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Athugasemdir um Kjalleklinga sögu
Einar G. Pétursson
Höfundur þessa greinarstúfs er ólærður í austnorrænum æðum sem
er æðasvið viðtakanda. A2ur á móti hyggst hann fara vestur á land
á Íslandi og Ralla um sögu, sem aðeins finnst í útdrætti í Landnámu.
Þar er hann á heimaslóðum og hyggst nýta sér kunnugleika á staðháttum til að koma með fáeinar athugasemdir en einkum nýjan skilning á hvort um sérnafn eða samnafn er að ræða á fáeinum stöðum í
útdrættinum úr sögunni.
Sagan hefur í æðiritum verið nefnd Kjalleklinga saga en það nafn
er tilbúningur æðimanna á seinustu tímum. Sögunnar er eðlilega
nokkuð getið í útgáfu Jakobs Benediktssonar á Landnámu -),* á
vegum Hins íslenzka fornritafélags, og er þar nokkuð Rallað um staðhætti. Áður hafði mest um söguna skrifað Finnur Jónsson í grein í
Skírni -)%', sem hann nefndi “Kjalleklingasaga (?)”. Fyrst birti hann
texta Landnámu, setti upp ættarskrár og rakti nokkuð staðæði sögunnar. Þar var niðurstaða Finns (s. --%): “allt það, sem sagan getur
um, fer am á litlu svæði, í nánd við Staðarfell, eða í austurhluta Fellsstrandarhrepps”. Greinin var eðlilega skrifborðsverk, en eins og síðar
getur gerast sumir atburðir í vesturhluta hreppsins, eða á útströndinni eins og sagt er enn á Fellsströnd.
Finnur hélt ekar, að í Landnámu væri varðveitt “meginefni” sögunnar, þótt ekki gæti hann verið viss. Þar sem útdrátturinn hefur
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jafnan þótt torskilinn verður það þó að teljast ólíklegra en hitt. A2ur
á móti sagði Jón Jóhannesson í Gerðir Landnámabókar um þessa ásögn (s. -&&): “Hún er lítt skiljanleg til hlítar sökum þess, að einungis
er tæpt á meginatriðum, en samhengið er óljóst.” Ástæðuna taldi Jón
vera “að hún sé útdráttur úr allefnismikilli, ritaðri sögu”. Ekki mun
mönnum verða samhengið í sögunni ljóst eða verða vissir um hvort
meginefni hennar er varðveitt, 6rr en sagan öll kemur í leitirnar, en
til þess er nú ekki lengur mikil von.
Loks rakti Finnur efni sögunnar. Það verður ekki endurtekið hér,
en þó verður að gera nokkra grein 6rir þeim efnisatriðum, sem koma
þessu máli við. Kjallakur bjó á Kjallaksstöðum og einn sona hans Þorgrímur bjó undir Felli, þ. e. Staðarfelli. Síðan segir í Sturlubók í útgáfu
Jakobs Benediktssonar (s. -+*):
Álǫf, dóttir Þorgríms undir Felli, tók œrsl; þat kenndu menn
Hrafsa, en hann tók Oddmar hjá hvílu hennar, ok sagði hann
sik valda. Þá gaf Þorgrímr honum Deildarey. Hrafsi kvazk
mundu hǫggva Oddmar á Birni áðr hann bœtti 6rir hann.
Eigi vildi Kjallakr láta eyna. Hrafsi tók fé þeira ór torfnausti.
Kjallakssynir fóru eptir ok náðu eigi. Eptir þat stukku þeir
Eilí ok Hrafsi í eyna.

Síðan varð bardagi í eynni, en hann er ekki hér til umræðu. Um gjöf
eyjarinnar sagði Finnur Jónsson (s. --%–--.):
Svo lítur út 6rir sem Þorgrímur, faðir Álofar, hafi verið hlyntari Oddmari … og gefið honum Deildarey; af því að þessi ey
heyrir Staðarfelli til, er líklegast, að hún hafi þá og heyrt undir
þann bæ, en Kjallakur faðir Þorgríms hefur ekki viljað, að eyin væri gefinn (!) — hverja þýðingu þetta atriði kann að hafa
ha2, er með öllu óljóst.
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Deildarey heyrir Staðarfelli til og svo hefur verið að minnsta kosti
á því -+(-, en þá lukti Úlún Þorsteinsdóttir eyna kirkjunni ásamt
fleiri eyjum (Íslenzkt fornbréfasafn. V. nr. ')). Hinar eyjarnar tilheyra enn Staðarfelli, svo líklegast er að Deildarey hafi þá einnig legið
undir jörðina. A2ur á móti er mjög svo skiljanlegt að Kjallakur hafi
ekki viljað láta eyna, því að hún liggur undan landi Kjallaksstaða, en
meira en -& kílómetrum á landi Staðarfells. Óeðlilegt er því landæðilega að Deildarey heyri undir þá jörð, því að hér er komið á
útströndina eða í útpart Fellsstrandarhrepps. Fyrir liðlega háli öld
hafði bóndinn á Kjallaksstöðum mikinn hug á því að ná eynni undir
jörð sína.
Torfnaust hafa allir skilið sem samnafn, en þar er örugglega átt við
lendingarstað við Torfnes í landi Ytrafells, sem er næsti bær innan við
Kjallaksstaði. Úr Torfnesi er stutt út í Deildarey og liggur vel við að
fara þaðan þangað og í aðrar eyjar í nágrenninu. Heimildir um nafnið eru til á því seint á -,. öld í óprentuðum kirknaskjölum í Þjóðskjalasafni, en þar vitna þrír menn á árunum -()%–)+, “ad halfkyrkiann j Galltardals Tungu, ætte skips upp satur, i Tornese i Ytrafells
landj.” Bréfin eru í uppskri2 á -'%). Í Jarðabók Árna Magnússonar
og Páls Vídalíns segir um Galtardalstungu (VI. s. ---) “á skipsuppsátur í Torfnesi ár um kríng”. Hér hlýtur alls staðar að vera um sama
stað að ræða og sjást þar enn rústir af nausti. Samkvæmt þessu er rétt
að telja Torfnaust sérnafn.
Síðar í útdrættinum er ásögnin miklu óljósari en áður var, en þar
stendur í texta Hauksbókar, að Hrafsi hafi kastað Þórði Vífilssyni ofan “6rir kleif”. Kleif er enn þann dag í dag notað um skörð í Fellið
6rir ofan bæina á strandlengjunni á Fellsströnd, en bæjaröð er þar
tvískipt. Virðist þarna verið að vísa til einhverrar af þessum kleifum,
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en hér þyr2i ásögnin að vera skýrari til að hægt yrði að segja til um
hvaða kleif þarna kæmi helst til greina.
Niðurstaðan er þá e2irfarandi: Torfnaust og Kleif, sem nefnd eru
í útdrættinum úr Kjalleklinga sögu eru sérnöfn, örnefni, en ekki samnöfn.

