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Ágrip 

Hér að aftan verður fjallað um byggingatækni miðalda. Aðaláhersla verður lögð á 

veggjahleðslur hérlendis og í þeim tilgangi verða byggingarefni, uppbygging og 

undirstöður veggja sérstaklega skoðuð. Einnig verður athugað hvernig náttúrulegt 

landslag er nýtt við veggjagerð. Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi spurningum:  

 Hvaða heimildir er að finna um veggjahleðslur á Íslandi? 

 Hvernig voru veggjahleðslur á miðöldum? 

 Var landslagið nýtt við veggjagerð? 

Verður það gert með því að bera saman þær upplýsingar sem ritaðar heimildir og 

fornleifarannsóknir veita. Notast var við gögn frá fornleifauppgreftrinum á Skriðuklaustri 

til rannsóknarinnar þar sem uppraftaraðferðin sem þar er beitt leggur meiri áherslu á 

veggi rústanna en venja er. Einnig var búið til samanburðarsafn úr skýrslum frá ellefu 

fornleifarannsóknum á bæjarhúsum frá miðöldum.  

Þeim aðferðum sem beitt var byggja á samanburðarfræði. Þrátt fyrir að hún hafi 

hlotið nokkra gagnrýni er hæg að komast hjá göllum hennar. Mikilvægt er í því samhengi 

að líta á menningu sem fjótandi fyrirbæri. Breytist hún sífellt og er helsti áhrifavaldurinn 

utanaðkomandi þættir. Hægt er að líta á þessar breytingar á mismunandi stærðarskala og 

verða veggjahleðslur skoðaðar á þann hátt.  

Í ljós hefur komið að ritaðar heimildir og gögn úr fornleifarannsóknum standast 

ágætlega í samanburði á veggjahleðslum. Að vísu hafa fornleifauppgreftir leitt í ljós 

nokkur atriði sem hvergi má finna í heimildunum, líkt nýtingu landslags og grjóthleðslur 

til styrktar veggjum.  Þá hefur ekki verið farið eftir ákveðinni reglu við val á 

byggingarefni og hleðsluaðferðum eftir landssvæðum eða tímabilum á miðöldum heldur 

virðast aðstæður hverju sinni ráða þar mestu um. Eins virðast torf- og grjóthlaðnir veggir 

ekki vera séríslenskt fyrirbæri og má vel nýta upplýsingar frá öðrum löndum til 

samanburðar.  
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1. Inngangur 

1.1. Markmið 

Aðalmarkmið ritgerðarinnar er að rannsaka byggingartækni hérlendis á miðöldum. 

Verður það gert með því að rannsaka veggjahleðslur sem komið hafa í ljós við 

fornleifauppgrefti og heimildir sem torf- og grjóthleðslur varða. Í þeim tilgangi verða 

byggingarefni, uppbygging og undirstöður veggjanna sérstaklega skoðuð. Einnig verður 

fjallað um það hvernig náttúrulegt landslag var nýtt við veggjagerð.   

1.2. Afmörkun efnis og aðferðir 

Rannsóknin einskorðast við veggjahleðsur húsa og verða hvorki innviðir, þök né aðrir 

byggingahlutar sérstaklega teknir fyrir. Áhersla verður lögð á byggingarefni og 

mismunandi notkun þess, hleðsluaðferðir og ýmsa þætti sem tengjast þeim, s.s. 

undirstöður og veggjafyllingu. Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum:  

 Hvaða heimildir er að finna um veggjahleðslur á Íslandi? 

 Hvernig voru veggjahleðslur á miðöldum? 

 Var landslagið nýtt við veggjagerð? 

Fyrst verður farið yfir helstu atriði sem þekkt eru um torf- og grjóthlaðna veggi. Því næst 

verður sagt frá fornleifauppgreftrinum á Skriðuklaustri, fjallað um veggi klausturhúsanna 

sem og nýtingu landslagsins við byggingu þeirra. Að lokum verða fornleifarannsóknir á 

völdum stöðum frá miðöldum notaðar til samanburðar við Skriðuklaustur.  

Við rannsóknina er fyrst og fremst notast við samanburð mismunandi heimilda. 

Sagnfræðilegum heimildum var safnað um veggjahleðslur og þær upplýsingar bornar 

saman við gögn frá fornleifauppgreftri. Ítarlega verður fjallað um eina fornleifarannsókn 

en samanburðarsafn búið til úr fleiri rannsóknum með áherslu á veggi rústanna. 

Aðferðin byggir á samanburðarfræði (e. analogy). Notar hún upplýsingar, m.a. um 

ferli eða hluti, úr einu samhengi til þess að skýra upplýsingar í öðru. Algengt dæmi í 

fornleifafræði er að nútíðin sé notuð til að túlka fortíðina. Samanburðarfræðin á rætur að 

rekja til 18. aldar og hefur verið notuð í ýmsu formi fram til okkar daga. Frederik 

Fahlander er þeirrar skoðunar að samanburður sé nánast óhjákvæmilegur hluti í 

fornleifafræðilegri aðferðafræði þar sem fornleifafræðingar grípa oftar en ekki til 
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flokkunar, t.d. þegar fengist er við gripi. Lewis Binford telur samanburðarfræðina einnig 

órjúfanlegan þátt fornleifafræðinnar en tekur heldur dýpra í árinni. Segir hann 

fornleifafræðina sem vísindagrein falla og standa með samanburði. Binford lítur á 

fornleifarnar sem óvirkar upplýsingar í nútímanum sem koma þarf á framfæri. Fortíðin sé 

hins vegar virkt menningarsamfélag og hlutverk fornleifafræðingsins er að túlka það sem 

er á milli fornleifa og fortíðar. Er það gert með samanburði. Nefnist þessi kenning hans 

Middle Range Theory og miðar að því að brúa bilið milli nútíðar og fortíðar (Bahn & 

Renfrew, 2004:186; Fahlander, 2000:2; Johnson, 1999:48-62).  

Á sjöunda áratug síðustu aldar kom fram sú hugmynd að vissan samanburð ætti 

fremur að taka gildan en annan. Robert Ascher lagði þannig áherslu á að „sögulegur 

samanburður“ væri áreiðanlegastur, þ.e. samanburður innan ákveðins svæðis þar sem 

hefðir hafa haldist samfleytt fram til okkar tíma (Fahlander, 2000:2). Alison Wylie og Ian 

Hodder vilja hins vegar gera greinarmun á tvenns konar samanburði. Samkvæmt þeim er 

annars vegar til formlegur samanburður sem gerir ráð fyrir að ef einhverjir þættir þess 

sem er verið að bera saman séu eins hljóti aðrir að vera það líka. Venslaður samanburður 

byggir hins vegar á því að a.m.k. tveir menningar- og náttúrubundnir þættir verði að vera 

sambærilegir til að hægt sé að beita samanburðarfræði (Johnson, 1999:61).  

Samanburðarfræðin hefur einkum verið notuð til að búa til algildar fullyrðingar. Þessi 

kenningasmíð hefur þó verið töluvert gagnrýnd og áreiðanleiki samanburðarfræðinnar 

umdeildur. Bent hefur verið á að samanburður hvorki sanni neitt né afsanni. 

Samanburðurinn gerir einnig ráð fyrir því að menningin sé samfelld og breytist lítið í 

gegnum aldirnar. Hins vegar er nú viðtekið að menning sé fljótandi og breytilegt 

fyrirbæri og móttækileg fyrir utanaðkomandi áhrifum. Fylgismenn samanburðarfræðinnar 

eru þó þeirrar skoðunar að þrátt fyrir galla hennar sé hægt að nýta hana í almennara 

samhengi við rannsóknir. Þá megi samanburðarefnið ekki vera of sérhæft en eins skipti 

miklu máli með hvaða hætti samanburðurinn er staðreyndur (Johnson, 1999:48-61).  

Menning er síbreytileg og hverfur aldrei heldur þróast og breytist. Hún er aldrei 

stöðug en bætir í sífellu við sig nýjum þáttum meðan aðrir hverfa. Húsagerð er hluti af 

menningu okkar og gildir því hið sama um hana. Anna Lísa Rúnarsdóttir (2007) hefur 

sýnt fram á að íslenski torfbærinn hafi verið í stöðugri þróun. Breytingarnar sem áttu sér 
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stað höfðu þó allar það markmið að stuðla að því að gera húsin betri, uppfylla nýjar 

kröfur eða hafa í för með sér vinnusparnað (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2007:17).  

Einn sá þáttur sem helst veldur menningarlegum breytingum eru utanaðkomandi 

áhrif. Frederik Fahlander (2007) hefur ritað um þetta efni. Telur hann að menning og 

menningarhópar séu ekki einsleitir og að allar samfélagsheildir verði fyrir stöðugri 

blöndun. Bendir hann á að samband milli innfæddra og aðkomumanna sé tvíhliða, ólíkt 

því sem oft er haldið fram. Þeir innfæddu verði þá ekki aðeins fyrir utaðankomandi 

áhrifum heldur læri þeir aðkomnu einnig nýja siði. Fahlander vitnar einnig til verka Homi 

Bahbah um blöndun og aðlögun. Telur hann að þegar tveir hópar mætist verði til nýr 

þáttur innan menningarinnar sem ekki er hægt að rekja til ákveðins uppruna. Þessi atriði 

séu þó yfirleitt smá í sniðum eða tímabundin en geti leitt til frekari breytinga, jafnvel 

mikilvægra, þegar til lengri tíma er litið. Samkvæmt þessum kenningum hefur íslensk 

menning verið undir erlendum áhrifum á miðöldum og ættu þess að sjást merki í 

byggingatækni sem og öðrum sviðum daglegs lífs.  

1.3. Takmarkanir 

Ýmis vandkvæði fylgja því að bera saman íslenskar fornleifarannsóknir. 

Rannsóknarefnum er nokkuð misskipt eftir tímabilum. Samkvæmt grein Orra 

Vésteinssonar (2004:73) var ríflega helmingur allra bæja sem rannsakaðir höfðu verið 

árið 2004 frá víkingaöld. Breyttum áherslum síðustu ára hefur þó fylgt meiri fjölbreytni í 

vali á uppgraftarsvæðum. Minjar frá yngri tímabilum en miðöldum hafa einnig haslað sér 

völl sem fornleifar og verðugt rannsóknarefni á undanförnum árum. Enn fremur eru 

fornleifarannsóknir nú á dögum umfangsmeiri en áður. Hefur það orðið til þess að 

hlutfallslega meira er til af ítarlegum skýrslum um yngri minjar en þær sem eldri eru.  

Dreifing fornleifauppgrafta um landið er afar ójöfn. Flestir uppgreftir á bæjarhúsum 

hafa farið fram á Suður- og Suðvesturlandi. Ýmsar ástæður liggja þar að baki. Fjarlægð 

frá þéttbýli og samgöngur hafa þar nokkuð að segja, en auk þess framkvæmdir af ýmsum 

toga sem afmarkast að miklu leyti við suðvesturhorn landsins. Norræni leiðangurinn sem 

farinn var árið 1939 í Þjórsárdal og Borgarfjörð bætir einnig í fjöldann sunnanlands (Orri 

Vésteinsson, 2004:81).  
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Uppgraftaraðferðum sem beitt hefur verið við fornleifauppgrefti á Íslandi eru afar 

mismunandi. Fornleifafræðingar við lok 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. völdu sér t.d. 

gjarnan minjar sem samanstóðu aðeins af einu byggingarstigi svo ekki þyrfti að grafa í 

gegnum yngri mannvistarlög. Aðferðir Þorsteins Erlingssonar á síðasta áratug 19. aldar 

miðuðu sérstaklega að því að kanna formgerð íslenskra húsa fyrr á öldum og voru því í 

samræmi við það (Orri Vésteinsson, 2004:76). Uppgraftaraðferðir hafa hins vegar þróast 

töluvert síðustu áratugina. Einnig er misjafnt hvaða aðferðir henta hverju sinni og 

nauðsynlegt er að aðlaga þær að einstökum aðstæðum. Val á meginumfjöllunarefni 

ritgerðarinnar stjórnaðist einkum af því hvaða uppgraftaraðferð þar er notuð. Veggir 

klausturrústanna að Skriðu eru grafnir upp rétt eins og aðrir þættir minjanna í þeim 

tilgangi að skoða uppbyggingu þeirra. Flestar aðferðir sem notaðar eru við 

fornleifauppgrefti miða hins vegar aðeins að því að rannsaka það sem er innan veggja 

bygginganna.   

Að lokum ber að hafa í huga að þar sem lítið úrval var af nothæfu byggingarefni 

hérlendis fyrr á öldum var yfirleitt byggt úr torfi og grjóti. Hefur vitneskja um þessa 

byggingaraðferð varðveist fram á 20. öld en þó aðeins í fárra minnum. Heimildir um torf- 

og grjóthleðslur eru því einskorðaðar við þá þekkingu sem þessir fáu aðilar veita. Hættir 

e.t.v. sumum til að fella hlaðna veggi inn í það mót sem heimildirnar skapa en huga ekki 

að því að til gætu verið fornar aðferðir sem horfnar eru úr manna minnum. Er því ekki úr 

vegi að vera vakandi fyrir slíkum einföldunum.  

2. Sögulegt yfirlit 

2.1. Inngangur 

Í þessum kafla verður greint frá þekktum aðferðum við nýtingu á torfi og grjóti við 

húsbyggingu. Tvær heimildanna, eftir Jónas Jónasson (1961) og Guðmund Þorsteinsson 

(1990), eru samtímaheimildir sem varpa ljósi á það hvernig byggingu úr torfi og grjóti var 

háttað á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta þeirrar 20. Aðrar heimildir hafa að mestu 

verið unnar úr rannsóknum á uppistandandi torfbæjum. Einnig verður fjallað um 

varðveislu torfs og torfhúsa. Að síðustu verður sagt frá torfbyggingum erlendis, þá 

sérstaklega í Skotlandi, og flokkun torfveggja kynnt til sögunnar.  
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2.2. Hvað er torf? 

Frá því byggð hófst á Íslandi og fram á 20. öldina hefur torf, grjót og timbur verið helsta 

byggingarefni landsmanna. Gísli Gestsson (1982:163) telur svo vera vegna þess að lítið 

framboð hafi verið á öðru hentugra efni. Sigríður Sigurðardóttir (2007:3) hefur einnig 

bent á að torf hafi þann eiginleika að einangra vel og auðvelt sé að hlaða því upp.  

Torf er efsti hluti gróðurþekjunnar og rótarkerfið þar undir. Besta torfið er tekið úr 

mýrum þar sem rótarkerfi plantnanna er þéttast. Fær það mismunandi nöfn eftir því 

hvernig það er skorið. Torfur og strengir eru langar ræmur ristar með torfljá. Strengurinn 

er ristur frá einni hlið og því þykkari öðru megin en torfan frá tveimur hliðum. Er hún 

þykkust í miðjunni og tvöfalt breiðari en strengurinn. Hnausar, einnig þekktir sem kekkir, 

eru annað afbrigði af skornu torfi. Þeir helstu eru klömbruhnaus sem er stunginn þannig 

að hann myndar þríhyrning í grassverðinum, kvíahnaus sem er ferhyrndur að lögun og 

snidda sem líkist helst tígli (Gísli Gestsson, 1982:163-4; Hörður Ágústsson, 1998:56; 

Sigríður Sigurðardóttir, 2007:3-9 og 11). Torf sem byggja á úr þarf að láta þorna á 

svonefndum þurrkvelli. Ef byggt er úr því of blautu er hætta á að veggurinn hreyfist of 

mikið þegar úr honum sígur og torfið þéttist. Einnig eykst hættan á að það fúni. Of þurrt 

torf er hins vegar erfitt í notkun og tafsamara í verkun (Guðmundur Þorsteinsson, 

1990:141; Sigríður Sigurðardóttir, 2007:8).   

2.3. Byggt úr torfi 

Um undirlag torfhúsa segir Gísli Gestsson (1982:164) að það hafi verið sléttað áður en 

hleðsla hófst. Stundum hafi þó verið grafinn grunnur fyrir veggina, um 20 cm djúpur. Þar 

sem frosthörkur voru miklar hafi verið grafið nokkru dýpra. Fornleifarannsóknir hafa þó 

sýnt að undirlag hefur verið afar mismunandi. Líklegt er að það hafi farið eftir landslagi, 

Mynd 1: a: strengur, b: klömbruhnaus, c: snidda, d: kvíahnaus. 
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aðstæðum og tilgangi byggingarinnar hverju sinni (Steinunn Kristjánsdóttir, munnlegt, 

17. ágúst 2008).   

Torfveggir voru jafnan tvíbyrtir og var mold á milli innri og ytri veggjar. Skipti 

miklu máli að moldinni væri vel þjappað ef veggurinn átti að endast vel. Hús sem voru 

reist á gömlum grunni voru gjarnan grafin nokkuð niður til þess að fá mold í veggina. 

Baðstofu- og hlöðuveggir voru hæstir og gat breidd þeirra verið allt að fjórar álnir. Er hér 

líklega átt við danska alin sem nú er miðað við og er tæpir 63 sm.  Innri veggir voru 

hafðir lóðréttir en halli var hafður á ytri veggjum til að varna því að vatn seitlaði inn í þá 

og eyðilegði. Heimildum ber þó ekki saman um á hvaða veg hallinn var. Jónas Jónasson 

segir þá hafa hallað inn á við. Því eru Þorsteinn Guðmundsson og Hörður Ágústsson ekki 

sammála. Segir Hörður steinhlaðna veggi hafa hallað inn á við að ofan en torfhlaðna út á 

við (Gísli Gestsson, 1982:164; Guðmundur Þorsteinsson, 1990:142-143; Hörður 

Ágústsson, 1998:56; Jónas Jónasson, 1961:443-444; Sigríður Sigurðardóttir, 2007:11). 

Þegar byggt var með hnausum voru þeir lagðir á þann hátt sem tíðkaðist fyrir hverja 

gerð, bæði í innri- og ytri vegg. Klömbruhnaus var t.d. lagður þannig að „sporðurinn“ lá 

inn í vegginn. Mold var þá mokað upp í hann og torfur eða strengir notaðir til að „binda“ 

veggina. Voru þær lagðar þvert á vegginn, ofan á hnausana og moldina og látnar skaga 

aðeins út fyrir ytri brún (Guðmundur Þorsteinsson, 1990:142; Hörður Ágústsson, 

1998:56; Sigríður Sigurðardóttir, 2007:11). Misjafnt var hversu oft var bundið en „fornt 

mál var, að helst þyrfti að binda annað hvort lag“ (Guðmundur Þorsteinsson, 1990:142). 

Torfur og strengir voru aðallega notuð sem bindiefni í torfveggjum en einnig þekkist að 

veggir hafi eingöngu verið hlaðnir úr þeim. Þar sem því var við komið var reynt að hafa 

a.m.k. einfalda röð steina neðst í veggjum svo ekki bærist raki í þá úr jarðveginum (Gísli 

Gestsson, 1982:164-165; Hörður Ágústsson, 1998:56; Jónas Jónasson, 1961:443; 

Sigríður Sigurðardóttir, 2007:5-12).  

Mynd 2: Hlaðið með a: klömbruhnaus, b: klömbruhnaus með streng, c: kvíahnaus. 
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Einnig var nokkuð algengt að veggir væru að einhverju leyti úr steinhleðslum. Var 

þá einnig fyllt á milli innri og ytri veggjar með mold. Stærstu steinarnir voru ávallt neðst 

og þar sem hlaðið var með smáum steinum var hleðslan gjarnan bundin með streng eða 

torfum (Gísli Gestsson, 1982:167-8; Hörður Ágústsson, 1998:56). Útihús voru gjarnan 

grjóthlaðin að hluta eða að fullu þar sem grjótið varði veggina vel fyrir ágangi skepnanna 

(Guðmundur Þorsteinsson, 1990:141; Sigríður Sigurðardóttir, 2007:20).  

Aðferðir við hleðslu veggja voru að nokkru leyti breytilegar eftir landshlutum (Gísli 

Gestsson, 1982:164; Jónas Jónasson, 1961:443-4). Þó telur Gísli Gestsson (1982:168) 

flestar gerðir af torfi hafa verið þekktar um allt land nema klömbruhnausinn. Hann var 

algengur á Norður- og Vesturlandi en virðist hins vegar hafa verið nær óþekktur á 

Austur- og Suðurlandi. Jónas Jónasson (1961:443-444) segir veggi í Þingeyjarsýslu og 

Eyjafirði hafa verið hlaðna úr hnausum að innan en úr þverskornu torfi og strengjum að 

utanverðu. Þá hafi veggir í Húnavatnssýslu og Skagafirði verið reistir með hnausum bæði 

að innan og utan. Á sunnanverðu landinu segir hann ennfremur að hlaðið hafi verið að 

innanverðu með grjóti og þar sem mögulegt var einnig að utan. Ef grjót var ófáanlegt 

voru hnausar hins vegar notaðir. Guðmundur Þorsteinsson (1990:142) telur meiri úrkomu 

á Suðurlandi hafa valdið því að húsin þar voru lægri. Einnig segir hann algengara að 

annað „hús“ eða hæð hafi verið undir baðstofunni á Norður- og Austurlandi og bæirnir 

þar því hærri.  

Mynd 3: Ásýnd og þversnið af vegg byggðum úr grjóti með streng á milli að neðan en klömbruhnaus 

bundnum með torfi að ofan.  
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2.4. Torf í fornleifum 

Torf varðveitist illa. Ræturnar sem eru uppistaðan í torfinu brotna smám saman niður og 

breytast í mold, vatn og gastegundir. Minnkar rúmmál byggingarefnisins við þetta ferli og 

veggirnir þjappast saman. Ferlið er mishratt eftir aðstæðum og gerð torfsins en yfirleitt 

þurfti að dytta að eða endurhlaða torfhús á nokkurra ára eða áratuga fresti. Sjaldgæft var 

að veggir stæðu lengur en 50 til 60 ár og benda rannsóknir til þess að torfleifarnar eyðist á 

500 til 1000 árum (Gísli Gestsson, 1982:170; Guðmundur Ólafsson og Hörður 

Ágústsson, 2006:33). Takmörkuð varðveisla torfsins setur því rannsóknum á torfhúsum 

nokkrar skorður.  

Þjóðminjasafn Íslands varðveitir torfhús víða um land og sér um viðhald þeirra. 

Einnig eru undir forsjá safnsins uppistandandi hlutar og leifar ýmissa torfbygginga 

(Þjóðminjasafn Íslands, [árs ekki getið]). Enn frekar eru torfhús í vörslu byggðasafna á 

landsbyggðinni. Þeirra á meðal er Glaumbær í umsjá Byggðasafns Skagfirðinga (Sigríður 

Sigurðardóttir, 2007:2). Þau torfhús sem varðveist hafa eru þó öll frá síðasta skeiði 

torfbæjarins, þ.e. 18. og 19. öld, að Keldum á Rangárvöllum undanskildum, sem er að 

stofni til frá 16. öld (Guðmundur Ólafsson og Hörður Ágústsson, 2006:33).  

Mynd 4: Glaumbær í Skagafirði. Gaflinn er hlaðinn með klömbruhnaus og bundinn með streng.  
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2.5. Flokkun torfveggja 

Íslendingar voru ekki einir um að byggja úr torfi. Svipuð byggingatækni þekktist á 

Norðurlöndunum, í Skotlandi og á bresku eyjunum. Rómverjar notuðu einnig torf sem 

byggingarefni í þeim löndum sem það þótti henta. Fundist hafa reglur um stærð og gerð 

torfsins í handbókum hersins. Eitt frægasta mannvirki Rómverjanna úr torfi er án efa 

fyrirrennari Hadríanusarveggsins í Bretlandi. Hann lá á svipuðum slóðum og sá sem enn 

stendur í dag (Walker, 2006:11-19).  

Bruce Walker (2006:5-38) hefur ritað um nýtingu torfs í Skotlandi. Þar skiptir hann 

torfinu í flokka eftir samsetningu þess en jarðvegurinn og flóran eru fjölbreyttari í 

Skotlandi en hérlendis. Eiginleikar þess eru því margbreytilegir og ekki þeir sömu og hér 

á landi. Ekki tíðkaðist að þurrka torf fyrir notkun þar sem það var oftar en ekki skorið í 

þurrlendi þó að torf hafi einnig verið sótt í mýri. Svo virðist þó vera sem svipaðar aðferðir  

hafi verið notaðar við torfskurð og á Íslandi og voru hnausar og strengir helst notaðir til 

bygginga. Fleiri gerðir torfs voru þó skornar m.a. pone og scraw, þunnar lengjur af torfi 

sem notaðar voru til þakgerðar, en einnig var mór stundum notaður til bygginga.   

Hleðsluaðferðum svipar til þeirra íslensku en torf var einnig notað í bland við aðrar 

algengar aðferðir á þessu svæði, t.d. við gerð stráþaka. Walker segir misjafnt hvernig 

torfið var lagt í hleðslurnar. Annað hvort var gras látið snúa að grasi og þá rætur að 

rótum, en einnig þekktist að snúa öllu torfinu á hvolf, þ.e. grasinu niður. Þá skiptu gæði 

torfsins nokkru máli því ekki þótti hentugt að láta grasið snúa niður ef þeim var 

ábótavant. Ávallt var þó aðeins eitt lag lagt í einu, það þjappað og sléttað að ofan. Einnig 

þurfti að huga að því að miðlína innan í veggjunum væri lóðrétt. Með öðrum orðum var 

nauðsynlegt að sá hluti veggjarins sem snéri inn að fyllingunni væri lóðréttur ef hann átti 

að endast. Ekki skipti máli ef ytra byrði hallaði.  

Walker skiptir skoskum torfveggjum í fjóra flokka eftir byggingarefni. Þeir eru: 

 Hnausar 

 Strengir 

 Hnausar og strengir saman 

 Torf, hnausar eða strengir, og grjót 

Þegar byggt var með streng þekktist bæði að hafa hann eingöngu úr torfi eða tvíbyrtan 

með moldarkjarna. Algengast var þó að veggir væru tvíhlaðnir. Þar sem byggt var úr 
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hnausum og strengjum saman var strengurinn notaður til að binda vegginn eftir hvert eða 

annað hvert lag. Um torf- og grjóthleðslur gilti svipuð regla. Þá var hvert grjótlag jafnað 

með moldarfyllingu áður en torfið var lagt ofan á. Segir Walker kostina við þessa aðferð 

vera þá að veggirnir urðu bæði endingarbetri og ekki hafi þurft færan steinsmið til 

verksins. Einnig þekkist að annað byrðið hafi verið hlaðið úr grjóti en hitt úr torfi. Walker 

tekur þó fram að enn sem komið er hafi ekki margir torfveggir verið rannsakaðir í 

Skotlandi og eigi því ýmislegt um gerð þeirra eftir að koma í ljós (Walker, 2006:23-26).  

Þrátt fyrir að margt sé frábrugðið við húsbyggingu úr torfi á Íslandi og Skotlandi 

kemur þessi skipting ágætlega heim og saman við það sem þekkist hérlendis. Líklegt er 

því að byggingarhefðin í Skotlandi sé skyld þeirri íslensku enda sýna rannsóknir sífellt 

skýrari tengsl víkinga, þ.e. norrænna sæfara, við byggðir víðsvegar við Norður-

Atlantshaf. Er talað um þá sem hreyfieiningu sem þýðir að þeir aðlöguðust þeim siðum 

sem fyrir voru á hverjum viðkomustað og blönduðust íbúunum (Steinunn Kristjánsdóttir, 

munnlegt, 28. ágúst 2008). Því sem helstu munar eru náttúrulegar aðstæður, s.s. jarðvegur 

og gróðurfar sem hefur áhrif á eiginleika torfsins. Álíkri byggingartækni er hins vegar 

beitt í báðum löndum.  

Í þessari ritgerð verður veggjahleðslum skipt í þrjá flokka: 

 Torfhlaðnir veggir 

 Torf- og grjóthlaðnir veggir 

 Grjóthlaðnir veggir 

Torfveggir eru hér settir í einn og sama flokkinn og er það gert vegna þess hve erfitt getur 

verið að aðgreina mismunandi gerðir torfs við fornleifauppgröft. Torf- og grjóthlaðna 

veggi hefur Walker einnig í flokkun sinni, en að auki er bætt við síðasta flokknum, sem 

samanstendur af veggjum eingöngu hlöðnum úr grjóti líkt og dæmi eru um hérlendis. 

Veggir sem standa á undirstöðum hlöðnum úr steinum verða flokkaðir með torfveggjum 

en undir torf- og grjótflokkinn falla þeir veggir sem hafa annað byrðið úr grjóti eða eru 

hlaðnir úr torfi og grjóti til skiptis.  
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3. Skriðuklaustur 

3.1. Inngangur 

Í þessum hluta verður fjallað um Skriðuklaustur í Fljótsdal og rannsóknir á rústum þess. 

Sagt verður frá sögu staðarins, fornleifarannsókninni og uppgraftaraðferðum sem beitt er, 

en aðferðirnar réðu því að rústir klaustursins urðu fyrir valinu sem meginefni 

ritgerðarinnar. Einnig verður gerð grein fyrir kenningum um húsakost klaustursins, 

byggingatækni þess og aðkomu náttúrulegs umhverfis. 

3.2. Saga Skriðuklausturs 

Ritaðar heimildir segja að klaustur af Ágústínusarreglu hafi verið stofnað að Skriðu árið 

1493. Var það yngst þeirra níu íslenskra klaustra sem starfrækt voru hér í kaþólskum sið. 

Hið fyrsta var stofnsett að Þingeyrum árið 1133 og þegar Skriðuklaustur var stofnað voru 

liðin 200 ár síðan þau síðustu voru sett á fót á Möðruvöllum og á Stað á Reynisnesi 

(Janus Jónsson, 1980:182-265; Steinunn Kristjánsdóttir, 2003 B:15; 2004:17; 2005 

A:353). Ýmsir hafa velt því fyrir sér hvers vegna klaustur var stofnað að Skriðu. Skúli 

Björn Gunnarsson (2008:14-18) er einn þeirra. Hann bendir á í grein sinni, Stofnun og 

endalok Skriðuklausturs, að þau Hallsteinn Þorsteinsson sýslumaður og Cecilía 

Þorsteinsdóttir kona hans hafi gefið jörðina til klausturhalds og hafi það verið fyrsta 

gjöfin til klaustursins þó hún sé ekki skjalfest fyrr en nokkrum árum síðar. Skúli Björn 

telur jafnframt kenningu Árna Daníels Júlíussonar um að þörf hafi verið á hæli fyrir sjúka 

í kjölfar Plágunnar vel koma til greina sem skýringu á stofnun klaustursins. Starfandi 

biskup, Stefán Jónsson, hafði auk þess kynnst starfsemi klaustra í Evrópu þegar hann var 

við nám í Frakklandi og þekkti því til hins líknandi hlutverks þeirra. Aðrar ástæður gætu 

þó legið að baki stofnunarinnar. Andstæða við kaþólsku kirkjuna fór vaxandi undir lok 

15. aldar og því gæti klaustrið hafa verið liður í því að sporna við þeirri þróun enda var 

ekkert klaustur fyrir í landsfjórðungnum. Klausturstofnunin gæti þó einnig hafa verið 

tilraun kirkjunnar til að komast yfir fleiri eignir á Austurlandi þar sem klaustrið hlaut 

margar jarðir að gjöf (Skúli Björn Gunnarsson, 2008:18; Steinunn Kristjánsdóttir, 2005 

A:357).  

Klaustur voru miðstöðvar konunglegs valds, auðs og menntunar og eru til heimildir 

um skólastarf í Skriðuklaustri. Heimir Steinsson segir frá því í ritgerð sinni frá árinu 1965 
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að bæði prestsefni og skólabörn hafi stundað nám í klaustrinu nánast frá upphafi 

starfstíma þess. Margt bendir einnig til þess að klaustrið hafi verið vel stætt og eftir því 

sem næst verður komist átti klaustrið 40 jarðir eða jarðarhluta við siðaskiptin. Auk þess 

var myndarlegt bú rekið á Skriðuklaustri. Fjórir príorar stýrðu klaustrinu meðan það var 

starfrækt. Þeir tveir fyrstu, Narfi Jónsson og Þorvarður Helgason, voru miklir 

athafnamenn og stunduðu mikil jarðakaup fyrir klaustrið. Er talið að Skriðuklaustur eigi 

ríkidæmi sitt eljusemi þeirra að launa. Ekki er nákvæmlega vitað hversu margir munkar 

höfðust við í klaustrinu en talið er að þeir hafi verið um 5-6 að jafnaði. Fjöldi gjafa og 

áheita til Skriðuklausturs benda enn fremur til þess að fjöldi próventufólks hafi einnig 

búið þar. Próventumenn og -konur var fólk sem gaf klaustrinu allar eigur sínar gegn því 

að séð væri fyrir þeim (Janus Jónsson, 1980:264; Skúli Björn Gunnarsson, 2008:15-17; 

Steinunn Kristjánsdóttir, 2003 A:45) 

Klausturhúsin hafa líklega verið reist að Skriðu skömmu eftir stofnun klaustursins. 

Ekki er þó vitað nákvæmlega hvenær þau voru byggð en heimildir benda til þess að árið 

1496 hafi töluverð starfsemi verið komin á staðinn. Eins eru til skjöl sem sýna að sumarið 

1497 hafi klaustrið keypt 200 álnir borðviðar sem bendir til þess að töluverðar 

framkvæmdir hafi staðið til. Vitað er þó með vissu að vegleg klausturkirkja var vígð árið 

1512. Var hún síðar minnkuð og endurbyggð á 17. öld (Skúli Björn Gunnarsson, 

2008:16; Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:18-19). Klausturhald lagðist af við siðaskiptin 

líkt og í öðrum klaustrum hérlendis og var klaustrið þá selt á leigu séra Einari Árnasyni 

(Skúli Björn Gunnarsson, 2008:17-18).   

3.3. Fornleifauppgröfturinn 

Frá árinu 2002 hefur fornleifarannsókn staðið yfir á Skriðuklaustri. Markmið 

rannsóknarinnar er að rannsaka gerð klausturhúsanna og varpa skýrara ljósi á klausturlíf 

miðalda á Íslandi. Einnig er vonast til að komast að því hvort íslensk klaustur hafi verið 

byggð að erlendri fyrirmynd eða verið séríslensk að gerð, eins og löngum hefur verið 

talið. Hentar Skriðuklaustur einkar vel til fornleifarannsókna, jafnt innviðir sem veggir, 

þar sem rústum klaustursins hefur ekki verið raskað eftir að starfsemin þar lagðist af 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2003 B:4; 2008 A:24).  
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Mynd 5: Loftmynd af jörðinni Skriðu frá árinu 1955 

sem sýnir hvar rústir klaustursins eru staðsettar.  

Uppgröfturinn fer fram á 

svonefndu Kirkjutúni 150 m austan 

við gamla bæjarstæðið að Skriðu í 

Fljótsdal. Rannsakaðir hafa verið 770 

m
2
 af þeim tæplega 1300 m

2
 sem 

forkannanir árið 2000 benda til að 

svæðið nái yfir. Í ljós hafa komið 

rústir klausturbyggingar sem 

samanstendur af klausturkirkju, 

klausturhúsum og klausturgarði 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:8-

11). Átta vistarverur höfðu verið 

grafnar fram í lok sumars 2007. Meðal 

þeirra eru ábótastofa, svefnskáli, baðherbergi, hitunarhús, sjúkrastofa, matsalur og eldhús 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2007 B). Einnig má greina tvo ganga innan húsanna. Þrjú 

eldstæði og einn ofn hafa komið í ljós og hefur ofninn líklega verið notaður til hitunar en 

eldstæðin til matar- eða blekgerðar. Einnig hafa tröppur komið í ljós á tveimur stöðum. 

Forkannanir leiddu í ljós að byggingarnar standa á eldra bæjarstæði og hafa 

könnunarskurðir staðfest það. Gjóskulög benda til að það sé frá því fyrir Heklugosið 

1158. Í klausturgarðinum fannst brunnur sem er eitt einkenni klausturgarða og þar hafa 

ýmsar jurtir til lækninga verið ræktaðar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2007 A; 2008 A:21-23; 

2008 B:17).  

Bæði byggingarstig kirkjunnar að Skriðu voru rannsökuð. Rúst yngri kirkjunnar 

sem reist var á 17. öld var enn sýnileg á yfirborði þegar fornleifarannsóknir hófust. Var 

hún staðsett yfir klausturkirkjunni og nokkru minni í umfangi en sú eldri eða 8 x 12 m að 

utanmáli. Klausturkirkjan sjálf, þ.e. eldra byggingarstigið, var 9 x 17 m að stærð og 

skiptist í þrennt; forkirkju, miðskip og kór. Lítil viðbygging hafði verið byggð við hana 

að norðanverðu. Framhlið kirkjunnar hefur líklega verið úr timbri og hluti hennar verið 

þiljaður að innan (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:18-19). í lok sumars 2007 höfðu 83 

grafir verið rannsakaðar af þeim 120 sem vitað er um við Skriðuklaustur. Athygli hefur 

vakið að ekki var aðeins jarðað við kirkjuna heldur einnig innan hennar og 



18 

klausturgarðsins. Sýkingar í beinum margra beinagrindanna auk lækningajurta og 

læknisáhalda sem greind hafa verið við rannsóknina styðja þá kenningu að sjúkir hafi 

leitað lækninga í klaustrinu (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:11-14).   

Fornleifarannsókninni er ekki lokið en nú þegar hafa mikilvægar upplýsingar komið 

fram. Allt bendir til þess að klaustrið hafi verið starfrækt í sérstakri byggingu, aðgreindri 

frá annarri starfsemi á Skriðu. Grunnform rústanna bendir til að klausturhúsin hafi verið 

samsett úr misstórum vistarverum hver með sitt hlutverk umhverfis lokaðan klausturgarð. 

Svipar það til þeirrar uppröðunar sem þekkist erlendis. Einnig hefur rannsóknin leitt í ljós 

að lyf- og handlækningar hafi verið stundaðar í klaustrinu og þar jafnvel rekið hospital. 

Ýmis áhöld til lækninga og meinafræðilegar breytingar á mörgum þeirra beinagrinda sem 

rannsakaðar hafa verið bera þess vitni. Ummerki um blekgerð innan veggja klaustursins 

benda til þess að skriftir hafi farið þar fram (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 A:26-27). 

3.4. Húsakostur Skriðuklausturs 

Gunnar Bjarnason (2008:113-116) hefur ritað um húsagerð á Skriðuklaustri. Byggir hann 

álit sitt á gögnum frá fornleifarannsókninni en þar sem þeim sleppir eru líkur leiddar að 

innri gerð húsanna. Fornleifauppgröftinn segir hann styðja þá kenningu að efni og 

byggingaraðferðir hafi verið með hefðbundnum hætti. Á hann þar við að veggir hafi verið 

úr torfi og grjóti en burðarvirki úr timbri. Til þess hefur bæði verið notaður rekaviður og 

innfluttur viður. Burðarvirkið telur hann hafa verið gert úr stoðum sem stóðu á 

stoðarsteinum. Báru þær veggsyllur sem á hvíldu þverbitar. Þar ofan á hafi verið sperrur 

eða dvergar og langbönd sem héldu undir ása í þaki.  

Þak húsanna hvíldi líklega á röftum sem voru lagðir frá útvegg og upp á ása líkt og 

tíðkaðist á þeim tíma sem klaustrið var reist. Á raftana var lagt hrís eða þurrtorf og þar 

ofan á túnþökur. Sums staðar þar sem úrkoma var mikil eða hellutak gott voru steinhellur 

lagðar ofan á timburgrind þakanna. Því fylgdi þó sá ókostur að burðarviðir þurftu að vera 

sverari en ella. Á veglegri húsum, t.d. stofum, kapellum og kirkjum, var oftar en ekki 

rennisúð. Þá var svonefnt nærþak úr þurrkuðu torfi eða tróði lagt ofan á súðina og síðan 

torf yfir (Gunnar Bjarnason, 2008:115).  

Betri húsin hafa líklega verið þiljuð að innan. Í kirkjunni og einni vistarverunni í 

klausturhúsunum hafa fundist undirstöðusteinar sem benda til þess að þar hafi verið þil 
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Mynd 6: Skipting uppgraftarsvæðisins í reiti 

meðfram veggjum. Þil á þessum tíma voru gjarnan smíðuð með stafverki. Sást þá í stoðir 

og syllur en timburþilið sjálft var fest í raufar á þeim (Gunnar Bjarnason, 2008:116). Gólf 

klaustursins voru líklega moldargólf, timburgólf eða hellulögð gólf líkt og tíðkaðist á 

miðöldum (Hörður Ágústsson, 1998:56). Járnnaglar benda þó til þess að í klaustrinu hafi 

timburgólf verið allvíða. Gunnar telur enn fremur að klausturinngangurinn hafi verið 

hellulagður en göngin verið með moldargólfi þó að fornleifarannsóknir hafi enn ekki 

staðfest þá kenningu (Gunnar Bjarnason, 2008:116).  

3.5. Aðferðir 

Við uppgröftinn á Skriðuklaustri er notast við uppgraftartækni sem byggir samhliða á 

Phase plan- og Single context- aðferðunum. Hún miðar að því að grafa rústirnar upp í 

jöfnum 5 cm lögum, líkt og gert er þegar stuðst er við Phase plan aðferðina, en þau 

jarðlög sem koma fram í hverju þeirra eru greind jafnóðum og skráð sérstaklega, eins og 

gert er þegar grafið er með Single context aðferðinni. Í lok sumars 2007 skiptist 

uppgraftarsvæðið á Skriðuklaustri í 22 reiti, hver þeirra 35 m
2
 að stærð (sjá mynd 6). Eftir 

því sem uppgraftarsvæðið stækkar fjölgar reitunum og til auðkenningar er þeim öllum 

gefinn bókstafur. Þegar 5 cm 

hafa verið grafnir ofan af þeim 

reit, sem unnið er á hverju 

sinni, er það lag handteiknað á 

teikniplast. Upplýsingar eru 

síðar færðar í tölvu og þær 

unnar áfram í teikniforritinu 

MicroStation. Reitirnir eru þar 

m.a. tengdir saman í eina heild 

sem hægt er að skoða jafnt í 

tvívídd sem þrívídd. Með þessu 

móti fæst skýr mynd af hverju 

jarðlagi sem grafið er upp, 

jafnframt því sem öllum hlutum 

rústanna, mannvistarlögum, 
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Mynd 7: Tvíhlaðinn veggur. Innra byrði er úr grjóti en 

hið ytra úr torfi líkt og veggir svefnskálans.  

gripum og veggjahleðslum eru gerð skil (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:15-16 og 

munnlegt, 21. ágúst 2008). Þessi uppgraftaraðferð var helsta ástæða þess að 

fornleifarannsóknin á Skriðuklaustri var valin sem meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Hentar hún einkar vel til rannsókna á veggjagerð og hleðsluaðferðum þar sem veggirnir 

sjálfir eru grafnir burt og rannsakaðir en ekki skildir eftir standandi líkt og oft er gert.  

3.6. Veggir 

Vandað hefur verið til bygginganna á Skriðuklaustri þar sem veggir eru þykkir og 

undirstöður traustar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004:23). Veggir eru allir tvíhlaðnir og úr 

torfi og/eða grjóti. Algengast er að þeir séu byggðir úr samsíða grjóthleðslum með 

moldarblandaðri fyllingu á milli. Var þá annað hvert grjótlag gjarnan bundið með torfi. 

Walker Sjálft klaustrið virðist ekki hafa verið niðurgrafið nema þar sem hæðir í landslagi 

voru nýttar en nánar verður fjallað um það í kafla 3.7. Hins vegar voru grunnir skurðir 

grafnir undir stærstu steinahleðslurnar sem eru í nyrðri langvegg klaustursins, alls um 30 

m langir (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:17; munnlegt, 6. ágúst 2008).  

Veggir einnar vistarverunnar eru þó frábrugðnir öðrum. Er hún vestast á 

uppgraftarsvæðinu í reitum B og F (sjá reitaskiptingu á mynd 6). Hefur hún verið túlkuð 

sem svefnskáli (dormitorium) (Steinunn Kristjánsdóttir, 2004:9). Í þeim hluta veggjanna 

sem snýr inn á við eru þeir grjóthlaðnir 

og bundnir með torfi en langveggirnir 

að utanverðu eru eingöngu úr torfi. 

Utanverður nyrðri gafl svefnskálans er 

auk þess hlaðinn úr grjóti austan til, þ.e. 

þeim hluta sem snýr inn í hitunarhúsið. 

Að vestan til, þar sem veggurinn vísar 

að baðherberginu, fannst hins vegar 

ekkert grjót (sjá myndir 7 og 10). Hægt 

var að greina hleðslulagið í torfhlöðnu 

veggjunum að nokkru leyti og svo 

virðist sem þeir hafi að mestu verið 

byggðir úr streng en snidda var einnig 
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Mynd 8: Hitunarhúsið séð úr suðaustri. Grjóthleðslur þvert á veggina að innanverðu eru afar greinilegar 

hér (sjá einnig Fylgiskjal 1).  

notuð til byggingarinnar (Steinunn Kristjánsdóttir munnlegt, 27. ágúst 2008). Það grjót 

sem var í veggjum þessa rýmis var öllu stórgerðara en annars staðar í byggingunni 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2003 B:7).  

Á teikningum af rústunum sést veggjagrjót greinilega (sjá myndir 8 og 10). Þar 

kemur fram að á sumum stöðum eru grjóthleðslur þvert á veggina. Á þetta einkum við þar 

sem veggir mætast, bæði í hornum og þar sem T-laga samskeyti myndast. Þetta kemur 

skýrt fram í öllum hornum ábótastofunnar, í hitunarhúsinu og er einnig að finna í 

kirkjunni. Þessar hleðslur eiga það sameiginlegt að vera allar úr fremur smáum steinum. 

Hvergi er minnst á slíkar hleðslur í heimildum um fornt byggingarlag og því erfitt að 

meta hvort slíkar hornhleðslur úr grjóti hafi verið algengar hérlendis, verið 

landshlutabundnar eða einungis notaðar í þessa byggingu.  

Tröppur úr grjóthellum fundust á tveimur stöðum í klausturhúsunum, á svæðum D 

og I (sjá myndir 6 og 9). Bendir það til þess að klaustrið hafi verið á tveimur hæðum, að 

minnsta kosti að hluta til (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:17; munnlegt, 17. ágúst 2008). 
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Mynd 9: Tröppur úr steinhellum sem fundust í klaustrinu.  

Kjallari hefur því líklega verið undir húsinu eða loft yfir því. Það má því ætla að hæð 

veggja hafi verið þó nokkur. Ofn var við aðrar tröppurnar og hefur hitinn frá honum verið 

leiddur upp þær og hann því einnig nýst efri hæðinni (Steinunn Kristjánsdóttir, 2007 

A:14) Þykk jarðlög á svæðum L og O gefa einnig til kynna að þar hafi klausturhúsin 

verið á tveimur hæðum þó að engar tröppur hafi fundist þar enn (Steinunn Kristjánsdóttir, 

2008 B:9).  

 

3.7. Nýting náttúrulegs umhverfis 

Náttúrulegt umhverfi var nýtt við byggingu klaustursins og var það að hluta grafið inn í 

hæð í landslaginu. Þetta má einkum sjá á svæðum L og O en einnig á svæði I. Sniðin sem 

mynduðust þegar grafið var fyrir rýmunum voru notuð sem veggir. Veggirnir voru 

tvíhlaðnir ofan sniðsins líkt og aðrir veggir klaustursins og var byggingaraðferðin ekki 

ósvipuð. Áður en framkvæmdir hófust voru útlínur veggjanna mótaðar með tvöfaldri 

steinaröð á yfirborðinu. Síðan var grafið innan úr herberginu og var jarðveginum mokað 

upp í veggina þar til hann náði að efri brún steinanna. Þá var veggurinn bundinn með 
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streng og ný röð steina hlaðin.  Haldið var eins áfram þangað til hentugri veggjahæð var 

náð (Steinunn Kristjánsdóttir, 2008 B:17; munnlegt, 17. ágúst 2008).  

 

 

3.8. Kaflaniðurstöður 

Klausturhald stóð aðeins yfir á Skriðuklaustri í ríflega hálfa öld. Veglegar 

klausturbyggingar voru reistar yfir starfsemi klaustursins og þar voru m.a. lækningar 

stundaðar og skóli starfræktur. Fornleifarannsókn stendur yfir á þessum byggingum og 

hefur hún m.a. leitt í ljós að herbergjaskipan hafi fylgt þeirri reglu sem þekkist erlendis. 

Byggingartækni hafi þó verið upp á íslenskan máta.  

Mynd 10: Grunnmynd Skriðuklausturs við lok uppgraftar árið 2007. Á henni sjást greinilega þverhlaðslur 

veggjanna og hefur lítill hluti myndarinnar sem sýnir þær verið stækkaður. Einnig kemur greinilega fram  

hvar í veggjum svefnskálans var hlaðið úr torfi og hvar grjóti.  
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Tvær gerðir veggja hafa fundist. Algengast er að þeir hafi verið úr tvíhlöðnum, 

torfbundnum grjóthleðslum með moldarblandaðri fyllingu á milli. Veggir eins rýmis voru 

þó öðruvísi. Veggjagrjót þar var stórgerðara en í öðrum veggjahleðslum og eingöngu var 

hlaðið með torfi öðru megin veggjar. Hugsanlegt er að þetta rými hafi ekki verið byggt í 

sama áfanga og aðrar vistarverur klaustursins sökum þess hve frábrugðið byggingarlagið 

er. Báðar veggjagerðirnar falla þó undir torf- og grjóthlaðna veggi í flokkuninni sem 

kynnt var í kafla 2.5. þar sem grjóthleðslur veggjanna voru annað hvort bundnar með torfi 

eða höfðu aðeins annað byrðið úr grjóti. Á samskeytum var gjarnan hlaðið með grjóti 

þvert á veggina og er það einkar athyglisvert þar sem engar heimildir eru til fyrir slíku. 

Líklegast verður að telja að þetta hafi verið gert til þess að styrkja hornin. Náttúrulegt 

landslag var nýtt í einhverjum mæli við byggingu húsanna þar sem hluti þeirra er byggður 

inn í hæð í landslaginu. Var þá sniðið sem myndaðist þegar jarðvegurinn var grafinn burt 

notað sem veggur. Einnig hefur fornleifarannsóknin sýnt fram á að klausturhúsin hafi 

verið á tveimur hæðum að hluta. Guðmundur Þorsteinsson (1990:142) nefnir í frásögn 

sinni af torfbyggingum að hús á Norður- og Austurlandi hafi stundum verið á tveimur 

hæðum. Þá hafi baðstofan verið yfir annarri vistarveru og gæti hér verið um svipaða 

herbergjaskipan að ræða, þ.e. að einhvers konar stofa hafi verið á efri hæðinni.  
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4. Aðrar rannsóknir til samanburðar 

4.1. Inngangur 

Í þessum kafla verður litið á ellefu fornleifarannsóknir sem leitt hafa í ljós minjar frá 

miðöldum. Við val á rannsóknum var stuðst við yfirlit á fornleifauppgröftum á býlum 

hérlendis eftir Orra Vésteinsson (2004:74-75). Var þá tekið tillit til þess hvort veggjagerð 

hafi verið lýst í uppgraftarskýrslu. Einnig var reynt að velja rannsóknir með tilliti til 

aldurs fornleifanna með það í huga að öll tímabil miðaldanna hefðu sinn fulltrúa. Að auki 

var litið til þess hvenær rannsóknirnar fóru fram og reynt að ná jafnri dreifingu þar. Svo 

vill til að bæjarrústirnar eru allar staðsettar á landinu sunnanverðu og endurspeglar það 

dreifingu rannsókna um landið sem lýst var í kafla 1.3 (sjá nánar mynd 11 og töflu 1).  

Minjar frá tveimur fornleifauppgröftunum spanna fremur stórt tímaskeið. Eru það  

fornleifarnar í Herjólfsdal og Viðey. Byggingarstig þeirra ná yfir fleiri en eitt tímabil, í 

Herjólfsdal frá víkingaöld og fram á miðaldir en í Viðey eru minjar allt frá upphafi 

miðalda og fram til 19. aldar. Byggð stóð yfir í skemmri tíma á hinum bæjunum sem 

teknir eru með í rannsóknina.  

Flestar rannsóknanna, fimm af ellefu, voru gerðar í Þjórsárdal. Stafar það af því að 

fremur hátt hlutfall bæjarrústa sem rannsakaðar hafa verið á Íslandi eru í dalnum. Einnig 

hafa skýrslur um flestar rannsóknirnar verið gefnar út. Nokkur umræða hefur þó átt sér 

stað varðandi aldursgreiningar á minjunum sem fundist hafa í Þjórsárdal. Upphaflega var 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staður Aldursákvörðun Uppgraftartímabil 

Herjólfsdalur 7.-11. öld 1971-83 

Viðey 11.-19. öld 1987-94 

Áslákstunga innri 11.-13. öld 1895 

Stöng  11.-13. öld 1939 

Snjáleifartóttir 11.-13. öld 1939 

Gjáskógar 11.-13. öld 1949-60 

Sámsstaðir 11.-13. öld 1971-72 

Þórarinsstaðir 13. öld 1945 

Gröf í Öræfum 14. öld 1955-57 

Kúabót 15. öld 1972-76 

Reyðarfell 15.-16. öld 1960-66 

Tafla 1: Yfirlit yfir þá bæi 

sem notaðir voru til 

samanburðarins, aldur þeirra 

og rannsóknarár.   
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talið að Þjórsárdalur hefði lagst í eyði vegna gjóskufalls í kjölfar eldsumbrota í Heklu um 

árið 1400 (Sigurður Þórarinsson, 1943:28-43). Aldur rústanna hefur þó verið dreginn í efa 

á síðari tímum og þykir margt benda til þess að hinar afdrifaríku náttúruhamfarir hafi 

fremur átt sér stað árið 1104. Hér verður ekki tekin afstaða til aldurs minjanna enda falla 

bæði ártölin undir rannsóknatímabilið.  

Stutt samantekt er um hverja rannsókn þar sem sagt er frá staðsetningu, aldri rústa 

og því hvenær rannsóknin fór fram. Þá verða dregnar saman helstu staðreyndir sem snúa 

að veggjagerð. Að lokum verða veggir bæjanna flokkaðir með þeirri aðferð sem lýst var í 

kafla 2.5. til að fá skýrari mynd til samanburðar.  

 

Mynd 11: Kort af Ísland. Rauðu punktarnir sýna staðsetningu þeirra bæja sem samanburðurinn nær til.  
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4.2. Herjólfsdalur 

Í Herjólfsdal í Vestmannaeyjum hafa fundist fornar skálarústir, alls 11 talsins. Margrét 

Hermanns-Auðardóttir stjórnaði uppgreftri þar á árunum 1971-1983. Telur hún rústirnar 

vera frá 7. til 11. öld (Margrét Hermanns-Auðardóttir, 1989:1). Flestir veggir voru 

tvíhlaðnir. Margir þeirra voru úr grjóti og sumir þeirra bundnir með torfi. Aðrir veggir 

voru torfhlaðnir. Yfirleitt var ekki hægt að sjá með hvaða lagi hlaðið var en þó var hægt 

að greina sniddu og torfur á nokkrum stöðum sem og ótilgreinda hnausa. Misjafnt var 

hvort steingrunnur væri undir torfhleðslunum en svo virðist vera sem grafið hafi verið 

niður fyrir gólfum bygginganna í Herjólfsdal. Telur Margrét ástæðu þess vera að aukin 

einangrun hafi fengist með þessu móti og að ekki þurfti þá að sækja byggingarefni eins 

Mynd 12: Grunnmynd af skálarústunum í Herjólfsdal.  
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langt að. Ein byggingin var byggð að hluta utan í hæð og voru veggir þar einhlaðnir 

(Margrét Hermanns-Auðardóttir, 1989:71-84).  

4.3. Viðey 

Fornleifarannsókn fór fram í Viðey á árunum 1987-1994. Var grafið í bæjarhólinn sem 

stendur norðan við Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju. Fundust þar leifar bæjarhúss sem 

samanstóð af skála, búri, göngum, stofu, baðstofu og ónstofu. Einnig kom smiðja í ljós.  

Bærinn hefur líklega verið í notkun frá 11. öld og allt fram á 19. öld þó að sumir hlutar 

hans hafi staðið skemur en aðrir. Minjarnar skiptast allar í nokkur byggingastig en þar 

sem byggð hélst svo lengi í Viðey er ekki ósennilegt að þurft hafi að endurbyggja ýmsa 

hluta bæjarins nokkrum sinnum. Veggir hans virðast hafa verið gerðir úr torfhleðslum 

sem stóðu á undirstöðum úr steinum. Gólfin voru niðurgrafin nema í búrinu, en þar voru 

veggir einnig þynnri. Ástæðan gæti verið að ekki hafi þurft eins mikla einangrun þar 

(Margrét Hallgrímsdóttir, 1993:50-97). Tekist hefur að greina þrjár torfhleðsluaðferðir í 

Viðey. Veggjarbrot sem fundust sumarið 1994 voru hlaðin úr klömbruhnausum en 

Mynd 13: Leifar bæjarhússins í Viðey.   
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Mynd 14: Grunnmynd bæjarins að Stöng.  

norðurveggurinn sem liggur ofan við og meðfram öðru brotanna er hlaðinn með sniddu 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 1995:37). Í húsasundi austan bæjarganganna fannst einnig 

veggur með varðveittri snidduhleðslu (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993:80).  

4.4. Áslákstunga innri 

Þorsteinn Erlingsson hafði veg og vanda að fornleifauppgreftri að Áslákstungu innri í 

Þjórsárdal árið 1895. Var rústin, bæjarhús með stofu, skála, búri eða baðstofu og útibúri, 

þá vel varðveitt. Þó skýrslan sé ekki ítarleg kemur fram að veggir byggingarinnar hafi 

verið tvíhlaðnir. Innra byrðið var hlaðið úr grjóti en hið ytra úr torfi og grjóti til skiptis. 

Þorsteinn segir þessa aðferð að engu frábrugna því sem þá tíðkaðist á Íslandi (Þorsteinn 

Erlingsson, 1899:32-42).  

4.5. Stöng 

Árið 1939 fór fram fornleifauppgröftur á vegum norræns leiðangurs í Þjórsárdal og 

Borgarfirði (Nörlund, 1943:7). Meðal þeirra bæja sem grafnir voru upp var Stöng í 

Þjórsárdal og skrifaði Aage Roussell skýrslu um uppgröftinn. Leifar fimm mannvirkja 

fundust; íveruhús, útibúr, smiðja, fjós með hlöðu og gerði (Roussell, 1943:77).  
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Tóft íveruhússins var einkar vel varðveitt og lítið hrunið úr veggjum hennar. Veggir 

þess voru byggðir úr torfi sem hvíldi á undirstöðum úr grjóti. Ytri hlið bakveggjarins 

hafði þó verið reistur beint af jörðinni að mestu leyti. Að innanverðu voru veggir hlaðnir 

úr torfi sem lagt var lárétt og var fremur smágert grjót í undirstöðunum þar. Misjafnt var 

þó hversu miklar undirstöðurnar voru. Í mjólkurbúrinu var t.d. lítið af steinum í gaflinum 

en í langveggnum náði grjóthleðslan mun hærra. Bæjarhúsið var grafið inn bakkann sem 

stendur norðan við húsið (Roussell, 1943:77-80). Kann það að skýra að fram- og 

bakveggur hússins eru ekki eins að gerð.  

Útibúrið var byggt úr torfi og grjóti en ekki er nánar sagt frá gerð veggjanna. Fjósið 

var hins vegar eingöngu hlaðið úr steinum. Voru veggirnir tvíhlaðnir og var mold þjappað 

milli ytri og innri veggjar. Ekkert er sagt um gerð hlöðuveggjanna. Smiðjan var byggð úr 

torfi sem lá á steingrunni líkt og stór hluti bæjarhússins, að undanskilinni einni hlið sem 

stóð á undirlaginu beru (Roussell, 1943:92).  

4.6. Snjáleifartóttir  

Fornleifarannsókn að Snjáleifartóttum í Þjórsárdal fór fram árið 1939 í sama leiðangri og 

rannsóknin á Stöng var gerð. Þar fannst bæjarhús, fjárhús með hlöðu og útihús. Einungis 

íveruhúsið var rannsakað. Reyndust þar vera tvö byggingarstig. Hið yngra var ílangt 

Mynd 15: Húsarústirnar að Snjáleifartóttum. Eldri bærinn er táknaður með punktalínu.  
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bæjarhús. Það skiptist í þrjú herbergi auk tveggja til viðbótar sem lágu aftur úr húsinu. 

Veggir þess voru tvíhlaðnir. Að innan voru þeir steinhlaðnir en ytra byrðið var hins vegar 

úr torfi og hvíldi á einfaldri röð steina. Hluti hússins var grafinn inn í hæðina norðan við 

húsið og virðast veggir þar hafa verið einhlaðnir að einhverju leyti (Stenberger, 1943:99-

105).  

Eldri byggingin lá beint undir þeirri yngri og samsíða henni. Var það skáli með einu 

rými. Skálinn var einnig byggður úr torfi og grjóti. Lítið er ritað um gerð veggjanna en 

tekið er fram að fundist hafi steinar sem gætu hafa tilheyrt undirstöðum torfveggjar. 

Veggir eldri skálans nýttu einnig hæðina norðan við hann og austari gaflinn var grafinn 

niður í túnið (Stenberger, 1943:107-8). Ekki er gefinn upp aldur skálans en þar sem hann 

er eldri en tóftin ofan við hann gæti eins verið að hann sé eldri en frá miðöldum.  

4.7. Gjáskógar 

Við Gjáskóga í Þjórsárdal hefur fornt bæjarstæði verið rannsakað. Kristján Eldjárn ritaði 

skýrslu um uppgröftinn sem fór fram með hléum á árunum 1949-1960 (Kristján Eldjárn, 

1961:8). Að Gjáskógum voru rústir bæjarhúss, fjóss og túngarðs. Bæjarhúsið skiptist í 

skála, stofu, búr og kamar. Norðurveggur skálans var grjóthlaðinn en suðurveggurinn var 

hlaðinn úr torfi alveg niður úr. Grjótveggir voru í bæjardyrunum sem staðsettar voru á 

Mynd 16: Teikning af bæjarhúsinu á Gjáskógum.  
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Mynd 17: Grunnmynd af íveruhúsinu á Sámsstöðum og skemmunni þar austan við.  

sunnanverðri langhlið. Nyrðri langveggur stofunnar var torfhlaðinn en stóð á grjótlagi. 

Suður- og vesturveggir voru eingöngu úr torfi en „ekki var unnt að sjá úr hvernig 

hnausum hafði verið hlaðið“ (Kristján Eldjárn, 1961:26). Veggir búrsins voru að mestu úr 

torfi en gaflinn og eystri gangaveggurinn höfðu grjótundirstöðu. Kamarinn var 

grjóthlaðinn sem og fjósið. Undir húsinu fundust minjar eldra húss sem líklega hefur haft 

veggi úr torfi (Kristján Eldjárn, 1961:8-39).  

4.8. Sámsstaðir 

Fornleifarannsókn fór fram að Sámsstöðum í Þjórsárdal á árunum 1971-1972 undir stjórn 

Sveinbjörns Rafnssonar. Áður hafði rústin verið rannsökuð nokkrum sinnum á síðari 

hluta 19. aldar (Sveinbjörn Rafnsson, 1977:43-56). Bæjarhúsin samanstanda af skála, 

stofu, búri og kamri. Við austurenda skálans er skemma og enn austar fjóstóft með hlöðu. 

Grjót var notað til húsagerðar að Sámsstöðum enda auðsótt í múlann ofan við bæinn. 

Telur Sveinbjörn þó að torf og timbur hafi einnig verið notað til húsagerðar þótt einungis 

séu litlar leifar þeirra eftir. Grjóthleðslur í búrinu, kamrinum og fjósinu telur hann vera 

undirstöður torfveggja. Eldri bygging var undir skálanum en ekkert er minnst á gerð 

veggja hennar (Sveinbjörn Rafnsson, 1977:59-89).  
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4.9. Þórarinsstaðir 

Kristján Eldjárn rannsakaði ásamt fleirum tóftir að Þórarinsstöðum sumarið 1945. Fundu 

þeir þar skála, stofu, búr, fjós, hlöðu og kofa sem voru sambyggð auk þriggja útihúsa og 

ógreinilegra leifa túngarðs (Kristján Eldjárn, 1949:10-11). Telur Kristján líklegt að 

bærinn hafi byggst á síðari hluta 13. aldar en lagst í eyði um árið 1300 (Kristján Eldjárn, 

1949:41).  

Veggir bæjarhússins voru úr torfi og grjóti. Flestir höfðu steinaröð að neðan og torf 

þar ofan við. Innveggir voru hærra hlaðnir með grjóti en útveggir höfðu aðeins eina röð 

grjóts að neðan. Vesturhlið og stafn stofunnar voru þó eingöngu úr torfi. Þar sem torf var 

í veggjum voru þeir afar rofnir og því erfitt að segja til um hvers konar hleðslur hafa 

staðið þar (Kristján Eldjárn, 1949:15-16).  

Þrjú útihús voru við bæinn. Eitt þeirra var afar illa farið og ekkert sást af því nema 

óreglulegar steinaraðir. Annað hafði bakvegg hlaðinn með grjótundirstöðum og torfi þar 

ofan við. Framhliðin og gaflar þess voru gerð úr torfi að innanverðu en grjóti að 

utanverðu. Á bak við þessa tóft var hlaða með grjótveggjum en hún var ekki rannsökuð. 

Þriðja útihúsið var líklega reist í þremur áföngum vegna þess að langveggurinn að aftan 

til var ekki allur eins að gerð. Þetta fjárhús hafði einnig hlöðu sem var byggð úr torfi í 

norðri en var annars úr frumstæðum steinhleðslum (Kristján Eldjárn, 1949:33-36).  

Mynd 18: Teikning af tóft bæjarhússins á Þórarinsstöðum.  
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4.10. Gröf í Öræfum 

Við framkvæmdir komu í ljós fornminjar þar sem heitir Gröf í Öræfum. 

Fornleifarannsókn hófst árið 1955 undir stjórn Gísla Gestssonar og stóð til ársins 1957 

(Gísli Gestsson, 1959:5-7). Fundust þar bæjarhús, sofnhús til að þurrka korn og fjós með 

hlöðu sem talin eru vera frá 14. öld. Í bæjarhúsinu var skáli, stofa, göng, lítið ferhyrnt 

hús, baðstofa, eldhús og búr. Nokkru vestar stóð sofnhúsið sem hafði tvö hús, innra og 

ytra. Vestan við bæjarhúsið stóðu fjósið og hlaðan (Gísli Gestsson, 1959:12-36). Veggir 

voru lítið rannsakaðir en í skýrslu sinni telur Gísli að allir veggir bæjarins og útihúsanna 

hafi verið úr grjóti. Hann telur þó líklegt að efstu hlutar útveggja hafi verið úr torfi þó að 

þess hafi engin merki sést. Grjótið í veggjunum á uppruna sinn í nágrenni bæjarins og er 

nokkru stærra en venja er að byggja úr. Ekki voru torflög á milli steinaraða í veggjunum. 

Hlaðan var að mestu niðurgrafin en einnig fjósið að nokkru leyti að aftanverðu (Gísli 

Gestsson, 1959:10-11).  

 

 

4.11. Kúabót 

Fornleifauppgröftur hófst í Álftaveri árið 1972 og stóð yfir í fjögur ár. Hlaut rústin sem 

þar fannst nafnið Kúabót og er hún talin vera frá 15. öld. Var þar um að ræða bæjarhús 

sem skiptist í sjö herbergi, ganga og kirkju (Gísli Gestsson & Lilja Árnadóttir, 1987:98). 

Hluta bæjarhússins hafði vatnsflaumur þó eytt (Gísli Gestsson & Lilja Árnadóttir, 

Mynd 19: Bærinn á Gröf í Öræfum.  
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1987:55). Gísli Gestsson stjórnaði rannsókninni en hann lést áður en skýrslan um 

uppgröftinn var fullbúin. Lilja Árnadóttir lauk verkinu. 

Átta vistarverur fundust í húsinu, þar á meðal stofa, skáli, búr og eldhús. Einnig komu 

í ljós skemma, kirkja og rúst sem grafin var inn í hólinn í austri. Allir veggir bæjarins 

voru úr hraungrýti nema í baðstofunni. Í rangala frá göngunum sem leiddu inn í 

baðstofuna voru fyrstu 1,5 m hlaðnir úr grjóti en þá tók við torfhleðsla í suðurvegg. „Í 

hleðslunni liggja kekkirnir á hliðinni, snúa enda inn í húsið og er grashlið, vegna þess að 

flái er á kökkunum, hvolft á botn næsta kakkar“ (Gísli Gestsson & Lilja Árnadóttir, 

1987:47). Baðstofan er byggð úr sams konar kökkum. Torfveggirnir standa á steinhleðslu 

og er yfirborð steinanna lægra en gólfið. Eru þeir taldir tilheyra öðru húsi sem stóð þar 

áður. Í inngröfnu rústinni var torf notað til að binda saman steinaraðirnar (Gísli Gestsson 

& Lilja Árnadóttir, 1987:14-61).  

 

4.12. Reyðarfell 

Reyðarfell er fremst í Borgarfjarðarhéraði og rannsakaði Þorkell Grímsson fornar 

bæjarrústir þar á árunum 1960-1966. Taldi hann sjö tóftir í túninu sem líklega eru frá 15. 

Mynd 20: Grunnmynd af bænum og kirkjunni í Kúabót.  
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- 16. öld. Grafið var í túninu miðju og fundust þar leifar bæjarhúss. Í framhúsinu var 

stofa, anddyri og skáli ásamt skemmu. Göng lágu úr anddyrinu til suðurs og var þar 

gufubaðstofa. Veggir bæjarins virðast allir hafa verið eins að gerð, steinalag í veggnum 

neðanverðum en ofan þess voru torfhleðslur. Þó voru grjóthleðslurnar í vesturgafli og 

baðstofu hærri en annars staðar (Þorkell Grímsson, 1976:565-568).  

 

4.13. Kaflaniðurstöður 

Ljóst er að fjölbreytni var nokkur í veggjagerð landsmanna á miðöldum. Allir flokkar 

veggja sem greint var frá í kafla 2.5 koma fyrir í umfjölluninni að ofan, þ.e. torfveggir, 

torf- og grjótveggir og veggir eingöngu úr grjóti. Svo virðist þó ekki sem ein ákveðin 

tegund hafi endilega verið notuð á hverjum stað, heldur er víða fleiri en einni aðferð beitt. 

Getur það m.a. stafað af því að húsin hafi verið byggð í fleiri en einum áfanga, gert hafi 

verið við þau eða framboð á byggingarefni verið takmarkað.  

Sjö af ellefu bæjum höfðu veggi sem byggðir voru úr torfi samkvæmt ofangreindri 

flokkun. Þar af voru bæirnir í Viðey og að Reyðarfelli þeir einu sem eingöngu voru 

byggðir úr torfi. Hugsanlegt er þó að veggir á Sámsstöðum og í Gröf hafi einnig verið úr  

Mynd 21: Teikning af skála, stofu, skemmu, anddyri og gufubaðstofu á Reyðarfelli.  



37 

  Tafla 2: Byggingarefni veggja á hverjum bæ fyrir sig. Taflan sýnir einnig á hvaða bæjum náttúrulegt  

  landslag var  nýtt við veggjagerð.  

Staður Torf Torf og grjót Grjót Byggt utan í hæð 

Herjólfsdalur x x x x 

Viðey x       

Áslákstunga innri   x     

Stöng  x   x x 

Snjáleifartóttir   x   x 

Gjáskógar x   x   

Sámsstaðir ?   x   

Þórarinsstaðir x x x   

Gröf í Öræfum ?   x útihús 

Kúabót x x x   

Reyðarfell x       

torfi en þeir eyðst í tímans rás. Það sem sást við fornleifarannsóknina væri þá einungis 

grjóthlaðnar undirstöður þeirra. Fjórar rannsóknir leiddu í ljós veggi sem voru bæði úr 

torfi og grjóti. Áslákstunga og Snjáleifartóttir voru að öllu leyti byggðar með þessu lagi. 

Voru veggir að innanverðu í báðum tilfellum steinhlaðnir en ytri veggir úr torfi. Þá höfðu 

sjö bæir grjóthlaðna veggi og er mögulegt að í tvo þeirra hafi ekki verið notað annað 

byggingarefni.  

Náttúrulegar aðstæður hafa mikið að segja um húsagerð enda hafa þær áhrif á 

framboð byggingarefnis. Í þremur tilfellum var bæjarhúsið byggt utan í hæð og í Gröf 

voru hlaðan og fjósið niðurgrafin. Hefur landslagið þannig verið nýtt til veggjagerðar 

enda sparast nokkur vinna við hleðslu og aðföng byggingarefnis. Í Herjólfsdal og 

Snjáleifartóttum virðist vera sem veggir hafi verið einhlaðnir utan í hæðina. Minnst er á 

ytri gerð veggjarins á Stöng og hefur hann því að öllum líkindum verið tvíhlaðinn, a.m.k. 

að hluta til. Mætti jafnvel ímynda sér að hann hafi verið svipaður að gerð og í 

Skriðuklaustri, þ.e. tvíhlaðinn ofan hæðarinnar. Ekki er hægt að geta sér nánar til um gerð 

veggja útihúsanna að Gröf út frá lýsingunni.  

Svo virðist ekki vera sem notkun byggingarefna hafi verið svæðisbundin. Að vísu 

voru vestustu bæirnir tveir, í Viðey og að Reyðarfelli, þeir einu sem aðeins voru byggðir 

úr torfi. Margbreytnin í Þjórsárdal var hins vegar jafn mikil og fjöldi bæja þar. Ekkert 
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algilt mynstur má því sjá úr veggjagerð með tilliti til staðsetningar. Líklegast er því að 

hún hafi farið eftir aðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Hið sama má segja um aldur 

bæjanna. Svo virðist ekki vera sem ákveðin gerð hafi fylgt einhverju tímabili. Hafa 

verður þó í huga að í þessa rannsókn vantar fulltrúa á Norðurlandi. Ekki er því loku fyrir 

það skotið að landshlutabundnir þættir líkt og veðurfar hafi haft áhrif á val á 

byggingarefni og –aðferð.  

Lítil hefð er fyrir því á Íslandi að einblína sérstaklega á veggjagerð við 

fornleifauppgrefti. Því er oftar en ekki lítil áhersla lögð á þennan þátt í skýrslum og 

endurspeglast það að nokkru leyti í umfjölluninni að framan. Flestar teikningar af 

rústunum sýna aðeins veggina sem eina heild og aðgreina ekki mismunandi 

byggingarefni. Undantekning þar á er þó í skýrslunum um rannsóknirnar í Herjólfsdal  

Viðey, að Snjáleifartóttum og Reyðarfelli (sjá myndir 12-21). Ekki reyndist unnt að 

nálgast teikningu af tóftum Áslákstungu innri. Þar af leiðandi var í flestum tilfellum 

nokkuð óljóst hvort veggir rústanna hefðu verið skoðaðir sérstaklega eða ályktanir 

dregnar um gerð þeirra út frá ytra útliti.  

5. Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið fjallað um byggingarlag veggja á miðöldum eins og það kemur 

fram í rituðum heimildum, jafnt samtímaheimildum frá 19. og 20. öld sem og heimildum 

unnum úr rannsóknum á uppistandandi torfhúsum. Þá var ítarlega sagt frá 

fornleifarannsókninni á Skriðuklaustri í Fljótsdal. Að lokum var búið til samanburðarsafn 

úr gögnum frá ellefu fornleifauppgröftum sem áttu það sameiginlegt að í skýrslum um þá 

var minnst á gerð og byggingarefni veggja. Í öllum köflum var aðaláhersla lögð á 

byggingarefni og hleðsluaðferðir. Einnig var fjallað um nýtingu náttúrulegs landslags þar 

sem það átti við.  

Sú tækni að byggja úr torfi og grjóti einskorðast ekki við Ísland heldur þekkjast 

álíka aðferðir hjá þjóðum við Norður-Atlantshafið. Líklegt verður að telja að aðferðirnar 

séu að einhverju leyti skyldar og hafi borist milli landa með norrænum sæförum. 

Hérlendis hefur þó vitneskjan um þessa byggingaraðferð varðveist betur en víða. Til eru 

samtímaheimildir sem skráðar voru við lok 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. en auk þeirra 
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hafa uppistandandi torfbæir og fornleifarannsóknir veitt einstakar upplýsingar um þetta 

efni.  

Heimildir benda til þess að algengast hafi verið að veggir væru tvíhlaðnir. Byggt var 

úr torfi og grjóti og fyllt milli veggja með mold. Algengast var að byggingatorf væri 

skorið í hnausa eða streng en mismunandi aðferðum var beitt við hleðsluna. Voru þær að 

nokkru leyti landshlutabundnar. Skiptu þá veðurfar og aðgengi að byggingarefni mestu 

máli. Í þessu samhengi hefur verið kosið að skipta veggjum í þrjá flokka eftir 

byggingarefni; torfhlaðna veggi, torf- og grjóthlaðna veggi og veggi úr grjóti.  

Fjallað var um fornleifarannsóknina á Skriðuklaustri í Fljótsdal. Var hann valinn 

vegna þess að uppgraftaraðferðin sem þar er beitt leggur ekki síðri áherslu á veggi 

bygginganna en aðra þætti þeirra. Veggir klausturhúsanna að Skriðu voru tvíhlaðnir úr 

grjóti og bundnir með torfi. Fyllt var með moldarblöndu á milli innra og ytra byrðis. 

Nokkurn mun má þó greina innbyrðis á milli þeirra. Það greinilegasta er að hluti veggja 

eins rýmisins var hlaðið úr torfi. Einnig er veggjagrjót misstórt í húsunum, allt frá því að 

vera stór björg niður í smásteina, og var grunnur skurður grafinn fyrir undirstöðum nyrsta 

langveggjarins. Í ljós hafa komið grjóthleðslur sem lágu þvert á veggina en hvergi er 

minnst á slíkar hleðsluaðferðir í heimildum. Hluti klausturhúsanna var grafinn inn í 

náttúrulega hæð og sniðið sem við það myndaðist nýtt við veggjagerð. Tvennar tröppur úr 

steinhellum staðfesta að tveggja hæða hús hefi verið reist úr torfi og grjóti.  

Þegar litið er til fleiri fornleifarannsókna kemur í ljós að fjölbreytni í veggjagerð var 

nokkur hérlendis á miðöldum. Byggt var úr torfi, torfi og grjóti eða aðeins grjóti og oft 

fleiri en einni aðferð blandað saman í hverri byggingu. Ekki er þó unnt að koma auga á 

ákveðið mynstur í dreifingu á notkun mismunandi byggingarefnis eftir svæðum eða 

tímabilum.   

Það efni sem notað var til samanburðar er: 

 Ritaðar heimildir um veggjahleðslur í samanburði við gögn úr 

fornleifauppgröftum.  

 Torf- og grjóthlaðin hús og byggingaraðferðir á Íslandi og Skotlandi 

 Veggjahleðslur og byggingarefni einstakra bæja hérlendis.  

Víðtækasti flokkurinn er samanburðurinn á heimildum og niðurstöðum úr 

vettvangsrannsóknum. Hinir ná til byggingaraðferðanna sjálfra. Er byggingatækni borin 
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saman á tvenns konar skala, þ.e. annars vegar milli landa en hins vegar einstakra 

bygginga hérlendis. 

Ef litið er á þær upplýsingar sem ritaðar heimildir veita um torf- og grjóthlaðin hús 

virðast þær koma ágætlega heim og saman við niðurstöður úr fornleifarannsóknum. 

Húsin voru flest tvíhlaðin og byggð ýmist úr torfi, grjóti eða hvoru tveggja. Þar sem hluti 

heimildanna er frá 19. og 20. öld virðist byggingarhefðin ekki hafa breyst mikið síðan á 

miðöldum. Rannsóknir á fornleifum hafa þó sýnt fram á nokkur atriði sem engar 

heimildir eru fyrir. Þar ber helst að nefna að hlaðið var þvert á veggi með grjóti nálægt 

hornum í byggingum Skriðuklausturs. Eins er hvergi fjallað um nýtingu náttúrulegs 

landslags við gerð veggja. Í þeim rannsóknum sem notaðar voru til samanburðar við 

Skriðuklaustur var hvergi fjallað um þverhleðslur í veggjum en á fjórum stöðum var 

byggt inn í hæð. Því er ljóst að sú aðferð hafi ekki einskorðast við einn stað.  

Híbýli manna eru hluti af menningu okkar. Þar sem menningin er síbreytileg verða 

þau einnig fyrir breytingum í tímanna rás. Misjafnt er hversu stórvægilegar þessar 

breytingar eru og hversu hratt þær gerast. Kenningar Fahlanders og Bahbah (sjá kafla 1.2) 

gera ráð fyrir að einn mikilvægasti áhrifavaldurinn séu utanaðkomandi áhrif. Sú 

staðreynd að hús sem byggð eru á álíka vegu úr torfi og grjóti finnist víða við Norður-

Atlantshafið bendir til þess að einhver samskipti hafi verið á milli þjóða á þessu svæði. 

Byggingaraðferðir á hverjum stað hafa því orðið til við blöndun og aðlögun á 

utanaðkomandi tækni. Uppruna þeirra er því ekki hægt að ákvarða. Þó að aðferðirnar séu 

álíka er nokkur munur á þeim milli landa þar sem aðstæður og samfélag sem tæknin 

aðlagast á hverjum stað eru misjafnar. Sú staðreynd að hefðin að byggja úr torfi og grjóti 

sé þekkt víðar gerir það þó kleift að notast við gögn erlendis frá við rannsóknir á 

hérlendri byggingartækni. Þannig var flokkun Walkers á veggjum aðlöguð að íslenskum 

aðstæðum. Veitir rannsókn hans einnig ýmsa þekkingu sem hvergi er að finna í íslenskum 

heimildum og setur innlenda bygginartækni í víðara samhengi.  

Byggingaraðferðir hvers lands má nota til samanburðar. Er þá litið á torf- og 

grjóthlaðin hús í hverju landi sem ákveðna formgerð. Ennig er hægt að gera samanburð á 

stærri eða smærri skala. Samanburðareiningarnar, þ.e. formgerðin sem skoðuð er, fer þá 

eftir samanburðarskalanum. Getur hann m.a. átt við einstök hús. Er þá litið á hvert og eitt 

hús sem ákveðna gerð enda eru forsendur fyrir byggingunni, s.s. aðstæður og notkun, 
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mismunandi á hverjum stað fyrir sig. Áðurnefnt samanburðarsafn er dæmi um slíkt og 

kom í ljós að töluverður munur var á byggingaraðferðum umræddra húsa. 

Rannsóknin að ofan er ekki tæmandi en gefur ágæta mynd af byggingarlagi miðalda 

á Íslandi. Samanburðarfræðin býður upp á fjölmarga rannsóknarmöguleika af ýmsum 

stærðargráðum þó að aðferðinni séu nokkur takmörk sett. Uppgraftaraðferðin sem notuð 

er á Skriðuklaustri opnar sömu leiðis nýjar leiðir við uppgröft og gæti hleypt lífi í 

rannsóknir á veggjum bæja. Enn hafa veggjahleðslur yngri og eldri húsa ekki verið 

kannaðar og væri áhugavert að láta hana ná yfir víðtækara rannsóknarefni. Vitað er að 

álíka byggingatækni var notuð hérlendis frá upphafi byggðar en athyglisvert væri að 

skoða hvort einhver þróun hafi átt sér stað og undir hvaða áhrifum hún hefur verið.  
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