekka því þá 

væri spillt getunni til að smala.165 

Jón Sveinsson minnist þess þegar hann var að fara í göngur um 1940 að hafa verið í uppreimuðum 

strigaskóm. Eldri mennirnir voru í kúskinnsskóm, í tvennum sokkum og virtust ekki sárfættir. 

Ekki voru komnar gæruúlpur á þessum tíma en helst voru menn í stuttum vatnskápum sér til 

hlífðar. Jón var með fjallastöng eins og flestir smalar og var hún var um 2,5 metrar á lengd. Þetta 

var tréstöng með góðum broddi í endanum og tveim hólkum utan um broddin að neðan til að 

stöngin rifnaði ekki. Þessir hólkar voru útbúnir úr gjarðajárni og síðan voru veðrar reknir með 

broddinum. Þessir veðrar voru þannig að þeir stóðu örlítið út fyrir stöngina og þóttu mjög 

nauðsynlegir til að geta náð kind með því að snúa stönginni í ullina. Fjallajárn var yfirleitt ekki 

farið með fyrr en menn vissu að væru komin einhver flóamet eða svell. Nauðsynlegt var að hafa 

með sér sauðband eins og það var kallað, bandspotti um tveir faðmar á lengd, því ef teyma þurfti 

kind þá var nauðsynlegt að hafa hana í bandi. Þar sem hægt var að koma við hestum var verið með 

hnakktösku og þar var næring til dagsins. Jón Sveinsson minnist þess að nesti var í mörgum 
                                                 
164 Viðtal við Hildi Andrésdóttur. 
165 Viðtal við Jón Hjaltason. 
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tilfellum hangikjötsbiti, flatkaka og mikið smjér og mjólkurflaska sem menn báru utan á sér.166 

Ekki minnast viðmælendur mínir að slys hafi orðið í fjallferðum. Menn voru þaulvanir að príla um 

fjöll og firnindi og kunnu fótum sínum fjörráð. Viðmælendur mínir þurftu oft að taka kindur úr 

svelti og þá var betra að vera ekki lofthræddur, en nánar um það í næsta kafla. 

   

11. Að taka úr svelti 
Sérkenni á Afréttum og heiðarlöndum í Hvammshreppi er að þau eru skorin í sundur af djúpum og 

erfiðum giljum. Þar getur fé sett sig í svelti, en þá fer kindin niður í hamrana en kemst ekki til 

baka. Viðmælendur mínir lentu oft í því að taka úr svelti og lýst verður hvernig að því var staðið 

og getið um þekkta sveltisstaði. Gróður var fyrri til á vorin niður í giljunum og fé sótti í hann. 

Einnig leitaði fé skjóls undan vondum veðrum í giljunum og langvinnir þurrkar á sumrin gátu leitt 

kindurnar niður í gljúfrin því þar er oft votaberg. Ákvæði er í gildandi fjallskilasamþykkt fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu að gangamönnum sem varir verða við fé í ógöngum eða svelti skuli svo 

fljótt sem unnt er gera tilraun til að handsama það og færa til skila og er hreppsnefnd skylt að sjá 

um framkvæmdina.167 

Reynt var að ná kindum lifandi úr svelti, en ekki máttu menn vera lofthræddir sem gáfu sig í það 

verk. Í Hálsgili í Dalaheiði eru þekktir sveltisstaðir til dæmis Lambatungusvelti í Lambatungum 

niður við Hafursá, einnig í Hengitónum og innan við Fremri-Einstígana, þar var mjög erfitt svelti. 

Þekktir sveltisstaðir voru í Hvammsgili og fóru menn á sumrin til að athuga hvort fé væri komið í 

svelti. Austan megin í gilinu má nefna Kringlusvelti framan við Þrengslin. Þar framar er 

Bríkarbotnssvelti og fór fé í það nánast á hverju ári. Beint á móti því, vestan megin er 

Stallanefssvelti og innan við það vestan megin er Harðskafasvelti og þar innar Stórasvelti undir 

Gvendarhillunum.168 

Austur í Kerlingardalsafrétti í Raufargili og Kambsgili eru mjög erfið gil og vond svelti. Á sumum 

stöðum er ekki hægt að leggja í það að ná kindunum og neyddust menn þá til að skjóta þær niður. 

Það var misjafnt hvað þurfti marga menn þegar verið var að taka úr svelti, en það fór eftir því 

hvað kindin var langt niðri og hvað þær voru margar. Það sem þurfti meðferðis í þessa leiðangra 

var band eins langt og þurfa þótti en menn þekktu þessa staði og vissu hvað þurfti til. Uppi á brún 

voru menn sem héldu í bandið, sátu undir sem kallað er. Þeir sem fóru niður bundu bandið um sig 

miðja og sigu. Mikilvægt var að komast niður fyrir kindurnar svo þær settu sig ekki ofan fyrir.169 

                                                 
166 Viðtal við Jón Sveinsson. 
167 Stjórnartíðindi 1965, B deild, bls. 521. 
168 Munnleg heimild: Jónas S. Hermannsson, bóndi í Norður-Hvammi. 
169 Að setja sig ofan fyrir; þá kastar kindin sér fram af brúninni, niður í gilið og drepst yfirleitt. 
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Reynt var að króa kindurnar af og binda þær og ná þeim þannig upp en þær voru misjafnlega 

erfiðar við að eiga.170 Fé getur víða sett sig í teppu og að sögn Jóns Sveinssonar bónda á Reyni 

hefur hann tekið úr  30-40 sveltum á þessu svæði. Að hans sögn var algengast að þrír menn færu 

að taka úr svelti, en það fór þó eftir fjölda þess fjár sem var niður í hömrunum. Tveir menn voru 

þá uppi á brún og einn seig niður, annar þeirra sem var uppi dró upp kindina en hinn dró upp 

manninn. Þau svelti sem Jón minnist að hafa oft tekið úr eru í Vesturgilinu í Svínatungum, þremur 

sveltum man eftir í Koltungum, einnig í Skjólkambi í Heiðarheiði. Í Hnjúknum fyrir ofan bæinn 

Reyni gat farið í svelti svo og fram í Görðum, svo þessar aðstæður voru víða í Austur-

Mýrdalnum.171  

Mikið beitarálag í heiðunum átti væntanlega sinn þátt í að kindurnar leituðu í hverja snöp sem þær 

sáu. Fátíðara er í seinni tíð að kindur fari í svelti. Það má rekja til þess að fénu hefur fækkað og 

beitartíminn er miklu styttri nú en áður var. Núna er fénu sleppt um 10. júní og farið er í fyrsta 

safn um viku af september.172 

 

 

12. Niðurlag  
Breytingar einkenna það tímaskeið sem ritgerðin nær yfir. Selstöður hafa verið aflagðar um 1880 

en fráfærur tíðkuðust lengur eða fram um 1920-30. Við stofnun Hvammshrepps voru 

fátækramálefnin umfangsmikil og voru ásamt afréttamálunum aðal viðfangsefni hreppsnefnda. 

Samfélagið var í mótun og um aldamótin 1900 tók að myndast vísir að kauptúni í Vík í kringum 

verslun og sjósókn. Ný störf  urðu til og fólki fjölgaði í kauptúninu og  menn þaðan fóru að taka 

sæti í hreppsnefnd. Fátækramálin fara að taka minna pláss í fundargerðum um aldamótin, en mál 

eins og menntamál, samgöngumál, raflýsingu í þorpinu og símamál fara að verða áberandi. 

Hagsmunir bændanna lágu í þeim gæðum sem beitilöndin voru og hreppsnefnd kom að úthlutun 

upprekstraheimilda í löndin. Einnig sá hreppsnefnd um að göngur og réttir færu fram samkvæmt 

fjallskilareglugerð. Afréttina átti að hreinsa áður en vetur gengi í garð og skylda lá á fjáreigendum 

að taka þátt. Búskaparlag breyttist, samhliða því að fráfærur voru aflagðar um 1930 þá fækkaði 

einnig sauðum og einungis örfáir bæir voru þá enn með sauði. Um svipað leyti var hafin umræða í 

hreppsnefnd um þörf á leiðbeiningum varðandi húsagerð, og hreppsábyrgðir voru veittar fyrir 

ræktunarumbætur hjá bændum. Jafnframt því að bændur voru að fást við ný verkefni í búskapnum 

kemur fram í búnaðarskýrslum frá árinu 1930 að meirihluti bænda í Hvammshreppi sótti 

                                                 
170 Viðtal við Jón Hjaltason 
171 Viðtal við Jón Sveinsson.  
172 Munnleg heimild: Ólafur Þorsteinn Gunnarsson, bóndi á Giljum. 
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launavinnu út fyrir búið. Í fundargerðum frá fyrstu árum tuttugustu aldar fá afréttarmálefnin mikið 

rými sem endurspeglar mikilvægi málaflokksins í samfélaginu. Á tímabilinu 1900-1940 verður 

gjörbreyting á vinnulagi við göngur og réttir. Þær fara að taka styttri tíma þegar hætt var að færa 

lömbin frá mæðrunum. Byrjað var að smala Afréttinn og heiðarnar á einum degi árið 1936 og 

farið að aka gangnamönnum áleiðis inn í Afrétt. Einnig var farið að smala Dala- og Heiðarheiði 

fram á einum degi. Útbúnaður gangnamanna breyttist og um 1940 voru kúskinnskórnir að renna 

sitt skeið sem skófatnaður smala, en strigaskór að hefja innreið sína. Það er lýsandi dæmi um þá 

nýju tíma sem voru í aðsigi. Hér hefur verið reynt að útskýra hvernig staðið var að göngum og 

réttum í Hvammshreppi. Miklar breytingar urðu á tímabilinu frá 1880-1950 og ljóst að einungis 

hefur náðst að fanga hluta þeirra hér. Ritgerðin setur lengdarramma og takmarka þarf efnistök. 

Fjárleitir hafa heillað í gegnum tíðina og þegar viðmælendur mínir voru spurðir hvað það hefði 

verið sem dró þá í göngur ár eftir ár, lýstu þeir því að heiðin var aldrei eins. Það var birtan sem 

gerir landslagið síbreytilegt og síðan var það félagsskapurinn sem heillaði. Upplifun og löngun 

þessa fólks er í takt við orð skáldsins sem er titill þessarar ritgerðar ,,eins mig fýsir alltaf þó, aftur 

að fara í göngur.“173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
173 Skólaljóð. Ríkisútgáfa námsbóka, án ártals. Vorvísur. ,,Kveður í runni, kvakar í mó, kvikur þrastasöngur. Eins 
mig fýsir alltaf þó, aftur að fara í göngur.“Höfundur Jónas Hallgrímsson. bls. 47.  
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Viðaukar; 
Hafursey   
Hafursey er stakstætt fjall á Mýrdalssandi og var afréttur Hjörleifshöfða og mikilvægt beitarland. 

Þar var talið ágætt sauðaland og einnig mátti hafa þar selstöðu.174 Meðan þröngt var um beit nýttu 

menn alla beit sem hægt var og heimildir eru um að Hafursey var nýtt sem beitarland frá bændum 

í Mýrdal og úr Vík. Ekki var auðvelt að koma fénu þangað því reka þurfti það yfir Múlakvísl sem 

er jökulvatn. Stundum ráku bændur fé sitt utan úr Mið-Mýrdal í Hafursey á útmánuðum þegar lítið 

var um hey og þótti það oftast reynast vel.175 Smalanir í Hafursey þóttu slarksamar og erfiðar en 

það aftraði mönnum ekki frá því að reka þangað fé. 

Áhugavert er að skoða hvernig leitum var háttað í Hafursey vegna þess að hætt var að reka þangað 

fé eftir árið 1980. Vegna uppgræðslu á Mýrdalssandi skyldi Hafursey vera fjárlaus en engar 

girðingar voru við Eyna til að varna því að féð færi út á sandinn. Á síðustu árum er fé aftur farið 

að koma í Hafursey, en nú kemur það yfir sandinn neðan úr Álftaveri.176   

Jón Hjaltason bóndi á Götum smalaði Hafursey um árabil og hefur haldið til haga 

minningarbrotum um smalareynslu sína þar. Lét hann höfundi í té dagbókarbrot þar sem hann 

lýsir ferð í Eyna og gerir grein fyrir staðháttum þar. Hafursey er á Mýrdalssandi skammt frá jökli, 

austan Múlakvíslar. Eyjan er að nokkru leyti í tveim hlutum sem nefnast Austurey og Skálafjall, 

en milli þessara hluta er berghryggur sem tengir þá saman. Hlíðar eyjarinnar eru víða mjög brattar, 

sérstakleg vestur- og norðurhlíðar Skálafjalls sem heita Vondufláar vestast, en Mosaland norðar. 

Þar er land mjög bratt og hömrótt og erfitt til smölunar. Sama má segja um Kistufell, en svo heitir 

nyrsti hluti Austureyjar, þar er mjög bratt og miklir hamrar. Að sunnan og austan eru hlíðar 

Hafurseyjar grösugar þó víða sé þar bratt, en þar eru góðir sauðfjárhagar. Hafursey er erfitt land til 

smölunar, bæði vegna brattans og þess að minnstu mistök gátu orðið til þess að féð dreifðist aftur 

um Eyna og varð þá stundum að smala þar aftur. 

Jón var 14 ára þegar hann smalaði í fyrsta sinn í Hafursey um 1940. Lýsing hans á ferðinni austur 

í Hafursey og hvernig smölunin gekk þar fyrir sig fer hér á eftir. 

Ég mun hafa verið 14 ára er ég smalaði fyrst í Hafursey. Það var fyrri haustsmölun og auk mín 

voru í ferðinni Kjartan Leifur Markússon frá Suður-Hvammi, sem var leitarstjóri, Jón Árnason 

og Hermann Jónsson frá Norður-Hvammi, Svafmundur Jónsson á Eystra-Skagnesi, Bárður 

Jónsson úr Vík og Gunnar Klemensson í Görðum sem var jafngamall mér.  

                                                 
174 Úrskurður óbyggðanefndar mál nr. 6/2003. Mýrdalshreppur. 
     http://www.obyggd.stjr.is/mal_6_2003.pdf skoðað 9. febr. 2011, bls. 670. 
175 Bragi Sigurjónsson, Göngur og réttir I, bls. 170. 
176 Munnleg heimild: Ólafur  Þorsteinn Gunnarsson, bóndi á Giljum. 



 42

Farið var frá Suður-Hvammi um miðja nótt, klukkan þrjú að mig minnir og haldið í austurátt, 

upp Gatnabrún og sem leið liggur til Víkur. Þar komu Bárður og Gunnar í hópinn. Bárður hafði 

búið í nokkur ár í Hjörleifshöfða, en var nýfluttur til Víkur og átti enn talsvert af kindum.  

Ekki var riðið hratt, heldur svona góðan lestargang enda hestarnir þungir að morgni dags, 

teknir af góðum haga. Úr Vík var farið austur með Víkurhömrum og að Fagradal, síðan inn úr 

Fagradalsbrekkum og yfir Kerlingardalsá á brúnni hjá Bólstað. Síðan eftir veginum og upp á 

Núpamýri, þessi vegur var þá aðeins nokkurra ára gamall. Á Núpamýri var farið út af veginum 

og beygt í austur og farið niður Núpa. Ég minnist þess er við komum niður að 

Múlakvíslaraurum neðan við Núpa, að ég sá merki um komandi dag í austri, ljós rönd yfir 

sandinum lengst í austri, þessi rönd stækkaði óðfluga og teygði sig lengra upp á himininn.  

Þetta var í fyrsta skipti sem ég reið yfir jökulvatn og það var dálítið vatn í Múlakvísl og 

sumsstaðar upp af álunum mynduðust drýlur á vatninu, svona hnéháar, eða vel það.  

Mér leist nú ekki meira en svo á þetta fyrst, en svo var þetta bara gaman. Álarnir voru mest í 

kvið á hestinum og Kjartan Leifur sagði fyrir um hvar best væri að fara yfir. Það átti að byrja á 

því að smala Selfjall sem liggur milli Múlakvíslar og Hafurseyjar og því var riðið upp alla aura 

og upp í Selfjallshorn. Aurar Múlakvíslar eru ekki skemmtilegur reiðvegur, ósléttir og 

sumsstaðar stórgrýttir, en þetta tók enda og þegar komið var upp að Selfjalli var að verða 

albjart og þarna var skipt liði. Einn maður fór inn með Múlakvísl, norðan í Selfjalli. Tveir eða 

þrír fóru upp og smöluðu austur af fjallinu og einn var í Suðurhlíð. Hinir fóru með hestana 

austur sandinn og áttu að vera á undan og verja því að féð af Selfjalli færi norður fyrir Eyna. 

Það átti að fara sunnan við Eyna og austur að rétt. Stundum var safnið af Selfjalli rekið í rétt 

áður en Hafursey var smöluð, en svo var ekki í þetta sinn. Við smöluðum nú Selfjall og létum 

safnið renna austur með Hafursey að sunnanverðu. Þetta gekk vel og nú vorum við komnir 

austur undir Mosaland og fengum hestana okkar. Nú var farin að færast þoka á brúnir fjalla. 

Þar á meðal Skálafjalls og var ákveðið að senda ekki mann í Mosaland í þetta skipti, þó þar 

sæjust nokkrar kindur. Tveir menn voru sendir upp í Skálafjall að vestan og fóru þeir upp í 

Efri-Skál og smöluðu fjallið allt vestan Klofgils. Hinir fóru með hestana norður fyrir Ey og við 

Kurlið sem er klettastríta norðan Kistufells var liði skipt. Einn fór fram úr Klofgili, þrír fóru 

upp á Austurey í þetta skiptið. Einn var í austurbrekkunum og átti líka að flytja hestana suður 

með Ey að austan og átti svo að aðstoða með féð þegar nær drægi réttinni.177 

Jón lýsir því að þessi fyrsta ferð hans í Hafursey hafi ekki verið nein frægðarför, því hann hafi 

villst og því ekki orðið að því liði við smölunina sem hann hefði viljað og ætlast var til.  
                                                 
177 Byggt á dagbókarbrotum sem Jón Hjaltason á Götum  lét höfundi í té um samlamennsku í Hafursey frá því um 
miðja tuttugustu öld. 
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Mér var úthlutað að smala á austurbrún Hafurseyjar, en var gersamlega ókunnugur og er við 

komum norðurfyrir var að drífa þoka á efri hluta hennar. Þokan byrgði algjörlega sýn. Ég 

komst þó upp á brún og austur fyrir Kistufellið. Ég sá ekkert frá mér og ekki niður heldur. Ég 

missti alveg áttanna og vissi ekkert hvert ég átti að fara. Ég tók það við að ganga áfram þar til 

kom á brún og leitaði að skarði í hömrunum og fann það og fór þar niður. Ég komst niður á 

sand, en vissi ekki í hvora áttina ég átti að fara, en hljóp af stað og vissi að ef ég færi kringum 

Eyna hlyti ég að finna smala eða réttina. Það reyndist svo, því í Fremrihvömmum náði ég í 

safnið og gat hjálpað til við það seinasta spölinn. Að sjálfsögðu hafa einhverjar kindur orðið 

eftir á austurbrúninni en Svafmundur á Nesi sagði að það hefði breytt litlu hvort menn væru 

upp í þokunni eða ekki. Smalað var frá báðum áttum að réttarnefjum og þaðan var safnið rekið 

niður á sand og svo í réttina. 178   

Jón minnist þess að tveir menn hafi komið úr Álftaveri í réttina til að hirða þar kindur sem 

Álftaveringar áttu. Þeir munu hafa komið að safninu um miðja Ey að austan og fylgt því fram í 

rétt og gætt þess að kindur hlypu ekki á sandinn, en það vildu Álftaverskindurnar oft gera og þá 

jafnvel með hóp á eftir sér. Þessir menn voru Brynjólfur Oddsson á Þykkvabæjarklaustri og 

Þorbergur Bjarnason í Hraunbæ. Jón minnist þess að honum þótti Brynjólfur Oddsson stór er hann  

kom ríðandi eftir sandinum. Fætur hans virtust ná niður á jörðina og það var sem hesturinn hefði 

sex fætur, en Brynjólfur var með alstærstu mönnum og kraftalega vaxinn eftir því.  

Vel gekk að stoppa safnið af og reka það í réttina, enda orðið vel mennt þar sem Álftveringarnir 

tveir voru með og lágu ekki á liði sínu. Nú fengu menn sér bita og köstuðu mæðinni. Eftir það var 

farið í réttina og dregið í sundur eftir því sem hægt var. Er komið var kvöld var farið austur í 

Eyjahorn og gist þar í sæluhúsinu. Sumir hestarnir voru settir í hesthúsið, sem var undir 

sæluhúsinu, en aðrir voru settir í stóru réttina sem byggð hafði verið fyrir sláturfjárrekstrana 
austan yfir sand. Var nú sofið af um nóttina. Að morgni var svo lokið við að rétta og flestum ám 

og ásetningslömbum sleppt út, en sláturlömb og óskilum haldið eftir. Álftveringar tóku sínar 

kindur og ráku þær austur í Ver179 og var það allstór hópur. En Jón og félagar ráku eftirstöðvarnar 

af safninu til Víkur og voru komnir þangað eftir miðjan dag.180 

Í dagbókarbrotum Jóns lýsir hann atviki frá unglingsárum sínum við smölun í Hafursey sem var 

alveg einstakt í hans löngu smalareynslu. Smölun hófst eins og vanalega í Selfjalli og var smalað 

austur í Hafursey. Gefum Jóni orðið; 

                                                 
178 Byggt á dagbókarbrotum sem Jón Hjaltason á Götum lét höfundi í té um smalamennsku í Hafursey frá því um 
miðja tuttugustu öld.  
179  Það er málvenja að tala um Ver, þegar átt er við Álftaver. 
180 Byggt á dagbókarbrotum sem Jón Hjaltason á Götum lét höfundi í té um smalamennsku í Hafursey frá því um 
miðja tuttugustu öld.  
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 Leitarstjóri sagði mér að fara vestan í fjallið, inn eftir Seldalnum meðfram Múlakvísl. Þegar ég 

kem vestur fyrir hornið á Selfjalli, sé ég hvar dálítill kindahópur, svona 12-15 kindur komu 

fram af Léreftshöfði, sem er vestan við Múlakvísl. Þær hlupu við fót og virtist eins og þær 

hefðu styggst eitthvað. Það var verið að smala Höfðabrekkuafrétt þennan dag svo hugsanlegt er 

að þær hafi orðið fyrir styggð þaðan, þó auðvitað væri óralangt í að þeir smalar kæmu niður úr 

Afréttinum. En þær hlupu rakleitt niður í Seldal og að ánni sem lá þarna í einum streng og er  

bæði ströng og stórgrýtt. Hluti kindanna lögðu þegar í álinn strangann og djúpan og lentu þegar 

á sundi og flestar þeirra hrökkluðust nokkuð undan straumi og sumar alllangt. Þær komust þá í 

land austanmegin að lokum nema ein sem lenti milli steina við landtökuna og hafði ekki uppúr 

ánni. Mér tókst að komast að lambinu og gat seilst í það og bjargað því á land. Því gekk nú illa 

að finna kalda fæturnar fyrst í stað, en það lagaðist brátt og það komst í hópinn aftur. Allar 

voru kindurnar þungar til gangs fyrst í stað, en röltu þó fljótlega af stað upp úr Seldalnum og 

lentu í safninu. Þetta var mjög óvenjulegt að kindur legðu sig í stórvatn eins og Múlakvísl er 

þarna án þess að þær væru neyddar til þess.181 

Í Hafursey er mikið brattlendi og hamrar og veruleg hætta á að kindur gætu hrapað og farist. Slíktt 

kom fyrir í smölun þó ekki væri það algengt. Jón rifjar upp eitt slíkt leiðindaratvik, en við því var 

ekkert að gera. Þetta urðu þeir að hafa sem smala Mýrdælsku fjöllin eins og Jón orðar það.Venja 

var að smalar hefðu alltaf með sér vasahníf, það gat komið fyrir að kindur hröpuðu svo illa að ekki 

var annað að gera í stöðunni en farga þeim á staðnum.182 

Yfirleitt voru farin tvö lögsöfn í Hafursey á haustin og í fundargerð frá 7. september árið 1920 

kemur fram að í Hafursey fari sex menn í fyrstu göngur og sex menn í aðrar göngur183 og er það í 

samræmi við lýsingu Jóns hér að framan. Breyting varð á smölun í Hafursey þegar hreppsnefnd 

samþykkti þann 1. september árið 1971 að taka boði þeirra sem áttu fé í Eynni að smala landið án 

afskipta hreppsnefndar, gegn því að fé er þar gengur yrði sleppt við niðurjöfnun fjallskila. Tekið 

var fram að um ráðstöfun til reynslu yrði að ræða.184 En brátt heyrðu göngur í Hafursey sögunni 

til, því hætt var að reka þangað fé um 1980 vegna uppgræðslu á Mýrdalssandi.  

  

 

 

                                                 
181 Byggt á dagbókarbrotum sem Jón Hjaltason á Götum lét höfundi í té um smalamennsku í Hafursey frá því um 
miðja tuttugustu öld. 
182 Byggt á dagbókarbrotum sem Jón Hjaltason á Götum lét höfundi í té um samlamennsku í Hafursey frá því um 
miðja tuttugustu öld. 
183 HS. Hvammshreppur 1, Sveitarbók Hvammshrepps, 1919-1933,  bls. 28. 
184 HS. Hvammshreppur 2, Fundagerðarbók Hvammshrepps, 1955-1977. 
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Örnefni tengd seljum 

Í Hvammshreppi eru mörg örnefni sem minna á þann tíma þegar haft var í seli. Staðkunnugum og 

öðrum áhugasömum til upplýsinga, ákvað höfundur að láta fylgja hér með samantekt um örnefni 

tengd seljum sem unnin er úr upplýsingum sem heimildarmaður úr Mýrdal, Einar H. Einarsson f. 

1912 lét þjóðháttasafni Þjóðminjasafns í té og er hér birt með góðfúslegu leyfi Þjóðminjasafns. 

Komið hefur fram að talið er að selstöður hafi verið aflagðar um 1880. Munnmæli eru um hvar 

selin voru og sums staðar má sjá ummerki þess í landslaginu.  

Byrjað er á lýsingunni vestast í Hvammshreppi við Brandslæk, og er þá fyrst að nefna að 

norðaustur af Stóradal er svæði sem kallað er Kaldrananessel og liggur það niður við 

Hafursáraura. Vestan við Sauðafell í svonefndum Krók, er Selhryggur, þar er talið að hafi verið 

sel frá Dalabæjum. Norðan til í Sauðafelli er einnig örnefnið Smjördalir. Skammt norðan við 

hábrún Skammadalskamba liggja torfur þær sem ýmist eru kallaðar Seltorfur, eða Nestorfur, þar 

voru selin frá Skagnesi. Uppblástur hefur herjað á torfurnar og þær búnar að missa sinn mesta 

blóma. Á Skammadalsheiði eru leifar selja og þar er Brúnaselstorfa, fremsta torfan norðan við 

heiðarbrúnina. Innst í Deildarárgili er allstórt ból sem ber nafnið Gamlasel, þar eru einnig örnefnin 

Seltorfur, Selskurðir og Selhryggsendi. Skammt sunnar með gilinu austanverðu er Giljasel, þar var 

sel frá Giljum. Þar austur og suður af er grunnt gildrag sem ber nafnið Smérgil. Nærri nyrst í 

Hvammsheiði, austur af áðurnefndum Smjördölum er klapparhaus með smá bríkum sem kallast 

Hestkambsel. Austan undir Sauðafelli í Hvammsdalnum er allstórt ból er ber nafnið 

Grjótatungusel og sunnar í dalnum er undirlendi sem kallast Skyrflötur. Inn í Hvammsdal eru 

allgreinilegar selrústir á sléttri torfu milli tveggja gilja og heitir þar Miðtunga. Vest-norðvestur af 

selrústunum er hið táknræna örnefni, Búverkaskörð. Á heiðinni fyrir ofan Hvammabæina, miðja 

vegu milli Brúna og Sauðafells er Selhóll, þar eru greinilegar seltóftir og hefur gatan frá bæjunum 

verið kölluð Selgata. Norðvestur af Heiðardal er svæði sem heitir Selkrókur, þar hafa selin frá 

Götum verið. Skammt þar sunnar er gilskorningur sem kallaður er Selgil. Austur við Heiðargilsá, 

suðvestur af Skjólkambi er ból með allmiklar leifar um mannaverk og þar er talið að hafi verið sel 

frá Litlu-Heiði, ból þetta er nefnt Kárasel. Vestan við Víkurá móts við Höttu er grasi gróinn 

hryggur Selhryggur, austan í honum norðanverðum er talið að selin frá Víkurbændum hafi verið. 

Í landi Höfðabrekku eru örnefnin Selfjall og Seldalur. Frá Kerlingardal hefur verið haft í seli við 

svonefnd Selból í Selgili og þar eru Selhóll og Selgata ekki langt í burtu. Bólin eru þrjú og heita 

Austurbæjarsel, Vesturbæjarsel og Þorsteinsból. Eftir að selfarir lögðust af voru þessi ból notuð 

fyrir sauðahús.185 Í landi Gatna eru gamlar kvíar og þar var talað um Stekkjartún. Sel frá Götum 

                                                 
185 ÞÞ. Óprentuð gögn á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns,nr. 766. Einar H. Einarsson, Skammadalshól f. 1912.  
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var austan í Gatnahraunum og sel frá Stóru-Heiði var í Áverkadalshrauninu. Þessi sel voru í 

hellum og sést að þarna hafa verið mannvirki. Á Selhól fyrir ofan Hvamm var sel og einnig eru 

sagnir um sel inn í Hestkambi, fyrir innan Hvammsdal. Langur reiðingsvegur var þar fram og 

erfitt að komast  með klyfjahesta  með afurðirnar og þurfti að taka af hestunum klifið er farið var 

yfir Klifgil.186 Ábúendur jarða í Reynishverfi höfðu áður fyrr margir hverjir selstöðu í 

Vatnsársundum, einnig í Hvömmunum, við Læki, á Hálsi og við Vambarhelli. Þá áttu þeir beit 

fyrir nytpening norðan Vatnsár yfir seltímann gegn því að gjalda prestinum á Heiði tvo fjórðunga 

smjörs fyrir hvert ár sem beitin var notuð.187 Sel var inn í Hvömmum niður við Heiðarvatn og líka 

inn á Hálsi og náðu Hverfingar sér í beitarrétt frá Heiði meðan haft var þar í seli. Eftir að þessari 

selvinnu var hætt fóru Hverfingar og slóu inn í Hvömmum á haustin.188 

Samkvæmt því sem að framan greinir eru sagnir um sel og kennileiti þeim tengd víða að finna í 

Hvammshreppi. Ekki eru þó miklar heimildir um sel úr Reynishverfi nema það sem sagt er um 

selstöðu þeirra í Vatnsársundum og í Hvömmum. Búast má þó við að mikið sé glatað, þar sem 

nokkuð er um liðið síðan þessi búskapur lagðist af.189  

Reikna má með að mikið sé af örnefnum í Hvammshreppi tengdum seljum sem ekki er getið hér. 

Þyrfti þá að leita víðar fanga í heimildum og verður það látið bíða betri tíma.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
186 Viðtal við Jón Hjaltason. 
187 Sunnlenskar byggðir VI, bls. 400. 
188 Viðtal við Jón Sveinsson. 
189 ÞÞ. Óprentuð gögn á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns, nr. 766. Einar H. Einasson, Skammadalshól f. 1912. 
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Heimili sem áttu dilka; 
1. Ketilstaðabæir 
2. Dyrhólahverfingar 
3. Stóra-Heiði 
4. Gatna bæir 
5. Brekkna bæir 
6. Dalamenn. 
7. Kárhólma 
8. Hrepps dilkur, til að draga í restina 
9. Nes, Skammidalur og Giljur 
10. Foss bæir 
11. Hvamma bæir 
12. Litla-Heiði 
13. Norður Reynishverfi 
14. Suður Reynishverfi 
15. Norður- og Suður Vík 

Skýringar: 
Heiðarrétt var byggð árið 1895. 
Þessi dilkaskipan gilti frá upphafi til ársins 
1950, þá fór dilkaskipanin að riðlast.  
Dilkur númer 2, dilkur Dyrhólinga var 
upphaflega tvískiptur, Austurhús og  
Vesturhús. 
Dilkur númer 8. Hvolsbændum drógu sitt fé 
í hreppsdilkinn. 
Dilkur númer 13. Norður-Reynishverfi. 
Bæirnir Reynir, Reynishjáleiga, 
Reynisdalur, Reynisholt, Lækjarbakki og  
Þórisholt drógu í hann. 
Dilkur númer 14. Suður-Reynishverfi. 
Bæirnir Efri- og Neðri Presthús, Garðar, 
Kvíaból og Reynishólar drógu í hann. 
Stærð dilkanna er 7 metrar frá innri brún 
veggjar við rétt í ytri brún á dilk utanvert. 
Réttarhliðið er 3.5 metrar á breidd. 
Byggt á upplýsingum Jóns Sveinssonar, 
bónda á Reyni frá 3. maí árið 2011. 
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Ljósmynd af Heiðarrétt og réttargerðinu sótt á vef 
Landmælinga Íslands. 
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