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Eignir kirkna á fjalllendi og málskilningur og heimildanotkun í 
þjóðlendumálum 

 

Þetta byrjaði allt vestur á Fellsströnd í Dölum. Ég er fæddur og uppalinn í 

Stóru-Tungu, sem hét áður Galtardalstunga. Sveitin er kennd við Fell, 

Staðarfell, sem var og er kirkjustaður. Á Fellsströnd er bæjaröð tvískipt, 

Efri- og Neðribyggð. Staðarfell er á Neðribyggðinni, en Stóra-Tunga á 

þeirri Efri, tvær bæjarleiðir í burtu. Samt eiga jarðirnar lönd saman, sem 

landfræðilega er þó harla ólíklegt. Skýringin er sú, að Staðarfell á 

Flekkudal framan við alla bæi og fráslitið öðru landi jarðarinnar. Stóra-

Tunga á Galtardal að sunnanverðu og á fjallinu milli Flekkudals og 

Galtardals liggja lönd jarðanna saman. Sagnir eru um byggð á Flekkudal 

og eru þar misjafnlega skýrar rústir eftir nokkra nafngreinda bæi og 

jafnvel sagt, að einn þeirra hefði verið kirkjustaður. Byggðin á Flekkudal 

olli Fellsstrendingum miklum heilabrotum, og vildu menn vita meira um 

hana. Sveitungi minn, Friðjón Þórðarson sýslumaður og 

dómsmálaráðherra, hvatti mig mjög til að reyna að finna allt sem hægt 

væri um byggðina á Flekkudal. Varð ég við því og birtust niðurstöðurnar 

í Afmælisriti Búnaðarfélags Fellsstrandarhrepps 1992. Þar taldi ég að 

Flekkudalur hlyti að hafa byggst mjög snemma og farið snemma í eyði. 

Einnig benti ég á, að kirkjum hefði oft tilheyrt fjalllendi, og þeirri tilgátu 

var varpað fram, að þar hefði verið búið í upphafi byggðar, en snemma 

lagst í eyði og þá hefði fjalllendið verið lagt til kirkna.1 

                                                 
1 Einar G. Pétursson. “Eyðibyggðin á Flekkudal.” Afmælisrit Búnaðarfélags Fellsstrandarhrepps, 
(Búðardal, 1992), bls. 86–87. Fyrst hreyfði ég hugmyndum um fjalllendi í eigu kirkna í erindi við 90 
ára afmæli Staðarfellskirkju 23. ágúst 1981, sjá Einar G. Pétursson, “Staðarfell og kirkjan þar.” 
Breiðfirðingur. Tímarit Breiðfirðingafélagsins. 45 (1987), bls. 17. 
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 Staðarfell var alla tíð bændakirkja, þ. e. kirkjan var í eigu ábúanda 

og hún átti aðeins hluta jarðarinnar. Þess vegna gat sá hluti, sem kirkjan 

átti ekki, gengið kaupum og sölum. Til er í frumriti á skinni kaupbréf 

fyrir Staðarfelli frá 30. okt. 1385. Bréfið hefði átt að vera 80. í aldursröð 

dagsettra frumbréfa í útgáfu Stefáns heitins Karlssonar svo að heimildin 

er gömul og traust. Þar kaupir Guttormur Örnólfsson “alla hálfa jörð 

Staðarfell að Örnólfi feður sínum” ... “meður öllum þeim gögnum og 

gæðum, sem jörðinni hefir fylgt að fornu og nýju og hann varð fremst 

eigandi að.” Seljandi greindi síðan að Staðarfell ætti “allan Flekkudal með 

afrétt sem vatnföll deila norður á fjöll og að fornu hefir fylgt.” Tilgreind eru 

landamerki Staðarfells á Neðribyggðinni og einnig sérstaklega “milli 

Hallsstaða og Staðarfellseignar í Flekkudal.”2  

 Nákvæmni þessu lík um landamerki er óvanaleg í jarðaskjölum og 

má nefna að frumbréf frá 6. mars 1613. Þar seldi Guðbrandur Þorláksson 

biskup á Hólum og Halldóra dóttir hans kaupahlutann í Staðarfelli og 

Prestbakka í Hrútafirði Ara Magnússyni í Ögri í skiptum fyrir Silfrastaði í 

Skagafirði. Í bréfinu stendur, að jarðirnar hafi verið seldar “með þeim 

öllum gögnum og gæðum, eignum og ítökum sem þeim jörðum fylgir og 

fylgja á með réttu, og Halldóra varð fremst eigandi að.” Hér er orðalag 

um eignir jarðarinnar næstum eins og er í bréfinu frá 1385, enda var þetta 

fast orðalag við jarðasölur og er í fjöldamörgum slíkum bréfum. Ekki eru 

greind nein landamerki, enda var það ekki alltaf auðvelt þegar bréf voru 

gerð um jarðasölur. Bréfið frá 1613 er óprentað, en það kom í hendur 

mínar þegar ég tók á móti bréfum í handritaskilum úr Árnasafni í 

Kaupmannahöfn.3  

 Þann 20. des. 1828 skrifaði Bogi Benediktsson, bóndi á Staðarfelli 

og höfundur Sýslumannaæva, “Um kirkju og bóndaeign á Staðarfelli” í 
                                                 
2 Islanske originaldiplomer indtil 1450: Tekst. Udgivet af Stefán Karlsson, Kbh. 1963, bls. 81. Bréfið 
hafði áður verið prentað: Íslenzkt fornbréfasafn. III, Kbh. 1896, bls. 364–365.  
3 AM. Diplomata Islandica. Fasc. LXX. nr. 11.  
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Kirkjustól Staðarfells, þar sem reikningar og skjöl um kirkjuna eru skrifuð. 

Þar stendur um Flekkudal: “téðum dal tilheyrir allt um kring hann og hans 

afdali, Suður- og Norðurdal, eftir sem vötnum hallar, upp á eggjar. 

Landamerki millum Hallsstaða set eg, eigandi beggja jarðanna, að Merkigil 

skuli ráða.” Augljóst er af þessum orðum, að Bogi hefur ekki þekkt bréfið 

frá 1385. Þótt orðalag sé nokkuð annað en í því bréfi er afmörkun lands 

Staðarfells á Flekkudal til fjalla nákvæmlega eins, með orðum Boga “sem 

vötnum hallar”. Hér verður ekki hægt að væna Boga um að hafa verið að 

taka sér meira land en hann áður átti. Einhverjum hefði þó getað dottið það 

í hug, ef bréfið frá 1385 væri ekki til.  

 Athyglisverð eru orð Boga er hann sagði “set eg, eigandi beggja 

jarðanna”. Víða hefur lítið verið hugsað um landamerki, þegar saman lágu 

margar jarðir sama eiganda. Eftir sölu jarða biskupsstólanna um 1800 var 

farið að hugsa miklu meira um landamerki en áður.  

 Ekki voru alls staðar bændakirkjur. Víða voru svonefndir staðir 

(beneficia), sem voru sjálfstæðar kirkjulegar stofnanir, sem biskupar veittu 

prestum.4 Kirkjustaðir gengu ekki kaupum og sölum, og yfirráð kirkjunnar 

yfir landi var svo mikið að ekki var alltaf talin ástæða til að geta þess af 

nákvæmni hve mikið land tilheyrði staðnum.  

 

Kirknaeignir til fjalla 

Fyrir Söguþingið vorið 2002 kannaði ég sérstaklega eignir kirkna á 

fjalllendi í Dölum. Heimildirnar við þá athugun voru einkum Íslenzkt 

fornbréfasafn, sem nær yfir prentuð skjöl til 1570 og vísitasíubækur 

Brynjólfs biskups Sveinssonar í Þjóðskjalasafni.  

 Annars er merkilegt hve Íslendingar hafa verið framtakslitlir við 

útgáfu heimilda á síðustu áratugum. Á meðan á sjálfstæðisbaráttunni stóð 
                                                 
4  Magnús Stefánsson. “Kirkjuvald eflist.” Saga Íslands. II, (Reykjavík 1975), bls. 76–78. Magnús 
Stefánsson. Staðir og staðamál. Studier i islandske egenkirkelige og beneficialrettslige forhold i 
middelalderen. I, (Bergen, 2000), bls. 34–37. 
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var safnað til útgáfu Íslenzks fornbréfasafns að verulegu leyti fyrir danskt 

fé og gefið út af myndarskap. Þegar Ísland varð fullveldi og danskt fé 

fékkst ekki lengur, var söfnun til framhalds hætt og eftir stofnun lýðveldis 

var útgáfu hætt. Útgáfa á jarðaskjölum hefur sennilega þótt of sveitaleg 

og þar er ekki verið “að setja hlutina í evrópskt samhengi.”5 Þess má geta, 

að í Árnastofnun eru skjöl svo þúsundum skiptir, sem ekki hafa verið 

skoðuð fyrir Óbyggðanefnd og enginn veit í raun hvað geyma.  

 Niðurstaða mín um kirknaeignir var sú, að af 14 alkirkjum í Dölum 

áttu 12 fjalldal.6 Stundum var fjalllendið ekki fráskilið öðru landi 

jarðarinnar eins og í Sælingsdalstungu. Þrjú dæmi voru um eign kirkna á 

fjalllendi í öðrum hreppum og þar af ein eign í annarri sýslu. Hvergi kom 

fram í heimildum neitt sem bent gæti til þess að eitthvað annað hafi gilt 

um lönd kirkna á fjalldölum en aðrar eignir; hvergi er talað um 

afréttareign, og verður vikið að henni síðar.  

 Heimildir um fjalllendi í eigu kirkna eru mjög misgamlar og elstar 

frá 14. öld, enda vart að vænta eldri heimilda. Hér er rétt að taka sem 

dæmi kirkjuna á Sauðafelli í Miðdölum. Elsta heimildin um að kirkjan 

eigi fjalldal er í máldaga, sem talinn er frá því um 1500, en þar segir að 

kirkjan eigi “Sauðfellingamúla og Bekradal.” Dalurinn er ekki nefndur í 

Gíslamáldögum frá því um 1570, en í vísitasíu Brynjólfs biskups 

Sveinssonar frá 1639 stendur að kirkjan eigi “Afrétt í Sanddal öllum.” 

Bekradalur er upp af Sanddal, sem liggur upp af Norðurárdal í Mýrasýslu, 

og er þetta svæði enn í dag í eigu Miðdælinga.  

 Nefna má annað dæmi um að heimildir um að kirknaeign á 

fjalldölum séu ungar. Í bréfi frá 1518 segir um hálfkirkjuna á Jörfa í 
                                                 
5 Nefna má til gamans, að á seinasta áratug síðustu aldar gáfu Hjaltlendingar út í tveimur bindum 
Shetland Documents, sem ná til 1611.  
6 Einar G. Pétursson “Um eignir kirkna og kirkjustaða á heiðum og afdölum; einnig um eyjar í eigu 
kirkna.” 2. íslenska söguþingið 30. maí – 1. júní 2002. Ráðstefnurit II. Ritstjóri: Erla Hulda Halldórsdóttir, 
(Reykjavík, 2002), bls. 180–204. Einnig sérprent. Þar eru tilvitnanir í alla þá staði, sem nefndir eru í 
dæmunum hér á eftir.  
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Haukadal: “Eirnin hefði Magnus Björnsson ekki viljað á landamerki 

ganga þeirrar afréttar sem kirkjan á Jörfa á í Haukadal og ekki til merkja 

segja á fjöll upp úr búfjár gangi.” Samkvæmt Gíslamáldaga frá 1570 á 

alkirkjan á Vatnshorni í Haukadal hálfan Sléttadal og fyrir því finnast 

ekki eldri heimildir. Hálfkirkjan á Jörfa átti dalinn á móti kirkjunni á 

Vatnshorni, og urðu deilur um hann á 15. öld, svo að heimildir um eign 

Jörfa á dalnum eru um heilli öld eldri en að Vatnshorn eigi hluta dalsins. 

Ekki er ástæða til að ætla annað en kirkjan á Vatnshorni hafi átt dalinn 

lengi.  

 Þótt heimildir séu misgamlar er samt víst, að kirkjunum hafa 

tilheyrt þessir fjalldalir lengi, þótt mjög hafi aukist jarðeignir veraldlegra 

stofnana á síðmiðöldum. Vitaskuld er ástæða til að rannsaka eignir kirkna 

á fjalllendi skipulega í öðrum héröðum, en elsta dæmi er Geitland, sem 

var komið í eigu staðar í Reykholti nokkru fyrir 1200, og mörg fleiri 

dæmi mætti til tína, en heimildir um þær eignir eru eðlilega misjafnlega 

gamlar. Allt þetta bendir til, að kirkjum um land allt hafi frá fornu fari 

fylgt fjalllendi og reyndar margs konar fleiri eignir, t. d. eyjar, og ítök af 

ýmsu tæi, því að kirkjur þurftu fé sér til viðhalds. 

 

Hvað merkir orðið afréttur? 

Eins og áður kom fram á Staðarfell “allan Flekkudal með afrétt sem 

vatnsföll deila norður á fjöll”. Það merkir augljóslega að Staðarfell á bæði 

landið og allan beitarrétt. Það sem sagði um eign Jörfa er alveg ótvírætt, 

að þar merkir orðið afréttur dalinn, þ. e. landsvæðið.  

 Þegar fossamálin komu til umræðu á alþingi 1917 var flutt 

þingsályktunartillaga um rétt landssjóðs til fossa o. fl. í almenningum og í 

afréttum. Tilgangurinn var að  

 gæta hagsmuna þjóðfjelagsins og rjettar landssjóðs til fossa og 

 annara verðmæta í almenningum landsins og í afrjettum, þeim er 
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 heyra eigi til neinni ákveðinni jörð einstakra manna eða 

 sveitarfjelaga.7 

Þá var hafin rannsókn og var Bjarni Jónsson frá Vogi fenginn til hennar. 

Niðurstaða hans var, að orðið “afréttur” merkti: “1. upprekstur ― 2. 

heimild til upprekstrar ― 3. heimildarsvæðið.”8 Niðurstaða hans var 

ótvíræð:  “einstaklingar, sveitarfjelög og sýslufjelög eiga engin önnur 

yfirráð yfir almenningum og afrjettum, en ríkið vill veita þeim”.9  

 Niðurstöðu sína byggði Bjarni einkum á orðum Grágásar: “Það er 

almenning er fjórðungsmenn eigu allir saman.”10 Ríkið hefði síðan orðið 

réttur erfingi fjórðunganna og þar af leiðandi “eigandi allra almenningar á 

sjó og landi.”11 Athyglisvert er að Bjarni nefndi, “að almenningar hafa 

verið numnir fyrir öndverðu.”12  

 Um sama leyti birti Eggert Briem bóndi í Viðey grein í Lögréttu. 

Þar fullyrti hann um eign á almenningum “... það var tekjulind, að eiga 

afrjett, þá virðist óneitanlega svo, sem óhikað megi fullyrða, að alt landið 

hafi þegar í öndverðu verið numið af landnámsmönnum þar sem grös 

voru vaxin, og að jöklarnir og þau öræfi, er engar nytjar gáfu, hafi verið 

þeir einustu hlutar landsins, er aldrei hafa verið teknir til eignar.” Ég hygg 

að margir hafi skilið svo tilgang þjóðlendulaganna, að ekki yrði annað 

land talið þjóðlenda en “jöklarnir og þau öræfi, er engar nytjar gáfu”, þótt 

skilningur ríkisins hafi í raun orðið allur annar. Hvernig var hægt að búast 

við svo stórfelldum þjóðnýtingarkröfum af hálfu ríkisvaldsins á sama 

tíma og stefnan virðist vera að selja og einkavæða opinberar eignir? 

Niðurstaða Eggerts um afrétti var: “Saga landsins gerir það því, að mínu 

                                                 
7 Bjarni Jónsson frá Vogi, “Almenningar og afrjettir. ... Skýrsla til fossanefndar.” Nefndarálit meiri 
hluta fossanefndarinnar er skipuð var 22. okt. 1917. Ritgerðir. B. II. bls. 18.   
8 Sama rit, bls. 43.  
9 Sama rit, bls. 45. 
10 Grágás, efter det Arnamagnæanske Haandskrift Nr. 334 fol., Staðarhólsbók, (Kbh. 1879), II. bls. 
537.  
11 Bjarni Jónsson frá Vogi, “Almenningar og afrjettir. ... Skýrsla til fossanefndar.”, bls. 28. 
12 Sama rit, bls. 20, leturbreyting Bjarna Jónssonar.  
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áliti, jafn ókleift að draga afrjettir eða önnur lönd, sem í manna minnum 

hafa verið landeign hjeraða eða sveitarfjelaga, undir landssjóð að einu eða 

öðru leyti fremur en hverja aðra jarðeign í landinu, hvort heldur eru lóðir í 

kaupstöðum eða jarðir til sveita.”13 Árið 1915 hafði Eggert gefið út bók: 

Um Harald hárfagra, og af þeim sökum kynnt sér rækilega réttarstöðu 

almenninga að fornu hérlendis og í nálægum löndum.  

 Hjá Óbyggðanefnd starfaði um tíma Gunnar F. Guðmundsson 

sagnfræðingur. Hann birti í Ársskýrslu Fasteignamats ríkisins 2001 grein, 

sem hann nefndi: “Afréttareign í sögu og samtíð”. Ég hygg, að þessi 

ritsmíð hefði gjarnan mátt berast víðar. Gunnar hafði 1981 birt bók, sem 

er sögulegt yfirlit um Eignarhald á afréttum og almenningum. Öll þessi 

mál þarfnast miklu meiri rannsókna en hingað til hafa verið gerðar.  

 Í Ársskýrslunni rekur Gunnar orðið “afréttur” sögulega og gerir 

grein fyrir kenningu Bjarna Jónssonar frá Vogi um afréttareign. Með 

orðinu “afréttareign” er átt við afrétt sem ekki er undir beinum eignarrétti, 

en ekki sem bein eign á afréttum. Þessi hugmynd um “afréttareign” 

virðist komin frá Bjarna, en engin dæmi eru finnanleg um orðið í neinum 

orðabókum eða í seðlasafni Orðabókar Háskólans. Orðið og hugtakið 

“afréttareign” er því örugglega nýsmíði frá 20. öld, sem á sér hvergi 

neinar sögulegar rætur eða rök. Fyrst talað er um afréttareign, sem 

sérstaka tegund eignarréttar, má þá ekki alveg eins tala um “eyjaeign”, 

“jarðaeign”,“lóðaeign” og fleira? 

 Athyglivert er, að Bjarni frá Vogi og Eggert Briem tala ekki um 

afréttir í eigu kirkna, en þeir geta ekki verið þjóðareign í skilningi Bjarna 

frá Vogi, því að eignarréttur kirknanna á þeim landsvæðum er ótvíræður. 

Elsta dæmi sem ég þekki um orðið afréttareign, þ. e. eign með óbeinum 

eignarrétti er í dómi Hæstaréttar frá 1971. Á þessu hugtaki er byggður 

                                                 
13 Hér er vitnað í sérprentun: Eggert Briem. Um afrjettir og almenninga. (Reykjavík, 1917). bls. 18–19. 
Greinin birtist í blaðinu 11. apríl sama ár.  
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dómur Hæstaréttar í Geitlandsmálinu og Hundadalsheiðar- og 

Gilsárdómunum, sjá hér síðar. Víða er talað um, að tiltekið svæði sé 

þjóðlenda í eigu ríkisins, en “afréttareign” þeirra sem áður töldust 

eigendur og eru það í raun. Hvergi hef ég í neinum heimildum getað 

fundið nein söguleg rök, sem styrkja hugtakið afréttareign á fjalllendi í 

eigu kirkna.  

 Gunnar benti á ýmsar veilur í rökstuðningi Bjarna um eignarstöðu 

afrétta. Fann m. a. veilur í skilningi hans á fornlögunum. Ekki er lítils 

vert, að Gunnar vitnar til skilnings manna frá 17. og 18 öld, eins og Páls 

lögmanns Vídalíns, um að afréttir gætu verið í eigu einstaks aðila.  

 Niðurstaða Gunnars var “að ekki verði í ljósi lögbókanna fornu eða 

annarra réttarsögulegra heimilda fullyrt fortakslaust að afréttareign hafi 

einungis falið í sér beitarítak og e. t. v. einhver takmörkuð not sem 

annaðhvort var eigendalaust eða í eigu ríkisins.”14 Einnig segir Gunnar, 

“... verður sú ályktun dregin með hliðsjón af því sem hér hefur verið 

reifað um vitnisburð sögulegra heimilda að þjóðlendulögin eigi sér 

fremur réttlætingu í einhvers konar “heildarhagsmunum þjóðarinnar” en 

að þau styðjist við ótvíræð söguleg rök.” Gagnstæð niðurstöðu Bjarna var 

niðurstaða Eggerts sem sagði, að ekkert “bendi til að afréttir hafi nokkurn 

tíma verið taldir eign ríkisins.”15 

 Hér sést að fyllsta ástæða er til að endurtaka það sem sagt var hér 

að ofan að réttarstaða afrétta þarfnast miklu meiri sögulegra rannsókna en 

hingað til hafa verð gerðar. Raunverulega er ótækt fyrir ríkið í þessum 

landakröfum sínum að hafa ekki ótvíræðan sögulegan grundvöll.  

 

 

 
                                                 
14 Gunnar F. Guðmundsson, “Afréttareign í sögu og samtíð”, Ársskýrsla Fasteignamats ríkisins. 2001. 
bls. 40–42.  
15 Sama rit. bls. 46.  
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Um Landnámu 

Lögfræðingar og skotveiðimenn eru sammála um, að Geitlandsdómur 

Hæstaréttar, nr. 247/1994, hafi markað tímamót um notkun lögfræðinga á 

Landnámu. Þeir hafi farið að nota hana miklu meir, en ekki einu sinni 

Hæstiréttur ræðir neitt um heimildagildi hennar.16 Landnáma er 

lögfræðingum opinberun, en hún var að líkindum fyrst samin um 1100, 

en elstu varðveittar og mjög breyttar gerðir hennar eru frá því um 1300, þ. 

e. um fjögur hundruð árum eftir en landnám. Í dómnum er fyrst um 

landnám í Geitlandi og sagt: “Í kjölfar landnáms virðist Geitland hafa 

verið fullkomið eignarland.” Síðan segir um Geitland: “... virðist það hins 

vegar vafa undirorpið, hvort landið sé eignarland, þar sem tekið er fram í 

þeim heimildum, að skógur fylgi landi.” Hér er vitnað í 

Reykjaholtsmáldaga, sem er elsta varðveitta skjal í frumriti á norrænu 

máli og fyrsti hluti tímasettur til seinni hluta 12. aldar. Upphaf hans er 

svo: “Til kirkju liggur í Reykjaholti heimaland með öllum landsnytjum.” 

Þetta merkir, að kirkjan í Reykjaholti á heimaland og enginn á þar nokkur 

ítök, svo sem engi, skóg eða torfristu, sem algengt var. “Geitland með 

skógi” merkir augljóslega að kirkjan í Reykholti á Geitland og skóginn 

einnig. Hér er málskilningur Hæstaréttar mjög óeðlilegur svo ekki sé 

meira sagt. Einnig er í dómnum talað um, að óvíst sé hvort landið sé 

afréttur eða eignarland, og er þá aftur komið að afréttareign.  

 Athygli vekur, hve Landnáma er mikils metin, en hér er einmitt 

alveg sérstök ástæða til að gera athugasemd. Ein glötuð gerð Landnámu 

var eftir Styrmi Kárason (d. 1245), sem vissa er talin fyrir að hafi verið 

                                                 
16 Karl Axelsson, “Landnáma í dómum Hæstaréttar”, Guðrúnarbók. Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu 
Erlendsdóttur 3. maí 2006, (Reykjavík, 2006), bls. 354 og 358. Á seinni staðnum segir um notkun 
Hæstaréttar á henni: “... það er fyrst þegar komið er fram á tíunda áratug 20. aldar að svo mikið er lagt 
upp úr Landnámufrásögnum.” 
  Sigmar B. Hauksson segir svo í minningarorðum um Ólaf Sigurgeirsson í Skotvís, 1. tbl. 12. 
árg. 2006: “Tímamótasigur fyrir skotveiðimenn var sigur í hinu svokallaða Geitlandsmáli.”  
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notuð í varðveittum gerðum hennar.17 Styrmir var í erindum fyrir Snorra 

Sturluson í Reykholti og þess vegna er næsta víst, að hann hafi séð 

Reykjaholtsmáldaga.18 Af þessu er ljóst, sem sagnfræðingar eru reyndar 

alltaf sammála um, að það er alveg sérstök ástæða til að taka 

Reykjaholtsmáldaga fram yfir Landnámu. Minna má á, að meginhluti 

Landnámu er aðeins varðveittur í uppskriftum frá 17. öld.  

 Í framhaldi af Geitlandsdómi var sami maður tekinn fyrir ólöglegar 

rjúpnaveiðar í landi Hundadals í Dölum, Hrd. nr. 183/1997, og í landi 

Gilsár í Jökuldalshreppi, Hrd. nr. 171/1998, en þar voru niðurstöður 

Hæstaréttar með tilvitnunum í Landnámu, að ekki sé ljóst, að umrædd 

landsvæði hafi verið numin í öndverðu. Hér má benda á ákvæði 

Jónsbókar, sem segir: “Eigi er skylt að ganga á merki þar er fjöll þau eru, 

er vatnsföll deilast millum heraða, og eigi er skylt að ganga úr 

búfjárgangi á fjöll upp, kveða skal þar á merki.”19 Hér er berum orðum 

sagt, að hvergi sé neitt ónumið einskis manns land milli byggða. Hér má 

minna á það sem áður sagði um fjalldal Jörfa. Almennur skilningur er enn 

þann dag í dag, að ekki sé ástæða til að ganga á landamerki á vatnaskilum 

á fjöllum.  

 Ekki er hægt að segja, að þessum dómum sé sammála sá maður, 

sem mest hefur rannsakað staðfræði Landnámu, Haraldur Matthíasson, en 

niðurstaða hans var eftir nokkra röksemdafærslu: “Af því sem nú hefur 

verið talið er líklegast, að afréttarlönd og óbyggðir hafi upprunalega verið 

hluti einstakra landnáma, þótt nú séu víða í eigu sveitarfélaga.”20 

Mikilvægu atriði hafa lögfræðingar lítt á lofti haldið. Á fyrstu öldum 

                                                 
17 Landnámabók. Íslenzk fornrit. I, (Reykjavík, 1968), bls. xcvi–cvi. 
18 Jón Jóhannesson, Gerðir Landnámubókar, (Reykjavík, 1941), bls. 137–140.  
19 Jónsbók. Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget paa Altinget 1281. Udgivet .. ved 
Ólafur Halldórsson. (Kbh. 1904), bls. 125. Samhljóða ákvæði eru í báðum handritum Grágásar. 
Konungsbók og Staðarhólsbók: Grágás. Islændernes Lovbog i Fristatens tid [Konungsbók]. Udgivet ... 
ved Vilhjálmur Finsen. Ib., (Kbh., 1852), bls. 81 og Grágás, efter det Arnamagnæanske Haandskrift 
Nr. 334 fol., Staðarhólsbók, (Kbh. 1879), II. bls. 421.  
20 Haraldur Matthíasson, Landið og Landnáma, (Reykjavík, 1982), bls. 53.  
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Íslandsbyggðar náði byggð hærra til fjalla en nokkru sinni, samanber það 

sem sagði áður um Flekkudal. Sigurður Þórarinsson sagði 1975: “Svo 

virðist sem byggð hafi allvíða snemma, eða á tíundu öld og sumstaðar 

jafnvel þegar á landnámsöld náð að teygja sig lengra inn í landið en hún 

hefur nokkru sinni síðar gert, þótt útbreiðslan nálgist víða að verða hin 

sama, er nálgast miðbik 19. aldar.”21 Niðurstaða Sigurðar var ekki byggð 

á Landnámu heldur rannsóknum á öskulögum. Jarðir eiga að jafnaði land 

hærra en bæirnir standa.  

 Ástæðan fyrir byggð til fjalla var m. a., þegar land er vaxið þéttum 

birkiskógi, er oft mjög erfitt að komast um landið. Þess vegna virðist eins 

og bæjum hafi sums staðar oft verið valinn staður með það fyrir augum 

að auðvelt yrði að komast upp úr skóginum.  

 

Vísitasíur og máldagar. 

Hér að framan voru nefndar vísitasíubækur Brynjólfs biskups Sveins-

sonar, sem tók við stóli í Skálholti árið 1639. Þær eru nákvæmari en eldri 

bækur, en ástæðan fyrir því er sú, að sama ár kom bréf frá 

konungsvaldinu, sem birt var á Alþingi, þar sem krafist var eignaskráa, og 

stóð svo í bréfinu: “Skal engin andleg jörð eður eign dómum seljast eður 

frá kirkjunum burt takast, og þar sem áður kann finnast, að nokkuð sé frá 

komið, þá að láta mig vita með réttu prófi, upp á eptir lögum kunni að 

talast, svo kirkjurnar og þau andlegu góz kunni sínu með réttu að 

halda.”22 Ekki gekk Brynjólfi vel að heimta aftur jarðeignir, og 1659 var 

samþykkt á alþingi að fylgja vísitasíubók Gísla Jónssonar frá 1570.23 

Þessi bók oft einnig kölluð máldagabók var löggilt með konungsboði 5. 

apríl 1749, og er það enn í Lagasafninu og í gildi. Hér má nefna nýlega 
                                                 
21 Sigurður Þórarinsson “Gjóskulög og gamlar rústir.”Árbók hins íslenzka fornleifafélags, 1976, bls. 
35–36. 
22 Alþingisbækur Íslands. V, (Reykjavík 1922), 1925–1932, bls. 565. 
23 Alþingisbækur Íslands. VI. (Reykjavík 1933–1940), bls. 457. Sjá einnig Helgi Þorláksson í Saga 
Íslands VII, (Reykjavík, 2004), bls. 125–126.  
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ritgerð um sönnunargildi máldaga varðandi eignarrétt á landi. Þar segir að 

Landsyfirréttur og síðar Hæstiréttur hafi talið Gíslamáldaga gildar 

heimildir, en á seinustu tímum segir “að Hæstiréttur meti sönnunargildi 

máldaga um tilvist eignarréttinda af verulegri varfærni.”24 Þar er m. a. 

vitnað í “góðan” málskilning í Geitlandsdómi. Með öðrum orðum 

lögfræðingar meta Landnámu svo mikils að ekki þarf að ræða 

heimildagildi hennar, en máldagar eru teknir með varfærni, sem þó eru 

eins konar þinglýsingar og löggiltir til að hafa gildi um eignarrétt.  

 

Fjallskil 

Í dómum Hæstaréttar um Hundadalsheiðina og Gilsá er tekið fram, “ekki 

er í ljós leitt að farið hafi verið með land þar sem eignarland varðandi 

fjallskil.” Þetta eru nú lítil rök, svo ekki sé meira sagt. Fjallskil eins og 

menn hafa þekkt á 20. öld eru nýtt fyrirbæri. Árið 1779 tilkynnti Magnús 

Ketilsson sýslumaður í Búðardal á Skarðsströnd á þingstöðum Dalasýslu: 

“Fjárleitadagur er tiltekinn eftirleiðis á jafndægursdaginn”. Með öðrum 

orðum hefur leitardagur ekki verið fastákveðinn áður. Reglugerðir um 

fjallskil frá því um 1800 eru þekktar úr Borgarfjarðarsýslu og Dalasýslu, 

en sú síðarnefnda er greinilega skrifborðsverk og slæm í framkvæmd.25 

Kunnugir og fróðir menn á Suðurlandi og Austurlandi hafa í samtölum 

við undirritaðan staðfest að ekki hafi verið fast skipulag á fjallskilum í 

þeirra héröðum fyrr en tiltölulega seint. Þessu til staðfestingar skal vitnað 

til þess sem Þórður Sveinbjörnsson sýslumaður í Árnessýslu 1822–34 

sagði í ævisögu sinni: “Fjárskilin reglaði jeg niður eptir því, sem þeirra 

tíma fjárríku högum hentaði; ljet taka upp nýjar göngur á öræfi, og til 

móts við Húnvetninga, og gáfu þessar göngur sýslunni árlega um eða yfir 
                                                 
24 Jónas Þór Guðmundsson, “Afstaða dómstóla til sönnunargildis máldaga varðandi eignarrétt á landi”, 
Lögberg. Rit Lagastofnunar Háskóla Íslands, (Reykjavík, 2003), bls. 442.  
25 Einar G. Pétursson, “Gamlar heimildir um fjallskil í Dölum,” Breiðfirðingur. Tímarit 
Breiðfirðingafélagsins. 58–59 (2000–2001). 48–83. Tilvitnun til Magnúsar er  á bls. 79.  
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stórt hundrað fjár, sem annars hefði úti orðið.”26 Greinilegt er af þessu að 

fyrrum hafa fjallskil ekki verið vel skipulögð, og útilegumenn hafa getað 

fengið sér óskilafé. Hér er greinilega töluvert bogið við heimildarýni 

Hæstaréttar, því að nýlegt skipulag á fjallskilum er talið skipta máli um 

réttarstöðu lands.  

 

Hér verða að lokum teknir til stuttrar athugunar tveir dómar Hæstaréttar, 

um Þingvelli, Hrd. nr. 67/2006, og Stafafell, Hrd. nr. 498/2005, þar sem 

kirkjustaðir, beneficia, hafa verið sviptir landsvæðum. Í bæði skiptin 

áfrýjaði ríkið héraðsdómi, sem dæmdi svæðin eignarlönd og hnekkti með 

því úrskurðum óbyggðanefndar um að löndin væru þjóðlendur. 

Hæstiréttur sneri við héraðsdómunum.  

 Stafafell var eins og margar kirkjur á Austurlandi staður eins langt 

aftur og heimildir greina,27 en það varð til þess, að ekki eru alltaf eins 

miklar heimildir til og um þau lönd sem gengu kaupum og sölum og deilt 

var um. Ekki eru gamlar heimildir um að kirkjan að Stafafelli eigi svo 

stórt landsvæði, en í Gíslamáldögum er sagt, að hún eigi heimaland allt. 

Nú er fjalllendi Stafafells ekki slitið frá öðru landi jarðarinnar, en ekki er 

nein ástæða til annars en Víðidalur og allt land sem hún á samkvæmt 

landamerkjabréfi frá 1914 hafi verið eign hennar frá því snemma á 

öldum, því að ekki verður séð hvaða jörð önnur ætti að eiga umrætt land. 

Það er í fyllsta samræmi við beina eign annarra kirkna og kirkjustaða á 

fjalllendi víða um land eins og að framan var rakið. Á Stafafelli var hluti 

af fjalllendi jarðarinnar talin þjóðlenda, og sagt að ekki hefði nema hluti 

lands jarðarinnar verið numinn. Hér er enn ofsatrú á Landnámu. Í dómi 

Hæstaréttar segir um fyrrnefnt landamerkjabréf Stafafells, að það hafi 

                                                 
26 Þórður Sveinbjarnarson, Æfisaga Þórðar Sveinbjarnarsonar háyfirdómara í Landsyfirréttinum 
(Reykjavík 1916), bls. 57. 
27 Magnús Stefánsson. Staðir og staðamál. Studier i islandske egenkirkelige og beneficialrettslige 
forhold i middelalderen. I. (Bergen, 2000), bls. 146. 
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ekki verið “samþykkt af hálfu þeirra sem kunna að hafa talið til réttinda 

yfir landi til austurs og norðurs við merkin ... fyrir norðan Jökulsá”. Hér 

eiga örugglega við tilvitnuð orð úr Jónsbók um, að ekki sé skylt að ganga 

á merki á fjöllum uppi. Í Morgunblaðið 3. maí 2007 skrifaði Hafsteinn 

Hjaltason “Landnám í Lóni”. Þar kennir ýmissa undarlegra grasa, m. a. er 

sagt að Stafafell sé ekki nefnt í Landnámu. Rétt er að nefna, að sama á t. 

d. við um Skarð á Skarðsströnd og Reykholt í Borgarfirði, hverjar svo 

sem orsakirnar eru. Einnig virðist höfundur ekki gera sér grein fyrir því, 

að í upphafi byggðar var land numið og notað lengra til fjalla en lengst af 

síðar, eins og áður hefur hér komið fram. 

 Þingvöllur var alltaf staður, og Magnús Stefánsson segir í riti sínu 

um staði og staðamál, að heimildir séu mjög litlar.28 Hér er rétt að geta 

um heimildarýni Óbyggðanefnar. Eitt aðalhandrit Gíslamáldaga er AM 

261, fol. frá 1642, en uppskrift af því handriti gerð fyrir Jón Sigurðsson 

um 1850 er í JS 411, 4to eins og skýrlega er tekið fram í handritaskrá og 

útgáfu máldaganna í XV. bindi af Íslenzku fornbréfasafni. Óbyggðanefnd 

taldi ástæðu til að geta þess, að orðið “Skjaldbreiður” hafi fallið niður í 

uppskriftinni í safni Jóns Sigurðssonar. Þetta eru talin glöp “nema þá að 

ekki hafi verið talin ástæða til að nefna Skjaldbreið þegar hér var komið 

sögu því að nytjar af fjallinu höfðu þá að mestu lagst af.” Næsta víst er að 

uppskriftin hafi verið gerð í Kaupmannahöfn og er fremur ólíklegt að 

skrifarar hafi verið kunnugur landnytjum í Þingvallasveit. Á s. 546 í sama 

bindi Fornbréfasafns stendur um handrit Gíslamáladaga: “Merk 

uppskrift frá dögum Odds Einarssonar er í JS. 143, 4to. ... Hefir Oddr 

biskup latid rita þenna kafla ár 1600. Er það útdráttur úr máldögunum 

eftir frumriti Gíslabókar og leiðréttir ýmislegt í beztu uppskriftum af 

Gíslabók”. Ekki taldi Óbyggðanefnd ástæðu til að fara í þessa elstu 
                                                 
28 Magnús Stefánsson. Staðir og staðamál. Studier i islandske egenkirkelige og beneficialrettslige 
forhold i middelalderen. I. (Bergen, 2000), bls. 133. 
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uppskrift á Gíslamáldögum, sem gerð er fyrir brunann í Skálholti 1630, 

en í JS. 143, 4to. s. 206 stendur: “Kirkjan á Þingvelli á Skjaldbreið.”  

 Í dómi Hæstaréttar stendur: “Það er fyrst í Gíslamáldögum frá 1575 

að minnst er á land Þingvallakirkju. Þar er fyrst sagt að kirkjan eigi 

heimaland allt með gögnum og gæðum og síðan er bætt við orðinu: 

Skjaldbreiður.” Áður hefur komið fram, að á Þingvelli var staður og þá 

átti kirkjan allt landið. Ekki verður annað séð af handritum en 

“Skjaldbreiður” hafi verið í texta Gíslamáldaga frá upphafi. Það á því alls 

ekki við nokkur rök að styðjast að “Skjaldbreiður” hafi verið bætt inn eins 

og skilja má orð dómsins.  

 Skjaldbreiður var seldur Grímsneshreppi 1896 í makaskiptum fyrir 

jörð. Þegar málið var fyrir héraðsdómi Suðurlands 13. okt. 2005 er 

eftirfarandi rökstuðningur tilgreindur af hálfu lögmanns ríkisins: “Það 

liggi ljóst fyrir, að réttarþróun allt að núverandi stöðu mála sé á þá lund, 

að enginn hafi getað eignast grunnrétt að hálendissvæðum utan landnáma. 

Við athugun á því hvað felist í hugtökunum “almenningur” og “afréttur” 

séum við Íslendingar í þeirri einstæðu aðstöðu, að hafa skjallegar 

frásagnir um landnám Íslands, en þær frásagnir hafi verið taldar 

áreiðanlegar af sagnfræðingum. Samkvæmt þessum heimildum sé greint 

frá yfir 400 landnámum og sé hvergi getið um þau, nema þar sem um sé 

að ræða eignarlönd sem síðar hafi verið byggð. Einnig sé talið 

áreiðanlegt, að Jónsbók í núverandi afritum sýni hver lög voru talin gilda 

hér 1281.”  

 Þetta er mjög svo sérlegur texti. Áður kom fram, að lögfræðingar 

telja alls ekki þörf á að ræða neitt heimildagildi Landnámu eins og hún sé 

löggilt “fasteignamatsbók” og traust heimild um hvernig og hvaða land 

var numið í upphafi. Landnáma er varðveitt í þremur gerðum og eru 

textar mjög ósamhljóða. Enginn sagnfræðingur telur hana “skjallega” og 

“áreiðanlega” heimild, enda er heimildagildi ákaflega vafasamt. Aftur á 
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móti er talin ástæða til að slá varnagla um Jónsbók, “talið áreiðanlegt, að 

Jónsbók í núverandi afritum sýni hver lög voru talin gilda”. Handrit 

hennar skipta hundruðum og texti er nokkurn veginn samhljóða. Hér eru 

borin saman algjörlega ósambærileg rit. Það er gjörsamlega 

óforsvaranlegt að íslenska ríkið láti lögfræðinga sína bera slíkar 

fullyrðingar á borð.  

 

Ekki er gott að segja til um hvernig þjóðlendumál þróast í framtíðinni. 

Nokkur mál eru nú komin fyrir Evrópudómstólinn og yrðu þau tekin fyrir 

þar og ynnust, gæti það þýtt að málaferli héldu lengi áfram. Öruggt er 

aftur á móti, að sökum þess hve götótt skjalakönnun hefur verið og getið 

var áður, þá eiga einhver gögn eftir að koma í ljós, sem verða grundvöllur 

nýrra málaferla. Ótrúlegt er annað en sagnfræðingar eigi eftir að hnekkja 

ofsatrú lögfræðinga á Landnámu. Annars eru lögfræðingar í þeirri 

einstöku aðstöðu, að þeir verða að hlíta úrskurðum Hæstaréttar um 

traustleika hennar.  
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