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Vegurinn lá nú eftir fallegum sandi með fram sjónum og nær sá sandur til búðahrauns. 

Við austurjaðar þess stönzuðum við í kaupstaðnum á Búðum. Þar er nú [Guðmundur] 

Guðmundsson, sem rekur verslunina Clausen í Kaupmannahöfn. Staðurinn er kátlega 

einkennilegur, því heita má, að hann sje með öllu umluktur sprungnum og hrjúfum 

hraunskellum, með ofurlitlum grasblettum á stöku stað til þess að lífga upp 

ömurleikann. Við dvöldum um það bil klukkustund hjá [Guðmundi] Guðmundssyni, 

sem tók okkur með gestrisni. Síðan hjeldum við út í hraunið, sem er næsta varasamt, 

sökum gjánna og sprungnanna, sem hvervetna eru um þvera götu, og þeirra 

skuggalegu skúta, sem gapa á báðar hendur. 

  

Sjálft eldfjallið, sem nefnist Búðaklettur, er á miðju því sljettlendi, er það hefir veitt 

hraunleðjunni út yfir. Er það rauðleitt og keilumyndað, eins og aðrar goskeilur, er sjá 

má margar víðsvegar um Ísland. Með því að vegurinn lá fram hjá klettunum að 

norðanverðu, fórum við af baki og gengum upp á hann til þess að sjá, hvernig honum 

væri háttað. Hann hefir upprunalega verið myndaður af geysimiklum hraunmúrum, 

sem hafa verið svipaðir og múrarnir í Eldborg, en langtum meiri ummáls, enda keilan 

líka allmiklu hærri en sá merkilegi gígur. En um það leyti sem gosinu var að ljúka, 

hafa veggirnir að nokkru leyti fallið inn, og má nú sjá þarna tvöfaldan gíg, þar sem 

upprunalega ekki hefir verið nema einn, en hann sýnir ytri múrinn greinilega. Að 

innan er gígurinn að talsverðu leyti vaxinn ýmist mosa eða grasi, en ofan til og að 

utan er hann þakinn brunamulningi. Er þar að finna innan um fallega steina úr gosefni, 

sem mjög svipar til demanta. 

  

Þegar við komum ofan af gíghæðinni, fórum við inn í helli einn, rjett við veginn, þar 

hjeldum við áfram beina línu um það bil fimmtán faðma, en þar var orðið svo myrkt, 

að við snerum aftur. Dyrnar á hellinum voru nokkuð lágar sökum þess hve mikið þar 

var af hjarnfönn, en þegar lengra kom inn, voru sem svara mundi tíu fet af fönninni 

upp í þakið, sem er fagurlega sett lekaskeggi úr hraunsteini. Ekki var unt fyrir okkur 

að vita, hve djúp fönnin var.  

 

Þegar við vorum aftur komnir á bak, hjeldum við áfram ferðinni yfir hraunið, en það 

tafði okkur ekki lítið, hve þar var ógreiðfært. Eigi að síður vorum við eftir hálfrar 

annarar klukkustundarferð komnir á vesturjaðar þess. Okkur til mikillar ánægju tók 
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þar við falleg sandsljetta fyrir sunnan það, er kallað er Arabía eða Hraunland. Hjelzt 

þetta alla leið þar til er við 

komum undir jökulinn, og 

tókum að sækja hin miklu 

klif, sem girða ströndina 

alla leið þaðan til 

Arnarstapa, og nefnd eru 

Sölvahamar. Eru þau að 

mestu úr blágrýtiskendum 

gossteini, um fimtíu og 

sextíu feta há og alveg 

lóðrjett. Sumstaðar er 

vegurinn svo framarlega á 

brúninni, að stórhætta er 

að fara þar. Niður fórum 

við mjög brattan stíg ofan í skoru, sem lækur úr fjallinu hefir grafið, og var þar í 

hliðunum beggja vegna mikið móberg. Svo fórum við yfir hraun, sem runnið hefir 

undan jöklinum, og komum að Arnarstapa. Er þar verzlun undir stjórn [Hans 

Oddssonar] Hjaltalíns, er tók á móti okkur af hinni mestu háttprýði og gestrisni.  

 

 


