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Föstudagur 29. júní  

Til morgunverðar fengum við silung, kríuegg og mjólk, ágætismáltíð í einu orði sagt. 

Áður en lagt væri af stað, vorum við nokkra stund að kaupslaga við prestinn um 

gamlar bækur og fleiri hluti, sem okkur lék hugur á. Hann mundi helzt hafa viljað 

gefa okkur það allt, ef við hefðum viljað þiggja það á þann hátt. Að því búnu brá hann 

sér frá stundarkorn, en þegar hann kom aftur, ætluðum við varla að þekkja hann, því 

að hann hafði skipt um föt og gjörbreytzt við það. Nú var hann klæddur á líkan hátt og 

enskur heldri bóndi, og raunar benti allt útlit hans í sömu átt. Hann var nú búinn að 

fylgja okkur út að Búðum, en sakir prestsþjónustu sinnar þar er hann leiðinni 

þaulkunnugur. Ég átti langt samtal við hann á latínu, og kom hann mér fyrir sjónir 

sem gáfaður maður og sérstaklega vel að sér í öllu, er snerti náttúrufræði, landbúnað 

og hagfræði föðurlands síns. Þegar hann var ungur, var hann skrifari Hannesar 

biskups Finnssonar í Skálholti, og hann minntist þess að hafa séð Sir John Stanley í 

Hekluferð hans. Einnig man hann eftir Sir Joseph Bands og förunautum hans í 

Íslandsferðinni.  

 

Vegurinn frá Staðarstað að Búðum er sá bezti, sem við enn höfum fyrirhitt á Íslandi. 

Hann liggur að mestu með sjónum, en framundan blasa við Snæfellsjökull og fjöllin 

við Stapa. Héðan af láglendinu nýtur jökullinn sín bezt í öllu sínu veldi, og fengum 

við af því enn meiri löngun en áður til að framkvæma þá átætlun okkar að ganga á 

tind hans.  

 

 
 

Miðja vegu milli Staðarstaðar og Búða tókum við á okkur krók til að skoða heita laug 

hjá Lýsuhóli, sem er þar uppi undir fjallinu. Heima á Staðarstað höfðum við séð mola 

af hverahrúðri, sem leiddi til þess, að við spurðum laugina uppi. Lýsuhólslaug líkist 

Leirárlaug í hvívetna. Þar er allmikið hverahrúður með blaðförum í. Hún er aftur á 

móti kaldari en Leirárlaug eða 90° F (um 36° C). Umhverfis laugina er kringlóttur 

blettur alþakinn hverahrúðri, og er hann um 50 álnir að þvermáli. Spottakorn frá 

lauginni er enn stærra svæði þakið hverahrúðursbrotum, en engin uppspretta er þar 

sýnileg.  



Nálægt hálfri mílu vestan við Lýsuhól fellur allmikill hraunstraumur (Bláfeldarhraun) 

niður af fjallinu og breiðist út um láglendið þar fyrir neðan. Þetta er fyrsta hraunið, 

sem við höfum séð runnið beint ofan af fjalli. Annars var það í engu frábrugðið þeim 

hraunum, sem þegar er lýst.  

 

Eigi alllangt frá Búðum lögðum við aftur lykkju á leið okkar til að skoða ölkeldu, sem 

þar er. Vatnið er þar með venjulegu hitastigi, en greinilegt málmbragð er að því. Við 

tókum þar vatn í tvær flöskur, og aðrar tvær tókum við í Lýsuhólslaug. 

  

Þegar nær dró Búðum, þurftum við að fara yfir nokkrar djúpar ósakvíslar. Búðir 

standa við litla vík undir hraunkambi, sem okkur kom ekkert nýstárlega fyrir sjónir 

eftir að hafa kynnzt Hafnarfirði, en lega þessara tveggja staða er að mörgu leyti lík. Á 

Búðum stendur hús úr tígulsteini, er það annað húsið þeirrar tegundar, sem við höfum 

séð á Íslandi. Þá er vörugeymsluhús 

úr timbri og nokkrir torfkofar. 

Kaupmaðurinn, Guðmundur 

Guðmundsson, býr í steinhúsinu. 

Hann skiptir við Kaupmannahöfn, 

Reykjavík og Hafnarfjörð. Hann 

hafði búizt við komu okkar, því að 

Clausen kaupmaður í Ólafsvík hafði 

þegar eftir heimkomu sína gert okkur 

þann greiða að senda skilaboð yfir til 

Búða um, að við mundum 

væntanlegir þangað. Guðmundur 

kaupmaður er vingjarnlegur maður, og sýndi hann okkur alla mögulega alúð og 

greiðasemi. Af samtali við hann varð okkur ljóst, að verzlun hans hafði beðið mikinn 

hnekki af styrjöldinni milli Englands og Danmerkur. Ekkert skip hafði komið til Búða 

frá Kaupmannahöfn í þrjú ár, en undir venjulegum kringumstæðum koma þangað eitt 

eða tvö skip árlega. Siglingarskortur þessi hefir orðið landsmönnum mjög 

tilfinnanlegur. Sérstaklega skortir þá mjög kornvöru, timbur, járn og margt annað. 

Vörugeymslurnar á Búðum og á öðrum íslenzkum höfnum eru aftur á móti troðfullar 

af íslenzkum útflutningsvörum, svo sem fiski, lýsi, refaskinnum o.fl., sem ómögulegt 

er að losa sig við og koma í verð.  

 

Víðast hvar, þar sem við komum, var fólkið mjög forvitið um gerðir okkar og fylgdist 

nákvæmlega með hverju okkar viðviki. Svo hafði það verið í fyrri ferðinni og ekki 

síður í þessari. Hvergi var þetta þó eins 

áberandi og á Búðum. Þegar við um kvöldið 

gengum út í hraunið og héldum á hömrum 

okkar og pokum til að safna í steinum, fylgdi 

okkur heill hópur af kvenfólki og krökkum. 

Þau fylgdu eftir hverju fótmáli okkar og 

hreyfingu. Sýnilega var þeim það mikið 

undrunarefni, að við skyldum safna 

grjótmolum, sem vitanlega voru minna en 

einskisvirði í þeirra augum. Þó mátti lesa það 

úr svip þeirra, að undrunin óx um allan 

helming, þegar við komum heim í hús, og þau sáu, að við tókum hvern einstakan 

hraunmola og vöfðum hann inn í pappír. Hvort heldur fólkið taldi okkur spekinga að 



viti eða geðbilaða var okkur auðvitað fullkomlega hulið. En meðan kvenfólkið og 

krakkarnir úr kotunum á Búðum fylgdist þannig með ferðum okkar útlendinganna, 

höfðu karlmennirnir safnazt saman um Ólaf Loftsson, sem þuldi fyrir þeim um furður 

Skotlands, en það umræðuefni virtist aldrei þrjóta í munni hans.  

 

Við kvöddum síra Guðmund á Staðarstað mjög innilega. Hann bar fram þá einlægu 

ósk, að við létum hann heyra frá okkur, þegar við kæmum heim til Englands. Og eftir 

alla þá góðvild og gestrisni, sem þessi heiðursmaður hafði sýnt okkur, gátum við ekki 

neitað því að verða við ósk hans.  

 

 

Laugardagur 30. júní  

Nætursvefn okkar truflaðist einungis af gali hana, sem var í sama húsi og við. Til 

morgunverðar fengum við kaffi, kindakjöt, rúgbrauð og ost, og er við höfðum neytt 

hans, lögðum við af stað. Til fylgdar fengum við son þess manns, sem fylgdi Sir John 

Stanley, er hann gekk á Snæfellsjökul. Dagleið okkar var einungis að Stapa, en það 

eru ekki nema 8–9 mílur. En leið sú er furðuleg og á fáa sína líka. Fyrst er farið yfir 

hraunið, sem Búðir standa undir, er það um þriggja mílna leið. Yfirborð Búðahrauns 

er úfnara, óreglulegra og meira brotið niður en nokkurs annars hrauns, sem við höfum 

farið um. Troðningarnir yfir það eru í senn erfiðir og hættulegir yfirferðar. Þeir eru 

ósléttir svo af ber, og víða er svo bratt, að stórhættulegt er að fara þar með hesta. 

Báðum megin gatnanna gína við djúpar gjár, gjótur og hraunhvolf. Margar 

hraunhvelfingar eru þar, líkar þeim, sem lýst hefir verið í Helgadal. Við fórum inn í 

einn hellismunnann, og virtist hellirinn vera 30–40 álnir á lengd.  

 

Það tók okkur langan tíma og kostaði mikið erfiði að komast yfir Búðahraun. Þegar 

vestur úr því kom, opnaðist víkin við Stapa (Breiðavík). Þarna blasti við okkur löng, 

slétt sandströnd, svo að við 

réðumst í að mæla þar 

grunnlínu, sem hægt væri að 

styðjast við, til að finna út 

hæð jökulsins, sem ætlunin 

var að gera með sextanti. 

Þetta var því meiri nauðsyn 

sem önnur loftvog okkar 

hafði brotnað þegar í 

ferðarbyrjun, en af því leiddi 

að nákvæmar hæðarmælingar 

var ekki unnt að gera, jafnvel 

þótt við næðum hátindi 

fjallsins, eins og okkur fýsti 

að reyna. Við mældum 400 álna grunnlínu og gerðum hornamælingar með 

sextantinum með allri þeirri nákvæmni sem auðið var. Dagurinn var með afbrigðum 

vel til mælinga fallinn. Veður var bjart, heiður himinn og kyrrt. Snæfellsjökull, 

sjávarhamrarnir við Stapa og fjöllin austur af jöklinum blöstu við í allri sinni dýrð. 

Allt útsýnið var stórfenglegt og minnti á Alpana. 

  

Okkur kom dálítið á óvart, að Snæfellsjökull skyldi reynast vera eldfjall. En vestan 

við Breiðuvíkina rákumst við á eldhraun (Hnausahraun), sem runnið er frá fjalli, sem 

er hluti af jöklinum, og enn vestar hefir annað hraun (Klifhraun) fallið ofan á 



jafnsléttu, gegnum skarðið, sem er milli Stapafells og jökulsins. Nálægt miðhlíðis 

uppi í jöklinum virtist okkur sem eldgígur gægðist upp úr fannbreiðunni. Við 

ákváðum að skoða þetta betur, þegar við gengjum á fjallið, ef tiltækilegt reyndist.  

Síðasti hluti leiðarinnar var mjög skemmtilegur. Við nutum útsýnisins til fjallanna á 

hægri hönd, en auk þess lágu troðningarnir fremst á þverhníptum sjávarhömrum 

(Sölvahamar), sem eru endinn á hrauni, er fallið hefir í sjó fram, og fékk það okkur 

margt að skoða. Fjöldi lækja kemur ofan úr fjallinu og falla þeir fram af hömrunum í 

ótal skínandi fossum. Við fórum yfir suma þessara lækja aðeins þrjú til fjögur skref 

frá brúninni þar sem þeir steypast fram af hengifluginu. Að Stapa komum við klukkan 

6 um kvöldið. 

  

Stapi stendur bæði sérkennilega og fallega. Bærinn stendur skammt frá 

sjávarbakkanum, en þarna eru samfelldir klettar með sjónum, víða um 100 feta háir. 

Rétt hjá Stapa skerst lítil, falleg vík inn 

í klettaströndina. Þar er ágæt höfn með 

nægjanlegu dýpi fyrir hvaða skip sem 

er. Í klettunum umhverfis víkina er 

víða fallegt stuðlaberg, en ennþá betur 

kemur það þó fram í nokkrum háum 

klettastöpum, sem standa úti í sjónum, 

misjafnlega langt frá landi. Stapar 

þessir eru að öllu myndaðir úr 

stuðlabergi. Stuðlarnir eru af ýmsum 

stærðum og mismunandi lagaðir, og 

liggja þeir víða í furðulegustu rósum. 

Nálægt mílu norður af bænum rís hið bratta og hrikalega Stapafell, og er tindur þess 

teygður upp í mjóa strýtu. Að baki þess gnæfir síðan hátindur og austurhlíð 

Snæfellsjökuls, hulin sísnævi. 
  

Eins og víðar, þar sem við komum, hafði verið búist við komu okkar á Stapa, og stóðu 

okkur þar allar dyr opnar. Faktorinn þar, Hans Hjaltalín, er bróðir gestgjafa okkar, síra 

Jóns í Saurbæ. Hann var nú fjarverandi. Hann hafði verið tekinn til fanga í byrjun 

styrjaldarinnar og fluttur til Englands. Þaðan komst hann til Noregs og hafði nú 

dvalizt þar í hálft annað ár, án þess nokkuð hefði af honum frétzt. Kona hans, frú 

Hjaltalín, bjó áfram á Stapa ásamt börnum þeirra. Rekur hún verzlunina eins vel og 

henni er unnt. Hún er dönsk að ætt, myndarkona, hæversk í framgöngu og sýnilega 

framúrskarandi húsmóðir. Heimili hennar er hið fegursta, sem við höfum séð á 

Íslandi, og er stiftamtmannshúsið ekki undanskilið. Stofurnar eru stórar, þægilegar og 

vel búnar húsgögnum. Í stærri setustofunni eru tveir speglar. Í bezta svefnherberginu 

er röð af gluggum eftir endilangri hlið þess, skrautlegt og mjög vel búið rúm og fögur 

kristalsljósakróna í loftinu. Við fengum kaffi rétt eftir að við komum, og klukkan 9 

borðuðum við fisk og skyr í kvöldverð. Frú Hjaltalín sagði okkur, að hún hefði átt 

heima á Stapa, þegar Sir John Stanley var þar á ferðinni. Hún mundi vel eftir honum 

og sagði okkur nákvæmlega frá ýmsum atvikum, sem gerðust meðan hann stóð þar 

við.  


