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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um húsarúst á Hólum í Hjaltadal sem ber vinnuheitið hús 

númer 7. Ekki er vitað hvaða hlutverki þetta hús gegndi og mun ég reyna að varpa ljósi á það 

hér. Þetta mun ég gera með því að skoða niðurstöður úr fornleifarannsóknum sem fram hafa 

farið á Hólum síðastliðin ár. Ég mun skoða uppbyggingu hússins og byggingarstíl þess en þó 

aðallega gripasamsetningu í húsinu sem og gripadreifingu innan þess. Auk þess að notast við 

fornleifarannsóknir verður stuðst við ritaðar heimildir frá Hólum frá 17. og 18. öld, þ.e.  

svokallaðar úttektir sem gerðar voru reglulega á húsakosti Hólastaðar. Forvitnilegt er að sjá 

hvort hægt sé að finna hús 7 í úttektunum út frá þeim fornleifum sem eru til staðar.
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Ég vil byrja á því að þakka þeim sem hjálpuðu mér við gerð þessarar ritgerðar. 

Leiðbeinendum mínum Gavin Murray Lucas og Ragnheiði Traustadóttur þakka ég fyrir góð 

ráð, leiðbeiningar og ábendingar um heimildir. Ragnheiður veitti mér einnig aðgang að öllum 

gögnum Hólarannsóknarinnar, afnot af aðstöðu og ýmsa aðra hjálp, t.d. við skráningu gripa 

og margt fleira. Anna Rut Guðmundsdóttir hjálpaði einnig til við ýmsa skráningu í gagna-

grunn. 
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1. Inngangur 

Á Hólum í Hjaltadal hefur farið fram viðamikill fornleifauppgröftur síðastliðin ár. Eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar á Hólum er að komast að því hvaða hlutverki húsin þar hafa 

gegnt og athuga hvort hægt sé að tengja fornleifarnar við ritaðar heimildir frá staðnum. 

Prenthúsin á Hólum eru dæmi um hús sem búið er að tengja við ritaðar heimildir. Hér verður 

gerð tilraun til að komast að því til hvers hús númer 7 á Hólum var notað. 

Í ritgerðinni verður stuttlega farið yfir sögu Hólastaðar og uppgraftarins sem þar hefur 

farið fram síðastliðin ár. Þá verður farið yfir rannsóknarefnið sjálft, húsarústina og athugað 

hvað gripirnir sem fundust í henni geta sagt okkur. Að lokum verður farið yfir ritaðar 

heimildir frá Hólastað. 

Með ritgerðinni fylgir geisladiskur með skrá yfir gripi sem fundist hafa í húsinu ásamt 

nokkrum ljósmyndum, teikningum og þrívíddarkortum. Allar ljósmyndir og teikningar í 

ritgerðinni eru fengnar hjá Hólarannsókninni nema annað sé tekið fram. Kort, súlurit og 

skífurit gerði höfundur. 

1.1.  Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka svokallað hús númer 7 á Hólum í Hjaltadal. Ekki 

er vitað um hlutverk hússins og er það helsta markmið ritgerðarinnar að athuga hvort 

fornleifarnar geti sagt til um notkun hússins. Einnig verður reynt að komast að því á hvaða 

tímabili húsið var notað og hvort hlutverk hússins hafi breyst gegnum tíðina. 

Til að svara þessum spurningum um notkun hússins ætla ég að: 

1) skoða gripina og dreifingu þeirra í húsinu,  

2) reyna að tengja húsið við ritaðar heimildir, 

3) skoða uppbyggingu hússins. 

1.2.  Rannsóknarefnið og takmörkun þess 

Í ritgerðinni mun ég fjalla um hús 7 og þá gripi sem í því fundust, einnig mun ég aðeins nefna 

hús 11 sem er viðbygging við hús 7. Eitt af aðalverkefnum þessarar ritgerðar er að skoða 

gripina í húsinu sem og gripadreifinguna innan þess. Ekki verður farið út í fíngreiningu á 

gripunum en mikið magn gripa hefur fundist í húsinu.  

Auk þess að skoða niðurstöður fornleifauppgraftarins mun ég skoða ritaðar heimildir um 

Hóla og athuga hvort að hægt sé að finna húsið í lýsingum þar. Í svokölluðum úttektum frá 

17. og 18. öld er að finna allítarlegar lýsingar á húsakosti Hólastaðar, t.d. stærð húsanna, 
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byggingarstíl þeirra og afstöðu til annarra húsa. Úttektirnar eru geymdar í handritum á 

Þjóðskjalasafni Íslands en voru skrifaðar upp af Rúnu Knútsdóttur Tetzschner árin 2002-2005. 

Hús 7 er ekki fullgrafið og ekki er búið skrá allar upplýsingar í gagnagrunninn Intrasis, en 

Intrasis var sérhannaður fyrir fornleifauppgrefti og heldur utan um allar upplýsingar um 

uppgröftinn (http://intrasis.com/). Ekki sést enn afstaða til allra hinna húsanna á svæðinu en 

ljóst er að fyrir utan uppgraftarsvæðið eru hús ógrafin. Mjög lítið hefur verið skrifað um húsið 

og er því svigrúm mitt til túlkunar meira. 

1.3.  Aðferðir og skilgreiningar 

Við upphaf rannsóknarinnar fékk ég aðgang að gagnagrunninum Intrasis hjá Hóla-

rannsókninni og byrjaði að vinna í honum. Eins og við er að búast eru ávallt einhverjar villur 

að finna í gagnagrunnum, t.d. innsláttarvillur og villur við skráningu gripa. Ég leiðrétti þær 

villur sem ég rakst á, t.d. voru nokkrir gripir augljóslega tengdir við vitlaus jarðlög, þ.e. að 

hnitpunktar sem þeir fengu á vettvangi hittu ekki inn í það jarðlag sem þeir voru skráðir í. Þá 

kom kortagerðarforritið ArcView að góðum notum til að sjá við hvaða jarðlag gripurinn átti 

að vera tengdur. Nokkrir gripir voru tengdir við hús 7 en ekkert jarðlag og verður því ekki 

fjallað um þá gripi í þessari ritgerð. 

Í Intrasis flokkaði ég steina í mismunandi fasa (e. phase) til að glöggva mig betur á 

húsinu. Þessir fasar eru mismunandi byggingarskeið eða notkunarskeið á húsinu. Sumir 

steinarnir í húsinu voru augljóslega hluti af mannvirki (e. stone structure) en voru ekki skráðir 

svo í gagnagrunninum og leiðrétti ég það. Ýmsa gripi átti eftir að skrá í gagnagrunninn og 

bætti ég við skráninguna en komst þó ekki yfir allt enda mikið magn gripa í húsinu eins og 

fyrr segir.  

Búið var að forverja ýmsa gripi úr húsinu en þá kom betur í ljós hvaða hlutverki sumir 

þeirra gegndu, t.d. skoðaði ég hluta af unnum við úr húsinu og reyndi að komast að því hvað 

þeir gripir voru og kom þá t.d. í ljós snælduhali. Einnig skoðaði ég forvarðar textílleifar úr 

húsinu en þar sem ég hef ekki nógu góða þekkingu í þeim efnum ákvað ég að flokka þær ekki 

eftir gerð, þó sá ég í fljótu bragði að mest af textílnum var ofinn.  

Kort voru unnin og gerði það mér kleift að sjá ýmis mynstur í dreifingu gripa myndrænt. 

Kort gefa einnig skýra mynd af uppbyggingu hússins, t.d. stoðarsteina og veggi og afstöðu til 

annarra húsa á svæðinu. Gólflögum hússins var skipt eftir fösum og gripir í hverjum fasa 

skoðaðir hver fyrir sig. Gripadreifing einstakra gripaflokka var einnig skoðuð í heild sinni. 

Við kortagerðina var notað landfræðilega upplýsingakerfið ArcView 3.2. og ArcView 9.3. Öll 

gögn sem þurfti til að gera kortin fengust hjá Hólarannsókninni. Mörg kort sem gerð voru af 
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gripadreifingu sýndu lítið markvert og er því ekki byggt á þeim í ritgerðinni, nokkur þeirra má 

sjá í viðauka I. 

Farið var í gegnum úttektir Hólastaðar og þær bornar saman við niðurstöður úr forn-

leifarannsókninni. Úttektirnar frá 17. öld eru fimm talsins og frá 18. öld eru þær 14 

(http://www.holar.is/holarannsoknin/). 

Ég beitti þeirri aðferð á gögnin að skoða fjölda mismunandi gripaflokka í húsinu. Ég 

flokkaði gripina eftir mismunandi jarðlögum og fösum til að fá rúma aldursgreiningu á mis-

munandi gólflögum og tímaramma hússins til að athuga hvort hlutverk þess hafi breyst með 

tímanum.  

Ég flokkaði gripina í nokkra hópa til að athuga hvort einhver áberandi munur væri á 

gripum milli fasa. Þessi flokkun gæti mögulega auðveldað samanburð við önnur hús á Hólum 

í seinni rannsóknum. Þeir gripahópar sem ég ákvað að notast við eru: Gripir sem tengjast 

fatnaði og hannyrðum (tölur, perlur, textílbútar, leður, síll til að gata leður, brýni, kljásteinar, 

unninn viður), gripir sem tengjast húsagerð og innanstokksmunum (naglar, rúðugler, viður, 

kakelofnsflísar), gripir sem tengjast matargerð og borðhaldi (leirker, gler, áhöld) og aðrir 

gripir. Í flokkinn aðrir gripir set ég krítarpípur og gripi sem ég gat ekki ákvarðað í hvaða 

gripaflokk þeir féllu. Ég nota þessa gripahópa því mér finnst þeir gefa sem skýrasta mynd af 

húsinu og einkum vegna þess að fleiri gripahópar virðast ekki vera til staðar í því. Til dæmis 

má nefna að engir gripir í húsi 7 tengjast trúariðkun eða dægradvöl, nema hægt sé að flokka 

hannyrðir sem dægradvöl. Lítið er um persónulega gripi í húsinu nema þá ef t.d. hlutir tengdir 

fötum, krítarpípur og hannyrðagripir væru flokkaðir sem svo. Ég ákvað að draga mörkin hér 

til að forðast endurtekningar á gripum en vissulega gætu sumir gripirnir haft fleiri en eitt hlut-

verk, jafnvel samtímis og átt heima í fleiri en einum gripahóp (Sprague 1980-81:252). Þessi 

flokkun á gripum í hópa sem tengjast ákveðnum athöfnum í lífi fólks svipar til flokkunar í 

safnafræðum (Sprague 1980-81:253) og getur betur auðveldað túlkun á athöfnum manna en 

að flokka gripi eftir t.d. málmum, viði, gleri og steinum sem gefur ekki eins skýra mynd. 

Þegar gripir úr húsarústum eru skoðaðir þarf að hafa nokkur atriði í huga, til dæmis er 

ekki vitað fyrir víst að gripur sem finnst í húsi hafi verið notaður þar, né það að allir gripir 

sem voru notaðir í húsinu hafi verið skildir eftir þar, t.d. hefur ýmsu verið hent við tiltekt í 

húsinu (LaMotta og Schiffer 1999:2). Flestir gripirnir sem týnst hafa í gólflögum ættu að vera 

mjög litlir, en þegar hlutur hefur brotnað hefur honum líklega verið sópað upp og hent í 

ruslahaug, þeir gripir sem hafa orðið eftir á gólfinu hafa þá sloppið við þessa tiltekt og hafa 

líklega ekki hindrað störf í húsinu. Samsetning gólfsins getur þó einnig spilað hér inn í. Ef 

gólfið var mjög laust í sér hefur gripurinn getað þjappast niður í það. Einhverjir gripir gætu 
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einnig verið í húsinu þó að löngu hafi verið hætt að nota þá, og hafa jafnvel aldrei verið 

notaðir í húsinu sjálfu, t.d. hlutur sem hefur haft tilfinningalegt gildi eða vakið fortíðarþrá. 

Hugsanlega væri hægt að nota gripinn seinna eða þá að gripurinn hafi orðið að sýningargrip. Í 

fornleifauppgröftum finnast þessir gripir oftast meðfram veggjum og undir rúmum (LaMotta 

og Schiffer 1999:3-4). 

Gripir sem finnast í rústum húsa eru oft flokkaðir í þrjá hópa: 

1) gripir sem týndust þegar húsið var í noktun og sluppu undan þrifum,  

2) gripir sem voru skildir eftir þegar húsið var yfirgefið, 

3) gripir sem lentu þarna eftir að húsið var yfirgefið, t.d. þegar hús voru notuð sem 

ruslahaugar (LaMotta og Schiffer 1999:2). 

Ef gripir úr húsarúst eru annaðhvort stórir eða brotnir er það oftast túlkað sem að húsið 

hafi verið skipulega yfirgefið á nokkuð löngum tíma (LaMotta og Schiffer 1999:5). 
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2. Hólar í Hjaltadal 

2.1.  Inngangur 

Í þessum kafla verður greint frá Hólum í Hjaltadal og fornleifarannsóknum sem þar hafa farið 

fram síðastliðin ár. Sagt verður frá sögu staðarins, fornleifarannsóknum og uppgraftar-

aðferðum sem þar hefur verið beitt. Einnig verður stuttlega fjallað um uppgraftarsvæðin á 

Hólum og þau hús sem þar hafa fundist. 

2.2.  Saga Hóla 

Hólar í Hjaltadal eiga sér langa og ríkulega sögu. Hólar voru um aldir höfuðstaður 

Norðurlands og var þar biskupssetur um sjö alda skeið, árin 1106-1798. Á Hólum sátu 36 

biskupar, 23 í kaþólskum sið og 13 í lúterskum. Á Hólum var prentsmiðja, þar sem meðal 

annars hin fræga Guðbrandsbiblía var prentuð á 16. öld. Jón Ögmundsson var fyrsti biskup 

Hóla og stofnaði hann skóla við dómkirkjuna, hinn fyrsta á Norðurlandi. Síðasti biskupinn á 

Hólum var Sigurður Stefánsson (1789-1798) en skömmu eftir lát hans var stóllinn lagður 

niður og eignir hans seldar (Magnús Stefánsson 1975:65). 

2.3.  Hólarannsóknin 

Frá árinu 2002 hefur fornleifauppgröftur staðið yfir á Hólum. Árið 2001 fóru fram 

forkannanir á Hólum í samstarfi við John Steinberg, fornleifafræðing frá UCLA háskólanum. 

Þær rannsóknir sýndu fram á að miklar jarðlægar mannvistarminjar væru að finna skammt 

sunnan við Hólakirkju en þar var gamla bæjarstæðið allt fram undir aldamótin 1900. Út frá 

þessum mælingum var ákveðið hvar skyldi grafa fyrst. Sumarið 2002 voru sex upp-

graftarsvæði opnuð og voru þau merkt með bókstöfunum A, B, C, D, E og F (Ragnheiður 

Traustadóttir og Guðný Zoëga 2006:702). 
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Mynd 1: Loftmynd af Hólum í Hjaltadal, uppgraftarsvæðin eru sýnd á myndinni. Loftmyndin er fengin hjá 

Loftmyndum ehf. 

2.4.  Aðferðir Hólarannsóknarinnar 

Hólarannsóknin er þverfagleg rannsókn og styðst við fornleifar sem og ritaðar heimildir í 

aðferðafræði sinni. Niðurstöður fornleifauppgraftarins eru bornar saman við ritheimildir til að 

skapa heildstæða mynd af húsakosti til forna (Ragnheiður Traustadóttir 2009:24). Fjölmargar 

ritaðar heimildir eru til um Hóla, sérstaklega frá seinni öldum. Úttektir og eignaskrár voru 

gerðar reglulega á húsakosti, mannvirkjum og öðrum eignum biskupsstólsins. Ýmis önnur 

skjöl nýtast einnig við rannsóknina, t.d. reikningar stólsins, bréfabækur biskupa og ferða-

bækur manna sem fóru til Hóla. Úttektirnar hafa verið rannsakaðar samhliða fornleifa-

rannsókninni en samkvæmt þeim stóðu um 60-70 hús á Hólum að meðtöldum útihúsum 

(Rúna K. Tetzschner 2006:11). Sumar gerðir húsa sem nefndar eru í úttektunum hafa aldrei 

fyrr verið grafnar upp og rannsakaðar hér á landi. 

Hólarannsóknin notast við stafrænt kerfi sem skráir allar upplýsingar um uppgröftinn. 

Nefnist þessi hugbúnaður Intrasis, eins og að framan getur, og var fyrst notaður á Íslandi við 

uppgröfturinn á Hólum (Ragnheiður Traustadóttir og Guðný Zoëga 2006:703-704). Við upp-

gröftinn eru öll mannvirki, jarðlög, gripir og sýni mæld inn með alstöð. Allir gripir eru skráðir 

inn með kóða og með þeim hætti er strax hægt að sjá í Intrasis fjölda gripa og staðsetningu 
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þeirra. Intrasis skráir og heldur utan um allar upplýsingar sem viðkoma rannsókninni og 

vinnur svo með öðrum forritum, t.d. ArcView og Excel.  

Á Hólum er notast við „single context“ aðferðina við uppgröftinn en hún er talin henta vel 

þar sem búið hefur verið lengi á sama stað (Ragnheiður Traustadóttir og Guðný Zoëga 

2006:704). Aðferðin felst í því að hvert jarðlag fyrir sig er grafið upp og skráð. Ýmsir 

sérfræðingar koma að rannsókninni, t.d. dýrabeinafræðingar, plöntusérfræðingar, skordýra-

fræðingar og margir fleiri.  

2.5.  Húsakostur á svæði D 

Árið 2002 voru sex svæði opnuð en þegar leið á uppgröftinn það ár urðu svæði D og E helstu 

uppgraftarsvæðin, en þau eru staðsett sunnan megin við kirkjuna. Á svæði D hafði verið 

sléttað yfir bæjarstæðið og var því óttast að minjarnar væru raskaðar. Fljótlega kom þó í ljós 

að minjar frá 18. öld og eldri voru óskaddaðar að mestu leyti. Viðnámsmælingar á svæði D 

sýndu mjög greinilega útlínur á húsi og gömul túnakort sýndu að prentsmiðjuhúsin höfðu 

staðið þar. Yfirborðslagið var mjög rótað, en þarna höfðu nemendur bændaskólans sem 

starfræktur var á Hólum fengið að spreyta sig á vinnuvélum. Á svæði D komu mörg hús í ljós, 

svo sem prenthúsið nr. 4, búr nr. 5, eldhús og búr nr. 6 og hús nr. 7 og 8 en ekki er vitað 

hvaða hlutverki þau hús gegndu. Húsin og mannvistarlögin eru frá um það bil 17. og 18. öld 

(Ragnheiður Traustadóttir og Guðný Zoëga 2006:706-707). Byggingarskeið húsanna eru 

mörg og hafa þau flest verið notuð á síðasta skeiðinu sem útihús. Hús 7 er austan við 

prenthúsin en það tengist hinum húsunum á svæði D ekki með beinum hætti. Á mynd 2 má sjá 

uppgraftarsvæði D í heild sinni, hús 7 er stóra húsið efst til hægri á myndinni. 
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Mynd 2: Kortið sýnir uppgraftarsvæði D í heild sinni. 

2.6.  Samantekt 

Hólar í Hjaltadal eiga sér langa og áhugaverða sögu og er hún mjög rík af ritheimildum. Um 

60-70 hús stóðu þar þegar staðurinn var sem stærstur. Fornleifarannsókn hefur staðið yfir frá 

árinu 2002 og er orðin mjög viðamikil. Auk uppgraftarins notast Hólarannsóknin einnig við 

ritaðar heimildir um svæðið eða svokallaðar úttektir. Svæði D er það svæði sem mest áhersla 

hefur verið lögð á en þar eru margar húsarústir, t.d. prenthúsið, eldhús, búr,  hús 7 og fleiri.  
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3. Rannsóknarefni og greining 

3.1.  Inngangur 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknarefnið sjálft eða hús 7 eins og það er kallað. Áhugi  

minn á húsinu vaknaði þegar ég tók þátt í vettvangsnámskeiðinu á Hólum árið 2007. Þá varði 

ég mestum tíma mínum einmitt í þessu húsi. Mikið magn gripa og sérstaklega fjöldi textílleifa 

vakti forvitni mína um hvaða hlutverki þetta hús hafði gegnt en það sker sig nokkuð frá hinum 

húsunum á Hólum. Þær upplýsingar sem koma fram í þessum kafla eru fengnar úr gagna-

grunni Hólarannsóknarinnar, Intrasis. 

3.2.  Hús 7 

Hús 7 er um 8 x 5 m að innanmáli. Viðbygging er við vesturhluta norðurhliðar hússins og 

hefur hún fengið númerið 11. Gangur að húsinu hefur svo legið að norðan. Hús 7 er frekar 

stórt miðað við önnur hús á Hólum og hefur það verið að minnsta kosti 5 stafgólf og 

viðbyggingin við það um 2 stafgólf. Húsið er hlaðið úr torfi og grjóti og má finna allar torf-

hleðslutegundirnar í veggjum þess, sniddu, streng, klömbru og hnaus. Gólflögum hússins 

hefur verið skipt upp í sex fasa eða notkunarskeið sem samanstanda af 20 jarðlögum. Veggir 

hússins eru heldur þykkri en gengur og gerist á Hólum og hafa þeir staðið mjög lengi.  

Fornleifarnar benda til þess að 

húsið hafi haft sperruþak. 

Veggurinn í NA-enda hússins 

sýnir ummerki um viðgerð, hann 

hefur verið tekinn niður og er 

búið að fylla upp í hann aftur en 

mikið rusl fannst í honum. Steina-

hleðslur í veggjunum í sama enda 

hússins eru nokkuð óvenjulegar, 

en þetta er eina húsið við upp-

gröftinn á Hólum sem hefur slíkar 

hleðslur í veggjunum. Þetta gæti 

gefið til kynna að þarna hafi húsið verið alþiljað með veggjum. Vísbendingar eru einnig um 

að í sama enda gæti hafa verið alþiljað herbergi í um einu stafgólfi, er það helst dreifing gripa, 

þá sérstaklega textíls, sem og stoðarsteinar hússins sem benda til þess. Við NA- og SV-enda 

Mynd 3: Ljósmynd af húsi 7, hús 11 sést einnig efst til hægri. 
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hússins voru flest gólflögin torfkennd og laus í sér sem bendir til að þar hafi gólf verið þiljuð 

að hluta til.  

Hugmyndir eru uppi um að húsið hafi verið kjallari vegna þess hve þykkir veggir þess eru, 

og það að gangurinn að húsinu hallar eilítið niðurávið. Steinahleðslurnar í veggjunum gætu 

stutt þessa kenningu. Húsið er því annaðhvort hálfniðurgrafið eða þá að mishæðin við NA-

enda hússins hafi verið nýtt við byggingu þess.  

Eftir 1806 voru mörg af húsunum á Hólum rifin og viður úr þeim seldur, en á þessum tíma 

hafði timburinnflutningur til Íslands stöðvast og timburverð hækkað til muna. Auðunarstofa 

var rifin í þessum tilgangi árið 1810. Mörg húsanna hafa verið orðin ósköp hrörleg og staður-

inn hafði ekki lengur nauðsynlegar tekjur til að viðhalda húsunum (Sigurjón Páll Ísaksson 

2004:203-204). Mögulega var hús 7 eitt af þeim húsum sem rifin voru á þessum tíma. Aldurs-

greining á leirkerum og krítarpípum sem fundist hafa í húsinu sýnir að húsið hefur ekki verið 

notað langt inn á 19. öldina, jafnvel ekkert. Örfá leirkersbrot sýna aldursgreininguna 1800-

1900, en þar sem önnur brot sýna hærri aldur gæti verið að það þurfi að skoða þessi fáu brot 

aftur til að athuga hvort að þau séu rétt aldursgreind. Á 19. öld hefur tóft hússins verið notuð 

undir skít, en undir yfirborðslaginu var þykkt skítalag sem lá ofan á fasa 1. 

 

Mynd 4: Kortið sýnir veggi og steina í  húsi 7 og 11.  
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Varðveisluskilyrði í húsinu virðast hafa verið mjög góð. Mikið hefur fundist af textíl, leðri 

og viði í góðu ástandi. Heildarfjöldi fundinna gripa úr húsinu í lok árs 2009 er 2.489, ekki er 

þó enn búið að skrá þá alla. Flestir gripir úr húsinu eru úr textíl eða 24,6% af heildarfjölda 

gripa, næst á eftir koma leirkersbrot, 23,2% og þá krítarpípur, 19,16%. 

Torbjörn Brorson leirkerasérfræðingur hefur skoðað leirker frá Hólum og flokkaði mikið 

af leirkersbrotum í húsinu til undirtegunda, t.d. rauðleir og steinleir, og einnig eftir því hvers 

konar brot var um að ræða, t.d. hvort það sé af diski eða potti, og hvaðan þau koma. Stóran 

hluta leirkera er einnig búið að aldursgreina, mörg brotanna eru þó með heldur rúman tíma-

ramma. Nokkrar krítarpípur hafa einnig verið aldursgreindar. Allar aldursgreiningar sem 

gerðar hafa verið af leirkersbrotum og krítarpípum sem fundist hafa í húsinu er að finna í 

gripatöflunni á meðfylgjandi geisladiski. 

Hafa ber í huga að einhverjir gripir gætu verið tvískráðir í gripatöflunni, t.d. skráðir fyrst 

sem leirker og svo sem rauðleir. Ég reyndi þó að komast hjá þessu og ætti þetta ekki að hafa 

áhrif á niðurstöður. Hér er tekið mark á fjölda skráninganúmera og er möguleiki á því að 

einhver númer innihaldi fleiri en eitt brot af sama hlutum. Hér er heldur ekki tekin inn í 

myndina þyngd gripanna. Langflestir gripirnir í húsinu fundust í jarðlagi [26967], fasa 3, eða 

um 43%.  

Skipting eftir efni

Textíll; 24,63%

Leirker; 23,20%
Krítarpípur; 19,16%

Gler; 12,57%

Viður; 10,12%

Málmar; 6,34%

Steinn; 0,56%

Bein; 0,20%
Leður; 3,22%

Textíll

Leirker

Krítarpípur

Gler

Viður

Málmar

Leður

Steinn

Bein

 

Mynd 5: Hlutfall stærstu gripaflokkanna í húsi 7. 
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3.3.  Fasar hússins  

Hér verður fjallað um fasana í húsinu og gripadreifingu innan þeirra. Húsinu hefur verið skipt 

upp í sex fasa, sumir þeirra samanstanda af nokkrum jarðlögum. Fasar hússins eru frá um 

1650-1800 og sýna því 150 ára sögu hússins. Hver fasi spannar um 10-20 ár. Hér verða sýnd 

nokkur kort af dreifingu ýmissa gripa innan hvers fasa en fleiri kort má sjá aftast í viðauka I.  

Fasi 1 samanstendur af  jarðlagi [17232] og [22240] sem er útskot. Við uppgröftinn var 

[17232] túlkað sem gólflag sem líklega var notað fyrir dýr. Þessi skýring þarf þó ekki að vera 

rétt, en mjög lítið af dýraskít fannst í laginu og einnig má velta fyrir sér að ekki hefur verið 

auðvelt að koma dýrunum niður ganginn að húsinu. Húsið hefur mögulega verið notað á 

þessum tímapunkti sem geymsla, t.d. fyrir hey.  

 Í fasa 1 fundust 99 gripir og var samsetning þeirra nokkuð fjölbreytt, t.d. fundust 

bronsgripir, leirkersbrot, gler og járn. Mest fannst af krítarpípum, 24 stk. og næstmest af 

textílleifum eða 22 stk. Aðeins þrjú leirkersbrot hafa verið aldursgreind úr fasanum og voru 

það tvö rauðleirsbrot frá 1600-1850 og eitt steinleirsbrot frá 1550-1750. Hægt er að áætla út 

frá hinum fösunum að fasi 1 nái fram yfir miðja 18. öldina.  

 Krítarpípur og keramik dreifðust nokkuð jafnt um húsið í fasanum (sjá í viðauka I), en 

viður, textíll og leður fundust nánast eingöngu í öðrum enda þess. Þetta gæti gefið til kynna að 

þar hafi enn verið uppistandandi veggur. Útskotið sem sést á mynd 7 hefur verið túlkað sem 

svo að þar hafi staðið ofn á einhverjum tímapunkti, hugsanlega kakelofn.  

Mynd 6: Súlurit sem sýnir fjölda gripa eftir fösum. 
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Mynd 7: Kortið sýnir dreifingu textíls, leðurs og viðar í fasa 1. 
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Fasi 2 er eitt stórt jarðlag [23874]. Við uppgröft var lagið túlkað sem blanda af þakefni og 

gólfi. Nokkuð mikið af kolum, viðarleifum og greinum fundust í laginu. Í fasanum fundust 

hlaðnir hálfhringir úr steinum og er tilgáta um að þeir hafi verið notaðir til að styðja við 

tunnur (e. barrel stabler). Gólflagið var þykkt sem gæti bent til að húsið hafi verið notað 

samfleytt í langan 

tíma. Tuttugu og sjö 

leirkersbrot hafa 

verið aldursgreind í 

fasanum og ein 

krítarpípa, en hún er 

talin vera frá 1660-

1685. Flest steinleirs-

brotin fengu rúma 

aldursgreiningu eða 

um 1600-1700, sum 

aðeins lengur eða til 

1750. Rauðleirinn 

var mest aldurs-

greindur 1400-. Fasi 

2 er líklegast frá 

miðri 18. öld. Stærsti 

gripahópurinn í þess-

um fasa voru krítar-

pípur, eða 60 talsins, 

þar á eftir komu textíl-

leifar, 45 stk. og þar á 

eftir gler, 35 stk. Dreifing krítarpípa og leirkersbrota sýndi lítið, en þó er hægt að ímynda sér 

út frá dreifingunni að húsinu hafi verið skipt í tvö herbergi hvort í sínum enda hússins (sjá 

viðauka I). Textíl og leður er enn mest að finna í NA-enda hússins og unninn viður í hvorum 

enda þess. Á þessum tímapunkti þykir mér líklegt að húsið hafi verið notað sem vinnustofa 

eða sem geymsla.  

 

Mynd 8: Kortið sýnir dreifingu ýmissa gripa í fasa 2. 
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Fasi 3 er einnig eitt jarðlag, [26967]. Í þessu gólflagi fundust flestir gripirnir, 753 stk. eða 

43% gripanna í fösunum sex. Flestir gripirnir voru leirkersbrot, 149 stk., þá krítarpípur, 124 

stk. og textílleifar, 104 stk. Í fasanum hafa 117 leirkersbrot verið aldursgreind. Þrjár krítar-

pípur hafa verið aldursgreindar og voru tvær þeirra frá 1660-1685 og sú þriðja 1687-1751. 

Ætti að vera óhætt að áætla út frá aldursgreiningu á leirkerum og krítarpípum að þessi fasi sé 

frá miðri 18. öld, jafnvel aðeins fyrr.   

 Á kortinu af fasa 3 má sjá að gólflagið nær inn að húsi 11 líkt og að þar hafi verið op á 

milli húsanna, gólflagið nær ekki alla leið inn í hús 11 en möguleiki er á að gólflagið hafi 

raskast þegar skorið var fyrir nýjum vegg. Einnig er hugsanlegt að þarna hafi verið skápur en 

það er þó ólíklegt þegar stoðarsteinar húsanna eru skoðaðir (sjá mynd 4).  

 Gripadreifing í fasa 3 gefur ekki miklar upplýsingar en út frá þeim gripum sem fundust í 

fasanum væri hægt áætla að þarna hafi húsið verið notað sem vinnustofa fyrir fínvinnu,  

jafnvel sem vefstofa. Þessir gripir eru t.d. textílleifar, leður, skæri og örsmáar perlur.  

 

Mynd 9: Kortið sýnir dreifingu ýmissa gripa í fasa 3. 
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Fasi 4 samanstendur af tveimur jarðlögum, [31871] og [31834]. Við uppgröftinn var lag 

[31834] túlkað sem jarðvegur sem hafði verið settur á gólfið til að jafna það út eða þá til að 

þekja eitthvað annað á gólfinu.  

 Ein krítarpípa hefur verið aldursgreind úr fasanum og er hún frá 1630-1683. Leirkersbrot 

hafa einnig verið aldursgreind og út frá þeim væri líklega góð ágiskun að fasinn sé frá alda-

mótum 1700 eða stuttu eftir. Gripadreifingin í fasanum sýnir lítið, en leirkerin eru heldur fleiri 

í SV-enda hússins og meðfram veggjum, eins er meiri hluti járns (sjá viðauka I) og krítarpípa 

í SV-endanum. Gaman er að ímynda sér að í þessum enda hússins hafi menn ef til vill setið, 

borðað og reykt. Í fasa 4 fundust 11 brot af kakelofni og gæti það gefið til kynna að á þessum 

tímapunkti hafi ofn staðið í húsinu. Opið yfir í hús 11 er enn til staðar í þessum fasa, en í húsi 

11 fannst eldstæði.  Í fasa 4 fundust t.d. tveir skór, snældusnúður, leður og textíll og mætti því 

áætla að á þessum tímapunkti hafi húsið verið notað sem vinnustofa og/eða vefstofa.   

 

Mynd 10: Kortið sýnir dreifingu leirkera, krítarpípa og glers í fasa 4. 
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Fasi 5 samanstendur af átta minni jarðlögum, [39800], [37184], [39980], [39877], [39945], 

[39917], [40044] og [54379]. Í fasanum fundust 26 krítarpípur og fór þeim fækkandi eftir því 

sem neðar dró í húsinu. Ein pípa hefur verið aldursgreind til 1625-1650. Út frá aldursgrein-

ingu leirkera úr fasanum væri hægt að áætla að fasinn sé frá um aldamótin 1700, jafnvel 

aðeins fyrr.  

 Mikill viður fannst í SV-enda hússins, þar hefur hugsanlega verið þiljað gólf. Jarðlag 

[39917] var afmarkað með hálfhring úr steinum og var túlkað sem að jarðvegur hafi verið 

settur þarna til að jafna gólfið og studdu steinarnir mögulega við tunnu. Jarðlag [39945] var 

túlkað mjög svipað og [39917], þ.e. sem uppfyllingarefni og steinar í kring til að styðja við 

tunnu. Jarðlag [39980] var við uppgröft túlkað sem jarðvegur til að jafna missléttur í gólf eða 

til að þekja annað á gólfinu. Flest leirker, krítarpípur og gler eru í SV-enda hússins og þar 

fannst einnig mest af við (sjá dreifingu viðar í viðauka I). Leirkersbrotin eru t.d. úr diskum og 

eldunarpottum, og er því helst hægt að ímynda sér að þarna hafi menn matast. Líklegt er að 

húsið hafi á þessum tímapunkti haft nokkur hlutverk, t.d. sem vinnustofa og geymsla og að 

þar hafi vinnumenn einnig borðað. 

Mynd 11: Kortið sýnir dreifingu krítarpípa, glers og leirkersbrota í fasa 5. 
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Fasi 6 samanstendur af sjö jarðlögum, [73500], [73567], [73867], [73716], [73644], [39754] 

og [73751]. Í þessum fasa fundust aðeins tíu krítarpípur sem gæti sýnt að þær hafi ekki verið 

orðnar mjög algengar á þessum tíma. Tvær þeirra eru aldursgreindar, önnur þeirra er frá 1650-

1670 og hin 1630-1650, og er því nokkuð óhætt að giska á að þessi fasi sé frá um 1650-1700. 

 Jarðlag [73751] er við inngang hússins og í því fannst mjög mikið af viðarleifum, þar gæti 

hafa staðið viðarstafli. Í jarðlagi [73867] var mikið af grenileifum, sem ef til vill voru úr 

gólfþiljum. Í jarðlagi [39754] fundust fjórir uppistandandi viðarstólpar meðfram NA-enda 

hússins sem hafa ef til vill haldið þakinu uppi eða annarri hæð hússins.  Í sama lagi voru 

einnig steinar sem mynduðu hálfhring, ef til vill til að styðja tunnu. Í laginu fundust sjö 

kljásteinar, allir í sama horninu líkt og þeim hafi verið hent þangað. 

 Fasi 6 er sá eini sem kljásteinar fundust í og voru þeir 11 talsins. Í fasanum fundust um 59 

textílbútar, flestir í sama enda eða í NA-hluta hússins. Ekki er ljóst hvort kljásteinarnir hafa 

verið notaðir í kljásteinavefstað eða til að halda pottum, en hvort tveggja er mögulegt út frá 

öðrum gripum í 

fasanum.  

 Fasi 6 sýnir 

nokkuð 

afgerandi gripa-

dreifingu. Í NA-

enda hússins er 

textíll og kljá-

steinar en í 

hinum endanum 

er mikið af leir-

kersbrotum (sjá 

leirker í viðauka 

I). Viðurinn í 

fasanum er 

mestmegnis í 

hvorum enda 

hússins. Í 

þessum fasa tel 

ég að húsið hafi Mynd 12: Kortið sýnir dreifingu textíls, perla og kljásteina í fasa 6. 
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verið notað sem vinnustofa og tel líklegt að vefstaður hafi staðið í húsinu. 

3.4.  Gripir sem tengjast fatnaði og hannyrðum 

Þessi kafli fjallar um gripi úr húsi 7 sem tengjast fatnaði og hannyrðum. Með orðinu 

hannyrðum er ekki einungis fjallað um sauma- og prjónaskap heldur einnig um fínvinnu, t.d. 

útskurð.  

 

Ákveðið var að flokka þessa gripi saman þar sem oft er ekki hægt að meta hvort þeir hafi 

tilheyrt fatnaði eða saumaskap. Í þessum gripaflokki húsins eru flestir gripir, þ.e. perlur, 

hnappar, kambar, leðurbútar, skæri, skór, snældu-

snúðar, textílleifar, kljásteinar, brýni og unninn viður. 

Hafa ber í huga að ekki er búið að skoða allan unninn 

við úr húsinu og flokka í undirtegundir, hér gætu því 

mögulega leynst viðarnaglar, áhöld til matargerðar 

eða hlutar úr húsgögnum. Textíll er langstærsti 

hópurinn eða 478 bútar, næst er leður, 62 stk., og þá 

brýni, 57 stk. 

Í Hólarannsókninni eru skráðar 26 perlur og fundust tíu 

þeirra í húsi 7. Í fasa 3 fundust tvær örsmáar svartar glerperlur 

við fleytingu á sýni. Við fleytingu úr sama lagi fannst gull-

þráður. Gaman er að ímynda sér að hvort tveggja hafi verið 

notað við útsaum á  t.d. refilsaum eða altarisklæði. Í fasa 4 

(jarðlagi [31871]) fundust tvær perlur, önnur úr svörtu gleri en 

hin úr rafi. Báðar fundust við fleytingu og voru mjög smáar. Í 

fasa 5 fundust tvær perlur, báðar úr jarðlagi [39800]. Þær 

Mynd 13: Skífurit sem sýnir fjölda gripa á milli gripaflokka.   

Mynd 14: Tvær perlur úr gleri, fundust í sýni 

27949 úr jarðlagi [26967], þ.e.  fasa 3. 

Mynd 15: Glerperla úr jarðlagi 

39800, fundanúmer 11235. 
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innanstokksmunum

Krítarpípur og óflokkanlegir gripir
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fundust báðar við sigtun, önnur þeirra úr gleri og hin úr rafi. Í neðsta fasanum eða fasa 6 

fundust svo fjórar perlur, allar í sama jarðlaginu [73867]. Tvær þeirra voru úr gleri og ein úr 

steini, en gerð einnar er ekki skráð. 

Níu hnappar úr húsinu eru skráðir. Í fasa 1 fannst einn blýhnappur (fundarnúmer 6892). Í 

jarðlagi [15011], sem er ofarlegt menningarlag, fannst hnappur með stjörnulaga mynstri 

(fundarnúmer 6775), hann var aldursgreindur frá 1700-

1765. Í fasa 2 fannst einn hnappur og er efni hans skráð 

textíll. Í fasa 3 voru hnapparnir þrír, tveir þeirra úr viði og 

einn brotinn úr bronsi. Í fasa 4 ( jarðlagi [31871]) fannst 

einn hnappur úr gleri, hann var dökkblár. Í fasa 5 

(jarðlögum [39800] og [39980]) fundust svo tveir hnappar 

úr gleri. Svartir glerhnappar voru framleiddir frá 16. öld 

en náðu mestum vinsældum á Íslandi um 1701-1778 

(Kristín Erla Þráinsdóttir 2005:52). 

Ellefu kljásteinar fundust í húsinu, allir í fasa 6. Sjö þeirra fundust í lagi [39754] í einu 

horni hússins (sjá mynd 12), líkt og 

þeim hafi verið hent þangað eftir að 

hætt var að nota þá. Þrír fundust í 

lagi [73867] og einn í [73316]. Þeir 

eru allir úr basalti og frá um 0,4–2 

kg að þyngd, flestir í kringum 10-

15 sm í þvermál. Eins og fyrr segir 

er ekki víst að þessir steinar hafi 

verið notaðir í vefstað en mér þykir 

það þó líklegt.   

Um 80-90% af öllum textíl sem 

hefur fundist á Hólum fannst í húsi 

7 eða 478 skráðir bútar. Sum gripa-

númerin gætu þó mögulega inni-

haldið fleiri en einn textílbút og 

segir því fjöldi gripanúmera ekki 

endilega til um heildarfjölda. Ekki 

var gerð fíngreining á textílbútunum 

Mynd 16: Hnappur úr lagi 39800, 

fundarnúmer 11211. 

Mynd 17: Kortið sýnir allan textíl sem fundist hefur í húsi 7. 
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en við skjóta yfirferð sást að textíllinn var mestmegnis ofinn, en þó var einnig sumt prjónað. 

Þræðirnir í textílbútunum eru frá því að vera örþunnir yfir í nokkuð grófir. Mikið af textílnum 

virðast vera afklippur, en sérfræðingur á eftir að skoða textílinn. 

Skór úr textíl (fundarnúmer 86609) 

fannst í lagi [15330] en það er fylling í 

vegg. Við yfirferð á textílnum fannst 

einnig þumall af vettlingi. Dreifing 

textílsins í húsinu er sérstök, en hann 

fannst nánast eingöngu í NA-enda 

hússins og svo í göngunum að húsinu  

[26723]. Erfitt er að átta sig á af hverju 

svo margar leifar fundust á ganginum, en 

ein tilgáta er að textíllinn hafi verið settur 

þarna til uppfyllingar, ef til vill undir 

þiljaðar tröppur til að ná stöðugleika. Aðrar skýringar gætu t.d. verið að menn hafi borið 

textílleifar með sér þegar þeir fóru út úr húsinu. Textíllinn var mestmegnis í sama enda 

hússins og kljásteinarnir fundust og er því óneitanlega auðvelt að ímynda sér að þarna verið 

herbergi sem í hafi staðið vefstaður og seinna vefstóll. Gaman er að velta fyrir sér ástæðunni 

fyrir að textíllinn er mest í efri fösunum, en snældusnúður og kljásteinar í neðri. Ein tilgáta er 

að í efri fösum hússins hafi verið kominn danskur vefstóll, en þegar kljásteinavefstaður var 

notaður var við hægt að vefa allar breiddir og fór því mjög lítið efni til spillis við afklippingu 

þegar föt voru sniðin (Marta Hoffmann 1993:99). Nokkrir vefstólar komu hingað til lands 

fyrir og um miðja 18. öld en þeir urðu ekki vinsælir fyrr en undir lok aldarinnar (Elsa E. 

Guðjónsson 1993:5). 

Fimm kambar fundust í húsinu. Einn viðarkambur fannst í lagi [10824] sem er ruslalag 

fyrir ofan fasa 1. Hvor viðarkamburinn fannst einnig í 

fasa 2 og 3. Einn kambur úr beini fannst á ganginum 

[26723] (fundarnúmer 8307)  en sá kambur er 

ullarkambur. 

Skráðir leðurgripir úr húsinu eru 62, flestir í fösum 3, 

16 stk., og 4, 18 stk. Leðrið er mest afskornir bútar, en þó 

fundust einnig gripir úr leðri. Hvor leðurskórinn fannst í 

fösum 4 og 5, í jarðlögum [31871] og [54379] sem er 

Mynd 18: Skór sem fannst í jarðlagi 15330. 

 

Mynd 19: Ullarkambur úr beini sem 

fannst við inngang hússins. Teikning: 

Eavan O'Dochartaigh. 
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útskot. 

 Í húsi 7 hafa fundist 60 brýni og hefur Sigrid Cecilie Juel Hansen greint þau. Ekki er 

auðvelt að sjá hvort brýnin hafi verið notuð til að brýna nálar eða stærri verkfæri, en nokkrar 

stærðir brýna fundust í húsinu og gefur stærð þeirra hugsanlega hugmynd um til hvers þau 

voru notuð. Fasi 3 og 5 innihalda flest brýnin eða 13 í hvorum fasa. Eitt brýni í fasa 3 hefur 

verið greint að komi frá Eidsborg í Noregi. Úr fasa 5 hafa sex brýni verið upprunagreind til 

Noregs, eitt brýnið í fasanum er mjög lítið. Í fasa 6 eru svo tvö brýni frá Eidsborg og eru þau 

bæði lítil. 

Úr húsi 7 eru 57 gripir skráðir úr unnum við, tveir í fasa 

1, 18 í fasa 2, 30 í fasa 3, sex í fasa 4 og enginn í fösum 5 

og 6. Mikið af unnum við úr húsinu, sem hefur ekki verið 

greindur til undirtegunda, eru smá brot sem mjög erfitt er 

að áætla hvaða hlutverki hafa gegnt. 

Aðrir áhugaverðir gripir úr húsinu sem tengjast fatnaði 

og hannyrðum eru skæri, síll, gullþráður, lok af prjóna-

stokki, snælduhali og snældusnúður.  

Skærin fundust í lagi [26967], 

eða fasa 3. Skærin (fundarnúmer 

9031) voru úr járni og voru 12,8 sm löng. Gullþráðurinn er einnig úr 

fasa 3, mögulegt er þó að þessi þráður sé kertaþráður, en sérfræðingur 

hefur ekki skoðað hann. Í fasa 4 eða lagi [39917] fannst útskorið 

rennilok af prjónastokki úr við. Í sama fasa fannst snældusnúður úr við 

í jarðlagi [31834] (fundarnúmer 8215). Snælduhali úr við fannst í fasa 3 

(jarðlagi [26967], fundarnúmer 8233). Einnig fannst snældusnúður í 

húsi 11 og er hann úr sandsteini (fundarnúmer 9146). Stíll úr bronsi, 

(fundarnúmer 68908) sem líklega hefur verið notaður til að gata 

leður, fannst í lagi [26723], þ.e. í ganginum að húsinu. 

3.5.  Gripir sem tengjast matargerð og borðhaldi 

Hér verður fjallað um þá gripi í húsi 7 sem tengjast matargerð og borðhaldi, þ.e. leirkersbrot, 

gler úr ílátum og áhöld. Flest leirkersbrotin í húsi 7 eru úr rauðleir eða 171 stk. næst flest eru 

brot úr steinleir, 66 brot og svo fajance, 31 brot. Einnig er að finna nokkur brot af júðapotti, 

maiolica, postulíni og hvítleir.  

Mynd 20: Útskorið lok af 

prjónastokki. Teikning: Eavan 

O'Dochartaigh. 

Mynd 21: Snældusnúður 

úr við. Teikning: Eavan 

O'Dochartaigh. 
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Í fasa 1 eru tvö rauðleirsbrot af diskum, eitt úr íláti (e. vessel) og eitt úr eldunarpotti (e. 

cooking pot). Tvö steinleirsbrot hafa verið greind og voru bæði úr könnu (e. jug). 

Af rauðleirsbrotum í fasa 2 voru tvö úr eldunarpotti og fjögur úr ílátum. Í fasanum hafa 

sjö steinleirsbrot verið greind sem bútur úr könnu, en tvö af þeim brotum tilheyrðu sömu 

könnunni. 

Af þeim rauðleirsbrotum sem hafa verið greind í fasa 3 var eitt brot úr skál, 19 úr 

eldunarpotti (þar af tvö úr sama pottinum), 33 úr ílátum, og fimm brot úr diskum (þar af 

fjögur úr sama disknum). Í sama fasa voru 14 rauðleirsbrot með sóti á. Í fasa 3 voru 24 

steinleirsbrot úr könnum, tvö þeirra úr sömu könnunni. Eitt hvítleirsbrot var úr íláti.  

 Af þeim rauðleirsbrotum í fasa 4 sem hafa verið greind voru 15 úr ílátum, eitt úr skál, eitt 

úr diski og fimm úr eldunarpotti. Þrjú steinleirsbrot voru úr könnu. Eitt hvítleirsbrot var úr 

íláti. 

 Fasi 5 innihélt átta rauðleirsbrot úr ílátum, átta úr eldunarpotti og fimm úr diskum. Eitt 

steinleirsbrot var úr könnu. Í fasa 6 voru svo átta rauðleirsbrot úr eldunarpotti, eitt úr skál og 

eitt úr íláti. Út frá þeim fjölda leirkerabrota sem hefur fundist í húsinu verður að teljast líklegt 

að menn hafi haft aðstöðu í húsinu til að matast og jafnvel elda mat. Mögulega var eldað í 

húsi 11, en þar fannst eldstæði, og matur svo snæddur í húsi 7, hugsanlega í SV-enda hússins 

en flest leirkersbrotin fundust þar. 

 Ekki hefur allt gler úr húsinu verið yfirfarið. Í fasa 3 eru 12 glerbrot úr flösku. Ein fíngerð 

glerflaska er skráð í sama lagi en hún gæti mögulega verið lyfjaglas. Eitt brot í fasa 4 er svo úr 

flösku. Eins og fyrr segir er ekki búið að greina allt gler í húsinu, þ.e. hvort um er að ræða 

rúðugler eða gler úr ílátum, og gefur þetta því ekki miklar upplýsingar.  

 Nokkur áhöld sem tengjast matargerð og borðhaldi hafa fundist. Í 

fasa 2 fundust tvær viðarskeiðar og í sama fasa fannst einnig viðarspaði 

(fundarnúmer 26653), sem er grunn skeið eða sleif. Í miðju jarðlagi 

[73644] í fasa 6 fundust tvö lítil viðarlok, annað þeirra skreytt. Þessi lok 

gætu ef til vill verið af öskum. 

 Næstum engar matarleifar hafa fundist í húsinu, mjög lítið af 

beinum en ein hnetuskurn fannst í fasa 4. Merkilega lítið fannst af 

beinum og beinflísum í húsinu, en aðeins örfá gólflög innihalda 

nokkrar brenndar beinflísar. 

Mynd 22:  Spaði úr við. 

Teikning: Eavan 

O'Dochartaigh. 
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3.6.  Gripir sem tengjast húsagerð og innanstokksmunum 

Hér verður fjallað um þá gripi sem tengjast húsinu sjálfu og innanstokksmunum þess. Þessir 

gripir eru rúðugler, viður, múrsteinar, járn, kakelofnflísar og gólfflísar. 

Eins og fram hefur komið er ekki búið að skrá allt gler úr húsinu til undirflokka. Það 

rúðugler sem er skráð er allt úr í fasa 3 eða lagi [26967] en gæti það vel verið tilviljun, 

glerbrotin eru 14. Þrír múrsteinar fundust í húsinu en tveir þeirra eru tengdir við ofarlegt lag 

[15011] og sá þriðji er einungis tengdur við húsið sjálft. 

Gera má ráð fyrir að stór hluti járnsins sem fannst í húsinu tengist uppbyggingu þess, svo 

sem naglar og annað til húsbygginga, ekki er þó búið að yfirfara járnið í húsinu. Tólf naglar 

eru skráðir í húsinu. 

Um 26 brot úr kakelofni hafa fundist í húsi 7. Flest brotin fundust í fasa 4 eða 11 talsins. 

Útskotið á  SA-hlið hússins (sjá mynd 7) hefur verið túlkað sem ofn og er það hlaðið úr stein-

um. Þetta útskot er hærra en gólflögin. Gripadreifing ofnflísanna er ekki afgerandi en þó eru 

nokkrar þeirra fyrir framan þetta útskot. Möguleiki er á því að í húsinu hafi á einhverjum 

tímapunkti staðið kakelofn en brotin virðast ekki vera úr ofninum sem stóð í prentstofunni. 

Kakelofnsbrotin í húsi 7 eru mun færri en þau sem fundust í prentstofunni og gæti það ef til 

vill bent til að ofninn hafi verið þar í stuttan tíma eða að umgengni við hann hafi verið mjög 

góð. Gólfflísar úr húsi 7 eru fjórar talsins, í fasa 6 fannst ein, ein í fasa 4, ein í fasa 5 og ein á 

ganginum. Mjög sjaldgæft er að gólfflísar finnist við uppgröft, en þær voru iðulega settar fyrir 

framan kakelofna. Þörf er á að skoða þessar gólfflísar og kakelofnsbrotin því ef brotin eru 

mjög smá er mögulegt að brotin hafi borist inn í húsið. Kakelofnar voru aðeins settir í 

virðulegustu húsin og það er því ekki líklegt að þannig ofn hafi verið settur í vinnustofu. Þó 

gæti húsið hafa verið kjallari og ef til vill hefur verið fín stofa á hæðinni fyrir ofan.  

Allmikið af viðarbútum fundust í húsinu eða 136.  

Þessar viðarleifar gætu verið t.d. úr stoðgrind hússins, 

þiljuðu gólfi eða veggjum og húsgögnum. Flestar 

viðarleifar voru í fasa 3 eða 32 stk. Dreifing viðar úr 

húsinu öllu gefur vísbendingar um að húsið hafi verið 

þiljað í sitt hvorum enda þess, gólflögin við enda-

veggina sýna einnig að þar hafi gólf verið þiljuð. Eins 

og fyrr segir fundust fjórir uppistandandi viðarstólpar í 

fasa 6 eða í jarðlagi [39754], og hafa þeir mögulega 

haldið þaki hússins uppi, eða annarri hæð þess.  

Mynd 23: Kakelofnflís úr jarðlagi [39917]. 
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3.7.  Aðrir gripir 

Ýmsir aðrir gripir hafa fundist í húsi 7, t.d. krítarpípur, tinnusteinar, jaspis og bronsgripir. 

Bronsið, annað en þeir gripir sem áður hafa verið taldir upp, hefur ekki verið greint og verður 

því ekki gerð skil hér. 

Krítarpípur er einn stærsti hópur gripa í húsinu, alls hafa fundist 375 stk. Aðeins tíu 

krítarpípur fundust í neðsta fasanum og gæti það sýnt að á þessum tíma hafi þær ekki verið 

orðnar algengar. Krítarpípurnar voru dreifðar mjög jafnt um húsið. Flestar krítarpípur voru í 

fasa 3. Ekki er búið að aldursgreina nema lítinn hluta þeirra eins og fyrr segir.  

Tveir prentstafir fundust í húsinu, annar í fasa 4 og hinn í fasa 5, þeir hafa líklegast borist 

inn í húsið með fólki frá prentsmiðjunni. Tvær kolur fundust í húsinu, önnur á ganginum 

[26723] og hin í laginu [10824] sem er fyrir ofan fasa 1. Ein sleggja fannst í húsinu og var það 

í fasa 6.  

Einn af merkilegri gripum sem fundist hafa í húsinu er án efa skreytt bókband úr leðri sem 

fannst í jarðlagi [26967] (fundarnúmer 27907). Líklegt þykir að svo verðmætum hlutum eins 

og bók yrði bjargað úr húsi sem væri að hruni komið. Möguleiki er á að bókbandið orðið til í 

húsinu eða að það hafi rifnað af bók. 

3.8.  Samantekt 

Hús 7 hefur verið stórt og stæðilegt og hefur verið þiljað 

til beggja enda. Mikið magn fornleifa fannst í húsinu og 

tengjast flestar hannyrðum og borðhaldi. Út frá þeim 

upplýsingum sem fram hafa komið í þessum kafla tel ég 

að húsið hafi verið notað í langan tíma. Gripasamsetn-

ingin í húsinu sýnir ekki merki um að þar hafi menn 

stundað tómstundir né að þar hafi verið börn að leik. Ekki 

virðist að húsið hafi verið notað sem svefnstaður. 

 Hver fasi í húsinu virðist spanna um 10-20 ár og hefur húsið verið notað frá miðri 17. öld 

langt inn á 18. öld, eða um 1650-1800. Mögulega er húsið enn eldra en hér hefur komið fram. 

Ég tel að hlutverk hússins hafi ekki breyst ýkja mikið í gegnum tíðina, en þar sem það er stórt 

hefur það líklega þjónað nokkrum hlutverkum samtímis. Yngstu fasarnir 1, 2 og 3 sýna 

nokkurnvegin samfleytta notkun á húsinu og spanna þeir líklega tímabil frá um 1720-1780. Í 

þessum fösum hefur húsið líklega verið notað sem vinnustofa og geymsla og jafnvel hefur 

staðið vefstóll í húsin á þessu tímabili. Eldri fasarnir, 4, 5 og 6 sýna tímabilið um 1650-1720 

Mynd 24: Skreytt bókband úr leðri. 
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og í þeim fösum virðist sem að húsið hafi aðallega verið notað sem vinnustofa og vefstofa, þá 

hefur hugsanlega staðið kljásteinavefstaður í húsinu. Gripadreifing úr eldri fösunum og þá 

sérstaklega fasa 6 benda til að í NA-enda hússins hafi textíll verið unninn eða geymdur í 

afþiljuðu herbergi. 

 Auk þess að húsið hafi verið notað sem vinnustofa hefur einnig verið borðað í húsinu og 

þar hafa staðið nokkrar tunnur. Í yngsta fasanum hefur húsið líklega verið notað eingöngu 

sem geymsla, t.d. fyrir hey, en þó er möguleiki á að húsið hafi þarna þjónað sem gripahús. 

Eftir að húsið hrundi, að hluta til eða að fullu, var tóftin notuð fyrir skít. 

  

 Fasar hússins 

 1 2 3 4 5 6 

Gripir sem tengjast 
fatnaði og 

hannyrðum             

Perlur     2 2 2 4 

Hnappar 1 1 3 1 2   

Kambar   1 1       

Leðurbútar 9 8 16 18 10 6 

Textílleifar 22 45 104 18 10 54 

Kljásteinar           11 

Brýni   3 13 6 13 6 

Unninn viður 2 18 30 6     

Gripir sem tengjast 
matargerð og 

borðhaldi             

Leirkersbrot 9 43 158 70 68 54 

Glerbrot úr flösku     12 1     

Gripir sem tengjast 
húsagerð og 

innanstokksmunum             

Rúðugler     14       

Kakelofnsflísar   2 6 11 3 1 

Viðarleifar 7 16 32 8 13 26 

Annað             

Krítarpípur 24 60 124 38 26 10 

Hugsanleg notkun 
hússins 

Geymsla/ 
gripahús 

Geymsla/ 
vinnustofa 

Vinnustofa/ 
vefstofa 

Vinnustofa/ 
vefstofa 

Vinnustofa/ 
geymsla 

Vinnustofa/ 
vefstofa 

Tímabil 
1750-
1800 

Kringum 
miðja 18. 

öld 
Fyrri hluti 
18. aldar 

Stuttu eftir 
aldamótin 

1700 

Kringum 
aldamótin 
1700, eða 
aðeins fyrr 1650-1700 
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4. Úttektir Hólastaðar 

4.1.  Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um þau hús í úttektum Hólastaðar sem gætu komið til greina 

sem hús 7. Stærð húsanna í úttektunum er helsta vísbendingin en hús 7 er mjög stórt og koma 

því ekki mörg hús til greina. Fornleifarnar sýna ummerki um að gólfið hafi að hluta til verið 

þiljað, þ.e. í hvorum enda hússins, og líklegt þykir að í einu stafgólfi norðurenda þess hafi 

verið alþiljað herbergi. Hús 11, sem er viðbygging við hús 7, gaf einnig vísbendingar um 

hvaða hús ræðir. Ég skoðaði helst stofur, geymslur og kjallara þar sem fornleifarnar benda 

helst til þess konar bygginga.   

Prentstofan og Nýja hús eru dæmi um hús sem fundust við uppgröftinn og búið er að 

tengja við ritaðar heimildir. Þessi tvö hús voru svo sérstök að auðvelt var að tengja þau við 

úttektirnar og þar með er hægt að útiloka þau í þessari rannsókn. 

Úttektirnar sem skoðaðar voru eru frá 1628-1792. Á þessum árum voru gerðar 19 úttektir, 

oft þegar að nýr biskup tók við stólnum. Lýsingarnar í sumum úttektunum eru nokkuð 

ítarlegar en þó er staðsetning húsanna ekki alveg ljós. Engu síður er hægt að ímynda sér 

nokkurn veginn afstöðu húsanna eftir því í hvaða röð þau eru tekin fyrir en oft eru húsin talin 

upp í sömu röð þegar þeim er 

lýst, t.d. er alltaf byrjað á kirkj-

unni sjálfri og skólahúsunum. Á 

Hólum var bæjarhúsunum skipt í 

Norðurbæ og Suðurbæ en líklegt 

er að ekki hafi verið langt á milli 

þessara bæja. Einnig er getið um 

Ráðsmannshúsin sem líklega 

voru hluti af Norðurbæ.  

Úttektir og aðrar heimildir 

gefa nokkra hugmynd um skipu-

lag á Hólastað. Áttir á Hólum eru 

þó nokkuð villandi þar sem sjálf 

kirkjan snýr ekki í austur-vestur 

eins og venjan er. Samkvæmt 
 Mynd 25: Útskýringarmynd af stafverki úr einu stafgólfi kirkjunnar í 

Gröf á Höfðaströnd (Teikning: Hörður Ágústsson, 2004). 
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málvenju á staðnum stefnir norður út dalinn (NV í raun), austur upp og vestur niður (Sigurjón 

Páll Ísaksson 2004:202).  

Nýja hús hefur staðið rétt sunnan við kirkjugarðinn og passar það við uppgröftinn (sjá 

svæði F á mynd 1). Timburstofan eða Auðunarstofa mun hafa staðið þar við hliðina á, líklega 

austan eða suðaustan við Nýja hús. Þar nálægt voru svo t.d. kjallari og Fatabúr. Í úttektunum 

segir að göng hafi legið frá Nýja húsinu til Biskupabaðstofu. Ummerki um göng hafa fundist á 

svæðinu en núverandi vegur að Hólum liggur gegnum þau, væntanlega er Timburstofan 

einnig undir veginum. 

 Þau hús í úttektunum sem helst vöktu áhuga minn voru Stóra baðstofan, 

Kjallarabaðstofan, Stóra stofan, Biskupabaðstofan og Fatabúrið. Ég mun ekki fjalla um 

Fatabúrið og Stóru stofuna hér því að úttektirnar gáfu ekki nógu skýrar upplýsingar, hvorki til 

að sanna né afsanna að annað hvort þessara húsa sé um að ræða. Stærð þeirra húsa passar þó. 

Fyrir árið 1776 var notuð íslensk alin til mælinga og var hún 57 sm. Stafgólf var staðall 

íslenskra torfhúsa, en stafur er burðarstoðin sem nær frá hólfi að syllu og stafgólf er það 

húsrými sem markast af tveimur stafapörum og bitum, sperrum eða röftum. Á bænum Laufási 

í Eyjafirði var algengasta stafgólfslengdin um 2 álnir eða 2 ½, en þar náðu nokkur stafgólf 

upp í 4 álnir (Hörður Ágústsson 2004:73). Líklegt er að þetta hafi verið svipað á Hólum. 

Í umfjöllun um úttektirnar hér á eftir verða notuð þau orð sem notuð voru þar í lýsingum á 

húsum og innanstokksmunum. Mörg þeirra eru ekki notuð lengur og getur því verið að sum 

þeirra og samhengi mætti skilja á nokkra vegu en einnig má sjá að sum hafa jafnvel breyst 

milli úttekta. Hvort það var almenn breyting eða munur á málfari manna er ekki gott að segja 

en gaman getur verið að sjá hvernig íslenskan breystist með tímanum eins t.d. orðin 

vefarahús, vefjarstofa og vefstofa.  

4.2.  Stóra baðstofan 

Stóra baðstofan er fyrst nefnd í úttekt frá árinu 1685. Í úttekt frá 1692 er baðstofunni lýst 

svona:   

Stórabaðstofan með 4um stafgólfum, 10 stöfum undir syllum, 6 sperrum með langböndum 4um og 

mænirtróðu, reisifjalvið í rjáfri og gluggasperrum, tveir pallar með pallstokkum og 4um skörum, 

alþiljað kringum, annan pallinn, en hálfþiljað kringum annan undir bita, þiljað palla á millum yfir 

dyrum, hurð á járnum með klinku. Kofi innar af Baðstofu þiljaður með hurð á járnum. Húsið 

gamalt en þó stæðilegt að viðum, veggir sélegir að innan upp til miðs, en mjög hrörlegir að utan. 

Húskofi fram af Baðstofudyrum sem snarar stafgólfi, með hurð á járnum og þili framan fyrir. Item 

en þá Forbyrgi fram af Baðstofunni slæmt og að falli komið. Því sýnist uppbótin alls hússins 

hljóta að ver þrjúhundruð og níutíu álnir 

Fyrir úttektina sem gerð var 1712 var búið að laga og hækka húskofann og í úttektinni árið 

1746 er búið að laga baðstofuna og stækka hana nokkuð, en þar er henni lýst sem fimm 
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stafgólfum, sem passar vel við stærðina á húsi 7. Þá voru tveir götupallar í húsinu, en það er 

þegar moldargólf er í miðju en þiljað með endum. Í sömu úttekt er nefnt að eitt stafgólf var 

afþiljað til vefjarstofu, í öðrum enda hússins, með hurð og lokuskrá. Í úttekt árið 1765 er talað 

um alþiljað „vestarahús“ en mér þykir líklegt að þar hafi átt að standa vefarahús því í 

úttektum fyrir og eftir þessa er nefnt vefarahús í húsinu. Þá var einnig talað um nýuppbyggða 

skemmu utan undir baðstofunni, með tveimur stafgólfum og lofti yfir öllu húsinu. Árið 1774 

er svo aftur talað um alþiljað vefarahús. Árið 1779 eru göng til útidyra sögð vera eitt stafgólf. 

Í sömu úttekt eru veggir baðstofunnar sagðir stæðilegir en orðnir gamlir og múldrúnir, þ.e. 

torfið var orðið lélegt, þakið var einnig orðið lélegt. Í úttekt frá 1792 er tekið fram að veggir 

séu gamlir og húsið allt að hruni komið. 

Húskofinn sem talinn er upp í úttektinni 1685 er líklega það hús sem seinna var kallað 

skemma. Þetta gæti átt við hús 11 en það er um 2 stafgólf og er staðsett við dyrnar á húsi 7. 

Kofi innar af baðstofu gæti mögulega átt við NA-enda húss 7 en þar eru vísbendingar um að 

hafi verið þiljað herbergi um 1 stafgólf að stærð. Ef til vill er þessi kofi svo seinna nefndur 

vefjarstofa. 

Forbyrgið eða anddyrið gæti hafa verið þar sem steinastéttin er nú við hús 7 og 11 og var 

því orðalagi ef til vill breytt í „göng til útidyra“ í seinni úttekt. Ef gert er ráð fyrir að göngin 

hafi náð þangað sem að þröskuldurinn er (sjá mynd 4) gætu göngin vel hafa verið eitt stafgólf. 

Í úttektunum eru prenthúsin mjög oft talin upp á eftir Stóru baðstofu og þykir líklegt að 

húsin hafi verið tekin út í ákveðinni röð, þar með má áætla hvaða hús eru nálæg öðrum. 

Önnur hús sem eru oft talin upp með Stóru baðstofunni eru t.d. smiðja, kolakofi, eldhús, tvö 

búr og stofa og eru nefnd Norðurbær. Þessi hús í nágrenni Stóru baðstofunnar passa vel við 

þau hús sem búið er að grafa upp á svæði D. Gripasamsetningin í húsi 7 bendir til vefjarstofu í 

NA-enda hússins og möguleiki er á því að fasi 3 í húsinu sé um það bil þegar vefjarstofan er 

fyrst nefnd.  

Vitað er að Skúli Magnússon, þá ráðsmaður á Hólum, fékk vefstól af danskri gerð til Hóla 

árið 1743 (Elsa E. Guðjónsson 1993:7) og einmitt í úttektinni eftir það er vefjarstofan í Stóru 

baðstofu nefnd. Skúli lét vefa mikið á þennan stól. Í manntalinu á Íslandi árið 1703 eru upp 

talin vefari, vefjarkona og vefarakona sem starfsmenn á Hólum (Manntalið 1703 1924-

1947:298). Það er því ljóst að kljásteinavefstaður hefur verið á Hólum áður en vefstóll Skúla 

kom en í úttektunum er aldrei nefnt hvar hann hafi staðið.  
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4.3.  Kjallarabaðstofa 

Í úttekt frá 1685 er Kjallarabaðstofan fyrst nefnd og er hún ávallt talin upp á eftir Biskupa-

baðstofunni. Þar er Kjallarabaðstofunni svo lýst:  

Önnur baðstofa kölluð Kjallarabaðstofa með þremur stafgólfum, alþiljuð og með fjalagólfi, högg 

súð yfir. Í innsta stafgólfi er sæng með bríkum og skörum, og þar á móts við pallur með panelverki 

í kring að innan, pilarum 6, þil fyrir framan sængur cantorinn undir bita með hurð á lömum og 

skrá, en yfir bita 16 pilárar hið efra, og 15 flatir hið neðra millum bita og slár. Í framhúsinu 

fóðraðir bekkir, með bríkum, tröppum og skör, item lítið borð með stólum þar á móts við. Innsettur 

skápur í þilið. Loft yfir fremsta stafgólfi. Hurð fyrir með lömum og skrá. Fordyr með standþili 

beggja vegna, tveir glergluggar, einn yfir palli, annar yfir borði, báðir brákaðir að nokkru, annar 

innsettur í tré. Húsið sjálft að viðum og verki merkilega vandað, og velstandandi, uppbyggt af 

sálugum herra Gísla Þorlákssyni, þar sem áður stóð sá litli kjallari, hvörs í fyrra reikningi getið er. 

Göng þar fyrir framan allt að fatabúri með sillum, stöfum og máttarviðum, nýtanlegum flestum, en 

fjalviði fúnum. Í millum Fatabúrs og Timburstofu, eitt stafgólf með einni höggsperru í miðju, og 

fornum fjalviði. Þaðan göng allt að Barnaskála með stöfum, sillum og máttarviðum sterkum og 

vænum, langsúð yfir. Dyr út úr þeim göngum með hurðu á járnum. 

Í úttekt árið 1692 er nefndur gamall kakelofn í innsta stafgólfi Kjallarabaðstofunnar en 

fornleifarnar benda til þess að á einhverjum tímapunkti hafi staðið kakalofn í húsi 7. Í þeirri 

úttekt hefur verið bætt við húskorni út úr síðu baðstofunnar í göngunum sem lágu til 

Biskupsbaðstofu. Upp yfir dyrum þessa húss að framanverðu var sylla Kjallarabaðstofunnar. 

Ekki var talað um hvað húskornið var mörg stafgólf.   

Í úttekt árið 1698 kemur fram að húsið og kakalofninn séu nokkuð illa farin. Í þessari 

úttekt er talað um lítið skrifcontor út úr síðu hússins og er það líklega húskornið sem var áður 

talað um. Veggurinn að Kjallarabaðstofudyrum var sagður stæðilegur að neðan, en runninn og 

úrfallinn að ofan. 

Árið 1712 er þess getið að Biskupabaðstofan og skrifcontorið hafi brunnið í eldsvoða. Í 

sömu úttekt er sagt um að hinar fornu tröppur að Kjallarabaðstofunni hafi verið færðar lægra 

niður. Í úttektinni er loft yfir tveimur stafgólfum, nýrri og stærri kakelofn kominn í húsið og 

fleiri og stærri gluggar á Kjallarabaðstofunni. Þó er í sömu úttekt talað um að allir máttarviðir 

í miðgrindinni væru ótryggilegir og er þetta síðasta árið sem Kjallarabaðstofan er nefnd. Telja 

verður líklegt að ástæðan fyrir því að hún er nefnd síðast árið 1712 sé sú að hún hafi hrunið 

eða verið rifin.  

Ef til vill er litla skrifcontorið hús 11 en við uppgröft voru ummerki um bruna í því húsi. 

Fornleifarnar sýna einnig að möguleiki er á að kakalofn hafi staðið í húsi 7. Hús 7 var 

mögulega kjallari en það hefur haft þykka veggi og marga stoðarsteina.  

Til að stærð Kjallarabaðstofunnar gæti passað við hús 7 þyrftu stafgólfin að hafa verið 

ansi stór eða um 4 álnir, en baðstofan var einungis 3 stafgólf. Fornleifarnar sýna að líklega var 

hús 7 notað langt inn á 18. öldina, en ekkert er minnst á Kjallarabaðstofuna í úttektum eftir 
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1712. Eftir að hafa skoðað úttektirnar þykir mér einnig líklegt að Kjallarabaðstofan hafi staðið 

nær Nýja húsi sem búið er að finna hluta af við suðurvegg kirkjugarðsins. 

4.4.  Biskupabaðstofa 

Biskupabaðstofan eða Biskupastofan hefur verið eitt af virðulegri húsum á Hólum og er oftast 

talin upp með Timburstofunni (Auðunarstofu), Fatabúrinu og Nýja húsi. Árið 1685 er stofan 

þó nefnd með Prenthúsabaðstofunni, Nýja húsi og göngum þar á milli. Stofunni er lýst svona 

árið 1685: 

Biskupsbaðstofan gamla (so kölluð) með 4um stafgólfum og 2ur höggsperrum, umhverfis alþiljuð. 

Reisisúð með tvennum langböndum yfir, matborð með stólpum undir, fóðruðum bekkjum, 

fjalatröppum, forsæti og skör. Lítill skápur innlæstur við háborðs brík með hvolfi undir. Lægra 

borð með tveimur undirstólpum, langbekk og forbekk. Könnusæti dyra megin en þilkista yfir 

dyrunum. Hurð fyrir sjálfu húsinu á járnum með koparhring, en fordyrið þiljað beggja vegna. 

Tvennar dyr undir bekk með hurðum á járnum, sem er gangur að kjallarabaðstofu. Loft yfir einu 

stafgólfi með rúmstokkum tveimur. Pallur enn með sínum umbúnaði, slám og skörum, og á honum 

rúm með bríkum. Við pallinn lítill skápur með læsingu. Ein hurð á hjörum undir pallslá, stór 

glergluggi yfir háborði vænn. Ein rúða á honum brákuð, annar yfir pallinum næsta heill innsettur í 

tré. Húsið sjálft gamallt, þó enn nú að ásýndum vel stæðilegt. Upp af pallinum er lítið hús, af 

biskupinum sáluga herra Gísla Þorlákssyni uppbyggt með 2ur stafgólfum, reisisúð og tvennum 

langböndum. Alþiljað umhverfis með fjalagólfi og tröppum, fóðruðum bekkjum, hurð og skrá. Þar 

fylgir með vönduð lokrekkja með snikkverki og tvísettri skör fyrir fóðraðri, item borð með 

undirstólum. Glergluggi með einni brotinni rúðu, innsettur í tré. Húsið að smíðum og viði vandað, 

sæmilegt og velstandandi. En sjálfu framhúsinu fylgir að fornu innan sig, hangandi borðhjálmur af 

kopar með 5 liljum, heill og óskaddaður, eitt krosssaumstjald velmæltar 12 alnir sett fyrir glittjald, 

sterkt og velbrúkanlegt. Item annað lítið svart og hvítt. Item ein langsessa af krosssaums vefnaði 

með fiðri og einskeftu fóðri. Önnur krosssaums sessa með fiðri og bláu klæðisfóðri, item gylt 

skinn sessa með fiðri sett fyrir trípsessu. Ein látúns kertapípa með bryggju óbrotin, sem og lítil 

húsbjalla. 

Í úttekt árið 1692 er skráð til viðbótar að í húsinu standi gamall kakelofn og að göngin frá 

Nýja húsi að Biskupabaðstofu séu 5 stafgólf. Árið 1698 er kakelofninn sagður brotinn og 

óbrúkanlegur. Í sömu úttekt er talað um hús upp af baðstofu. Biskupabaðstofan er sögð sterk 

en nyrðri veggur hennar klofinn og baðstofan að falli kominn. 

  Árið 1712 er skráð að á aðra síðu hússins væri óþiljað í tveimur stafgólfum þar sem inn-

gangurinn var og kakalofnshúsið. Húsið var nú uppgert eftir eldsvoða. 

Árið 1741 var talað um Biskupabaðstofuna á eftir Timburstofunni. Þá var stærð hennar 

metin í hálfu þriðja stafgólfi og var hún þiljuð með veggjum, með lélegu fjalagólfi á einum 

stað. Hálffóðraðir bekkir voru umhverfis. Norður af baðstofunni voru tvö alþiljuð sængur-

camers með fjalagólfi. Í fremra camersinu var svo afþiljaður kjallari með hurð á járnum. 

Bókahilla var yfir dyrum. Fyrir langhlið og stafni voru hálffóðraðir bekkir. Húsið var að 

viðum sæmilega standandi. 

Í úttekt árið 1774 var Biskupsstofan sögð nýuppbyggð í 7 stafgólfum. Að neðanverðu var 

hún í 5 stafgólfum og var vestari hluta hennar skipt í þrjú herbergi. Fjalagólf var í húsinu með 



38 

undirstokkum. Kakalofn var í húsinu með múr á báðar síður, kakalofnshús þar fram af og yfir 

því var reykháfur. Skápar voru hjá kakalofninum og var uppgangur í loftið með fóðruðum 

tröppum. Loftið skiptist svo í tvö herbergi og voru rúm í þeim.  

Árið 1789 er búið að fjarlægja ýmislegt úr húsinu og flytja í annað hús, t.d. rúm með 

himni, eikarborð og skrá úr hurð, en kakalofninn var þó enn í húsinu. Þá var talað um að þar 

sem eldhúsið hafi verið á ganginum væri aftur komið ofnhús og vantaði því eldhús. Húsið er 

þá orðið fúið. 

Biskupabaðstofan er álíka stór og hús 7 og kofinn sem er við hlið hennar passar við hús 

11. Í húsinu stendur kakalofn og mikið er um fín klæði í húsinu. Það sem einnig gæti passað 

er að eldhús hafi staðið í húsinu og ofnhús. Göng hafa náð alla leið frá Biskupabaðstofu að 

Nýja húsi en göngin voru aðeins fimm stafgólf, göngin hafa því ekki verið mikið lengri en 15 

metrar en meira en 30 metrar eru á milli húss 7 og Nýja húss sem fannst á uppgraftarsvæði F.  

Þetta þarf þó ekki algjörlega að útiloka þann möguleika á að hús 7 sé Biskupabaðstofan því að 

Nýja húsið er ekki fullgrafið og enn sjást ekki allir veggir þess. Það gæti því teygt sig nær 

húsi 7. Einnig er hús 7 ef til vill kjallari og eins og kemur fram í úttektunum var kjallari undir 

einu stafgólfi Biskupabaðstofunnar, því verður að teljast líklegt að efri hæð hússins hafi verið 

staðsett nær kirkjunni. Einnig hef ég velt fyrir mér möguleikanum að efri hæð gæti hafa verið 

byggð hálf á jafnsléttu og hálf yfir húsi 7, en brekka er við NA-enda hússins. Frekari rann-

sóknir eiga eftir að varpa ljósi á þetta. 

4.5.  Samantekt 

Hér var fjallað um þau hús í úttektum Hólastaðar sem mögulega gætu verið hús 7. Stóra 

baðstofan vakti strax áhuga minn og er enn það hús sem ég tel líklegast sem hús 7. Í Stóru 

baðstofunni var vefstofa í öðrum enda hússins. Gripasamsetningin í húsi 7 bendir einnig til 

vefjarstofu í NA-enda hússins og er gripasamsetning sterkasta vísbendingin sem hægt er að 

ganga út frá. Mörg af húsunum á Hólum sýna tvö eða fleiri byggingarskeið og því erfitt 

styðjast við byggingarsögu þeirra samkvæmt úttektum til að greina hvaða hús er hvað.  

Ljóst er að ekki er hægt að segja með fullri vissu um hvaða hús er að ræða. Enn eru mörg 

hús ógrafin á Hólum og því gætu miklar upplýsingar leynst í jörðu. Einnig þarf að hafa í huga 

að ritaðar heimildir spila alltaf minna hlutverk en fornleifarnar sjálfar (South 1978:224). 
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5. Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um húsarúst á Hólum sem ber vinnuheitið hús 7. Markmið 

þessarar ritgerðar var að rannsaka húsið og gögn því tengdu til að komast að því hvaða 

hlutverki það gegndi og á hvaða tímabili það var notað. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

að húsið hefur verið notað í langan tíma eða um 120-150 ár. Út frá aldursgreiningu á krítar-

pípum og leirkersbrotum sést að húsið hefur verið notað frá miðri 17. öld og a.m.k. fram á 

miðja 18. öld. Húsið er enn ekki fullgrafið og ef til vill á eftir að koma í ljós að það sé enn 

eldra.  

 Gripasamsetning hússins sýnir að líklega hefur það þjónað nokkrum hlutverkum samtímis 

enda er það mjög stórt. Í NA-enda hússins þykir mér nokkuð ljóst að þar hafi verið unnið við 

vefnað og saumaskap. Húsið gæti einnig hafa verið notað fyrir aðra fínvinnu og þar hafa 

menn einnig matast. Vísbendingar eru um að í húsinu hafi staðið nokkrar tunnur og hefur það 

þá ef til vill einnig verið notað sem geymsla. Á síðasta skeiði hússins hefur það verið notað 

annaðhvort sem geymsla, t.d. fyrir hey, eða fyrir búfénað. 

Ekki er búið að fullgreina fornleifarnar úr húsinu, t.d. á eftir að skoða textíl, járn, unninn 

við o.fl. úr húsinu sem gætu gefið frekari vísbendingar um þetta efni. Hús 7 sker sig frá öðrum 

húsarústum á Hólum þar sem gripasamsetning þess er fjölbreytt, en gripasamsetning í öðrum 

húsum á Hólum var heldur einsleitari og því auðveldara að segja til um notkun þeirra. Hins 

vegar hefur ekki reynst auðvelt að tengja hin húsin á Hólum við ritaðar heimildir, nema þá 

aðallega Prentstofuna en þó að hún hafi verið tengd við úttektirnar þá reyndist það ekki hjálpa 

til að tengja húsin í kringum hana. Tilgangurinn með því að ná að tengja húsarústir við ritaðar 

heimildir er sá að þannig væri hægt að fá aukna þekkingu um staðinn án þess að grafa öll 

húsin upp. Það bætir ekki miklu við þekkinguna á húsinu að tengja húsið við t.d. Stóru 

baðstofu því ekki er minnst á það í úttektunum hvað var gert þar. Hins vegar sýna úttektirnar 

arkitektúr og innviði sem ekki koma skýrt fram með fornleifunum.  

Mér þykir líklegast að hús 7 hafi verið Stóra baðstofan. Það er ljóst að mikið var unnið í 

húsinu oft kannski fleiri en færri setið við sauma og aðra vinnu. Þarna hefur mjög líklega 

verið kljásteinavefstaður og síðar vefstóll og mikið ofið. Kannski hafa þar verið saumuð 

glittjöldin eða krosssaumsessa sem um tíma a.m.k. príddi Biskupabaðstofuna. Virðulegur 

staður eins og Hólar og einnig svo margmennur sem hann var hefur þurft á margvíslegum 

klæðum, vaðmáli, tjöldum, sessum og brekánum að halda að ekki sé minnst á föt á allan 

mannskapinn.   
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Hér að framan hefur verið reynt eftir bestu getu að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram í inngangi en eins og oft vill verða vekur svona rannsókn upp fleiri 

spurningar en svör og er því enn ýmsu ósvarað. Mörg hús eru enn ógrafin á Hólum og því er 

ekki hægt að segja með neinni vissu hvaða hús í úttektum Hólastaðar um ræðir. Það verður 

því forvitnilegt að sjá lokaniðurstöður um þetta efni.  
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Viðauki I 

6.1.  Ýmis kort af gripadreifingu í húsi 7 

 

 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 

 

Viðauki II 

6.2.  Gripatafla, þrívíddarkort, teikningar og ljósmyndir á geisladiski 


