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Á Búðum  
 

 

Búðir standa í jaðri Búðahrauns við Búðaós, sem áður hét Hraunhafnarós. Þar hefur 

verið rekið sumarhótel allt frá 1948, fyrst af Átthagafélagi Snæfellinga í Rekjavík, en 

síðar af hlutafélagi. Að öðru leyti er staðurinn nú í eyði. Þangað liggur nú vegur af 

þjóðveginum, en áður var farin hnökrótt reiðgata, sem ennþá sést, niður með 

hraunjaðrinum.  

 

Öldum saman voru Búðir verslunar- og útgerðarstaður eða allt fram um 1930. Í 

Búðaósi hefur verið landtökustaður skipa frá upphafi Íslandsbyggðar. Í Eyrbyggju er 

staðurinn ýmist nefndur Hraunhafnarós eða Hraunhöfn og hefur það einnig átt við 

landið umhverfis ósinn, því að þar er talað um jörðina Bakka í Hraunhöfn, sem síðar 

nefndist Hraunhafnarbakki. Þarna var þá annar af tveimur kunnustu landtökustöðum 

skipa á sunnanverðu Snæfellsnesi. Hinn var í Straumfjarðarárósi hjá Búðahamri. 

Skipum þess tíma var ráðið til 

hlunns við frekar grunna ósa þar 

sem unnt var að fleyta þeim sem 

lengst inn á stórsraumsflóði og 

setja þau í hróf eða naust, þar sem 

þeim var óhætt fyrir vetrarsjógangi. 

Hrófnes heitir ennþá nes eitt við 

innanverðan Búðaós. Naustin voru 

einskonar hús, sem menn reistu yfir 

skip sín, svo að þau gætu staðið 

undir þaki á vetrum. Þess vegna 

bjóða bæði norsk og íslensk lög 

(Grágás) almenningsviðbúnað til að setja skipin og koma þeim út aftur.  

 

Allnokkurn spöl út með hraunjaðrinum, um 3 km frá gistihúsinu, eru Frambúðir. 

Þaðan mun hafa verið útræði allt frá landnámsöld og áttu margar jarðir þar uppsátur 

fram eftir öldum. Þar voru hinar upphaflegu Búðir og nafnið dregið af verbúðum, sem 

þar voru. Skömmu fyrir 1700 flytja tvær jarðir verbúðir sínar yfir á eyrina innan við 

ósinn og kallast þar þá Efribúðir, en að Búðum breytist í Frambúðir. Á Frambúðum, 

er talið að ennþá sjáist rústir af verslunarhúsum Brimakaupmanna, sem þar voru reist í 

byrjun 16. aldar, auk rústanna af verbúðunum. Þar má sjá til fiskreita og grjótgarða, 

þar sem fiskurinn var þurrkaður. Einnig mótar fyrir lýsis- eða lifrargryfjum, sem 

 



grafnar voru í jörðina, því að ekki voru til tunnur eða ker til geymslu. Slíkar gryfjur 

með gegnsósa jarðvegi, þéttar af lýsi, svo að minna færi til spillis, voru við hvern bæ, 

að því er segir í Ferðabók Eggerts og Bjarna, og fylgdi þeim mikill ódaunn og 

sóðaskapur eins og nærri má geta. Skipalægi var gott á Frambúðum og lending með 

þeim öruggustu á Snæfellsnesi í þá tíð. Vatnslind er þar ofurlítil, sem fram kemur við 

fjöru. Með tilkomu einokunarinnar 1602 leggja kaupmenn frá Helsingjaeyri undir sig 

verslunarhús Birmakaupmanna á Frambúðum, en árið 1666 varð sá atburður, að 

danskt kaupfar rak þar á land. Eftir það var skipalegan færð inn í ósinn og 

verslunarhúsin flutt að Efribúðum. 

  

Fram að siðaskiptum átti Helgafellsklaustur allar jarðirnar í gömlu Hraunhöfn eða 

Hraunhafnartorfuna eins og kallað var, 

nema jörðina Kinn, sem tilheyrði 

Setbergskirkju. Við siðaskiptin eignast 

konungur allar klausturjarðirnar, sem 

leigðar voru ábúendunum af 

umboðsmanni hans, sem oftast sat á 

Arnarstapa. Um 1670 er öll 

Hraunhafnartorfan leigð einum manni 

Bendt Laruditsen, skánskum að uppruna, 

nýtum bónda og auðugum. Hann reisti 

hús á Búðum, hóf ræktun og dró að fólk 

til að auka útgerðina. Á hans dögum risu 

þar upp mörg grasbýli og þurrabúðir og 

upp úr 1700 búa þar yfir hundrað manns. 

Mestur var þó vegur Búða í tíð Jakobs 

Eiríkssonar (d. 1767), en hann var afi 

Jóns Espólín sýslumanns og mjög 

auðsæll. Hann gerði út um 30 báta í 

ýmsum verstöðvum kringum Jökul, 

einnig þótti hann læknir góður.  

 

 

Móðuharðindin bitnuðu hart á Snæfellingum og fækkaði þá skipum í verstöðvunum 

um helming. Eftir Bátsendaflóðið 9. janúar 1799, sem gerði mikinn usla, voru 

verslunarhúsin á Efribúðum flutt út fyrir ósinn og ný hús reist þar sem Búðir eru nú.  

Um 1815 hóf Holger Clausen verslunarrekstur á Búðum. Þegar Henry Holland kom 

að Búðum árið 1810 segir hann þar vera íbúðarhús úr tígulsteini. Þessu húsi breytti 

Clausen kaupmaður árið 1836 og stækkaði það og fékk mági sínum Árna Ó. Sandholt 

til íbúðar, og var það upp frá því nefnt Sandholtshús. Stendur það ennþá að stofni til, 

en hefur verið stækkað mikið og hæð sett ofan á það. Þar er nú sumargistihúsið.  

 

Á árunum 1850–1875 verslar á Búðum Sveinn Guðmundsson mikill framkvæmda-

maður og höfðingi í sjón og raun og stundaði þaðan m.a. hákarlaútgerð. Um kvonfang 

hans kvað Kristján Jónsson Fjallaskáld:  

 

Sveinn á Búðum fái fjúk  

fékk hann hana Stínu.  

Öndin spriklar öfundsjúk  

innan í brjósti mínu. 



  

Árið 1906 kaupir Búðir Finnbogi G. Lárusson útgerðarmaður frá Gerðum, 

landskunnur maður fyir dugnað og umsvif. Hann rak þar útgerð, verslun og búskap 

fram til 1926, allt í stærri stíl en áður hafði þekkst á Snæfellsnesi. Um hann var sagt, 

að hann hefði skap og hæfileika til að koma fram flestu, sem hann vildi, og komast 

yfir það, sem hann girntist. Hann náði smám saman undir sig næstum allri gömlu 

Hraunhafnartorfunni, lagði sum býlin í eyði til að afla sér landrýmis og gerði miklar 

áveitur og ræsti fram blautar mýrar. Á tímabili hafði hann 5–600 fjár, 10–15 nautgripi 

í fjósi, auk margra hesta. Íbúðarhúsinu, þar sem nú er gistihúsið, breytti hann og 

stækkaði að mun og jók og bætti húsakost allan.  

 

Skömu síðar eignaðist ríkissjóður Búðir og átti þá að koma þar upp byggðahverfi, sem 

ekki varð þó af, en hluti af hrauninu er nú í friðlandi.  

 

Kirkja var fyrst reist á Búðum árið 1703 af áður nefndum Bendt Lauridtsen með 

tilstyrk Jóns biskups Vídalíns, en málið 

vandaðist, þegar gera átti þar kirkjugarð, því að 

þarna voru tómar hraunklappir. Var tekið það 

ráð að fylla stóra hraunhvos af skeljasandi, 

sem var mikið og erfitt verk, því bera þurfti 

allan sandinn neðan úr fjöru. Voru allir 

þorpsbúar skyldaðir af biskupi til að vinna að 

þessu. Kirkjan var afnumin með konungsbréfi 

1816, en fyrir ötula baráttu Steinunnar 

Sveinsdóttur, móður Sveins kaupmanns, sem 

áður er getið, var reist ný timburkirkja á Búðum árið 1848, en gripi gömlu kirkjunnar 

hafði Steinunn vandlega geymt. Meðal þeirra var hringur sá, sem ennþá er í 

kirkjuhurðinni, en á þennan hring lét hún grafa, að kirkjan væri reist „án styrks þeirra 

andlegu feðra“ og segir það sína sögu. Þessi kirkja var endurnýjuð 1951, en heldur 

sinni upphaflegu gerð. Árið 1879 var Knarrarkirkja lögð niður og eftir það áttu 

Breiðvíkingar kirkjusókn að Búðum.  

 

Í fornum heimildum er talað um sáðlönd við Búðir beggja megin við ósinn, sem sjór 

hafi síðar brotið. Meðal ítaka, sem jörðin Bakki átti, var 

„tveggja fjórðunga sæði fyrir neðan ósa og annarra 

tveggja í Undirheimum við Búðir“. Sennilegt er, að hér 

hafi verið um melgras að ræða, en Eggert Ólafsson gat 

þess til, að korn fornmanna hefði upphaflega verið 

meltegund, því að melur yxi nú einmitt víða þar sem 

getið væri um kornyrkju áður fyrr, og vitað er, að melur 

var sums staðar nýttur til manneldis fram eftir öldum.  

 

Fagurt er og sérkennilegt á Búðum og fjallasýn er þar 

tilkomumeiri en víðast annars staðar á Snæfellsnesi. 

Skeljasandsfjaran í hraunbásunum við ströndina þykir 

einkar hentug til sjó- og sólbaða.  

 

Í bók Árna Óla, Undir Jökli, er að finna mikinn fróðleik um Búðir, einnig hefur 

Guðlaugur Jónsson fræðimaður skrifað sögu Búða, sem til er í handriti.  

 



Búðahraun 

 

 
 
Búðahraun er nefnt Klettshraun í fornum heimildum, og eldstöðin í miðju hrauninu 

heitir Búðaklettur (88 m). Telja jarðfræðingar líklegast að þarna hafi gosið, þegar 

sjávarstaða var mun lægri en nú er, og hraunið því runnið á þurru landi (samanber 

jarðfræðikaflann hér á eftir). Síðar hækkaði sjávarborð og nú má segja, að hraunið 

standi á sjávarbotni að miklu leyti, enda verður vart við sjó í dýpstu gjótunum, þegar 

óvenjulegt háflæði er. Hraunið gengur í stórum boga út í Faxaflóa frá Búðum að 

Hraunlandarifi og er jaðar þess háir sjávarhamrar, sem úthafsaldan hefur barið og 

lamið og höggvið ótal glufur og skvompur inn í. Heita Stangir þar sem það skagar 

lengst í landsuður. Sums staðar ganga þröngar gjár eða víðar hamravíkur langt inn í 

hraunvegginn. Ein þeirra er Rávík (Raufvík), falleg og grösug. Nokkru utar er 

Keflavík og loks Selavík, þar sem oft má sjá seli flatmaga á flúðum og steinum. Víða 

liggja grasi grónar sléttur og melar fram á brún, en þess á milli úfið hraun. Á brúnini 

eru víða stórir brimbarðir hnullungar, sem brimið hefur kastað upp, þeir stærstu eru 

frá því í Bátsendaflóðinu 1799, sem þarna var nefnt Músarbylur.  

 

Búðahraun er undraheimur. Sums staðar eru breiðir hraunstraumar nær gróðurvana, en 

skammt frá ilmandi og glitrandi gróðursæla. Annars staðar er hraunið svo úfið, að þar 

er ófært hverri skepnu um að fara. Þetta hraun er einhver fjölskrúðugasti bletturinn á 

landinu. Þar vaxa flestar íslenskar burknategundir og sumir burknarnir svo stórvaxnir 

að þeir ná í tveimur mannhæðum, teinréttir og breiðir niðri í gjótum og sprungum, í 

skjóli fyrir öllum vindum, enda eru þeir á þessum slóðum kallaðir tröllablöðkur. 

Sóleyjar og blágresi verða þarna um metri á hæð og annar gróður eftir því. Berjaland 

er gott í hrauninu, aðalbláber og jafnvel jarðarber á stöku stað. Þar vaxa fágætar og 

friðaðar jurtir eins og skrautpuntur og ferlaufasmári með eitruðu beri. Hann hét áður 

lásagras, því að sú var trú, að sérhver lás, hvort sem var á hurð eða hirslu, opnaðist 

þegar í stað, ef hann var borinn að. Mikill kjarrskógur var áður fyrr í Búðahrauni, en 

um 1840 er hann orðinn svo rýr, að hann dugði einungis til dengsliskola og 



lítilfjörlegra smíða. Nokkurt birkikjarr er ennþá á stöðum þar sem erfitt er að komast 

að. Að vestanverðu er gróðurinn mestur og vestast er hraunið allt uppgróið, ýmist 

slétttir melar, grösugar víðar gjár og hraunsprungur, hólar og lautir eða tún og 

töðuvellir.  

 

Hér verða gjótur og gjár ekki tölum taldar, þar sem finna má fegursta sumargróður 

með mjúkum og marglitum blómaflækjum, burknum og kjarri, þó ber Ingunnargjóta 

af öllum öðrum hraungjótum að fegurð og fjölskrúði. Hún er rétt hjá Búðum og kennd 

við Ingunni förukonu, sem sagt er að hrapað hafi í gjótuna um vetur og ekki komist 

upp aftur. Hún fannst ekki fyrr en eftir marga sólarhringa. Samt gat hún haldið áfram 

flökkuferli sínum og sagt sínar sögur á vökunni, þar sem hún kom á bæi, enda var hún 

nú einni sögu ríkari.  

 

Eins og áður segir stendur hraunið á sjávar botni og leikur sjór stöðugt um undirstöður 

þess og kemur jafnvel upp í dýpstu gjótunum á stórstraumsflóði. Hina einstöku 

gróðursæld hraunsins umfram önnur hraun hafa sumir viljað þakka þeim raka og 

þeirri hreyfingu og blöndun andrúmsloftins, sem af þessu stafar, og af þessum sökum 

sé hraunið ekki aðeins einstaklega hollt öllum gróðri, heldur og öllu lífi.  

Klettsgata liggur um þvert hraunið frá Búðum, rétt norðan við Búðaklett að 

Hraunlöndum, sem er eyðibýli í vesturjaðri þess. Hún var mikið farin áður fyrr með 

skreiðarlestir, en nú er þar fáförult. Hún er mjó og hlykkjótt og ákaflega grýtt. Sums 

staðar liggur hún um sléttar hraunhellur. Þar er hún mjó en oftast bein, ökladjúp, hrein 

og fáguð eins og höggvin í bergið. Margir hestar hafa stigið þar mörg spor í mörg 

hundruð ár, áður en þessir götuslóðar voru fullmótaðir í steininn.  

 

Gígbarmar Búðakletts eru lang hæstir að austanverðu, en gígurinn er allur mjög opinn 

til vesturs og suðvesturs. Frá hounm liggja miklar hrauntraðir til norðvesturs. Þar er 

mikill og víður hellir, sem ýmist er nefndur Búðahellir eða Klettshellir. Hann var 

lengi vel lítt kannaður og því ýmsar getgátur uppi um það, hve langur hann væri. Sagt 

er, að eitt sinn hafi köttur farið inn í hellinn og fundist nokkru síðar úti í Djúpaskeri, 

sem er langt úti fyrir Búðaósi. Aðrir segja, að brotamaður, sem beið aftöku, hafi flúið 

þessa leið og þar með bjargað lífi sínu. Þá er sagt, að eitt sinn hafi vinnukona frá 

Hraunhöfn hlaupið inn í hellinn og ætlast til, að vinnumaður þaðan elti hana inn í 

myrkrið í hellinum. Hún kom löngu síðar fram í Kalmanstungu í Borgarfirði og hafði 

þá komið upp um Surtshelli. Loks er sagt, að sakamaður hafi eitt sin flúið inn í hellinn 

og klofað þar sand í svarta myrkri allt hvað af tók uns hann skilaði sér upp úr 

einhverri hraunsprungu á Reykjanesskaga, eftir að hafa farið undir þveran Faxaflóa. 

Voru skór hans þá fullir af gullsandi.  

 

Í hrauninu eru nokkrir hellar, sem notaðir hafa verið sem fjárbyrgi áður fyrr. Tveir 

slíkir hellar eru kippkorn í norðvestur frá Klettshelli. Þeir heita Hrímshellar og eru 

kenndir við smala frá Knörr, er Hrímir hét, og hafði þar fjárgæslu framan af vetri. 

Hann hafðist þar við nætur og daga og bjó sér til pall að liggja á. Hellar þessir taka um 

100 fjár. Aðrir tveir hellar eru lítinn spöl rétt í vestur frá Hrímshellum og heita 

Þjóðólfshellar. Eru þeir kenndir við smala frá Hraunlöndum og taka álíka margt fé og 

Hrímshellar.  

 

Einn hellir í Búðahrauni er þó ótalinn. Það er Rútmagahellir, sem Latínu-Bjarni á 

Knerri taldi vera einhvers staðar í hrauninu. Í honum áttu að vera lífgrös og 



náttúrusteinar, sem mikill fengur var að eignast, en hula nokkur var yfir hellinum, svo 

að enginn mátti hann finna, sem að honum leitaði.  

 

Við norðubrún hraunsins vestarlega eru nokkur svo nefnd Dvergahús, reglulega 

lagaðar keilur, mannhæðar háar eða vel það, holar að innan og veggirnir þunnir þegar 

að er gáð. Dvergahúsin standa þarna tuttugu til þrjátíu í hvirfingu á hraunsléttu, sum 

meira eða minna hrunin, en þó nokkur uppi standandi óskemmd. Eflaust eru 

dverganir, sem þarna bjuggu, löngu flúnir, eins og aðrir af þeirra kyni, enda fáir nú, 

sem kunna þá list að „vígja þá utan steins með málajárni“ til að hafa af þeim sannar 

fregnir.  

 

Austur af Búðakletti er Fagurhóll, strýtumyndaður, fagurrauður öðru meginn, en 

hvanngrænn hinum meginn. Skammt frá honum eru Fagurhólstjarnir og eru það 

líklega einu tjarnirnar í hrauninu.  

 

Meðal jarðfræðinga er Búðahraun sérstaklega þekkt fyrir þrídílótt berg. Hvar sem 

brotinn er sundur steinn í hrauninu má sjá í sárinu þrenns konar díla; gula díla (ólivín), 

hvíta díla (plakíoklas) og svarta díla (pýroxen). Sandurinn í Klettsgötu glóir víða af 

þessum kornum og í tveimur víkum hjá Búðum glitra þessi gulu og tinnusvörtu korn 

mjög í sólskini. Sandur þessi er því hið mesta augnayndi og hefur verið nefndur 

Gullsandur.  
 

Fljótlega eftir stofnun Átthagafélags Snæfellinga í Reykjavík árið 1939 hófust 

félagsmenn handa um undirbúning að verndun sérstæðs gróðurs og náttúruminja í 

Búðahrauni. Náðist samkomulag við eigendur fjögra aðliggjandi bújarða árið 1943 

um kaup á hraunlandinu og umráðaréttur til friðunar hraunlands Búða fékkst frá hendi 

ríkisins. Þessu næst var hraunið girt og annaðist Skógrækt ríkisins það verk árið 1944.  

Árið 1977 var Búðahraun lýst friðland samkvæmt náttúruverndarlögum, og var sú 

friðlýsing endurskoðuð árið 1979. Nær hún til 915 ha svæðis og felur í sér samning 

við landeigendur um ákveðnar reglur, sem gilda skulu um land þetta, en eignarréttur 

breytist ekki. 


