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Ágrip 

 

Í byrjun 20. aldar verða straumhvörf á búsetuþróun Íslendinga og fólk fer að flykkjast 

í þéttbýli. Afleiðing þessa er að eftir standa húsin, býlin, ásamt þeim minjum sem 

tengjast landbúnaði og gömlum búsetjuvenjum. Þessar minjar setja sterkan svip á 

íslenskt landslag og bera vott um hraða samfélags okkar. Fornleifafræðin hefur með 

nýrri undirgrein sinni, samtímafornleifafræði, farið að fást við samtímarannsóknir og 

notar til þess vísindarlegar aðferðir og kenningar til að varpa ljósi á viðfangsefni sitt.  

Með því að skoða hver hraði hrönrnunnar eyðibýla er hægt að reyna að varpa ljósi á 

hvort hann sé tengdur þéttbýli, landgæðum eða staðsetningu.  

 Í þessari ritgerð voru 34 eyðibýli skráð víðs vegar um landið og þar með 

myndaður gagnagrunnur. Með þessum gagnagrunni verður reynt að fá hugmyndir um 

hvaða þættir stuðla að hrörnun eyðibýla með því að gera samanburð á hinum ýmsu 

þáttum í umhverfi þeirra. Einnig verður farið nánar í búsetuþróun Íslendinga, 

húsagerðasögu og vakin athygli á samtímafornleifafræði.  
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1. Inngangur 

Í byrjun 20. aldar verða straumhvörf í búsetuþróun Íslendinga. Fólk fer að flykkjast í 

kaupstaði og þéttbýliskjarnarstækka á kostnað dreifbýlisins. Ein afleiðinga þessarar 

þróunarer myndun eyðibýla. Með brotflutningi íbúa úr dreifbýli standa húsin eftir 

ásamt þeim minjum sem tengjast landbúnaði og gömlum búsetuvenjum. Þessar minjar 

setja sterkan svip á íslenskt landslag og bera vott um hraða þróunarinnar á samfélagi 

okkar á aðeins tæpum 100 árum. 

 Undanfarin misseri hafa miklar umræður skapast um eyðibýli hér á landi. 

Arkitektar, ljósmyndarar og áhugamenn um húsagerðalist hafa velt því fyrir sér hvert 

hlutverk þessara húsa er í samtímanum og allir, hver á sinn hátt, reynt að gefa þeim 

nýtt hlutverk og vekja áhuga fólks á þeim. Eyðibýli geta haft mismunandi þýðingu 

fyrir okkur – menningarsögulegt gildi, táknrænt gildi eða listrænt, svo eitthvað sé upp 

talið. Hinsvegar er það tiltölulega stutt síðan farið var að telja yfirgefnar byggingar og 

mannvirki sem rannsóknarefni sem menningarlegt fyrirbæri (e. cultural 

phenomenon)(González-Ruibal, A., 2005, 130). Eyðibýlarannsóknir tengjast 

fornleifafræðinni í gegnum nýja undirgrein hennar sem kallast samtímafornleifafræði 

(e. archaeology of the contemporary past) og snýst um að skoða samtímann með 

aðferðafræði fornleifafræðinnar(Buchli og Lucas 2001; Holtorf og Piccini 2009; 

Harrison og Schofield 2010). Mikilvægiyfirgefinna húsa eða svokallaðra dauðra húsa 

(e. dead houses) var fyrst undirstrikað af fornleifafræðingum sem hafa í gegnum 

samtímafornleifafræðina vakið athygli á þessum rannsóknarflokki og hvernig þessir 

yfirgefnu hlutir geta sagt sögu (González-Ruibal, A., 2005, 130). Í þessari ritgerð 

verður farið nánar út í samtímafornleifafræðina, uppruna hennar og þróun. Einnig 

verður fjallað um húsagerðasögu Íslendinga og þróun hennar, búsetuþróun Íslendinga 

eftir landshlutum, og hvernig hún hefur haft áhrif á myndun eyðibýla. Teljast eyðibýli 

til menningararfs? Hvað getur hraði hrörnunar eyðibýla sagt okkur? Þessum 

spurningum verður reynt að svara með samanburðarrannsókn á eyðibýlum sem skráð 

voru víðsvegar um landið.  

1.1 Markmið 

Markmið ritgerðarinnar er að gera samanburð á hraða og ferli hrörnunar 20. aldar 

eyðibýla víðsvegar um landið. Reynt verður að varpa ljósi á af hverju býlin eru í eyði, 
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hvernig nýting eyðibýlanna getur verið í framtíðinni og einnig hvort hrörnunarstaða 

þeirra sé mismunandi eftir landshlutum. Sömuleiðis er markmiðið að vekja athygli á 

samtímafornleifafræði og skoða hvernig hægt að er nýta aðferðir fornleifafræðinnar í 

samtímarannsóknum.  

1.2 Afmörkun og aðferðir 

Eyðibýli eru í þessari ritgerð skilgreind sem býli sem eru í eyði, þ.e.a.s að 

enginn ábúandi er á landinu, en landið getur þó verið nýtt til beitar eða sláttar, eða 

húsin sem geymslur. Rannsóknin sjálf hófst með því að ákveða hve mörg eyðibýli 

skyldu skráð og eftir hvaða staðli. Ákveðið var að skrá 3-5 býli í hverjum landshluta, 

þ.e. a.s. á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, 

Austurlandi, Suðurlandi og Suðvesturlandi. Þar sem engin skrá er til yfir eyðibýli hér 

á landi var notast við ljósmyndavefi- og bækur, en eyðibýli hafa verið vinsælt 

myndefni. Einnig var stuðst við kortabækur en flest eyðibýlin voru skráð sem 

höfundur rakst á, á leið sinni um landið. Ef hægt var, var haft samband við eiganda. 

Þar sem þetta verkefnibyggði á ákveðnum spurningum sem leitað var svara við var 

rannsóknaraðferðin miðuð út frá þeim. Þar af leiðandi ætti ekki að bera þessa 

skráningu saman við hefðbundna fornleifafræðiskráningu sem styðst við mun víðari 

forsendur. Skráning eyðibýlanna fór fram á eftirfarandi hátt: Þegar komið var að býli 

var tekin mynd af íbúðarhúsinu, útihúsum ef þau voru til staðar auk heimreiðar. GPS 

hnit voru alltaf tekin alltaf frá inngangi húsa með Garmin-mæli. Gengið var í kringum 

húsið og fyrirfram ákveðnar upplýsingar skráðar niður (staða glugga,þaks, og hurða, 

útveggja og innbús). Ef húsið var opið var farið inn. Eyðibýlin eru í þessari ritgerð 

tilgreind með nafni, landsnúmeri, hreppi, sýslu og GPS-hnitum.  

 Til að sýna fram á stöðu hrörnunar húsa var búið til kerfi sem gefur okkur 

Hrörnunarstig hvers eyðibýlis. Hrörnunarstigið byggist á því að meta ákveðna þætti í 

hverju húsi fyrir sig og ákveða með því hver staða hrörnunar er. Hrörnunarstigineru 

fimm talsins. Fyrsta stig stendur fyrir minnstu hrörnun og svo hækka stigin eftir því 

sem hrörnun er meiri alveg upp í fimmta stig. Ákvörðun hvers stigs var fengin út frá 

þeim einkunnum sem fengust með því að taka út ákveðna fasta liði, útveggi, 

þak,innveggi og hæðaskil, glugga og hurðir, veðurkápu og ágang náttúru. Þessi þættir 

voru metnir sem mikilvægir til að gera skil á hrörnun húsanna. Hver liður fékk svo 

einkunn sem var unnin úr fyrirfram skilgreindum þáttum sem hann varð að uppfylla. 
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Út frá þeirri einkunn fékkst svo hrörnunarstigið. Einkunn á bilinu 0-2 gefur 

hrörnunarstig 5, einkunn á bilinu 2-4 gefur hrörnunarstig 4 og svona framvegis. 

 

Þak     Útveggir     

0 – Ekkert eftir  0 – Hrunið     

2 – Burðargrind stendur  5 – Nothæfir veggir   

4 – Borðaklæðning til 

staðar  10 - Heilir veggir   

6 – Þakklæðning heilleg      

8 - Lokað þak      

10 - Heilt      

        

Gler í gluggum og 

hurðir 
 Innveggir og hæðarskil   

0 – Ekkert eftir  0 – Engir innvegir né hæðarskil 

2 – Ummerki um glugga  2 – Veggja eða gólfgrind sýnileg 

4 – Póstar og/eða karmar  4 – Hluti af klæðningu sýnileg 

6 – Gler og/eða hurð  6 – Nokkuð heilleg klæðning og gólf 

8 – Listar og/eða læsingar  8 – Málning á veggjum og gólfefni 

10 – Alveg þéttir gluggar  10 – Allt heillegt 

        

Veðurkápa       

Einkunnagjöf er gefin út frá sjónlegu mati á skalanum 1-10. 1 stendur fyrir 

engin nothæf veðurkápa og 10 stendur fyrir veðurkápa í góðu standi. 

        

Ágangur náttúru      

Einkunnargjöf er gefin út frá sjónlegu mati á skalanum 1-10. 1 stendur 

fyrir mikinn ágang og 10 fyrir engan ágang. 

Mynd 1. Hér sjást að hvaða grunnþáttum var leitað eftir við skráningu eyðibýlanna og hverju 

einkunnargjöf þeirra byggist upp á. 

 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Útveggir 2   

    Þak 5   

Landbrot 

Gluggar og hurðar 3 

4 
Innveggir og 

hæðarskil 
5 

Veðurkápa 2 

    Ágangur náttúru 5   

          

    Hrörnunareinkunn 3.7   

Mynd 2. Hérna má sjá dæmi um hvernig einkunnargjöf fyrir hvern þátt gefur eyðibýlinu Landbroti 

hrörnunareinkunn og út frá henni hrörnunarstig sitt. 
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2. Eyðibýli og fornleifafræðin 

„Af hverju hefur fornleifafræðin áhuga á því?“ var algeng spurning við rannsókn 

eyðibýla fyrir þessa ritgerð. Sumum fannst ritgerðarefni skrítið og sumum fannst þetta 

jafnvel ekki viðeigandi viðfangsefni fyrir fornleifafræðinema.Þetta er víst ekki 

óalgeng gagnrýni. Það er algengt að fornleifafræðingum sem fást við 

samtímarannsóknir, finnist þeir þurfa sífellt að verja þann áhuga og þetta 

rannsóknarsvið þar sem það er ekki innan þess ramma sem fólk er vant að 

fornleifafræðin sé að fást við. Samt sem áður er ekki hægt að benda á neina útgefna 

gagnrýni sem segir að samtímafornleifafræði eigi ekki rétt á sér (Harrison, R., 2011, 

144). Þrátt fyrir ákveðinn óróa innan undirgreinarinnar sjálfrar og innan 

fornleifafræðinnar sem heildar, er það hægt og rólega að síast inn að fornleifafræðin 

getur lagt sitt af mörkum í samtímarannsóknum (Harrison, R., 2011, 148). 

 Meginástæða áðurnefndar utanaðkomandi gagnrýnibyggist eflaust á þeim 

viðhorfumtil fornleifafræðinnar sem oft á tíðum erubundin af gömlum hugmyndum, 

hugmyndum um að fornleifafræðin fáist aðeins við fortíðina og að tengingin á milli 

hennar og samtímans eigi því ekki rétt á sér. Skýringuna á þessu viðhorfi er að 

meginhluta að finna í því hvernig fornleifafræðin hefur kynnt sig og sínar rannsóknir 

fyrir almenningi. Einnig getur hluti af skýringunni tengst því að með rannsóknum 

fornleifafræðinnar eru opnaðar ákveðnar dyr, sem sumir vilja jafnvel hafa lokaðar. 

Fornleifafræðin notar vísindalegar aðferðir og kenningar til að varpa ljósi á 

viðfangsefni sitt, og staðan er sú að eyðibýli eða yfirgefin híbýli eru yfirleitt aldrei 

merkingarlaus. Þau standa kannski tóm, en þau eru oft í eigu afkomenda eða 

fjölskyldu fyrrverandi ábúenda. Húsin eru þannig tengd fólkinu, og þar af leiðandi full 

af persónulegum minningum (González-Ruibal, A., 2005, 143). Þetta getur líka 

útskýrt hvers vegna sumir eiga erfiðara með að selja yfirgefnu húsin sín, og þá vegna 

ýmsa tengsla við hlutina sem fólk bjó jafnvel til eða byggði sjálft upp. Eigendurnir 

vilja frekar sjá húsin hrörna niður heldur en að einhver annar eignist þau og fái þar af 

leiðandi að raska minningum þeirra (González-Ruibal, A., 2005, 143).  

 Efnismenning og þá hús sérstaklega eru reglulega notuð í rannsóknum til að 

mynda kenningar um sögu og samsemd (e. identity), og einnig til að endurgera 

ævisögu viðkomandi efnis. En hús sem eru yfirgefin, og jafnvel rústir, eru einnig 

mikilvægur þáttur í að skapa samsemd. Í stað búsetustaðar sem er fullur af 

uppsöfnuðum endurminningum, verða rústir að tvíræðnum stað þar sem óþægileg 



 9 

fortíð er dregin fram (González-Ruibal, A., 2005, 130). Síðustu ár hafa rannsóknir á 

samtímaminjum farið vaxandi, og í kjölfar þessa hefur myndast ný grein innan 

fornleifafræðinnar sem kallast samtímafornleifafræði (e. archaeology of the 

contemporary past). 

2.1 Samtímafornleifafræði 

Fornleifafræðin er gagnlegt tæki til að varpa ljósi á og skilja öll tímabil 

mannkynssögunar óháð aldri þeirra. Fornleifafræðin er ekki eingöngu vísindi til að 

skilja fortíðina, heldur er hún vísindi til að skilja efnismenningu okkar. Greinin hefur 

byggst upp á því að afhjúpa minjar, byggingar og gripi, sem hafa verið falin og það er 

einmitt þetta sem vekur áhuga fólks á faginu. Spurningar um vægi þessara rannsókna 

á eldri minjum eru fáar en þegar kemur að nýlegri minjum og samtíð okkar breytist 

viðhorfið og rannsókn er talin gagnlaus (Lucas, G., 2011, 142).  

 Samtímafornleifafræðinn myndast út frá fyrstu þjóðháttarfræði rannsóknum 

sem gerða voru í Bandaríkjunum á 8. og 9. áratugnum en þær eru hægt að tengja 

sterkt við Nýju fornleifafræðina (New archaeology) sem kom frá á 7. áratugnum. Í 

kjölfar þessara rannsókna snéru fornleifafræðingar sér að efnismenningu samtímans á 

9. áratugnum til að prófa nýjar hugmyndir um sambandið og á milli fólksins og 

efnismenningunnar sem kom upprunalega fram frá Síðferlishyggjunni (e. post-

processualism), sem andsvar við kenningum Nýju fornleifafræðinnar. Á sama tíma 

vakti ný kenning innan mannfræðinnar áhuga fornleifafræðinga en hún snéri að 

efnismenningu samtímans (e. contemporary material culture). Þessar hugmyndir 

leiddu að lokum til myndun nýrrar undirgreinar innan fornleifafræðinnar sem er 

kölluð samtímafornleifafræði og aðaláherslan felst í því að skoða tilveru samtímans 

(Harrison, R. og Schofield, J., 2010, 30).  

 En hvers vegna er áhugi fyrir samtímafornleifafræði og hvers vegna á hún rétt 

á sér innan fornleifafræðinnar? Ein af ástæðunum fyrir því að samtímafornleifafræði á 

rétt á sér og er jafnvel nauðsynleg í samfélagsrannsóknum er hraði og breytingar 

nútímasamfélagsins. Á 20. öldinni einni hefur hraði í tækniþróun og miklar 

samfélagsbreytingar orðið til þess að nýliðin tíð (e. recent past) hefur hörfað mun 

hraðar og er þar af leiðandi orðið óskýr. Í kjölfarið fjarlægist einstaklingurinn okkur 

meira. Þetta getur orskaða að nýliðin tíð á það til að blasa ekki við og jafnvel 

gleymast. Fornleifafræðin hefur þá tækni sem þarf til að varpa ljósi á þennan tíma svo 

hann gleymist ekki (Harrison, R. og Schofield, J., 2010, 7). Einnig telur The European 
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Convention for the Protection of the Archaeological heritage (Malta convention) 

samtímaminjar sem hluta af fornleifafræðilegri arfleifð (e. archaeological heritage). 

Þar kemur fram að allar leifar, hvort sem þær eru grafnar eða duldar, er hægt að líta á 

sem fornleifafræðilega arfleifð, svo lengi sem þær veiti upplýsingar um sögu 

mannkyns og tengsl þess við náttúruna (Buchli, V og Lucas, G., 2011, 176).  

 Frá sjónarhorni samtímafornleifafræðinnar snýr greinin sér að því að vinna 

með efnismenningu samfélaga nútímans og er sem slík að fást við vandamál sem eru 

ólík þeim viðfangsefnum og vandamálum sem koma upp við rannsóknir á þeim 

efnismenningum frá fyrri tímum sem fornleifafræðin fæst venjulega við (Campbell, F. 

og Ulin, J., 2004, 14). Fornleifafræðin gegnir mikilvægu hlutverki til að skilja 

umhverfi okkar. Hún er ekki aðeins gagnleg heldur nauðsynleg til að varpa ljósi á 

tímabil mannkynssögunar óháð aldurstímabils þeirra. Fornleifafræðin mun alltaf geta 

gefið nýjar upplýsingar sem ekki er að finna í ritheimildum, sama hversu margar þær 

eru. Hún er ekki eingöngu rannsóknarsvið fortíðar, heldur einnig rannsóknarsvið 

efnismenningar (Lucas, G, 2011, 142). Ian Hodder vildi rekja komu 

fornleifafræðinnar inn í samtímann vegna þess að það væri viðurkennt að 

fornleifafræðin byggi yfir ákveðinni sýn á hlutina og gæti því dregið fram aðrar sögur 

um samtímann og okkur sjálf en önnur fög (Þóra Pétursdóttir, 2011). Og hana er 

augljóslega hægt að sjá þegar við notum aðferðir fornleifafræðinnar á samtímann. Þær 

aðferðir fjarlægja okkur frá þeim persónulegu tengingum sem við gætum hafa bundist 

við ákveðinn hlut eða við þann efnisheim sem skoðaður er. Einnig gerir það þessa 

hluti meira aðlaðandi vegna þessarar fjarlægðar og auðveldar því fornleifafræðingum 

að vinna með gripinn og þau vandamál eða tilfiningar sem hann gæti vakið upp hjá 

okkur (Buchli, V. og Lucas, G., 2001, 9). 

 Það sem er einnig einstakt við fornleifafræðina í ljósi þess að skoða fjarhuga 

nútíð (e. absent present) er ekki bara áherslan sem er lögð á efnismenninguna, heldur 

líka sú að hún einbeitir sér ekki að stílbrigðum, listformi eða byggingarsögu. Hún 

reynir að einbeita sér að því að gera það sem er fjarverandi sýnilegt með aðferðum 

fornleifafræðinnar og kemur þannig fram með hugmyndir eða hugleiðingar sem hafa 

ekki komið fram áður (Buchli, V. og Lucas, G., 2001, 16). Notkun 

samtímafornleifafræðarinnar er hinsvegar takmörkuð, gagnrýnin, óvanaleg og er 

sífellt að taka breytingum. Hún fæst við breytileg fyrirbæri eins og samsemd (e. 

identity), stöðu, minningu og tíma. Í kjölfarið verður samtímafornleifafræðin pólitísk 
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og áhættusöm. Eins og Campbell og Ulin (2004) segja í ritgerð sinni Boundary 

archaeology að:  

Archaeology as a contemporary practice meets with the dilemmas of 

cultural idenity, with issues of relevance, and this in turn questions 

the direction of the documentation practices and presentation 

techniques (Campbell, F. og Ulin, J., 2004, 21).  

 

Það leiðir til þess að við þurfum að leita að nýjum leiðum til að kortleggja 

fornleifafræðina, þar sem kenningar og aðferðir eru ríkjandi frekar en formgerðin 

(Campbell, F., og Ulin, J., 2004, 21).  

 Þessi áhugi fornleifafræðinga á samtímanum er ekki nýr af nálinni. Augustus 

Pitt-Rivers gerði til að mynda samanburðarrannsókn á samtíma riflum meðan hann 

þjónaði semliðsforingiá sínum tíma (Harrison, R., 2011, 145). Aðrar nýlegri 

rannsóknir svo dæmi séu tekin eru ruslaverkefni Rathje (2001) og bjórdósarannsókn 

Michael Shanks og Christopher Tilley (1992). Hér á Íslandi eru samtímarannsóknir 

frekar nýjar af nálinnien rannsóknin í Kúvíkum í Strandasýslu er sú fyrsta sinnar 

tegundar hér á landi sem fæst gagngert við samtímaminjar (Lucas, G., 2011, 143).  

 Með tilkomu samtímafornleifafræði verður breyting á skilgreiningu 

fornleifafræðinnar og viðfangsefna hennar. Hún fæst ekki lengur við ákveðinn 

tímaramma eða tímabil, heldur leggur hún í dag megináherslu á eðli 

fornleifafræðilegra rannsóknar með sýn fornleifafræðinnar á hlutina og mikilvægi 

þeirra í sögunni. Þetta hefur að vissu leyti stuðlað að viðurkenningu á fornleifræðinni 

og getu hennar til efnismenningarrannsókna til að nálgast hið óskráða hvort sem það 

er í fortíðinni eða nútíðinni (Þóra Pétursdóttir, 2011). 

2.2 Hvað geta rannsóknir á eyðibýlum gefið okkur 

Eyðibýli og önnur yfirgefin rými búa yfir krafti til þess að vekja upp 

vangaveltur, spurningar og jafnvel minningar í hugum þeirra sem þau 

heimsækja. Spurningar varðandi þau líf sem þar hafa dvalist, glaðst og 

syrgt; öll þau tíðindi, þau leyndarmál eða skvaldur sem veggirnir hafa 

lifað; það umstang sem e. t. v. varð þegar húsið var yfirgefið, og þá 

eftirsjá sem íbúar þess glímdu e. t. v. við; en líka það líf sem húsið 

hefur átt síðan, sem eyðibýli (Þóra Pétursdóttir, 2011).  

 

Þóra Pétursdóttir orðar vel þær spurningar og hugsanir sem eyðibýli kunna að vekja 

upp. Í hundruð ára hafa byggingar og notkun húsa ýtt undir, styrkt og breytt gildum 

samfélagsins. Hús hafa bæði verið notuð í jákvæðum skilningi til að gefa til kynna 

hver staða eigandans er í samfélaginu en upp úr 1970 hafa yfirgefin hús verið notuð í 
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svipuðum en þveröfugum skilningi. Þau eru notuð til að varpa ljósi á hvað eigandi var 

ekki í stað þess að finna hvað hann var (González-Ruibal, A., 2005, 148). Hús sem 

eru að hrörna niður eru því ekki minnismerki, heldur frekari andminnismerki, þ.e.a.s. 

að samfélagshlutverk þeirra er ekki að muna, heldur að gleyma þrátt fyrir það að þau 

geti sagt sögu (González-Ruibal, A., 2005, 144). Með þessu er húsið búið að fá á sig 

neikvætt viðhorf. Hér á Íslandi er hægt að sjá dæmi um þessi viðhorf. Nokkrir 

fyrrverandi ábúendur sem rætt var við í kjölfar skráningarinnar hugsuðu ekki hlýlega 

til gömlu húsanna sem þau bjuggu í hér áður. Rannsóknir á eyðibýlum geta gefið 

okkur innsýn inn í það hvernig líf fólks var á þeim tíma meðan búið var á býlinu 

þegar það er enginn eftir til að setja söguna nema húsin tóm. Og með því getum við 

fengið ný sjónarhorn á það hvernig ástand samfélagsins var, hvernig þróunin flytur 

fólk úr sveitarlífinu yfir í borgarlífið, og hvaða þættir eru þarna að verki. Með 

aðferðum fornleifafræðinnar getum við sem fornleifafræðingar tekið okkur sjálf út úr 

jöfnunniog reynt að skilja hvernig samfélag okkar var áður þrátt fyrir að það geti 

varðað okkur sjálf.   

 Eyðibýli 20. aldar teljast ekki sem fornminjar. Samkvæmt núgildandi 

Þjóðminjalögum frá 2001 eru allar minjar 100 ára og eldri taldar sem fornleifar og 

heimilt er að friðlýsa yngri minjar. Dæmi um hvað telst til fornleifa má sjá í 9. gr 

laganna. Þar á meðal er búsetulandslag, byggðarleifar, bæjarstæði, bæjarleifar auk 

húsaleifa hvers kyns (Þjóðminjalög 107/2001). Eins og sjá má á lögunum eru eyðibýli 

verðandi fornminjar og eru þar af leiðandi mikilvægt viðfangsefni til að skoða og 

skilja samfélag okkar og samfélagsþróun en það gerir þau að góðu dæmi til að sýna 

samtímafornleifafræði í verki og umfjöllun.  
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3 Eyðibýli á Íslandi 

Skiptar skoðanir eru um það hvort eyðibýli eigi rétt á sér í náttúru Íslands. Sumum 

finnst þau vera lýti og jafnvel slysagildra og vilja láta fjarlægja þau. Aðrir halda því 

fram að eyðibýli séu hluti af sögu þjóðar þar sem þau geta falið í sér menningarlegt 

gildi. Rannsóknir á 20. aldar eyðibýlum hafa hingað til ekki verið gerðar hér á landi 

en áhuginn virðist loks vera að kvikna. Ljósmyndarar hafa sýnt þessum yfirgefnu 

húsum mikinn áhuga í gegnum árin og í sumar fór svo af stað verkefnið Eyðibýli á 

Íslandi, þar sem eyðibýli á Suðurlandi voru skráð en verkefnið var styrkt meðal 

annars af Húsafriðunarnefnd og Nýsköpunarsjóði námsmanna (Arnþór Tryggvason 

o.fl., 2011, 10). 

En hverjar eru helstu ástæðurnar bak við það að svo mörg eyðibýli finnast í 

sveitum landsins? Áratugurinn 1870-1880 markaði tímamót í byggðarþróun Íslands 

þar sem dreifing byggðar á landinu náði hámarki. Níundi áratugur 19. aldar var tími 

félagslegra umbrota, sjálfþurftarbúskapurinn var að breytast í markaðsbúskap, 

fiskveiðiflotinn efldist og þjónustugreinar voru að koma fram samhliða myndun 

smárra útgerðabæja fyrir utan Reykjavík (Schuler, M., 1994, viii). Á 20. öldinni urðu 

svo ákveðin skil sem leiddu til þessa að fólk utan að landi flutti „á mölina“ eins það er 

gjarnan kallað. Árið 1901 var fjöldi íbúa í þéttbýli 17732 (26% landsmanna) á móti 

60738 (77,4% landsmanna) sem bjuggu í dreifbýli. Árið 2009 bjuggu hinsvegar 

298528 (93,5% landsmanna) í þéttbýli og aðeins 20840 (6,5% landsmanna) í 

dreifbýli(Bændasamtök Íslands, 2010, 1). Þetta er gríðarlega breyting á aðeins tæpri 

öld og sýnir fram á að þéttbýlismyndun hefur verið geysilega ör á 20. öldinni einni og 

sér. Þessi þróun ásamt fleiri þáttum leiddi af sér að býli í sveitum landsins lögðust í 

eyði. Til að komast nær skilningi okkar á eyðibýlum er þessi byggðarþróun landsins 

skoðuð nánar og afleiðingar hennar. Einnig er nauðsynlegt að skilja byggingarsögu 

landsins og þau byggingarefni sem voru nýtt til að byggja húsin. Ennfremur er 

bárujárninu veitt sérstök athygli en bárujárnið hefur náð nokkurri sérstöðu í íslenskri 

byggingarsögu og er orðið eitt af einkennum þorpa og bæja.  

3.1 Fyrri rannsóknir 

Þó að rannsóknir á 20. aldar eyðibýlum hafi ekki verið gerðar hér á landi verður það 

sama ekki sagt um eldri eyðibýli allt frá landnámi. Þróun byggðar og eyðing 

afdalabyggðar hefur vakið athygli fræðimann allt frá því á 18. öld.Jarðaskoðanir voru 
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meðal annarsgerðar á vegum Det kongelige danske Videnskabernes Selskab í 

Danmörku og framkvæmdar af þeim Eggert Ólafssyni og Bjarna Pálssyni á árunum 

1752-1757. Þeir skráðu meðal annars yfirgefna staði og héldu því fram að ástæðan 

fyrir brotthvarfinu værusóttfaraldrar, afskiptaleysi ríkis og landeigenda og flutningur 

úr sveitum landsinsaðsjávarsíðunni (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1992, 18).  

 Kenningar um ástæður brotthvarfs býla voru í byrjun misjafnar.Ástæðurnar 

voru taldar veðurfarslegar, eða vegna náttúrulegra hamfara eða sóttfaraldra. Þetta 

þróaðist svo út í kenningar um jarðvegsrof eða of mikla beit(Guðrún 

Sveinbjarnardóttir, 1992, 20). Daniel Bruun var fyrstur til fara með markvissum hætti 

í skipulagðar ferðir um landið árið 1896 til að skoða yfirgefin bæjarstæði og gaf svo 

út nokkur rit tengd rannsóknum sínum (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1992, 19). Ýmsir 

sagnfræðingar hafa einnig gert rannsóknir á búsetuformi hér á landi í seinni tíð og má 

þar til dæmis nefna Þormóð Sveinsson sem skoðaði nokkrar sýslur í Skagafirðinum og 

Eirík Þormóðsson sem skoðaði býli í Þistilfirði. Árin 1966-1978 fór svo fram 

skandinavísk rannsókn á eyðibýlum og þorpum frátímabilinu 1300-1600. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að rannsaka svokallaða Evrópu-krísu á síðmiðöldum (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir, 1992, 21). Einnig er ritgerð Guðrúnar Sveinbjarnardóttur (1992) 

og rannsókn hennar á ástæðum og dreifingu eyðibýla stór áfangi, ásamt rannsóknum 

Sveinbjarnar Rafnssonar í Brúardal og Hrafnkelsdal þar sem hann styðst við 

sagnfræðilegar, fornleifafræðilegar og náttúruvísindalegar aðferðir (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir, 1991, 133). 

3.2 Byggingarsögulegt yfirlit 

Þróun í íslenskri húsagerð er samofin þeirri byggðaþróun sem verður í upphafi 20. 

aldarinnar en þá breytist íslenskt sveitasamfélag í vaxandi þéttbýlissamfélag(Hörður 

Ágústsson, 1998, 319). Íslensk byggingarlist er að mörgu leytisérstök. Hún er samofin 

baráttu þjóðarinnar við náttúruöflin, aðlögun að erfiðum aðstæðum og skorti á 

byggingarefnum lengi vel. Um miðja 18. öld fer að gæta hér erlendra áhrifa með 

tilkomu timburhúsa og steinhúsa og með tímanum hefur verið reynt að aðlaga þær 

nýjungar sem þeim fylgdu að íslenskum aðstæðum(Guðmundur L. Hafsteinsson, e.d, 

88). Frá landnámi og fram á 20. öldina voru torfhús meginhluti húsagerðar á Íslandi. 

Landnámsmennirnir fluttu með sér þá byggingargerð, skálann svokallaða, sem var 

algeng byggingargerð í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og skosku eyjunum um það leyti 

sem landnám Íslands á að hafafarið fram. Byggingarefni húsanna réðist svo af því 



 15 

hvað var í boði á hverjum stað fyrir sig.Sömuleiðis má ætla um að allt frá upphafi 

byggðar hér á landi hafiverið munur á byggingarlagi torfhúsa eftir aðstæðum á hverju 

stað fyrir sig líkt og búskaparháttum, veðurfari og þjóðfélagsaðstæðum (Guðmundur 

L. Hafsteinsson, e.d., 90). Með tímanum þróast svo mismunandi húsagerðir úr 

mismunandi efnum. Húsagerð Íslendinga er gróflega hægt að skipta niður í fjórar 

mismunandi gerðir; torfhús, timburhús, steinhús og steinsteypuhús. Hvert 

byggingarlag á sína undirflokka en hér verður ekki farið nákvæmlega í þá. Vinsældir 

hverrar tegundar fyrir sig má sjá á Mynd 3 sem sýnir hvernig byggingarefni 

íbúðarhúsa breyttist á árunum 1910-1960. Þar sést hvernig vinsældir steinsteypu- og 

steinhúsaaukast á kostnað torfhúsanna sem nánast hverfa úr notkun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af torfhúsunum fer oft tvennum sögum. Oftast er þeim hallmælt en við þann húsakost 

bjuggu Íslendingar í þúsund ár (Hörður Ágústsson, 1998, 405). Torfhúsin eru flest í 

raun timburhús að innan en með torfveggjum að utan sem vernda húsið. Torfveggirnir 

eru ýmist hlaðnir úr torfi eða grjóti og moldin var nýtt sem uppfyllingar- og 

einangrunarefni fyrir báðar hleðslugerðirnar. Veggirnir voru tvíbyrtir og á milli þeirra 

var sett binditorfur, afskorningar og mold. Sum torfhús voru með timburgólfi en 

annars var notuð þétttroðin mold, eða hellur (Hörður Ágústsson, 1998, 56). 

 Timburhúsamenning landsins er samofin þéttbýlismyndun hérlendis (Hörður 

Ágústsson, 1998, 101). Þróun timburhúsa gerist á löngum tíma og eru stílbreytingar 

timburhúsagerðar undir erlendum áhrifum. Íslendingar höfðu lengi vel ekki efni á að 

Mynd 3. Sýnir þróun á milli áratuga í byggingarefni íbúðarhúsa á landinu 

yfir árin 1910-1960. 
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flytja inn erlent efni en þrátt fyrir það gáfust þeir ekki upp. Það var ekki fyrr en um 

1880 þegar sauðasalan svonefnda hófst til Englands sem breyting varð á þessu. Þá fór 

að berast til landsins ný byggingarefni og þar á meðal bárujárnið. Það gerði það að 

verkum að íslenskir forsmiðir gátu byggt tískutimburhús síns tíma en klætt þau 

bárujárni sem verndaði þau gegn íslenskri náttúru (Hörður Ágústsson, 1998, 112). 

Verkkunnátta við timbursmíði viðhélst vegna stöðugs viðhalds og endurbygginga sem 

torfhúsin kröfðust, en eins og áður kom fram eru torfhús timburhús að innan, 

einangruð með torfi. Þegar timburhús verslunarstaðanna tóku síðan að rísa á 18. og 

19. öld hafði grindarsmíð húsanna, svokallað bindingsverk, áhrif á grindarsmíði 

torfhúsanna en þil burstabæjanna má til dæmis rekja til timburhúsanna (Guðmundur 

L. Hafsteinsson, e.d, 100). En það var einn stór galli á timburhúsum og það var 

eldhættan. Byggingarreglugerð frá 1903 segir að steinsteypuhús séu jafngóð og 

steinhús en eftir brunann í Reykjavík árið 1915 voru timburhús ekki lengur talin 

nægilega örugg (Guðmundur L. Hafsteinsson, e.d, 115). 

 Upp úr miðri 18. öld fóru dönsk stjórnvöld að efla iðnað hér á landi og styrktu 

meðal annars hlutafélagið Innréttingar sem Skúli Magnússon stofnaði 1751. Skúli var 

einnig aðalhvatamaður þess að byggður yrði bústaður fyrir hann í Viðey og þá úr 

íslensku grjóti. Dönsk stjórnvöld voru fylgjandi því að byggja hús úr varanlegum 

efnum ef það gæti kennt Íslendingum að byggja betri hús en torfhús (Guðmundur L. 

Hafsteinsson, e.d, 95). Grjótið var í raun eini efniviðurinn sem hægt var að finna hér á 

landi, hitt þurfti að flytja inn. En þrátt fyrir að nóg hafi verið til af grjóti var ekkert 

kalk til að múra með en þurrmúrun barst aldrei til Norðurlanda og þar af leiðandi ekki 

til Íslands (Finsen H. og Hiort, F., 1978, 8). Hérlendis er hægt að skipta 

steinhúsahefðinni í tvo aðalflokka. Annars vegar voru hús teiknuð af dönskum 

arkitektum og voru þau þá undir gerðþróun innan danskrar liststefnu. Hinn flokkurinn 

er sá sem Íslendingar höfðu frumkvæðið að. Þau hús voru frumstæð, og var hönnun 

þeirra stjórnað af íslenskum forsmiðum sem tóku mið af gerð og hönnun timburhúsa 

og yfirfærðu þau gildi yfir á steinhúsin (Hörður Ágústsson, 1998, 271). Útveggir 

steinhúsa eru hlaðnir úr grjóti og er hleðsla þeirra mjög áþekk hleðslum torfhúsanna. 

Munurinn er sá að í stað torfs og moldar var notað kalklím og kalkborinn mulningur 

(Hörður Ágústsson, 1998, 318). Veggirnir voru svo oft slétthúðaðir að utan með 

sementi (Hörður Ágústsson, 1998, 325).  
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3.3 Nýjungar í byggingarþróun 

Það eruu tvö byggingarefni sem eru sérstaklega áberandi við 20. aldar eyðibýli og það 

er steinsteypan og bárujárnið. Með tilkomu steinsteypunnar verður breyting á íslenskri 

húsagerð. Í fyrsta sinn var komin aðferð til að reisa varanlegar byggingar úr 

innlendum efnum sem var bæði auðveld og einnig hagkvæm. Ef undanskilin eru 

steinhleðslu- og múrsteinhús frá 18. og 19 öldinni voru allar byggingar byggðar úr 

forgengilegum byggingarefnum (Pétur H. Ármannsson, 1996, 40). Steinsteyputæknin 

kemur fram eftir 1910 eftir nokkrar tilraunir þar sem mestur hluti veggja var úr 

blönduðu sementi, vatni og fyllingarefna. Eftir 1910 eykst innflutningar á sementi og 

með aukinni menntuð í múrverki og notkun móta við steypuvinnu og árið 1914 kemur 

svo fyrsta steypuhrærivélin. Steinsteypuhús voru ekki húðuð í byrjun heldur fengu 

veggirnar að halda áferðinni sem þeir fengu þegar steypan harnaði. Þetta má sjá á 

veggjum nokkra eyðibýla þar sem þau virðast vera hlaðinn eða steypt timburhús en 

það eru förin eftir viðarmótin sem steypunni er hellt í. Til dæmis má nefna eyðibýlið 

Stóra-Hvalsá (sjá bls. 59). Múrhúðun er þegar slétt lag af þunnri blöndu af sementi og 

sandi var sett á húsin kom fram á þriðja áratug 20. aldarinnar og því fylgdi að húsin 

urðu grá og í kjölfarið koma fram hugmyndir um aðrar áferðir eins og hraunaða áferð, 

litarefni eða steiningu (Ari Trausti Guðmundsson og Flosi Ólafsson, 2003, 12). Gallar 

og skemmdir eru kunnuleg vandamál steinsteypunnar hér á Íslandi. Raka- og 

frostskemmdir eru algengar og á tímabili urðu skemmdir vegna alkalívirkni í 

steypunni (Ari Trausti Guðmundsson og Flosi Ólafsson, 2003, 13). Á fyrstu árum 

steinsteypuhúsanna voru hús byggð bæði úr steinsteypusteinum og af veggjum sem 

voru steyptir í mót. Byggingarreglulgerð frá 1903 segir að steinsteypuhús séu jafngóð 

og steinhús. Steinsteypan var í byrjun notuð á sama hátt, þ.e.a.s. húsin voru byggð á 

sama hátt og timbur- og steinhús. Það breyttist ekki fyrr en áhrif fúnksjónalismans 

fóru að berast til landsins upp úr 1930 en þá fór útlit húsa, gluggasetningar og gerð 

þeirra að breytast (Guðmundur L. Hafsteinsson, e.d, 115). Dæmi um þetta er hægt að 

sjá byggingu Arngerðareyris við Ísafjarðardjúp (sjá bls. 58). 

 Annar áberandi og mikilvægur þáttur í byggingarsögu 20. aldar er koma 

bárujárnsins. Bárujárnið er mikilvægur þáttur í byggingarsögu Íslendinga og 

bæjarmenningarþróun þeirra. Bárujárnið vekur einnig mikla athygli ferðamanna sem 

er skiljanlegt þar sem járnið er gríðarlega vinsælt og er ólíklegt að finna fleiri 

bárujárnsklædd hús en hér á Íslandi (Grétar Markússon,1995, 5).  
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 Bárujárnið kemur frá Englandi og tók að berast til Íslands seint á sjöunda 

áratug 19. aldar (Grétar Markússon, 1998, 5). Það var mun ódýrara en timbur og varð 

því vinsæll valkostur sem klæðningarefni á þök, en þakleki var algengt vandamál fyrir 

komu bárujárnsins, og svo síðar sem klæðningarefni á veggi (Guðmundur L. 

Hafsteinsson, e.d, 111). Kostir bárujárnsins liggja í bárulögun járnsins, en hún gefur 

plötunni aukinn styrk og hjálpar henni að viðhalda lögun sinni. Hliðarskörun járnsins 

verður minna áberandi en á sléttum plötum og þegar járnið er neglt í hábáru valda 

naglagötin síður leka en sléttar plötur. Einnig valda bárurnar því að loft getur leikið á 

bak við járnið og kemur þannig í veg fyrir raka- eða fúaskemmdir (Grétar Markússon, 

1995, 20). Þriðji kosturinn er galvanseringin en hún eykur endingu járnsins (Grétar 

Markússon, 1995, 39). Bárujárnið er vatnsþétt og vindþétt og samskeyti þess eru fá og 

auðvelt er að leggja það svo þök verði þétt. Hægt var að leggja það yfir gömul þök, 

járnið var auðvelt í viðhaldi og það þurfti ekki að vera undir sífelldu eftirliti eins og 

önnur þakefni. Ef bárujárnið var sett á húsveggi hlífði það húsinu fyrir slagviðri og 

var notagildi jafn gott þar og á húsþökum (Grétar Markússon, 1995, 19). Bárujárnið 

endist ekki að eilífu en oftast er það tæring eða ryð sem takmarkar endingu þess. 

Stundum er hægt að kenna óheppilegum eða röngum frágangi um, en bárujárn getur 

einnig skemmst vegna hnjasks svo það rifnar eða dældast (Grétar Markússon, 1995, 

5). Bárujárn varð fljótt ríkjandi í klæðningu húsa, bæði fyrir þök og veggi. Jafnvel 

eftir tilkomu steypuhúsanna hélt bárujárn sér sem vinsælt þakefni (Grétar Markússon, 

1995, 19) 

3.4 Hversvegna yfirgefið 

Ástæður fyrir því að heilu bæirnar leggjast í eyði eru nokkrar og oft vafalaust 

samtvinnaðar. Þær helstu má rekja til byggðarþróunar Íslendinga í lok 19. aldar og í 

byrjun þeirra tuttugustu. Byggðarþróunin tekur miklum stakkaskiptum á þessu 

tímabili og fjöldi fólks flytur til höfuðborgarinnar og á aðra þéttbýlisstaði.  

 Árið 1880 bjuggu meira en 90% Íslendinga í dreifbýli og þrír fjórðu hlutar 

þeirra lifðu á landbúnaði. Nú á dögum er það innan við 10% þjóðarinnar búsettur í 

sveitum og hefur framfæri sitt af landbúnaði. Saga síðustu ára er því mótunarsaga 

fyrir íslenskt þéttbýlissamfélag og borgaralega atvinnuhætti (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1993, 107). Ísland fór í gegnum mestu þéttbýlismyndun sína á 20. 

öldinni. Hægt er að líta á upphaf hennar upp úr 1880 þegar þéttbýlisstaðir taka að 

stækka og sérstaklega athygli vekur hve mikið Reykjavík stækka. En með nýrri 
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tækniþróun í fiskiðnaðinum verður sprengja í þéttbýlismyndun árið 1890 (Jón Rúnar 

Sveinsson, 2000, 52). Íslensk þéttbýlis- og byggðarþróun á sér tvö megin einkenni. 

Það fyrra er að þéttbýlisstaðir eru margir en smáir og annað er sú óvenjulegastaðreynd 

hversu stór hluti fólks flytur til Reykjavíkur en það veldur ákveðinni byggðaröskun. 

Um aldamótin 1900 var byggð landsins dreifð og jöfn en upp úr 1910 dregur 

höfuðborgarsvæðið til sín flesta íbúa. Þetta veldur því að íbúum annarra landshluta 

fækkar og verða Austfirðir og Vestfirðir verst úti. Norðurland eystra hefur haldið best 

í íbúa sína í þessum breytingum en ástæðan fyrir því getur verið sú að Akureyri 

tilheyrir þeim landshluta, en bærinn er eini þéttbýlisstaðurinn á landinu sem veitir 

höfuðborgarsvæðinu og þar með Reykjavík einhverja samkeppni (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1993, 108). Upprunalega var þróun þéttbýlis hamlað af gömlum 

lögum gegn vergangi (e. vagrancy) og lausamennsku en þau skylduðu alla 

einstaklinga sem tilheyrðu ekki ákveðnu býli að fara í þjónustu (vist) hjá bónda. Þetta 

kallaðist vistarband (Jón Rúnar Sveinsson, 2000, 36). Þetta vistarband var sett upp til 

að hindra fátæka einstaklinga í að giftast og að eignast börn. En með stækkun bæjanna 

og afléttingu á vistarbandslögunum árið 1894 áttu vinnumenn og vinnukonur 

auðveldara með að losa sig undan bæjaránauðinni og koma sér upp fjölskyldu. Þetta 

er ein af ástæðum fyrir hraða fólksfjölgunar (Jón Rúnar Sveinsson, 2000, 49).  

 Íslenskt samfélag einkenndist af landbúnaði og þá aðallega sauðfjárrækt og 

nautgriparækt og það var talið vera eina lifbrauð landans. Fiskveiðar voru hinsvegar 

alltaf settar í annað sæti. Fiskveiðum var ekki leyft að yfirtaka vinnuaflið frá 

landbúnaðinum og þannig varð aðal fiskveiðitímabilið síðla vetrar eða snemma vors 

næsta árs þegar landbúnaðarvinna var í lágmarki (Jón Rúnar Sveinsson, 2000, 47). 

Íslendingar tóku sér ekki bólfestu við strendur landsins í upphafi heldur hefur 

samfélagið verið lokað af sem dreifbýlt landbúnaðarsamfélag. Aðaláherslan í 

samfélaginu var býlið og þessi hefð virðist hafa verið við lýði frá því á 11. öld og 

fram á þá nítjándu. Býlið var einhverskonar lítill heimur ábúenda þess. Og þar sem 

dreifbýlið er svo mikið á Íslandi, þurftu allar reglur og öll skipulagning og vinna að 

fara fram á búinu sjálfu. Samfélags- og hugtaksgildi býlisins sem smáheims byggist á 

því hve býlin eru einangruð. Bæir og þorp voru nánast ekki til staðar (Jón Rúnar 

Sveinsson, 49). Heimilin í þessu litla einangraða samfélagi tóku þannig mið af 

vinnuaflsþörf þeirra sem framleiðslueiningar.  

 Þegar komið var fram undir aldmótin 1900 var orðið erfiðara að framfylgja 

vistarskyldunni og fólk fór að flytjast í stórum straumum af landi brott eða úr sveitinni 
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yfir í vaxandi þorp við sjávarsíðuna. Með viðgangi borgararlegra atvinnugreina í 

vaxandi þéttbýli varð til nýr vinnumarkaður. Fjölskyldan breyttist smám saman úr 

framleiðslueiningu í neyslueiningu sem aflaði sér tekna með launavinnu utan 

heimilisveggja. Í bæjum og þorpum hvarf vinnufólk nánast alveg af heimilum og þá 

aðallega í sveitum. Bændur voru ekki lengur leiguliðar heldur gerðust 

sjálfseignarbændur. Þessi breyting olli því svo að bændur settust fyrr í helgan stein á 

jörðum sínum og létu búsforráð í hendur barna sinna (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 

1993, 102). Með yngri kynslóðinni eru nýjar hugmyndir teknar fyrr upp, líkt og nýjar 

kröfur um hvað telst vera lífshamingja og hún er móttækilegri fyrir breyttu 

samfélagsviðhorfi, og sér þar með jafnvel frekar kostina í því að sækja vinnu innan 

þéttbýlisins og flytjast þannig brott frá æskuheimilinu (Gísli Ágússt Gunnlaugsson, 

1993, 106).  

 Helsta atvinnugrein flestra smárra kaupstaða er sjávarútvegur og því verða oft 

sveiflur í afkomu íbúa þeirra. Aflasamdráttur í sveitarfélögum við sjávarsíðuna leiðir 

iðulega til afkomubrests sem getur orðið hvati til brottflutnings fólks sé hann 

langvarandi. Erfiðleikar í sjávarútvegi síðustu misseri hafa reynst kaupstöðum og 

kauptúnum víða um land þungir og hefur leitt stöðnunar eða fólksfækkunar í þeim 

byggðakjörnum, líkt og á Siglufirði sem var um tíma mikilvægasta miðstöð 

síldarveiða (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993, 109). Langflestir íslenskir 

þéttbýlisstaðir liggja að sjó og byggja afkomu sína á sjávarútvegi. Eftir því sem 

tæknivæðing sjávarútvegs og búvöruframleiðslu fyrir þéttbýlismarkaðinn hefur miðað 

áfram hefur skapast markaður fyrir útselda þjónustu. Þetta hefur skapað fjölbreytt 

afvinnulíf í tiltölulega litlum þéttbýlisstöðum og á kostnað sveitarbýlanna (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1993, 107). 
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4. Rannsókn á eyðibýlum eftir landshlutum 

Til að reyna að fá jafna dreifingu yfir stöðu eyðibýla á Íslandi var sú ákvörðun tekin 

að leita að 4-6 býlum í hverjum landshluta fyrir sig en fjöldinn breytist aðeins við 

skráninguna. Skráð voru í heildina 34 býli. Sex býli á Vesturlandi, fimm á 

Vestfjörðum, þrjú á Norðurlandi vestra, fjögur á Norðurlandi eystra, sjö á 

Austurlandi, fjögur á Suðurlandi og fimm á Suðvesturlandi. Hér verður hver 

landshluti tekinn fyrir sig og skýrt frá byggðarþróun hans og landsvæði. Í Fylgiskjali I 

á bls. 53 má svo sjá lýsingu og skráningu eyðibýla eftir hverjum landshluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Vesturland 

Vesturland Íslands er skilgreint hér sem Borgarfjarðarsýsla, Mýrarsýsla, Snæfells- og 

Hnappadalssýsla og Dalasýsla. Landsvæðið nær frá Botnsá í Hvalfirði að botni 

Gilsfjarðar. Inn til landsins eru mörkin eftir vatnaskilum, Þórisjökli og Langjökli. 

Landshlutinn er margbreytilegur, víða er gróður og hraun, mýrlendi nokkuð, jöklasýn 

og byggð er ýmist strjábýl eða þéttbýl. Suðurhlutinn er láglendur en norðan á 

Snæfellsnesi er víðast stutt til fjalls og fjöru. Svæðið er gróið en ræktunarskilyrði eru 

Mynd 4. Hér sést dreifing skráðra eyðibýla á öllu landinu og eftir svæðum. Eyðibýli eru 

merkt með bleikum punktum. Á þremur stöðum, Melrakkasléttu, Breiðdalsvík og 

Flekkuvík eru tvö býli á landi svo þeir punktar liggja frekar þétt. 
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góð (Ottó Schopka, 2011, 55). Gróið land er um 4035 km
2
 af landhlutanum. Helsta 

atvinna á svæðinu er útgerð, ferðaþjónustu og landbúnaður (Tómas Einarsson og 

Helgi Magnússon, 1989, 98;122;150;186).  

 Samgöngur eru góðar á svæðinu og vegir hafa verið til staðar frá því í byrjun 

20. aldar en þá lágu svokallaðir sýsluvegir á milli helstu staða (Skýrsla um sýsluvegi, 

1913). Auk þess er áin Hvítá forn samskiptaæð (Ottó Schopka, 2011, 55). Stærstu 

þéttbýlisstaðir eru Borgarnes, Akranesbær, Stykkishólmur og Ólafsvík. Í byrjun 20. 

aldarinnar eru hinsvegar stærstu bæirnir aðeins Akranesbær, Stykkishólmur og 

Ólafsvík. Borgarnes er þá tiltölulega nýr þéttbýlisstaður með aðeins 50 íbúa árið 1901 

(Hagstofa Íslands, 1997, 115).  

 Fólksfjöldi sýslunnar hefur tekið nokkrum breytingum á síðustu 100 árum. 

Árið 1901 voru 9772 skráðir íbúar í landshlutanum og hann þar með fimmti 

fjölmennasti landshlutinn (Hagskinna, 1997, 77). Árið 2011 eru íbúar orðnir 15379 

sem er aukning upp á 63,5%, og landshlutinn orðinn sá fjórði fjölmennasti (Hagstofa 

Íslands, 2011, 48). Þrátt fyrir þessa fjölgun er byggðarþróun landshlutans ekki jákvæð 

ef hún er borin saman við allt landið eins og sjá má á Mynd 5.  

 Mikið er af eyðibýlum á svæðinu. Í kringum Skorradalsvatn eru nokkur 

eyðibýli og á Snæfellsnesinu einnig. Skráð voru sex eyðibýli sem tilheyra þessum 

landshluta og þau er að finna í Hvalfirðinum, Skorradalnum og á Snæfellsnesinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Hér sést byggðarþróun Vesturlands á milli áranna 1901, 1950 og 

2010 samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna 

(1997) og Hagstofa Íslands (2011) 



 23 

4.2 Vestfirðir 

Vesturfirðir eru hér skilgreindir sem Austur-Barðastrandasýsla, Vestur-

Barðastrandasýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, Norður-Ísafjarðarsýsla og Strandasýsla. 

Landssvæðið er stundum nefnt Vestfjarðakjálkinn en hann er stærsti skagi landsins og 

gengur til norðvestur á milli Breiðafjarðar og Húnaflóa og nær frá botni Gilsfjarðar og 

að vestanverðum Húnaflóa (Ottó Schopka, 2011, 79). Strendur svæðisins eru 

vogskornar og undirlendi er lítið, það er helst inn af fjarðarbotnum þar sem grösug 

dalverpi eru en víða er skógkjarr. Upp af þeim kemur Vestfjarðarhálendið sem er grýtt 

og gróðursnautt en þar trónir Drangajökull. Á árum áður voru aðalatvinnugreinar 

sjósókn og landbúnaður báðar álíka mikilvægar. Í dag er sjávarútvegur stundaður frá 

þéttbýlisstöðum en landbúnaður, og þá sérstaklega sauðfjárrækt er stunduð í 

dreifbýlinu (Ottó Schopka, 2011, 79). Gróið land er 1020 km
2
 af heildar-

landssvæðinu. Samgöngur eru með ágætum á sumrin en á veturnar eru vegir oft 

lokaðir og illfarnir vegna veðurs og snjóþunga (Tómas Einarsson og Helgi 

Magnússon, 1989, 205;221;241;262;295). Helstu þéttbýlisstaðir á svæðinu eru 

Ísafjarðarbær, Bolungarvík, Patreksfjörður, Tálknafjörður, Súðavík og Hólmavík. 

Patreksfjörður hefur verið verslunarstaður frá fornu fari og Ísafjörður frá því á 16. öld 

(Ottó Schopka, 2011, 85;90)  

 Byggðarþróun Vestfjarða frá því um aldamótin 1900 og fram á 21. öldina 

hefur tekið stórum stakkaskiptum. Árið 1901 voru 12347 íbúar skráðir á svæðinu og 

gerir það Vestfirðina að næstfjölmennasta hluta landsins með um 16% landsmanna 

(Hagskinna, 1997, 78). Árið 2011 eru íbúar hinsvegar orðnir 7137 talsins (Hagstofa 

Íslands, 2011, 49). Samkvæmt Mynd 6 er byggðarþróun Vestfjarða augljóslega 

neikvæð á milli áranna 1901 og 2010.  

 Stór hluti af Vestfjörðum er farinn í eyði. Til dæmis má nefna Hornstrandir og 

Jökulfirði en þeir voru frá landnámi og fram á miðja 20. öldina í byggð þrátt fyrir 

erfitt veðurfar (Ottó Schopka, 2011, 80). Skráð voru fimm eyðibýli sem tilheyra 

Vestfjörðum og þau eru að finna í Gufufirði, Álftafirði, Seyðisfirði, Ísafjarðardjúpi og 

við Hrútarfjörð. 
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4.3 Norðurland vestra 

Landshlutinn telst hér sem Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla og 

Skagafjarðarsýsla. Landshlutinn nær frá Hrútafjarðará austur að Hvannadalsbjargi 

milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar. Suðurmörkin liggja um Hofsjökul, Kjöl og 

vatnaskil á heiðum. Strandlengjan er að mestu láglend en landið hækkar þegar austar 

dregur. Vötn eru mörg, bæði í byggð og inni á heiðum og mikið af ám eins og 

Hrútafjarðará og Svartá (Ottó Schopka , 2011, 101). Landshlutinn er vel gróinn, 

gróður er víða, grösug engi og heiðarlönd, afréttir miklar en lítið er um skóg. Svæðið 

er mikið landbúnaðarhérað og mikið er um sauðfjár- og hrossarækt. Gróið land tekur 

um 4235 m
2
 og samgöngur eru að mestu góðar (Tómas Einarsson og Helgi 

Magnússon, 1989, 231;239;268). Landbúnaður hefur verið stundaður á svæðinu frá 

fornu fari en sjósókn er aðalega stunduð frá Siglufirði vegna góðra hafnarskilyrða. 

Kaupstaðir hafa svo byggst upp á nærliggjandi stöðum og menn stundað fiskveiði og 

fiskvinnslu samhliða verslun en stærstir þessara byggðarkjarna eru Sauðárkrókur, 

Skagaströnd og Blönduós (Ottó Schopka, 2011, 101).  

 Fólksfjöldi svæðisins hefur verið breytilegur á síðustu öld og sjá má 

byggðarþróun svæðisins á Mynd 7. Árið 1901 eru skráðir 8282 íbúar á svæðinu, rétt 

rúmlega 10% af öllum íbúum landsins (Hagskinna, 1997, 77). Árið 2011 er íbúar 

orðnir 7362 og aðeins um 2,3% landsmanna (Hagstofa Íslands, 2011, 48). Þrjú 

eyðibýli voru skráð sem tilheyra Norðurlandi vestra og þau er að finna í Norðurárdal, 

Miðfirði og Svartárdal.  

Mynd 6. Sýnir byggðarþróun Vestfjarða á árunum 1901, 1950 og 

2010 samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: 

Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands (2011) 
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4.4 Norðurland eystra 

Þessi landshluti er skilgreindur sem Eyjafjarðarsýsla, Suður-Þingeyjarsýsla og 

Norður-Þingeyjarsýsla. Svæðið nær frá Hvannadalsbjargi vestan Ólafsfjarðar og 

austur að Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Til fjalla fara mörkin eftir vatnaskilum að 

mestu. Landslagið er misjafnt eftir svæðum. Hálendishryggur er á milli Skagafjarðar 

og Eyjafjarðar, en því innar sem farið er í Eyjafjörðinn eykst undirlendi og þar eru 

búsældarlegar jarðir (Ottó Schopka, 2011, 117). Gróður þekur um 4078 km
2
 af 

landssvæðinu. Suður-Þingeyjarsýslan sker sig mest úr þar sem mikið er um uppblástur 

þar og hraun þekja stór svæði en beitilönd eru þar engu að síðu stór og góð og gróið 

land er mikið. Megin atvinnuvegir landshlutans eru landbúnaður, enda eru góð 

skilyrði til þess, og útgerð sem stunduð er í þéttbýlisstöðum. Helstu þéttbýliskjarnar 

eru Akureyri, Ólafsfjörður, Dalvík, Húsavík og Þórshöfn (Tómas Einarsson og Helgi 

Magnússon, 1989, 416;462;520). Samgöngur eru allgóðar þar sem þjóðvegur gengur í 

gegnum svæðið en það getur orðið snjóþungt að vetri til.  

 Landssvæðið er eitt það fjölmennsta á landinu. Árið 1901 var fjöldi íbúa 

11872 (Hagskinna, 1997, 77) og þar með var landshlutinn þriðji fjölmennasti á 

landinu. Árið 2011 er fjöldinn kominn upp í 28900 íbúa og er þar með orðin næst 

fjölmennasti landshlutinn (Hagstofa Íslands, 2011, 48). Fjögur býli voru skoðuð sem 

tilheyra Norðurlandi eystra en þau eru staðsett í Öxnadal og á Melrakkasléttu 

Mynd 7. Sýnir byggðarþróun Norðurlands vestra á árunum 1901, 1950 

og 2010. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands (2011). 
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4.5 Austurland 

Austurland er skilgreint hér sem Norður-Múlasýsla, Suður-Múlasýsla og Austur-

Skaftafellssýslu. Svæðið nær frá Fossárósi norðan Gunnólfsvíkurfjalls suður og svo 

vestur á Skeiðarársand. Inn til landsins eru skilin um miðja Helkunduheiði suður 

heiðar og fjöll að Jökulsá á Fjöllum á móts við Ferjuás suðvestur af Víðidal. Þrír flóar 

ganga inn á austurströndina, Bakkaflói, Vopnafjörður og Héraðsflói en upp frá þeim 

eru grösugir dalir en grónar heiðar lengra inn í landið. Tvær stórar og vatnsmiklar ár 

renna í gegnum Austurland, Jökulsá á Brú og Lagarfljót en báðar koma þær undan 

Vatnajökli. Austfirsku fjöllin eru lítið gróin að ofan en þar sem byggð er, er gróður 

víða mikill og víðlend beitilönd til heiða. Samfelldastan gróður er að finna á Héraði 

en þar er líka stærsti skógur landsins, Hallormsstaðarskógur (Ottó Schopka, 2011, 

145). Mestur hluti A-Skaftafellssýslunnar eru gróðurlitlir sandar og jökulaurar og 

mýrlendi er mikið í kringum Höfn í Hornafirði (Tómas Einarsson og Helgi 

Magnússon, 1989, 561;606;650). Margar góðar hafnir eru einnig á Austfjörðum frá 

náttúrunnar hendi og því myndaðist víða þéttbýli fyrir og um aldamótin 1900 með 

sjávarútveg sem aðalatvinnuveg. Stærstir þessara þéttbýlisstaða eru Neskaupsstaður, 

Seyðisfjörður og Eskifjörður. Egilsstaðir er yngir bær sem stendur við Lagarfljót og 

hefur orðið að samgöngu- og þjónustumiðstöð landshlutans (Ottó Schopka, 2011, 

Mynd 8. Sýnir byggðarþróun Norðurlands eystra á árunum 1901, 1950 og 

2010 samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna 

(1997) og Hagstofa Íslands (2011) 
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145). Landbúnaður og sjósókn voru samtvinnuð í atvinnuháttum Austfirðinga áður 

fyrr (Ármann Halldórsson, 1976, 21).  

 Samgöngur á fjörðunum hafa oft verið erfiðar en svæðið er samt greiðfært á 

sumrin. Hér áður gátu samgöngur hinsvegar verið erfiðar og sumir bæjarkjarnar voru 

ekki í þjóðleið og oft þurfti að fara gangandi eða ríðandi yfir há og brött fjallaskörð 

(Ármann Halldórsson, 1976, 183). Vöru- og fólksflutningar fóru á árum áður helst 

fram sjóleiðis svo hafnir voru oft lífæð byggðarlagsins eins og á Djúpavogi. 

Samgöngur skána mikið upp úr 1950 þegar farið er að brúa landið og vegagerð eykst 

(Ármann Halldórsson, 1976, 418-419). Hinsvegar voru samgöngur í A-

Skaftafellssýslu lengi mjög slæmar héráður, ströndin var hafnalaus og árnar torfærar 

en í dag eru þær brúaðar og hringvegurinn liggur um endilanga sýslunna (Tómas 

Einarsson og Helgi Magnússon, 1989, 650).  

 Íbúafjöldi á Austfjörðum hefur haldist nokkuð svipaður síðustu árin, en hefur 

ekki fylgt eftir fólksfjölgun landsins. Árið 1901 er fjöldi íbúa 10367 (Hagskinna, 

1997, 77) og er Austurland þá fjórði fjölmennasti landhlutinn. Fjöldinn hoppar aðeins 

niður um miðja 20. öldina en flýgur svo aftur upp á seinni hluta hennar svo árið 2011 

eru íbúar orðnir 12459 (Hagstofa Íslands, 2011, 48). Eins og sjá má á Mynd 9fækkar 

íbúum á Austurlandi miða við fólksfjöldaþróun á landinu öllu þrátt fyrir að 

íbúafjöldinn sé að aukast. Ástæðan er sú að fólksfjöldinn á Austurlandi heldur ekki í 

fólksfjölgunina annars staðar á landinu sem veldur þessum breytingum.  Á 

Austurlandi voru skráð sex eyðibýli sem eru að finna í Skeggjastaðahreppi, Breiðdal, 

Hamarsfirði, Hafnarnesi og Hornafirði.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Sýnir byggðarþróun á Austurlandi á milli áranna 1901, 1950 

og 2010 samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: 

Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands (2011) 



 28 

4.6 Suðurland 

Suðurland er skilgreint hér sem Árnessýsla, Rangárvallasýsla og V-Skaftafellssýsla. 

Suðurland nær frá svæðinu austan Skeiðarársands og vestur í Herdísarvík á 

Reykjanesskaga. Austurmörkin liggja upp til Skeiðarárjökuls en frá Herdísarvík 

norðaustur Reykjanesfjallgarðinn, um Mosfellsheiði, norður í Þórisjökul og 

Langjökul. Suðurlandið er stærsta samfellda láglendi landsins. Austast er það mjótt en 

þar eru sandar, hraun og gróður er þar rýr. Vestan Eyjafjalla er láglendið hinsvegar 

víðlendara með gras- og mýrlendi. Fjöll rísa að baki undirlendisins austan til og einnig 

er Hekla á svæðinu (Ottó Schopka, 2011, 177). Lágsveitir erumýrlendar en hafa 

margar verið þurrkaðar og ræktaðar upp, uppsveitir eru hinsvegar þurrar og land hefur 

eyðst mikið af sandfoki og uppblæstri. Gróið land er alls 5483 km
2
 (Tómas Einarsson 

og Helgi Magnússon, 1989, 690;729;767).  

 Helsta atvinnugrein Sunnlendinga er landbúnaður en hann er mest stundaður 

af dreifbýlisbúum. Í kauptúnum er það hinsvegar sjávarútvegur sem er mikilvægastur 

en aðrar atvinnugreinar eru vinnsla landbúnaðarafurða, verslun og þjónusta. Stærstu 

þéttbýlisstaðirnir eru Selfoss og Vestmanneyjar (Ottó Schopka, 2011, 178). 

Samgöngur eru að mestu góðar þar sem Suðurlandsvegurinn liggur í gegnum svæðið.  

 Íbúafjölgun hefur orðið á Suðurlandi. Árið 1901 var fjöldi íbúa 13311 

(Hagskinna, 1997, 77) og var þá Suðurlandið fjölmennasti landshlutinn með um 17% 

allra íbúa. Árið 2010 eru íbúar orðnir 23879 og er svæðið þá þriðji fjölmennasti 

landshlutinn (Hagstofa Íslands, 2011, 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Sýnir byggðarþróun Suðurlands á árunum 1901, 1950 og 

2010 samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu 
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Eins og sjá má á Mynd 10 fækkar íbúum á Suðurlandi með árunum á móti vaxandi 

fólksfjölda. Á Suðurlandi voru skráð fjögur eyðibýli, í Biskupstungum, 

Vetleifsholtshverfi, Gaulverjabæ og Selvogi 

4.8 Suðvesturland 

Suðvesturland er hér flokkað sem Höfuðborgarsvæðið, Gullbringusýsla og 

Kjósarsýsla. Landssvæðið nær frá sunnanverðri Herdísarvík yfir allan 

Reykjanesskagann og inn að Botnsá í Hvalfirði. Landið er fjölbreytilegt í þessum 

hluta. Reykjanesið er gróðurlítið og hraunmikið, sem veldur því að land til ræktunar 

er lítið. Reykjavíkursvæðið er búið að leggja undir í byggð. Kjósarsýslan er svo gróin 

og gróðursæl en gróður er talin taka þar um 460 km
2
. Samgöngur eru góðar á svæðinu 

(Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989, 43; 70).  

 Á Suðurnesjunum hafa fiskveiðar verið aðal atvinnuvegur íbúanna frá fornu 

fari, en landbúnaður hefur verið í forgangi í Mosfellssveitinni, á Kjalarnesinu og í 

Kjósinni. Hinsvegar hafa nýjar atvinnugreinar komið fram með vaxandi þéttbýli á 

svæðinu, eins og verslun, þjónusta eða einhvers konar iðnaður. Einnig hefur fólk farið 

að sækja í vinnu til höfuðborgarinnar. Stærsti þéttbýlisstaðurinn er Reykjavík, 

höfuðborg Íslands, ásamt minni bæjarfélögum tengdum henni eins og Hafnarfirði, 

Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ. Á Suðurnesjunum er það Keflavík sem er aðal 

þéttbýlisstaðurinn (Ottó Schopka, 2011, 31).  

 Íbúafjöldinn á svæðinu hefur rokið upp og hér er mesta byggðarþróunin á öllu 

landinu. Árið 1901 voru 11982 íbúar á Suðvesturlandinu (Hagskinna, 1997, 77). Árið 

2010 eru íbúarnir hinsvegar orðnir 222266 (Hagstofa Íslands, 2011, 48). Eins og sjá 

má á Mynd 11 er aukningin gríðarleg. Á Suðvesturlandi voru fjögur eyðibýli skráð, 

þau er að finna á Vatnsleysisströnd og í Straumsvík.  
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Mynd 11. Sýnir byggðarþróun Suðvesturlands á árunum 1901, 1950 og 

2010  
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5. Umfjöllun 

Í Fylgiskjali 1 (bls. 53) er skráðum eyðibýlum lýst en þau mynda gagnagrunninn sem 

notaður verður í þessum kafla. Staða þeirra er misjöfn, hvort sem litið er til útlits 

þeirra, umhverfis, nýtingar, sögu eða byggingargerðar. Hérna verður reynt að skýra út 

hvaða þættir stuðla að hrörnun eyðibýla og hver hraði hrörnunarinnar er.  

 Byggingargerð skráðra eyðibýli skiptist í þrennt. Hinn íslenski torfbær er ekki 

algengur, en torfið er nýtt í nokkra bæi sem þakefni. Steinsteypu- og timburhúsin eru 

hinsvegar orðin að aðalhúsabyggingarefni landans en saman taka þessir tveir flokkar 

um 94% af tegundum byggingarefna (sjá Mynd 12). Þriðji flokkurinn eru steinhúsin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárujárnið er gríðarlega vinsælt og er að finna á flestum húsum, hvort sem það er nýtt 

sem klæðning eða sem þakefni. Sem þakefni er bárujárnið nánast alsráðandi og er 

greinilegt að það reynist vel hér á landi þar sem 31 af skráðum eyðibýlum voru með 

bárujárnsþaki sem gerir um 91% skráðra býla. Kostir bárujárnsins eru eins og áður 

kom fram þeir að það er vatnshelt, vindþétt og auðvelt í viðhaldi auk þess að vera 

mun ódýrara en timbur (Guðmundur L. Hafsteinsson, e.d, 111). Tvö af hinumskráðu 

býlunum, Brekkuhlíð og Lindarbakki, eru með bárujárns- og torfþak. Torfþökin eru 

ein og sér mjög einangrandi en ekki alveg vatnsheld, svo að með því að bæta 

bárujárninu undir eykst vatnsheldni þaksins. Arngerðareyri er svo eina býlið sem sker 

sig verulega úr þegar kemur að þakgerð. Húsið er byggt í funkisstíl, svo þakið á 

húsinu er flatt og óklætt, og hefur hugsanlega verið nýtt sem svalir þar sem hægt er að 

ganga út á þakið. Klæðning húsanna fer svo mikið eftir byggingarefni þeirra. 

Mynd 12. Kökurit sem sýnir hlutfall byggingarefna skráðra 

eyðibýla. 
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Timburhúsunum fylgir bárujárn í öllum tilvikum nema í tveimur, á Hofstöðum, en þar 

hefur húsið verið múrhúðað til að líta út fyrir að vera steinsteypt, og svo í Brattahlíð 

þar sem húsið hefur verið klætt timbri. Býlið Laug er hinsvegar svolítið skrítið í þessu 

samhengi en áætlað er að húsið hafi upprunalega verið klætt bárujárni þar sem meiri 

hluti hússins var klætt því efni, en að framan hefur húsið verið klætt timbri (sjá 

Fylgiskjal I, bls 53). Steinsteypuhúsin eru öll klædd múrhúð nema tvö sem fundust á 

Vesturlandi, býlin Sarpur og Stóri-Botn, en þau eru bárujárnsklædd. Steinhúsin eru 

svo bæði tvö múrhúðuð. Stærsti flokkurinn af skráðum býlum tengist nýjum og 

vinsælum byggingarefnum sem kom fram á 20. Öldinni og var fjallað um hér að 

framan. Eins og sjá má á Mynd 12 hérna að ofan þá er meirihluta skráðra eyðibýla 

steinsteypuhús og öll eru þau með bárujárnsþak nema Arngerðareyri. 

 Við sum íbúðarhúsin hefur verið byggð viðbygging, einhvers konar útihús, og 

virðast þessar viðbyggingar hafa verið gerðar úr lélegri efnivið en íbúðarhúsin þar 

sem hrörnun þeirra er yfirleitt mun lengra komin heldur en íbúðarhússins. Dæmi um 

þetta má sjá á Loftsstöðu vestri, Litla-Botn og Hofstöðum. Af 34 skráðum býlum eru 

aðeins 17, helmingurinn, með uppistandandi útihús. Útihús eru hér skilgreind sem hús 

sem eru ótengd íbúðarhúsinu sjálfu en ekki eru taldar með tóftir af útihúsum. Þessi 

hús þjónuðu ýmist hlutverki hlöðu, fjóss eða fjárhús. Flest þeirra eru illa farin og mun 

lengra komin í hrörnunarferlinu en íbúðarhúsin, og sum eru jafnvel hrunin að hluta til. 

Nánast undantekningarlaust eru útihúsin með bárujárnsþaki og eru oft lík 

íbúðarhúsinu þegar kemur að litarvali og efnivið.  

 Umhverfi eyðibýlanna er mismunandi. Þar sem landið er nytjað er oft búið að 

slá svo túnið í kring er slétt. Þar sem landið er nýtt sem beitarland eru býlin sjálf 

gjarnan nýtt sem útihús fyrir skepnurnar sem bera með sér skít og drullu. Jarðamörk 

eru ýmist skilgreind með gaddavírsgirðingum eða hlöðnum görðum. Hinsvegar eru 

svokallaðir votheysturnar áberandi á nokkrum býlum en þeir voru, eins og nafnið 

gefur til kynna, nýttir til votheysverkunnar. Rétt fyrir miðja öldina tóku menn að 

byggja steinsteypta votheysturna en útbreiðsla þeirra varð ekki svo mikil og standa 

þeir mest sem minnismerki á stórum búum (Jónas Jónsson, e.d.). Vestfirðingar voru 

víst hvað duglegastir að taka á móti þessari tækni og það má sjá að af skráðum býlum 

voru fimm býli með votheysturna og eru þau staðsett á Vesturlandi, Vestfjörðum og 

Norðurlandi vestra.   
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5.1 Hraði og áhrifavaldar hrörnunar 

Eins og fram hefur komið vareyðibýlunum sem skráð voru gefin ákveðin einkunn sem 

veitir upplýsingar um hrörnunarstöðu þeirra og tilgreinir hrörnunarstig. Ef býlin eru 

skoðuð út frá hrörnunarstigi þeirra kemur í ljós að hrörnunarstaðan er misjöfn. Sum 

eru nánast að hruni komin en önnur gætu verið íbúðarhæf eftir smá lagfæringu. 

Samkvæmt fyrirfram ákveðnum mælikvarða nær hins vegar ekkert af skráðum 

eyðibýlum hrörnunarstigi 5 sem stendur fyrir algjört hrun (Sjá kafla 1.2, bls. 6). Hér 

verður gerður samanburður á ástandi húsa, metið út frá hrörnunareinkunn þeirra eða 

hrörnunarstigi og reynt að greina hvaða þættir geta haft áhrif á hrörnun eyðibýlanna 

og hraða hennar. 

 Í flestum landshlutum er eyðing býlanna nokkuð jöfn, flest eru þau á 

hrörnunarstigi 2 eða 3. Vesturland er sá landshluti sem hefur hvað mestan 

fjölbreytileika hvað varðar ástand hrörnunar og er sá eini sem hefur eyðibýli í það 

góðu ástandi að það er á hrörnunarstigi 1, en það er býlið Sarpur. Þó ert vert að 

minnast á það að íbúðarhúsinu hefur þar verið haldið við. Austurlandið og 

Suðvesturlandið skera sig hvað mest úr, en þar er að finna flest hús komin á 

hrörnunarstig 4 sem er það hæsta sem mældist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má á Mynd 13 eru þau býli sem staðsett eru við sjó komin á hærra 

hrörnunarstig. Býli inn til lands eru betur varðveitt og færri, en þau sem eru við 

sjávarsíðuna eru fleiri og komin lengra í hrörnun. Þessi þróun skýrist mun betur þegar 

kemur að hrörnunarstigi 4 en þar er aðeins eitt býli staðsett inn til landsins komið svo 

Mynd 13. Sýnir fjölda býla eftir staðsetningu samanborið við hrörnunarstig 

þeirra. 
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langt í hrörnun á meðan þau eru fimm við sjávarsíðuna. Ástæðan fyrir þessu slæma 

ástandi getur verið áhrif hafvinda auk seltunnar sem hefur farið illa með járn eins og 

bárujárnið og jafnvel innbú líkt og eldavélar. Dæmi um þetta má sjá á eldavélinni á 

Rifi sem var ryðguð í gegn. Af 34 skráðum eyðibýlum eru sex af þeim í hvað verstu 

ástandi og eru þau öll við sjávarsíðuna nema eitt, Landbrot, sem er staðsett inn til 

landsins á Vesturlandi. Hin býlin eru Sóleyjarvellir, Nýibær, Viðborð, Þýzkubúð og 

Óttarsstaðir eystri. Byggingargerð húsanna hefur sjálfsagt líka eitthvað að segja um 

hrörnuninna, en þar sem ekkert hús nær hrörnunarstigi 5 má gera ráð fyrir að húsin 

hafi verið þokkalega byggð til að þola íslenskt veðurfar. Í tengslum við þessa þróun er 

einnig hægt að skoða hvort landhæð eyðibýlanna hefureitthvað að segja í tengslum 

við hrörnun. Ef við skoðum Mynd 14 þá má sjá þessa breytingu. Þar sést að með 

aukinni hæð virðist draga úr hrörnun býla. Ástæður fyrir þessu tengjast að öllum 

líkindum landfræðilegri legu býlanna, semsagt hvort þau séu staðsett við sjávarsíðuna 

eða inn til landsins. Nálægð við sjávarsíðuna getur haft meiri eyðileggingarmátt eins 

og áður greinir frá en þar herjar selta og sjávarvindar á húsin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hrörnun býlanna eykst nokkuð jafnt á milli ára eins og gera má ráð fyrir. Flest 

eyðibýlin eru á hrörnunarstigi 3 sem gefur til kynna að ástand þeirra er þokkalegt en 

hrörnun þeirra orðin nokkuð áberandi. Mynd 15 gefur samt einnig til kynna að það 

hve lengi býlin hafa verið í eyði er ekki eini þátturinn sem hægt er að skoða til að 

Mynd 14. Dreifikort sem sýnir samanburð á milli landhæðar og 

hrörnunareinkunn eyðibýlanna. Eyðibýli Arngerðareyri vantar hins vegar 

vegna þess að hæðartölu þess vantar. 
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meta hrörnun þeirra en eins og sjá má þá eru þau býli sem lengst eru búin að vera í 

eyði ekki í mikið verra ástandi heldur en þau sem hafa verið í 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eyði í styttri tíma. Þvíhljóta aðrir þættir einnig að hafa áhrif. Þegar kemur að hrörnun 

býla og rústa almennt er hægt að skoða mannlega og náttúrulega þætti. Náttúrulegir 

þættir eru m.a.gróður og veðurfaren mannlegir þættir eru áhrif mannsins, t.d. þegar 

búið er að nýta hluta af býlinu sem gæti stuðlað að hrörnun þess (Lucas, G., 2012). 

Hinsvegar fæst engin afgerandi niðurstaða ef skoðað er sambandið á milli hrörnunar 

og þess tíma sem hefur liðið frá byggingu húsanna. Aldur húsanna þar sem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Hér sést munurinn á hrörnunarstigi eyðibýla frá þeim áratug sem 

þau fara í eyði 

Mynd 16. Dreifikort sem sýnir sambandið á milli hrörnunareinkunnar 

eyðibýlanna í tengslum við byggingarár þeirra. Byggingarár tíu 

eyðibýla er óvitað svo þeim er sleppt hér. 
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vitað er um byggingarár þeirra er frá 49 árum en það elsta er 116 ára. Á Mynd 16 sést 

þessi dreifing.  

 Það eru hinsvegar nokkrir þættir sem sýna enga afgerandi niðurstöður í  

tengslum við hrörnun eyðibýlanna. Þar á meðal er fjarlægð þeirra frá helstu 

samgönguæðum, eða svokölluðum aðalbrautum, en aðalbrautir eru þær leiðir í  

vegakerfinu þar sem helstu samgöngur eiga sér stað. Eins og sést á Mynd 17eru flest 

býlin innan við 5000 m fjarlægð frá aðalbraut. Aðeins þrjú eru staðsett lengra frá 

aðalbraut og hrörnunarstaða þeirra er ekki verri vegna þess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annar þáttur sem sýnir ekki afgerandi niðurstöðu í sambandi við hrörnun er 

fjarlægð eyðibýlanna frá þéttbýlisstöðum, en þeir eru hér tilgreindir sem 

byggðarkjarnar með yfir 100 íbúa. Staðsetning eyðibýlanna frá þéttbýlisstöðum hefur 

ýmsa þýðingu og gæti gefið upplýsingar um stöðu býlanna og jafnvel notkun þeirra 

eftir að þau hafa lagst í eyði. Mynd 18 sýnir að það er enginn afgerandi munur á milli  

þess hversu langt er á milli eyðibýla og næsta þéttbýlisstaðar. Þó virðist vera eitthvert 

gap í dreifingunni þegar býli eru í 20-30 km fjarlægð frá þéttbýli en sökum smæðar 

gagnagrunnsins er ekki hægt að draga neina ályktun af því. Meirihluti eyðibýlanna eru 

staðsettur nálægt þéttbýlisstað, en 27 eyðibýli af 34 eru innan 25 km frá 

byggðarkjarna. Einnig virðast þessi 27 býli vera í örlítið verra ástandi en þau sem eru 

staðsett lengra frá. Þetta gæti enn og aftur tengst landfræðilegri stöðu eyðibýlanna en 

þeir þéttbýliskjarnar sem eru nálægt skráðum eyðibýlum eru allir nema einn, 

Reykholt, við sjávarsíðuna.  

  

Mynd 17. Sýnir samanburð á hrörnunareinkunn eyðibýli á móti 

fjarðlægð þeirra frá aðalbraut 
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Eyðibýli hafa ýmis einkenni sem benda til þess að þau séu í eyði. Það kann að vanta 

nokkrar rúður og þær erujafnvel brotnar, húsið er opið eða þakið er farið að rifna upp. 

Þetta eru þeir hlutar húsanna sem eru hvað fyrstir að fara þegar húsi er ekki sinnt og 

eru mikilvægir til að halda húsinu lokuðu og þar af leiðandi hindra náttúruna í að 

brjótast inn og flýta fyrir hrörnun hússins. Eins og kemur fram í kafla 1.2 (bls. 6) þá er 

hrörnun glugga og hurða metin eftir þessum skilyrðum: 

 

0 – ekkert eftir 

2 – ummerki um glugga 

4 – póstar/karmar 

6 – gler/hurð 

8 – listar/læsingar 

10 – alveg þéttir gluggar 

 

 Eins og sést á dreifikorti á Mynd 19 þá er algengasta einkunn þessa flokks 

einkunnin 5 sem stendur fyrir að það að póstar eða karmar eru enn til staðar og leifar 

af gluggum eða útihurð sem jafnvel er búið að reyna að byrgja fyrir á einhvern hátt þó 

ekki það vel að húsið sé alveg lokað. Einnig sést að hrörnun eykst eftir því sem húsið 

er opnara. Öll þau hús sem eru með yfir 6 í einkunn fyrir glugga og hurðir eru með 

yfir 6 í hrörnunareinkunn og þar af leiðandi á hrörnunarstigi 2 eða 1. Ef við skoðum 

þau hús sem eru með undir 6 í einkunn og eru þar af leiðandi opin, eru flest þeirra 

með hrörnunareinkunn undir 6 og þar af leiðandi á hrörnunarstigi 3 eða 4. Eins og 

Mynd 19 sýnir lækkar einkunn glugga og hurða eftir því sem býlið er búið að vera  

Mynd 18. Hérna sést hvernig hrörnunarstigin 5 skiptast niður eftir fjarlægð 

eyðibýlanna frá næsta þéttbýlisstað 
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lengur í eyði og hrörnun húsanna virðist aukast hraðar eftir því sem staða einkunn og 

þar af leiðandi ástand glugga og hurða er verri. Þetta bendir þess að það er skýr 

tenging á milli opinna húsa og lokaðra í sambandi við hrörnun þeirra.Svipaðar 

niðurstöður koma fram ef skoðað er samspil þakeinkunnar á móti tímanum sem býlin 

hafa verið í eyði eins og sjá má á Mynd 20. Ef aðhvarfslínan er skoðuð sést ákveðið 

mynstur. Því lengur sem býli er í eyði, því verra ástandi er þakið í. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 19. Dreifikort sem sýnir samspil einkunnar hurða og glugga á móts við 

hversu lengi býlið er búið að vera eyði.  

Mynd 20. Dreifikort sem sýnir samspil þakeinkunnar á móts við hversu lengi 

býlið er búið að vera í eyði.  
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 Ekki er hægt að sjá neina afgerandi niðurstöðu fyrir hvern landshluta fyrir sig 

út frá hrörnun eyðibýlanna. Í tveimur landshlutum virðast þó skráð býli leggjast í eyði 

á ákveðnu tímabili. Á Vestfjörðum fara skráð eyðibýli í eyði á tímabilinu 1966-1979. 

Á Norðurlandi eystra fara skráð eyðibýli í eyði á tímabilinu 1947-1960. 

 Niðurstöður úr þessari samanburðarrannsókn gefa til kynna að hrörnun 

eyðibýla er mjög háð staðsetningu þeirra, og þá sérstaklega hvort þau eru inn til 

landsins eða við sjó. Þau sem eru við sjávarsíðuna hrörna fyrr vegna seltu og 

sjávarvinda. Sé staðsetning þeirra nálægt þéttbýliskjarna skoðuð er einnig hægt að sjá 

að hrörnun þeirra eykst lítillega en ástæðurnar fyrir því geta verið nokkrar, eins og 

það að hlutar ef efnivið eyðibýlanna eru teknir og nýttir annars staðar líkt t.d. gluggar. 

Einnig er líklegt að ef eyðibýlin eru á áberandi stað nálægt byggðarkjarna fái þau 

meiri athygli frá utanaðkomandi fólki og jafnvel unglingum svæðisins. Nokkur skráð 

býli bera þess merki að þau séu nýtt sem ruslageymslur og önnur hafa greinilega verið 

notuð sem hálfgerð samkomuhús, þó ekki sé víst að leyfi hafi fengist fyrir því.   

 Það sem ber þó að hafa í huga við þessa greiningu er sú staðreynd að þetta eru 

ekki öll eyðibýli í hverjum landshluta fyrir sig og niðurstöður geta því breyst. Vitað er 

að mikið er af eyðibýlum á Vestfjörðum þar sem heilu firðirnir eru komnir í eyði svo 

eitthvað sé nefnt. Austfirðirnir hafa farið líkt og Vestfirðirnir. Mikið er af eyðibýlum 

þar en munurinn á þeim og Vestfjörðunum er að mati höfundar sá að mörg býlin þar 

virðast hafa verið gerð upp og eru sjálfsagt nýtt sem sumarhús, meðan að eyðibýlin á 

Vestfjörðunum fá hinsvegar að grotna frekar niður. Ástæðan gæti verið munur á 

samgönguleiðum. 

5.3 Framtíð eyðibýla 

Mikið hefur verið rætt um hvað skuli gera við eyðibýlin í dag. Eins og komið hefur 

fram finnst ekki öllum húsin vera mikilvæg. Hafa ber í huga að það þarf að skoða 

hvert býli fyrir sig og stöðu þess. Sum húsin eru það illa á sig komin að réttast er að 

rífa þau þar sem þau eru slysagildra. Hinsvegar er mikilvægt að koma upp ákveðnu 

skráningarkerfi fyrir býlin, hvort sem þau eru rifin eða gerð upp. Eyðibýlaskráningin 

sem fram fór sumarið 2011 er frumkvöðull í skráningu eyðibýla 20. aldar og eru með 

þessu verkefni sínu að sýna fram á mikilvægi þess að skrásetja minjar, óháðar aldri. 

Forsvarsmenn rannsóknarinnar er áhugamannafélag um eyðibýli sem samanstendur af 

arkitektum og húsasmiðum. Það er vonast til að með byrjun þessara rannsóknar, 
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myndist ákveðinn farvegur fyrir varðveislu og viðhald á menningarminjum sem 

eftirsjá yrði af ef þær hyrfu (Arnþór Tryggvason o.fl., 2011, 133).  

 Varðveislugildi eyðibýlanna er ekki einungis falið í því að gera húsin upp, 

heldur er einnig ákveðin sjarmi í að varðveita þau eins og þau eru í dag, sem rústir og 

þar af leiðandi sem minningu um ákveðinn tíma. Í því samhengi er einnig áhugavert 

að tengja eyðibýlin við ferðamannaþjónustuna og þaðan við þær hugmyndir sem eru í 

gangi í dag en þær snúast um að gera eyðibýlin að ferðamannastöðum, eða 

sumarhúsum (Arnþór Tryggvason o.fl, 2011, 133). Mikið erum að eigendur 

eyðibýlanna, hvort sem það séu nýir eigendur eða afkomendur fyrri eigenda, hafa 

verið að gera gömlu býlin upp og nýta þau sem sumarhús og meðal annars er 

ferðamannaiðnaðurinn farinn að leita eftir eyðibýlum til að bjóða ferðamönnum að 

gista í (Bungalo.is, e.d.).  
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6. Lokaorð 

Eyðibýli hafa lítið verið skoðuð en er vaxandi áhugaefni fræðimenna úr mörgum 

stéttum. Þau eru hluti af okkar samtíð þar sem þau minna á sig þar sem þau standa við 

vegi landsins og allt frá barnæsku hafa þessi hús kallað á höfund. Húsin eru af 

mörgum toga og mismunandi að stærð og gerð. Að sama skapi hafa þau hýst 

mismunandi eigendur. En þau eiga það sameiginlegt í dag að vera ein. Ástæður fyrir 

brotthvarfs fólks úr eyðibýlum er háð byggðarþróun Íslendinga í byrjun 20. aldarinnar 

þar sem breytt lífsskilyrði og nýjar vonir voru bundnar við þéttbýlisstað landsins auk 

versnandi miða. Vafalaust er einnig nýbreytni falin í þessu líka þar sem unga fólkið 

sækir vafalaust í það sem er nýtt og er talið betra.  

 Eyðibýli Íslands eru gríðarlega mörg og hér var aðeins tekið á litlum hluta 

þeirra. En þessi hús eru ekki tóm. Þau eru uppfull af minningum um samfélag okkur 

og þau eru á þröskuldi þess að verða fornminjar, og eru vottur um menningararf 

okkar. Það vekur upp spurninguna hvað er menningararfur? Samfélagið hefur búið til 

ákveðin skilyrði til að hlutur geti kallast menningararfur. Það er búið að mynda sér 

ákveðnarhugmyndir um hluti og ákveðna fortíð sem það túlkar sem rómantíska. Og til 

þess að ná þessari rómantík virðist þurfa að líða einhver ákveðin langur tími. 

Samanber fornleifar, hvenær teljast hlutir fornleifar og hvenær á fornleifafræðin að 

fást við þá? Eyðibýli samtímans, 20. aldar eyðibýli, teljast ekki rómantísk ennþá og 

ástæðan er hugsanlega sú að þau eru einfaldlega of náin okkur ennþá. Þau eru ekki 

búin að fjarlægjast okkur nóg til að geta svalað rómantíkinni innra með okkur. Margir 

fyrrverandi ábúendur samtíma eyðibýla eru ennþá á lífi og hafa mismunandi skoðanir 

gagnvart sínu fyrrverandi heimilum sem sumar hverjar ganga ekki upp. Sumir hugsa 

hlýlega til sín gamla heimilis en vegna ýmissa ástæðanna er ekki hægt að ráðastí 

endurbætur á ‘ættaróðalinu’. Sumir hugsa neikvætt til síns fyrra heima en finnst orðið 

eyðibýli samt sem áður ekki viðeigandi heiti, sem er þó skiljanlegt þar sem í huga 

þess er þetta ennþá heimili. Þessi yfirgefnu híbýli virðast vera stödd í einhvers konar 

‘limbo’. Staða þeirra og hugmyndir okkar um þau eru í dag á þessu breytingarferli 

sem sínir hvenær hlutir verða að menningararfi. Þar af leiðandi er þetta áhugavert 

rannsóknarefni þar sem það getur gefið okkur innsýn inn í það ferli sem stundum er 

svo erfitt að útskýra. Það sama á við um samtímafornleifafræði. Hún getur einmitt 

með rannsóknum á því sem er að gerast í dag og veitt okkur innsýn inn í það ferli 
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þegar hlutur eða staður verður að menningararfi eða menningarminjum, það ferli 

þegar hlutur verður að svokölluðum fornleifum.  
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Myndaskrá 

 

Mynd 1. Hér sjást að hvaða grunnþáttum var leitað eftir við skráningu eyðibýlanna og 

hverju einkunnargjöf þeirra byggist upp á. 

 

Mynd 2. Hérna má sjá dæmi um hvernig einkunnargjöf fyrir hvern þátt gefur 

eyðibýlinu Landbroti hrörnunareinkunn og út frá henni hrörnunarstig sitt. 

 

Mynd 3. Sýnir þróun á milli áratuga í byggingarefni íbúðarhúsa á landinu yfir árin 

1910-1960. 

 

Mynd 4. Sýnir dreifingu skráðra eyðibýla á öllu landinu og eftir svæðum. Eyðibýli eru 

merkt með bleikum punktum. Á þremur stöðu, Melrakkaslétu, Breiðdalsvík og 

Flekkuvík eru tvö býli á sama landi svo þeir punktar liggja frekar þétt. Sótt 16. janúar 

2012 af http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iceland_location_map.svg 

 

Mynd 5. Sýnir byggðarþróun Vesturlands á milli áranna 1901, 1950 og 2010 á móti 

fólksfjölgun á landinu öllu. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands (2011). 

 

Mynd 6. Sýnir byggðarþróun Vestfjarða á árunum 1901, 1950 og 2010 samanborið 

við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands 

(2011). 

 

Mynd 7. Sýnir byggðarþróun Norðurlands vestra á árunum 1901, 1950 og 2010 

samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa 

Íslands (2011). 

 

Mynd 8. Sýnir byggðarþróun Norðurlands eystra á árunum 1901, 1950 og 2010 

samanborið við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa 

Íslands (2011). 

 

Mynd 9. Sýnir byggðarþróun Austurlands á árunum 1901, 1950 og 2010 samanborið 

við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands 

(2011).  

 

Mynd 10. Sýnir byggðarþróun Suðurlands á árunum 1901, 1950 og 2010 samanborið 

við fólksfjölgun á öllu landinu. Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands 

(2011). 

 

Mynd 11. Sýnir byggðarþróun Suðvesturlands á árunum 1901, 1950 og 2010. 

Heimildir: Hagskinna (1997) og Hagstofa Íslands (2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iceland_location_map.svg


 50 

 

Mynd 12. Kökurit sem sýnir hlutfall byggingarefna skráðra eyðibýla.  

 

Mynd 13. Sýnir fjölda býla eftir staðsetningu samanborið við hrörnunarstig þeirra.  

 

Mynd 14. Dreifikort sem sýnir samanburð á mili landhæðar og hrörnunareinkunnar 

eyðibýlanna. Eyðibýlið Arngerðareyri vantar hins vegar vegna þess að hæðartölu þess 

vantar.  

 

Mynd 15. Hér sést munurinn á hrörnunarstigi eyðibýla frá þeim áratug sem þau fara í 

eyði.  

 

Mynd 16. Dreifikort sem sýnir sambandið á milli hrörnunareinkunnar eyðibýlanna í 

tengslum við byggingaár þeirra. Byggingaár tíu eyðibýla er óvitað svo þeim er sleppt 

hér.  

 

Mynd 17. Sýnir samanburð á hrörnunareinkunn eyðibýla á móti fjarlægð þeirra frá 

aðalbraut.  

 

Mynd 18. Hérna sést hvernig hrörnunarstigin 5 skiptast niður eftir fjarlægð 

eyðibýlanna frá næsta þéttbýlisstað.  

 

Mynd 19. Dreifikort sem sýnir samspil einkunnar hurða og glugga á móts við hversu 

lengi býlið er búið að vera í eyði. 

 

Mynd 20. Dreifikort sem sýnir samspil þakeinkunnar á móts við hversu lengi býlið er 

búið að vera í eyði.  
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Harðardóttir. 
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Stálpastaðir í Skorradal. Tekin í september 2011. Ljósmyndari: Þuríður Elísa 
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Loftsstaðir eystri. Tekin í október 2011. Ljósmyndari: Þuríður Elísa Harðardóttir.  
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Óttarsstaðir eystri. Tekin í október 2011. Ljósmyndari: Þuríður Elísa Harðardóttir.  
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Fylgiskjal I 

Hér eftir verður hver landshluti tekinn fyrir sig og síðan verður þeim býlum lýst sem 

skráð voru í þeim hluta. Upplýsingar um byggingarár húsa og hvenær býli fara í eyði 

eru fengnar hjá Fasteignaskrá ríkisins og í bók Martin Schuler Búsetuþróun á Íslandi 

1880-1990 (1994) en ef önnur heimild er notuð er hún gefin upp. Staðarheiti eru gefin 

upp með kennileiti ef þau eru til staðar,  eins og dal eða fjalli, gömlu sýslunöfnunum 

og hreppsheitum. Einnig er gefin upp hrörnunarstig og einkunnargjöf hvers býlis sem 

gefur af sér hrörnunarstigið.  

Vesturland 

Litli-Botn (133199) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Botnsdal, 

Hvalfjarðarsveit, Borgarfjarðarsýslu 

Hnit: N 64˚ 23. 286   

W 021˚ 18. 818   

H: 25m 

Byggingarár: 1926 

Fór í eyði: Ekki vitað.  

Tegund: Steypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Ekki vitað.  

Hrörnunarstig: 2 

Litli-Botn stendur inn í Botnsdal að norðanverðu og er um 240 m frá Botnsdalsvegi 

sem liggur frá Hvalfjarðarvegi. Bærinn er í hvammi undir kjarrivöxnum hlíðum 

Háafells og víðst er jarðvegurinn grunnur og erfitt að vinna að túnræktun (Jakob 
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Jónsson o.fl., 1989, 42) Landið er nýtt undir beit fyrir bæði kindur og hesta og vestast 

á lóðinni er að finna haug af járndrasli.  

 Íbúðarhúsið er myndarlegt steinhús á tveimur hæðum með risi og stendur 

austanmegin á landinu og er stærð þess 325 m
3 

(Jakob Jónsson o. fl., 1989, 42). 

Inngangurinn er til vinstri og hefur sér aðgengi. Viðbygging er hægra megin við 

íbúðarhúsið, hugsanlega geymsla, en hún er að hruni komin. Húsið var lokað svo ekki 

er vitað um innbú. á landinu fjárhús, hlöður, gamalt fjós með haughúsi og geymslur 

(Jakob Jónsson o. fl., 1989, 42). Landið er skráð sem eyðijörð og er 497.2 HA að 

stærð. 
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Stóri-Botn (133206) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Botnsdal, 

Hvalfjarðarsveit, Borgarfjarðarsýslu 

Hnit: N 64˚ 23. 016   

W 021˚ 17. 285    

H: 78 m 

Byggingarár: 1940 

Fór í eyði: 1982/1983 

Tegund: Steypt 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Valmaþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Já.  

Hrörnunarstig: 2 

Stóri-Botn er austast í Hvalfjarðarstrandarhreppi og stendur innarlega í Botnsdal í 

Hvalfirði. Svæðið er gróið og fallegt. Hvalvatn er á landi Stóra-Botns en þaðan rennur 

Botnsá sunnan við bæinn (Jakob Jónsson o.fl, 1989, 47). Svæðið er lokað fyrir umferð 

en hægt er að labba að staðnum en bæjarstæðið er um 359 m frá bílastæði sem er 

staðsett við landarmörkin. Þar leggur ferðafólk bílum sem á leið sína til fossins Glyms 

sem er norðaustan við bæinn.  

 Íbúðarhúsið er eins hæða hús með kjallara og valmaþaki. Stærð þess er 365m
3
 

að stærð (Jakob Jónsson o.fl., 1989, 47). Áfast húsinu er hlaðin geymsla sem hefur 

verið múrhúðuð. Á jörðinni er einnig votheysturn og bogaskemmu sem stendur 108.5 

m vestur frá íbúðarhúsinu. Innbú er eldavél, vaskur auk eldhússkápa og gluggatjalda. 

Jörð Stóra-Botns er skráð sem eyðijörð og er stærð þess 271.5 HA. Bændur í 

hreppnum hafa nytjar af ógirtu heiðalandi jarðarinnar sem er afrétt og Laxá er 

stundum í Botnsá (Jakob Jónsson o.fl, 1989, 47). 
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Landbrot (136071) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Kolbeinsstaðarhreppur, 

Borgarbyggð 

Hnit: N 64˚ 50. 079   

W  022˚ 18. 472    

H. 24 m 

Byggingarár: 1950  

Fór í eyði: 1957/1958  

Tegund: Hlaðið. 

Klæðning: Múrhúðað. 

Þakgerð: Valmaþak  

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Ekkert.  

Hrörnunarstig: 4 

Landbrot er staðsett í Borgarbyggð og erum 395 m frá Snæfellsvegi [54] en húsið er 

greinilegt frá veginum. Hlutið er mikið hraunland og túnið er á hrauni en grasgefið 

þrátt fyrir það. Landið liggur um 155 m frá Haffjarðará og er beitarland þar gott. 

Landbrotalækur rennur norðaustan við túnið og handan við hann er graskimi sem 

kallast Svumpur(Kristján Guðbjartsson, Leifur Kr. Jóhannesson og Þórður Kárason, 

1977, 267). Heimkeyrsla er að húsinu.  

 Íbúðarhúsið er hlaðið, múrklætt, á einni hæð með risi. Þakið er valmaþak. 

Stærð þess er 41.5 M2 og skiptist það í þrjú herbergi. Ástand hússins er ekki gott en 

engar hurðar né gluggarúður eru eftir. Ekkert innbú er til staðar nema eldhússkápar. 

Ummerki eru um að búfjár hafi hafst þarna við sést á gólfinu sem var drullugt af mold 

og skít. Í kringum landið er hlaðinn veggur til að marka landarskil. Rennur er einnig 

að finna utan á sem bendir til þess að húsið hefur haft vatnslagnir. Jörðin er skráð sem 

eyðijörð og er ekki í búnytum. Stærð landsins er 498.2 HA.  
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Bakkakot (133951) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Skorradal, 

Skorradalshreppi, Borgarfjarðarsýslu 

Hnit: N 64˚ 28. 143   

W 021˚ 17. 815   

H: 75m 

Byggingarár: 1931 

Fór í eyði: 1960/1964 

Tegund: Steypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 3 

Bakkakot er um 235,9 m frá Skorradalsá þar sem hún rennur út í Skorradalsvatnog 

stendur undir norðurhlíð Botnsheiðar. Hlíðin er brött, grýtt og gróðurlítil með móum, 

holtum og valllendisbrekkum  (Jakob Jónsson o. fl., 1989, 222). Fjallavegurinn [F508] 

er um 10 m frá útidýrum hússins. 

 Íbúðarhúsið stendur í litlu kjarri og er 173 m
3
 að stærð (Jakob Jónsson o. fl., 

1989, 222). Húsið er tveggja hæða hús með kjallara. Þakið er heillegt og er eystri hluti 

hússins klæddur bárujárni en þar er útveggurinn að brotna inn í húsið. Gluggar og 

hurðar eru enn til staðar en útidyrahurðinn er orðið svolítið illa farin. Húsið er opið og 

þar er ennþá mikið af innbúi. Þó ekki sé gert neitt til að viðhalda húsinu, er haldin 

gestabók þar inni og innbúið er uppraðað. Sjá má eldavél, borð, stóla, diska, pönnur, 

rúm, legubekk, skó og fleiri smáhlutir að auki gestabókar. Einnig stendur á jörðinni 

gömul hrunin skemma um 28.5 m frá íbúðarhúsinu og önnur nýrrum 106 m frá 

íbúðarhúsinu. Jörðin er skráð sem eyðijörð en nytjuð og er í eigu Skógrækt ríkisins. 
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Stálpastaðir (134093) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Skorradal, 

Skorradalshreppi, Borgarfjarðarsýslu 

Hnit: N 64˚ 31. 269   

W 021˚ 26. 554    

H: 81m 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1946 

Byggingarefni: Steypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 4 

Stálpastaðir standa um 52.4 m frá Skorradalsvegi [508] og um 132 m norðanmegin 

við Skorradalsvatn og er í suðurhlíð Skorradalsháls. Landið hallar örlítið í átt að 

vatninu. Húsið sést vel frá veginum. Stálpastaðir var bújörð allt til 1943 en var að 

sögn aldrei góð bújörð vegna þess hvernig landið liggur og lítið sem ekkert 

undirlendi. Landið hentaði því illa til landbúnaðar sem byggðist upp á túnrækt 

(Gunnlaugur Guðjónsson og Hreinn Óskarsson, 2006, 26). Árið 1951 er jörðin gefin 

til Skógræktar ríkisins og árið eftir hófst gróðursetning á landinu þar sem nú er 

Stálpastaðarskógur (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989, 119).  

 Húsið sem eftirstendur var fjóshlaða en íbúðarhúsið stóð neðar í hlíðinni og er 

nú horfið. Hlaðan var nýtt sem svefnskáli fyrir skógarræktarmenn hér áður og er stærð 

hennar er 84 m
3
 (Jakob Jónsson o. fl., 1989, 239). Húsið hefur verið steypt en er þakið 

mosa að hluta til. Gluggapóstar eru enn til staðar en engar rúður. Þakið er illa farið og 

ryðgað. Innbú er ekkert en þar mátti samt sjá leifar af kojum. Landið er skráð sem 

nytjað til landgræðis en heildarstærð þess er óvituð.  



 59 

Sarpur (134091) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Skorradal, 

Skorradalshreppi, Borgarfjarðarsýslu 

Hnit: N 64˚ 27. 990   

W 021˚ 16. 049    

H: 116m 

Byggingarár: 1938 

Fór í eyði: 1974/1970 

Tegund: Steypt 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Valmaþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 1 

Sarpur stendur innst í Skorradal til austurs og er landið ofarlega af Skorradalshálsi. 

Íbúðarhúsið stendur um 68.7 m norðan við fjallaveg [F508]. Heimreið er að 

íbúðarhúsinu. 

 Íbúðarhúsið er steypt, klætt bárujárni og með bárujárnsklæddu valmaþaki. 

Bárujárnið virðist vera frekar nýlegt og bendir það til ásamt því að búið er að loka 

fyrir inngang að húsinu að eitthvað viðhald fari fram á húsinu. Tröppur eru upp að 

inngangi eru steyptar en sprungnar og mosavaxnar. Skorsteinn hefur verið hlaðinn en 

er brotinn. Ekki var hægt að fara inn í húsið og því er ekki vitað um innbú. Gluggar 

eru glerjaðir. Út á túninu fyrir utan er gamalt landbúnaðartæki. Norðanmegin við 

húsið stóð fjós og hlöður (Jakob Jónsson o. fl., 1989, 238). Jörðin er skráð sem 

eyðijörð en er nytjuð. Stærð landsins er ekki skráð. Þegar búskap lauk 1970 keypti 

Skógrækt ríkisins jörðina og hefur nú hafið þar gróðursetningu trjáplantna. Sonur 

síðasta ábúanda notaði húsið sem sumarhús fram yfir 1980 og heyjaði tún.  
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Vestfirðir 

Hofstaðir (139591) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Gufufirði, A-

Barðastrandasýsla, Reykhólahreppi 

Hnit:    N 65˚ 32.918 

W 022˚ 25.144 

H: 45m 

Byggingarár: 1944  

Fór í eyði: 1979/1978 

Tegund: Timbur Forskalað 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 2 

Hofstaðir eru í vestanverðum Gufufirði sem liggur inn úr Þorskafirði. Býlið stendur 

um 72 m austanmegin við Vestfjarðarveg. Heimreið liggur að húsinu sem er vel gróin 

og fyrir framan húsið er mýri. Um 133 m norðaustan við húsið rennur á. 

 Íbúðarhúsið er tveggja hæða timburhús með risi, klætt hænsnaneti og svo 

múrhúðað. Gluggar eru sumir illa farnir og útidyrahurðin einnig, en reynt hefur verið 

að byrgja fyrir brotna glugga. Þakið er risþak, bárujárnsklætt. Húsið var lokað en í 

gegnum glugga var hægt að sjá að innbú er töluvert. Áfast við húsið er útihús sem 

hefur hugsanlega verið fjárhús sem er að hruni komin og svo lítið rými sem lítur út 

fyrir að vera kamar. Sú bygging er bara úr timbri en vestari hluti útihússins er hlaðinn. 

Norðvestan við bæjarstæðið er geymsla úr timbri með bárujárnsþaki. Hún virðist vera 

yngri þar hún er í mun betra ástandi. Fjórar tóftir eru að finna á landinu auk eins 

túngarðs. Jörðin er skráð í byggð og er nýtt undir beit.  
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Svarfhóll (141427) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Álftafirði, N-

Ísafjarðarsýsla, Súðavíkurhrepp,  

Hnit:    N 65˚ 58. 357 

W 023˚ 04. 563 

H: 22 m 

Byggingarár: 1953 

Fór í eyði: 1972 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Ekki vitað 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Já 

Hrörnunarstig: 3 

Svarfhóll er staðsettur í Álftafirði rétt hjá Súðavík. Bæjarstæðið er um 28.4 m frá 

Vestfjarðarvegi og um 140 m frá sjó. Landið hallar niður í SA-átt í áttina að sjónum.  

 Íbúðarhúsið er eins hæða hús með bárujárnsklæddu risþaki. Stærð þess er 26.3 

m
2
 og skiptist það niður í 3 herbergi. Engir gluggar né hurðar eru enn til staðar. 

Upprunalega hefur húsið hugsanlega verið klætt tjörupappír sem sést hanga á húsinu 

utanverðu, og síðan bárujárnsklætt. Stærð hússins er 26.3 m
2 

. Innbú er ekki mikið en 

hægt er að sjá hillur, rúm með hálmfylltri dýnu, skó og leifar af ofnpípu. Gólfið er 

moldargolf en áður hefur hugsanlega verið timburgólf en leyfar af slíku er að finna í 

svefnherbergisrýminu. Neðar á jörðinni er að finna rústir af fjárhúsi, hlöðu sem 

stendur enn og votheysgryfju. Hlaðann virðist vera enn í notkun. Jörðin skráð sem 

jörð í byggð en sumarbústaður var byggður í landinu 2002. Einnig er landið notað 

sem beitarland þar sem kindur voru á landinu og eru búnar að koma sér vel fyrir í 

húsinu.  
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Kleifar (141418) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Seyðisfirði, N-

Ísafjarðarsýsla, Súðavíkurhreppur 

Hnit:    N 65˚ 58. 194 

W 022˚ 55. 787 

H: 45 m 

Byggingarár: 1900 

Fór í eyði: 1976 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Nei 

Hrörnunarstig: 3 

Kleifar standa vestanmegin í Seyðisfirði og um 158 m frá Vestfjarðarvegi. Jörðin er 

vegleg, hlaðinn slóði liggur upp að bæjarstæðinu og mikið er af tóftum víða og dreift 

um landið. Á rennur sunnan við landið í átt til sjávar og þar er mikið mýrlendi. 

 Íbúðarhúsið er tveggja hæða, með risi og kjallara. Af íbúðarhúsinu stendur 

aðeins helmingur þess eftir sem er timburhús klætt bárujárni með risþaki. 

Norðanmegin við uppistandi hluta hússins stendur vel hlaðinn veggur og inn í rústum 

þess hluta sem hrunin er var að sjá fallega hlaðinn múrsteinsstromp. Engar hurðar eru 

til staðar og gluggar eru ekki glerjaðir en hægt var að sjá steyptan inngang þó 

útidyrahurðina hafi vantað. Auk margra tófta á jörðinni er að finna votheysgryfju og 

geymslu sem byggðar voru 1935. Báðar eru þær illa farnar. Landið er skráð í byggð 

en enginn virðist búa á landinu. Það er hinsvegar nýtt sem beitarland fyrir hross.  
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Arngerðareyri (220302) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Ísafjarðardjúpi, N-

Ísafjarðarsýsla, Strandabyggð 

Hnit:    N 65° 53.133 

W 022° 22.737 

H: vantar 

Byggingarár: 1928 

Fór í eyði: 1966 

Tegund: Steinhús 

Klæðning: Engin 

Þakgerð: Flat þak 

Þakklæðning: Engin 

Innbú: Ekki vitað   

Hrörnunarstig: 2 

Arngerðareyri er staðsett innst inni í Ísafjarðardjúpi, um 29,7 m frá Vestfjarðarvegi og 

er um 69 m frá sjó. Þar var áður stórbýli, löggildur verslunarstaður frá 1890 og um 

skeið var verslun Inn-Djúpmanna þar auk landsímastöð og póstafgreiðsla. Einnig var 

þar viðkomustaður Djúpsbátsins (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989, 263).  

 Íbúðarhúsið er tveggja hæða með kjallara, steinsteypt og hvítmálað. Stíllinn á 

húsinu er öðruvísi. Þökin eru mishá, flöt og byggð með hálfgerðum skotgröfum sem 

gefa húsinu ásýnd kastala. Þegar komið var að húsinu var búið að byrgja fyrir alla 

glugga og hurðar svo ekki var hægt að komast inn. Gluggakarmar voru illa farnir. 

Engar hurðar voru til staðar þar sem búið var að byrgja fyrir alla innganga. Eitt útihús 

stendur en en það er steypt með bárujárnsþaki en það er hrunið að aftan. Gömul 

bryggja er um 105 m frá húsinu og ummerki um 2 húsagrunna er að finna fyrir framan 

húsið. Garður hefur verið vinsta megin við það. Jörðinni er skipt í nokkra hluta og 

lóðin sem býlið stendur á er skráð sem íbúðarhúsalóð svo líklegt er að verið sé að 

ráðast í framkvæmdir þar sem byggingarefni var búið að koma fyrir á þak hússins.  
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Stóra-Hvalsá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Hrútafirði, Strandasýsla, 

Bæjarhreppur 

Hnit:    N 65˚ 22. 526 

W 021˚ 11. 341 

H: 16 m 

Byggingarár: 1962 

Fór í eyði: 1970 

Tegund: Steypt 

Klæðning: Enginn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 2 

Stóra-Hvalsá liggur vestanmegin við Hrútafjörð og er bæjarstæðið um 339 m frá 

Vestfjarðarvegi. Bæjarstæðið er alveg við fjöruna og áin Hvalsá rennur sunnan megin 

við íbúðarhúsið til sjávar. Heimreið liggur að húsinu en slóðinn er nokkuð gróinn.  

 Íbúðarhúsið er tveggja hæða steypt hús með kjallara og risi. Þakið er risþak og 

klætt bárujárni. Gluggar eru glerjaðir og dyr heilar. Húsið var læst svo ekki var farið 

inn og því ekki vitað um innbú. Engin ummerki eru í kring um útihús. Jörðin er skráð 

sem eyðijörð en nytjuð en túnin eru nýtt undir sláttur. Framkvæmdir hafa verið gerðar 

í kringum húsið þar sem búið að róta í jarðveginum allt í kringum húsið og fjarlægja 

hluta af tröppunum sem leiða upp að inngangi hússins.  
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Norðurland vestra 

Svarðbæli (144158) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: V-Húnavatnasýslu, Ytri-

Torfustaðahreppur 

Hnit:    N 65 18. 510 

W 020 55. 920 

H: 60 m 

Byggingarár: 1936 

Fór í eyði: 1970 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 2 

Bærinn stendur á hól um 740 m frá hringveginum og er mjög víðsýnt þaðan. 

Íbúðarhúsið sést vel frá þjóðveginum. Land jarðarinnar er ekki stórt, en það er grösugt 

og gott beitiland, mest mýrlendi. Jörðin var talin hagsöm (Sigurður J. Líndal og Stefán 

Á. Jónsson, 1978, 502). Það liggur grjótlagður vegur upp að húsinu. 

 Íbúðarhúsið er eins hæða með risi og kjallara og viðbyggingu sem er með 

skúrþaki. Húsið var læst en var opið að hluta til að aftan. Einhverskonar framkvæmdir 

vera í vinnslu þar sem byggingarefni var fyrir utan húsið. Tóftir eru fyrir norðaustan 

bæinn og fyrir sunnan hann er votheysturn og fleiri tóftir. Í dag er það hinsvegar nýtt 

sem beitiland og var búfénaður á beit. Jörðin er skráð í eyði en er nytjuð en hún er 

nýtt sem beitiland fyrir sauðfé.  
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Neðstibær (145471) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Norðurárdal, 

Vindhælishreppi 

Hnit:    N 65 44. 845 

W 020 08. 131 

H: 118 

Byggingarár: 1920 

Fór í eyði: 1964. 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Nei 

Hrörnunarstig: 3 

Neðstibær liggur um 77 m frá Þverárfjallsvegi í Norðurárdal. Túnið liggur í 

talsverðum halla til suðurs og er grasgefið.  

 Húsið sjálft er tveggja hæða steinsteypt með risþaki klætt bárujárni. Húsið er í 

mikilli niðurníslu, og innviðir að mestu horfnir. Hægramegin við húsið hefur staðið 

útihús og votheysturn. Jörðin er skráð sem eyðijörð en er nytjuð sem beitarland fyrir 

búfénað.   
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Brattahlíð (145353) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Svartárdal,  

Bólstaðarhlíðarhreppur  

Hnit:    N 65 29. 163 

W 019 45. 599 

H: 143 

Byggingarár: 1900 

Fór í eyði: 1978 

Tegund: Timbur og torf 

Klæðning: Timbur 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Torf 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 3 

Bærinn stendur 15m frá Svartárdalsvegar við bakka Svartár norðan við Eiríksstaði. 

Tún eru ræktuð af grýttum móum við erfiðar aðstæður. Svartárdalsfjall rís að baki 

túnsins sem er hlíðabratt og með djúpa tjörn við brekkuræturnar yst á jörðinni. Jörðin 

hét áður Eiríksstaðakot. Hlunnindi við jörðina er hluti í Svartá (Sigurður J. Líndal og 

Stefán Á. Jónsson, 1978, 190).  

 Íbúðarhúsið er ein hæð með risi og er byggt úr timbri og torfi. Á vinstri hlið 

hússins er skúr klæddur bárujárni. Húsið er hrunið að hluta að aftan þar sem þakið 

hefur fallið niður. Útiskúr er fyrir aftan húsið úr torfi og er nánast hruninn líka. Nýleg 

skemma hefur svo verið byggð þar við hlið. Húsið var lokað en í gegnum brotin 

glugga var hægt að sjá húsgögn eins og stóla og borð, gamalt útvarp, dagatal frá árinu 

1978. Inniviðir hússins voru málaðir og panelsklæddir. Jörðin er skráð í byggð en hún 

er nytjuð.  
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Norðurland eystra 

Bakkasel (152427) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Öxnadal,  

Öxnadalshrepp, Hörgársveit 

Hnit:    N 65 28. 629 

W 018 39. 603 

H: 388m 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1960 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 2 

Bakkasel stendur í Öxnadal um 127 m frá Hringveginum. Bærinn stóð áður neðst 

undir brekkurótinni, sunnan Nautár sem kemur af Öxnadalsheiðinni. Áinn rennur um 

228 m frá bæjarstæðinu. Býli var reist í Bakkaseli árið 1850 en þar var áður selstaða 

frá Bakka. Bakkasel var fremsti bær í Öxnadal og var við þjóðbrautina um 

Öxnadalsheiði yfir í Skagafjörð en árið 1904 var hafin greiðasala þar. Árið 1929 var 

bærinn svo fluttur norður þangað sem núverandi byggingar standa. (Guðmundur 

Steindórsson, Jóhannes Sigvaldason og Kristján Sigfússon, 1993, 528).  

 Íbúðarhúsið er steinsteypt, tveggja hæða hús með risi og kjallara og risþaki 

sem er bárujárnsklætt. Húsið er opið og inn í því er að finna skápa og rúm með 

dýnum. Áfast íbúðarhúsinu er stórt útihús. Jörðin er skráð sem eyðijörð. 
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Rif (154203) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Rifstangi,  

Norðurþing 

Hnit:    N 66 31. 868 

W 016 11. 567 

H: -6 m 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1947 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Nei 

Hrörnunarstig: 3 

Rif stendur á Rifstanga og erum 2,8 km frá Norðausturvegi. Rif var lengi vel nyrsta 

byggða ból landsins þar sem býlið er staðsett á Rifstanganum sem lengi vel var talin 

nyrsti tangi landsins. Jörðin var landstór, landið var fjölbreytt og gott og þar þóttu 

bestu engjar Sléttu vera. Búið var að byggja vel um fólk og fénað þegar landsvæðið 

gjöreyðilagðist í stórbrimi árið 1934. Sökum þess hve landið er grýtt tókst ekki að 

bæta það upp þrátt fyrir að það hafi verið reynt (Runólfur Elentínusson, 2003, 386).  

 Íbúðarhúsið er steinsteypt, tveggja hæða, með ris og kjallara. Þakið er risþak 

og hefur verið bárujárnsklætt. Innbú var eitthvað, þar á meðal eldavél, rúm og skápar. 

Um 154 m frá bæjarstæðinu er stórt fjárhús. Landið í kring er ekki nýtt, og svæðið er 

veðurbarið. Ýmislegt kemur upp í fjörunni og sandur er farin að fjúka inn í húsið. 

Jörðin er skráð sem eyðijörð.  
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Skinnalón I (154212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Melrakkaslétta,  

Presthólahreppur, Norðurþing 

Hnit:    N 66 31. 376 

W 016 05. 051 

H: 11 m 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1947 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 2 

Skinnalón I stendur um 695 m frá Norðausturvegi. Jörðin er landstór hlunnindajörð og 

er næsti bær austan við Rif. Húsin eru tvö og standa í litlu og grýttu túni við sjávarlón 

sem kallast Skinnalón en það eru einnig eyjar með æðarvarpi. Mikill reki er með 

ströndinni auk veiði í vötnum sem tilheyra jörðinni. Umhverfið hjá bæjarstæðinu er 

svo grýtt að erfitt er að rækta upp landið og það er hluti af orsök þess að búskapur 

lagðist af á staðnum. Skinnalón var skipt í tvö býli 1930, I og II. Hér áður voru plön 

um að laga húsin og nota til sumardvalar en ekki er vitað meir um það (Runólfur 

Elentínusson , 2003, 352). Bæjarstæðið er fullt af tóftum og ummerki um búskap eru 

allt í kring. Grófur vegur liggur að bæjarstæðinu. 

 Skinnalón I er timburhús á tveimur hæðum, með risi og kjallara, og 

bárujárnsklæddu risþaki. Eitthvað hefur húsinu verið haldið við þar sem nýlegt 

bárujárn er á hluta þaksins og nýlegt timbur á norðvestur hluta hússins. Einnig eru 

hluti glugga nýlegir. Húsið var lokað svo ekki er vitað um innbú.  
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Skinnalón II (154212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Melrakkaslétta,  

Presthólahreppi, Norðurþing 

Hnit:    N 66 31. 352 

W 016 05. 104 

H: 2 m 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1950 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 3 

Skinnalón stendur um 637 m frá Norðausturvegi. Jörðin er landstór hlunnindajörð og 

er næsti bær austan við Rif. Húsin eru tvö og standa í litlu og grýttu túni við sjávarlón 

sem kallast Skinnalón en það eru einnig eyjar með æðarvarpi. Mikill reki er með 

ströndinni auk veiði í vötnum sem tilheyra jörðinni. Umhverfið hjá bæjarstæðinu er 

svo grýtt að erfitt er að rækta upp landið og það er hluti af orsök þess að búskapur 

lagðist af á staðnum. Skinnalón var skipt í tvö býli 1930, I og II. Hér áður voru plön 

um að laga húsin og nota til sumardvalar en ekki er vitað meir um það (Runólfur 

Elentínusson , 2003, 352). Bæjarstæðið er fullt af tóftum og ummerki um búskap eru 

allt í kring. Grófur vegur liggur að bæjarstæðinu. 

 Skinnalón II er steinsteypt hús, á tveimur hæðum með risi, og risþaki sem er 

klædd bárujárni. Húsið er opið þar sem hvorki gluggar né hurðar eru enn til staðar. 

Inni var ekki mikið innbú eftir en eitt borð stóð á stofugólfinu. Skinnalón II er á skrá 

hjá Fasteignaskrá ríkisins og er skráð þar sem eyðijörð en hér áður voru plön um að 

gera upp húsin til sumardvalar.  
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Sóleyjarvellir (156378) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Skeggjastaðahreppi,  

Langanesbyggð 

Hnit:    N 66 08. 166 

W 015 09. 573 

H: 33 

Byggingarár: 1928 

Fór í eyði: 1959 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Ekki vitað 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Nei 

Hrörnunarstig: 4 

Bæjarstæðið stendur um 76 m frá Norðuraustvegi. Jörðin var fyrrum hjálega og hét 

upprunalega Urðarsel. Bærinn stendur nálægt ánni Geysirófu, og nálægæt sjávar eða 

Gunnólfsvíkinni. Bærinn stóð í hvilft gegnt Gunnólfsvík og þó heldur sunnar. Tún er 

allgott, en ræktunarskilyrði takmörkuð. Engi voru votlend og heybandsvegur slæmur. 

Útbeit viðlend og kjarngóð en landið gat verið snjóþungt. Sóleyarvellir féllu úr ábúð 

1959 og jörðin var nytjuð af Felli. Húsið er baðstofa, raftur á parti, þiljuð niðri. 

Gripahús er úr torfi og grjóti (Ármann Halldórsson, 1974, 16).  

 Íbúðarhúsið eru tvær hæðir og stærð þess 175 m
3
 með áföstu útihúsi á vinstri 

hlið. Gripahús var byggt úr torfi og grjóti. Landið er skráð sem eyðijörð og virðist 

lítið vera í notkun.  
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Austurland 

Djúpilækur (156356) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Ströndum,  

Skeggjastaðahreppur 

Hnit:    N 66 01. 924 

W 015 05. 445 

H: 22 

Byggingarár: 1928 

Fór í eyði: 1962 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 2 

Jörðin er bændaeign frá fornu fari. Bærinn stendur fyrir miðjum Bakkaflóa og nær 

utan frá sjó og inn í Bláfellsbotn en þaðan eru 7-8 km. Jörðin tilheyrði einnig Hölkná 

frá sjó. Landið er flatt og mikið um mýrar og móa. Landið hækkar til suður. Gamla 

túnið liggur inn af sjónum og vestan bæjarins, deiglent og þýft fyrr, en jarðdjúpt og 

grasgefið, engjar sumar á hálfdeigjum og votlendi, en aðrar um harðvelli og 

uppgrónar eyrar meðfram lækjum, víða þýfðar en yfirleitt samfelldar, slegnar annað 

hvert ár. Jörðin er vel til búskapar fallin, haglendi gott á sumri sem og vetri og 

ræktunarskilyrði mikil. Helstu hlunnindi eru í reki og hrognkelsaveiði (Ármann 

Halldórsson, 1974, 33). Bæjarstæðið stendur um 600 m frá sjó og 87 m frá 

Norðausturvegi. 

 Íbúðarhúsið sjálft er heillegt steinhús með risþaki sem er bárujárnsklætt. Stærð 

þess er 62 m
2
. Húsið var lokað svo ekki er vitað með innbú. Landi í kring er í órækt 

svo svæðið er lítið nýtt í dag. Jörðin er skráð sem eyðijörð en nytjuð.  
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Nýibær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Hafnarnes,  

Fjarðarbyggð 

Hnit:    N 64 52. 431 

W 013 46. 481 

H: 10m 

Byggingarár: Upp úr 1930 

Fór í eyði: 1972 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Já 

Hrörnunarstig: 4 

Bæjarstæðið er 127 m frá Suðurfjarðarvegi og luti af bæjarþyrpingunn Hafnarnes. 

Nýibær hefur verið reistur upp úr 1930. Engin vegur liggur að bænum en hann sést vel 

frá 126 frá Suðurfjarðarvegi. Landið í kring er gróið og í órækt.  

 Íbúarhúsið er ein hæð, bárujárnsklætt og með risþaki klæddu bárujárni. Innbú 

er ekki mikið en eldavél fannst fyrir utan. Húsið er í slæmu standi og hálf hrunið á 

köflum. Lítið hrunið fjárhús er norðvestan við íbúðarhúsið. Jörðin er ekki skráð í 

Fasteignaskrá ríkisins.  

 

 

 

 

 

 

 



 75 

Jórvík (158971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Breiðdalur,  

Breiðdalshrepp 

Hnit:    N 64 51. 438 

W 014 23. 328 

H: 139m 

Byggingarár: 1928 

Fór í eyði: 1960 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Já. 

Hrörnunarstig: 3 

Jórvíkurbærinn stendur hátt og er töluvert fyrir ofan Hringveginn sem liggur í gegnum 

Breiðdal, eða um 603 m. Jórvíkurá fellur í gili niður hlíðarnar rétt utan við bæinn. Það 

eru ýmis einkenni gamalla búsetuhátta á staðnum. Það mótar fyrir stórum 

nátthagagarður úr torfi en þar var á haustin hafðar sauðhjarðir. Jörðin hafði góða kosti 

til að bera fyrir búskap hér á fyrri tíð og búsældarleg. 

 Íbúðarhúsið er tvílyft timburhús með risþaki klætt bárujárni. Húsið skiptist í 

tvö herbergi að neðan, og tveimur uppi. Andyrið inn í húsið var torfhlaðið. Vegur var 

fyrst lagður að hlaðinu 1944. Innbú er í dag aðeins rúm og dýnur, eldhúsborð, skápar, 

vaskur og dagblöð. Jórvík verður einkaeign árið 1918 en er gefin Skógrækt ríkisins 

1960. Jörðin hefur síðan þá verið nýtt til skógræktar. Um 18 km eru út til sjávar 

(Ármann Halldórsson, 1976, 330). Síðustu ábúendur dvöldu þar án þess að hafa bú og 

svo var húsið nýtt sem afdrep fyrir skógræktarfólk (Ármann Halldórsson, 1976, 331).  
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Lindarbakki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Breiðdal,  

Breiðdalshrepp 

Hnit:    N 64 51. 385 

W 014 23.159 

H: 147m 

Byggingarár: 1948 

Fór í eyði: 1957 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn og torf 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 3 

Lindarbakki er staðsettur aðeins 160 m frá Jórvíkurbænum og 580 m frá 

Hringveginum. Jörðin í kring er gróin og slétt og lækur rennur vestan við bæinn. Árið 

1940 flutti Sigríður Þórðardóttir heim til Jórvíkur aftur með börn sín og fékk hálfa 

jörðina sér til ábúðar. Hún byggði upp lítinn bæ yst í túninu og nefndi Lindarbakka 

(Ármann Halldórsson, 1976, 331).  

 Íbúðarhúsið er lítið timburhús, á einni hæð með risþaki sem bárujárnsklætt og 

síðan sett torf yfir. Húsið skiptist í eldhús, svefnherbergi og  andyri, auk búrs sem er 

hlaðið og er fyrir aftan húsið. Hægra megin er hlaðið útihús sem er hrunið. Innbú 

samanstóð af skápum, eldavél og skilvindu. Bærinn er nú í eigu Skógræktar ríkisins 

þar sem jörðin tilheyrir bænum Jórvík og er landrækt stunduð á svæðinu. 
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Strýta (159138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Djúpavogshreppi 

Hnit:    N 64 39. 672 

W 014 22. 681 

H: 40m 

Byggingarár: 1918 

Fór í eyði: 1974 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 2 

Strýta stendur um 285 m frá Hringveginum í Djúpavogshreppi og er bærinn vel 

sjáanlegur frá veginum. Strýta var hjálega frá bænum Hálsi og er frekar ungt býli. 

Túnið er vel ræktað en jörðin er hins vegar andlítil og ræktunarskilyrðin takmörkuð.  

 Íbúðarhúsið er timburhús, hæð og ris og skiptist í eldhús og stofu niðri og svo 

er tvískipt uppi. Steyptur geymsluskúr er tengdur við íbúðarhúsið hægra megin. 

Útihús eru nokkur, fjós, tvær hlöður og fjárhús. Jörðin á smá ræmu að sjó og þar eru 

dálítil hlunnindi með þarabeit (Ármann Halldórsson, 1976, 432). Húsið var læst svo 

ekki er vitað um innbú. Jörðin er skráð í byggð og virðist vera notuð til sláttar þar sem 

túnin voru nýslegin.  
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Viðborð (160108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Hornafjörður 

Hnit:    N 64 20. 860 

W 015 23. 512 

H: 20 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1944 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Valmaþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Nei 

Hrörnunarstig: 4 

Viðborð stendur aðeins 50 m frá Hringveginum og er því augljóst á ferðinni í kringum 

landið. Það stendur á sléttu undirlendi rétt við fjallsrætur. Þaðan er víðsýnt og 

aðalútsýnið er yfir Hornafjarðarfljótin. Á fyrri tímum stóð bænhús hjá Viðborði og 

þegar slétt var úr landinu upp úr 1900 mótaði þar fyrir fornum grafreitum (Arnþór 

Tryggvason o.fl., 2011, 22) 

 Íbúðarhúsið er steinsteypt tveggja hæða hús með kjallara, valmaþaki sem 

hefur verið bárujárnsklætt. Húsið er hrunið að hluta og er illa á sig komið. Tóftir af 

gömlum útihúsum standa við húsið og eru greinilegar en engin uppistandi útihús 

standa enn. Jörðin er skráð sem eyðijörð.  
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Suðurland 

Lindarbær (165304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Vetleifsholtshverfi,  

Ásahreppi 

Hnit:    N 63 49. 365 

W 020 30. 382 

H: 53 m 

Byggingarár: 1896 

Fór í eyði:  Ekki vitað. 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 2 

Lindarbær 1A er staðsettur Vetleifsholti rétt hjá Hellu, um 5,1 km frá Þjóðvegi 1. 

Mikil víðátta er í kring og miklar gresjur. Til suðurs má sjá Vestamannaeyjar á góðum 

degi. Engin gróður stendur við húsið.  

 Íbúðarhúsið er timburhús klætt bárujárni. Húsið hefur kjallara, eina hæð og ris. 

Undirstöður hússins eru hlaðanar og illa farnar. Þakið er risþak, bárujárnsklætt, og 

heillegt en sumstaðar hefur nýtt bárujárn verið lagt. Áfast við húsið eru tvær 

geymslur. Húsið var lokað svo ekki var farið inn og því ekki vitað um skiptingu 

hússins að innan. Landið er skráð í byggð og stærð þess er 219 HA. Ekki er vitað 

hvort tún séu nytjuð en ekki virðist bera á miklum umgangi á svæðin.  
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Laug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Biskupstungum,  

Bláskógarbyggð 

Hnit:    N 64 18. 573 

W 020 18. 480 

H: 121 

Byggingarár: 1906 

Fór í eyði: 1983 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 3 

Laug stendur um 116 m frá Biskupstunguvegi og er greinilega frá veginum.  

Bærinn stendur sunnarlega undan lágu felli sem nú er nefnt Laugarfell. Á vesturjaðri 

jarðarinnar rennur tær bergvatnsá sem kallast Laugá. Suður af bænum er votlendi en í 

fellinu eru víða þurrar valllendisbrekkur. Hverasvæðið í Haukadal er svo norðaustan 

við bæinn og hefur hitinn þar verið nýttur áður á ýmsa vegu (Oddgeir Guðjónsson, 

Jón Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1980, 89).  

 Íbúðarhúsið er byggt úr timbri og er í burstabæarstíl. Húsið er klætt með 

bárujárni að utan og á þakinu. Útihús voru nokkur og standa sum ef svo má kalla. Fjós 

var fyrir 8 gripi, fjárhús fyrir 80 fjár, hlöðurými fyrir þurrhey og alifuglahús (Oddgeir 

Guðjónsson, Jón Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1980, 89). Innbú virðist ekki mikið 

en húsið vera nýtt sem einhverskonar geymsla. Jörðin er ekki skráð í Fasteignaskrá 

ríkisins og virðist ekki vera nýtt. Í dag er hinsvegar tjaldsvæði Haukdals nánast í 

húsinu og eitthvað virðist hafa verið gert til að lappa upp á húsið að framan eins og að 

mála það og klæða yfir bárujárnið einhverskonar borðaklæðning sem kallast Enpotu.  
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Lofsstaðir eystri (165472) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Gaulverjabæ, Flóahreppi 

Hnit:    N 63 48. 555 

W 020 53. 628 

H: 5m 

Byggingarár: 1938 

Fór í eyði: 1963 

Tegund: Steypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Ekki vitað 

Hrörnunarstig: 3 

Loftsstaðir-eystri stendur sunnan megin um 78 m frá Gaulverjaveg [305]. Jörðin er 

fremur stór, stendur aðeins um kílómetra frá sjó en þegar kemur ofar í landið er jörðin 

grasgefið mýrlendi. Það hefur verið mikið sandfok frá sjó og bærinn sjálfur stendur á 

lágum sandgára skammt vestur frá Loftsstaðará. Útræða var stunduð fram á þessa öld 

(Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1981, 134).  

 Íbúðarhúsið er steinsteypt hús, einangrað með vikursteini. Húsið virkar 

heillegt en þakið hefur hrunið inn að húsinu austanmeginn. Húsið er með steyptum 

stoðarbitum en virðist svo vera hlaðið að hluta og síðan múrhúðað. Þakið er risþak og 

bárujárnsklætt. Útihúsin eru hruninn að mestu en eitt stendur þó bærilega en það er 

steinhlaðið með bárujárnsþaki en er að falla saman. Jörðin er skráð sem eyðijörð en er 

nytjuð frá bænum Lækjarbakka sem er NA við bæjarstæðið. Jörðin er notuð til sláttar 

og er vel girt af.  

 

 

 

 



 82 

Guðnabær (171709) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Selvogi,  

Ölfushreppi 

Hnit:    N 63 49. 620 

W 021 40. 464 

H: 23m 

Byggingarár: 1949 

Fór í eyði: 1962 

Tegund: Steinhlaðið 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Valmaþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú: Já 

Hrörnunarstig: 3 

Guðnabær stendur um 936 m frá Suðurstrandavegi en Selvogsvegur liggur nánast upp 

að bænum. Guðnabær er eins og flest önnur býli á Selvognum staðsettur nálægt sjó og 

mynda þau saman bæjarþyrpingu. Landið er flatt en landkostir með ágætum (Oddgeir 

Guðjónsson, Jón Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1983, 474). 

 Íbúðarhúsið var byggt úr holsteini og er um 80 m
2
 að stærð, ein hæð og ris. 

Húsið skiptist í fjögur herbergi, eldhús, þvottahús og svo geymsluna á lofti. Útihúsin 

eru nokkur og standa þau flest enn þó þau séu misvel á sig komin. Hlaða sem er 120 

m
2
, þriggja bása fjós og svo geymsla (Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson og 

Júlíus Jónsson, 1983, 490).  
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Suðvesturland 

Sjónarhóll (130881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Vatnsleysuströnd, 

Gullbringusýslu 

Hnit:    N 64 00. 461 

W 022 20. 630 

H: 24 

Byggingarár: 1929 

Fór í eyði: Ekki vitað. 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 2 

Sjónarhóll stendur 113 m frá Vatnsleysustrandarvegi og sést þaðan vel. 

Sjórinn/fjörðurinn er aðeins 142 m noraustan við bæinn svo bæði var hægt að stunda 

sjómennsku og landbúnað á jörðinni. Sjónarhóll þótti góð bújörð en byggð hófst á 

landinu 1886. Þá var búið í timburhúsi þar til 1929 að húsið sem stendur í dag var 

byggt (Guðmundur Björgvin Jónsson, 1987). 

 Íbúðarhúsið er reisulegt steinhús með risþaki klætt bárujárni. Húsið er á 

tveimur hæðum ásamt risi. Ástand hússins er gott og inni er meðal annars að finna 

nokkra hluti eins og diska, glös, rúm, barnarúm, stóla, skápa og spegla. Útihús eru 

tvö, hlaða og haughús sem bæði eru byggð árið 1940. Jörðin er skráð í byggð en 

virðist ekki vera nytjuð né að verið sé að vinna að uppbygginu á húsinu.  
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Flekkuvík (vesturbær) (130840) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Vatnsleysuströnd,  

Gullbringusýslu 

Hnit:    N 64 01. 517 

W 022 14. 217 

H: 4 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1935 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Valmaþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Nei 

Hrörnunarstig: 3 

Fyrir aldamótin og eftir þau var tvíbýli á Flekkuvík sem skiptust í austurbæ og 

vesturbæ. Aðeins 16 m er á milli þeirra. Flekkuvík var fjærst allra byggða á sínum 

tíma hvað samgöngur snerti, hvort sem það var gamli gönguvegurinn eða fyrsti 

akvegurinn 

 Íbúðarhús vesturbæjarins er ein hæð, með risi, skipt niður í fjögur herbergi. 

Húsið brann árið 1935 og hefur síðan þá verið í eyði. Húsið er illa farið og áhugavert 

er að skoða múrhúð þess þar sem för eins og eftir skotvopn eru (Guðmundur Björgvin 

Jónsson, 1987, 343). Jörðin er í dag skráð sem Iðnaðar- og athafnalóð þó svæðið sé í 

eyði.   
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Flekkuvík (austurbær) (130838) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Vatnsleysuströnd,  

Gullbringusýslu 

Hnit:    N 64 01. 517 

W 022 14. 217 

H: 4 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1959 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Múrhúð 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Nei 

Hrörnunarstig: 3 

Fyrir aldamótin og eftir þau var tvíbýli á Flekkuvík sem skiptust í austurbæ og 

vesturbæ. Aðeins 16 m er á milli þeirra. Flekkuvík var fjærst allra byggða á sínum 

tíma hvað samgöngur snerti, hvort sem það var gamli gönguvegurinn eða fyrsti 

akvegurinn 

 Íbúðarhús austurbæjarins er stórt tveggjahæða steinsteypt hús. Miklar 

framkvæmdir hafa farið fram á því. Búið er að laga þakaið, rífa hluta af húsinu sem 

vísar suður í burtu og byggja upp hálfgerð iðnaðaraðstöðu neðan við húsið. 

Austurbærinn fór í eyði 1959 þegar síðasti ábúandinn flutti í burtu. (Guðmundur 

Björgvin Jónsson, 1987, 346). Jörðin er í dag skráð sem Iðnaðar- og athafnalóð þó 

svæðið sé í eyði.   
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Þýzkubúð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Hraunin,  

Straumsvík 

Hnit:    N 64 02. 629 

W 022 02. 913 

H: 6 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: Ekki vitað 

Tegund: Steinsteypt 

Klæðning: Ekki vitað 

Þakgerð: Ekki vitað 

Þakklæðning: Ekki vitað 

Innbú: Nei 

Hrörnunarstig: 4 

Bærinn stendur um 149 m frá Straumsvegi en lítill gamall einkavegur liggur upp að 

bænum. Bærinn stendur nánast alveg í sjónum þar sem aðeins rúmlega 29 m að sjó. 

Jörðin er gróinn en sjórinn virðist vera að teygja sig í áttina að bænum með árunum. 

Landið virðist samt hrjóstugt og er umlukið hrauni. Hægt er að greina ummerki um 

varnarvegg sem hefur verið byggður til varna sjónum. Umhverfis jörðin er hlaðinn 

túnveggur (Hraunavinir, e.d.).  

 Íbúðaðarhúsið er steinsteypt og er illa farið þökk sé veður og vindum. Ekkert 

er eftir af þakinu og ekkert innbú fannst. Húsið virðist hafa verið hæð, ris og kjallari. 

Jörðin og húsið er ekki á skrá hjá Fasteignaskrá ríkisins.  
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Óttarstaðir eystri (123169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning: Straumsvík, Hafnarfjörður 

Hnit:    N 64 02. 793 

W 022 03. 794 

H: 10 

Byggingarár: Ekki vitað 

Fór í eyði: 1966 

Tegund: Timbur 

Klæðning: Bárujárn 

Þakgerð: Risþak 

Þakklæðning: Bárujárn 

Innbú:  Já 

Hrörnunarstig: 3 

Óttarsstaðir eystri standa aðeins 150 m frá sjó og liggur Straumsvegur nánast alveg 

upp að honum. Svæðið er opið og er gott útsýn út á haf en þangað eru aðeins um 150 

m. Svæðið er eitt það búsældarlegasta í Hraunum og því hefur bæjarstæðið verið gott. 

Túnin eru grasgefin og ræktanleg. (Ferlir, e.d.).  

 Íbúðarhúsið er tveggja hæða hús með risþaki klætt bárujárni. Húsið var byggt 

úr kjörviði sem rak á land þegar kaupskipið Jamestown strandaði við Stafnes 

(Hraunavinir, e.d.). Húsið er í slæmu standi sökum hirðuleysis. Austan við 

íbúðarhúsið standa nokkrar rústir. Innbú er eitthvað en spurning hversu mikið er 

upprunarlegt. Þarna var hægt að finna klósettsetu, sófa, jakka og gamlan ryðgan jeppa. 

Jörðin er skráð sem sumarbústaðarland eins og allar jarðirnar í kring. Hinsvegar 

virðast flestar þeirra vera í órækt.  

 



 88 

Fylgiskjal II 

Hér má sjá einkunnargjöf allra skráðra eyðibýla eftir landshlutum samkvæmt 

skráningarkerfinu sem lýst var í kafla 1.2 á bls 6. Þegar hús voru lokuð var ekki hægt 

að meta innveggi og hæðarskil og því er þeim hluta sleppt þegar meðaleinkunnin er 

reiknuð út. 

Vesturland 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Útveggir 7   

    Þak 7   

Litli-Botn 
Gluggar og hurðar 5 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 6.6   

    Útveggir 8   

    Þak 8   

Stóri-Botn 
Gluggar og hurðar 8 

2 Innveggir og hæðarskil 6 

Veðurkápa 8 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 7.7   

    Útveggir 2   

    Þak 5   

Landbrot 

Gluggar og hurðar 3 

4 Innveggir og hæðarskil 5 

Veðurkápa 2 

    Ágangur náttúru 5   

          

    Hrörnunareinkunn 3.7   

    Útveggir 6   

    Þak 5   

Bakkakot 

Gluggar og hurðar 5 

3 Innveggir og hæðarskil 6 

Veðurkápa 5 

    Ágangur náttúru 5   

          

    Hrörnunareinkunn 5.3   
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    Útveggir 6   

    Þak 3   

Stálpastaðir 

Gluggar og hurðar 4 

3 Innveggir og hæðarskil 5 

Veðurkápa 2 

    Ágangur náttúru 6   

          

    Hrörnunareinkunn 4.3   

    Útveggir 9   

    Þak 9   

Sarpur 

Gluggar og hurðar 8 

1 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 8 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 8.4   

 

 

Vestfirðir 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Útveggir 7   

    Þak 8   

Hofstaðir 
Gluggar og hurðar 7 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 7.4   

    Útveggir 6   

    Þak 6   

Svarfhóll 
Gluggar og hurðar 4 

3 Innveggir og hæðarskil 5 

Veðurkápa 5 

    Ágangur náttúru 4   

          

    Hrörnunareinkunn 5   

    Útveggir 4   

    Þak 4   

Kleifar 
Gluggar og hurðar 3 

3 Innveggir og hæðarskil 3 

Veðurkápa 6 

    Ágangur náttúru 5   

          

    Hrörnunareinkunn 4.2   
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    Útveggir 7   

    Þak 7   

Arngerðareyri 
Gluggar og hurðar 5 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 6.8   

    Útveggir 8   

    Þak 7   

Stóra-Hvalsá 
Gluggar og hurðar 8 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 8 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 7.8   

 

Norðurland vestra 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Útveggir 8   

    Þak 8   

Svarðbæli 

Gluggar og hurðar 8 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 7.8   

    Útveggir 6   

    Þak 4   

Neðstibær 

Gluggar og hurðar 3 

3 Innveggir og hæðarskil 3 

Veðurkápa 6 

    Ágangur náttúru 4   

          

    Hrörnunareinkunn 4.3   

    Útveggir 4   

    Þak 3   

Brattahlíð 

Gluggar og hurðar 7 

3 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 4 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 5   
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Norðurland eystra 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Útveggir 8   

    Þak 7   

Bakkasel 

Gluggar og hurðar 5 

2 Innveggir og hæðarskil 6 

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 6.8   

    Útveggir 8   

    Þak 3   

Rif 

Gluggar og hurðar 3 

3 Innveggir og hæðarskil 4 

Veðurkápa 8 

    Ágangur náttúru 3   

          

    Hrörnunareinkunn 4.8   

    Útveggir 7   

    Þak 5   

Skinnalón I 

Gluggar og hurðar 8 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 4 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 6.4   

    Útveggir 7   

    Þak 5   

Skinnalón II 

Gluggar og hurðar 3 

3 Innveggir og hæðarskil 6 

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 6   
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Austurland 

 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Þak 3   

Sóleyjarvellir 

Gluggar og hurðar 2 

4 Innveggir og hæðarskil 1 

Veðurkápa 2 

    Ágangur náttúru 4   

          

    Hrörnunareinkunn 2.7   

    Útveggir 7   

    Þak 6   

Djúpilækur 

Gluggar og hurðar 7 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 4 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 6.4   

    Útveggir 3   

    Þak 3   

Nýibær 

Gluggar og hurðar 3 

4 Innveggir og hæðarskil 4 

Veðurkápa 3 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 3.8   

    Útveggir 4   

    Þak 5   

Jórvík 

Gluggar og hurðar 4 

3 Innveggir og hæðarskil 5 

Veðurkápa 5 

    Ágangur náttúru 6   

          

    Hrörnunareinkunn 4.8   

    Útveggir 2   

    Þak 6   

Lindarbakki 

Gluggar og hurðar 4 

3 Innveggir og hæðarskil 5 

Veðurkápa 5 

    Ágangur náttúru 6   

          

    Hrörnunareinkunn 4.7   
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    Útveggir 6   

    Þak 6   

Strýta 

Gluggar og hurðar 6 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 6.6   

    Útveggir 4   

    Þak 1   

Viðborð 

Gluggar og hurðar 1 

4 Innveggir og hæðarskil 2 

Veðurkápa 2 

    Ágangur náttúru 5   

          

    Hrörnunareinkunn 2.5   

 

Suðurland 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Þak 7   

Lindarbær 

Gluggar og hurðar 8 

2 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 7.4   

    Útveggir 6   

    Þak 6   

Laug 

Gluggar og hurðar 5 

3 Innveggir og hæðarskil 6 

Veðurkápa 6 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 6   

    Útveggir 5   

    Þak 5   

Loftsstaðir eystri 

Gluggar og hurðar 5 

3 Innveggir og hæðarskil   

Veðurkápa 5 

    Ágangur náttúru 8   

          

    Hrörnunareinkunn 5.6   
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    Útveggir 3   

    Þak 6   

Guðnabær 

Gluggar og hurðar 5 

3 Innveggir og hæðarskil 8 

Veðurkápa 4 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 5.5   

 

Suðvesturland 

Eyðibýli Einkenni Einkunn Hrörnunarstig 

    Þak 6   

Sjónarhóll 

Gluggar og hurðar 5 

2 Innveggir og hæðarskil 7 

Veðurkápa 7 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 6.3   

    Útveggir 6   

    Þak 5   

Flekkuvík (vesturbær) 

Gluggar og hurðar 1 

3 Innveggir og hæðarskil 6 

Veðurkápa 6 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 5.2   

    Útveggir 7   

    Þak 7   

Flekkuvík 

(austurbær) 

Gluggar og hurðar 4 

3 Innveggir og hæðarskil 1 

Veðurkápa 2 

    Ágangur náttúru 7   

          

    Hrörnunareinkunn 4.7   

    Útveggir 2   

    Þak 0   

Þýzkubúð 

Gluggar og hurðar 2 

4 Innveggir og hæðarskil 2 

Veðurkápa 1 

    Ágangur náttúru 6   

          

    Hrörnunareinkunn 2.2   
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    Útveggir 6   

    Þak 6   

Óttarsstaðir eystri 

Gluggar og hurðar 2 

3 Innveggir og hæðarskil 5 

Veðurkápa 5 

    Ágangur náttúru 6   

          

    Hrörnunareinkunn 5   

 


