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Ágrip 
Rannsóknir sýna að innrauðar litloftmyndir hafa yfirburði yfir aðrar gerðir loftmynda. Þrátt 

fyrir það hafa þær lítið verið notaðar í fornleifarannsóknum og gildi þeirra nánast ekkert verið 

kannað. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða möguleika innrauðra mynda fyrir 

fornleifarannsóknir og til samanburðar voru notaðar venjulegar litloftmyndir.  Í fyrsta lagi var 

rannsakað hversu vel loftmyndir nýttust til að koma auga á fornminjar, ýmist þær sem áður 

hafa fundist á vettvangi, þær sem ekki hafa verið staðsettar eða alls óþekktar minjar. Í öðru 

lagi var kannað hvort nýta mætti loftmyndir við mat á eðli minjanna og hvert hlutverk þeirra 

var í búsetu svæðisins á mismunandi tímum. Fornleifar voru flokkaðar niður í algenga 

minjahópa eftir útlitseinkennum og ummerkjum. Svæðið sem var notað til rannsóknarinnar er 

Austur- og Vesturdalur í Skagafirði. Búsetumynstur dalanna var kannað, bæði með notkun 

heimilda og loftmynda, og þær breytingar skoðaðar sem hafa átt sér stað.  

Samtals voru skoðaðar minjar á 55 bæjum og var fjöldi fundinna minja frá engri upp í 

23 minjar á hverjum stað. Byrjað var að skrá fornleifar af litmyndum en síðan á innrauðu 

myndunum. Í ljós kom að yfir helmingi fleiri fornleifar fundust við skráningu á innrauðu 

myndunum og fornleifar fundust sem ekki höfðu fundist áður á vettvangi. Innrauðu 

loftmyndirnar nýttust einnig við mat á eðli minjanna og hvaða hlutverki þær gegndu. Með því 

að skoða hlutverk minja á þennan hátt er auðveldara að skilja minjasvæðin. Sömuleiðis kom í 

ljós að loftmyndir nýtast til athugunar á búsetumynstri. Heimildir sýna að á 14. öld lagðist 

hver bærinn á fætur öðrum í eyði og með loftmyndakönnun á svæðinu kom í ljós að eftir þann 

tíma varð búsetumynstur dalanna ólíkt. Í Austurdal voru margar jarðir eyðibýla nýttar undir 

sel eða beitarland en í Vesturdal voru fáar jarðir nýttar aftur. Ástæðan er líklega breytingar á 

landkostum. 
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Abstract  

 Researches both in Iceland and abroad, show that infrared aerial photographs are superior to 

other aerial photographs. Despite that, they have not been used much in archaeological 

researches in Iceland and their value has not been investigated. The aims of this research are 

to examine the potential value of using color infrared aerial photographs to locate 

archaeological sites, distinguish different archaeological remains and their function and 

normal colored aerial photographs were used in comparison. Other potentials of color infrared 

aerial photographs will also be examined. The possible functions of the archaeological 

features in the area will be examined by focusing on crop marks the feature leave. The 

features were classified into groups by their appearance and positive and negative crop marks. 

The area chosen for the research is Austurdalur and Vesturdalur in Skagafjörður fjord, North 

Iceland. The occupation pattern of the valleys was investigated, using written resources and 

aerial photographs, and changes were examined.  

Overall archaeological features were examined in 55 farms. In some places no remains 

were discovered but in others there were up to 23 remains. First the features were mapped by 

the normal color aerial photographs and then by the infrared aerial photographs. The total 

amount of archeology found was doubled when mapping with the infrared photographs and 

some features were discovered that had not been found in the field. The infrared aerial 

photographs also proved to be useful to determine the possible function of the features and by 

that the archaeological area can by understood better. Written sources show that after 1300 

many farms were deserted and by examine the aerial photographs it becomes clear after 1300 

the two valleys show different occupation pattern. In Austurdalur many farmlands were used 

as shielings or sheep grazing area (beitarhús) but in Vesturdalur very few farmlands were 

reused in this manner. The reasons for these differences could be changes in the quality of the 

land.
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1. Notkun fjarkönnunar í rannsóknum á náttúrufari og 

fornminjum 

Fornleifar eru menningararfur okkar Íslendinga sem geyma sögu okkar og arf frá fortíðinni. 

Búseta á Íslandi hefur löngum verið dreifð víða um landið og því leynast fornleifar á 

ólíklegustu stöðum sem í dag myndu oft teljast frekar óaðgengilegir. Vegna þessa er 

nauðsynlegt að hafa gott yfirlit yfir hvar fornleifar er að finna svo að hægt sé að gera 

ráðstafanir varðandi þær áður en nýbyggingar, skógrækt eða náttúruöfl eyðileggja þennan 

merka menningararf okkar. Fornleifaskráning á vettvangi getur verið tímafrek og 

kostnaðarsöm og þó hennar sé vissulega þörf þá getur forskráning á loftmyndum bæði sparað 

tíma og peninga. Með loftmyndaskráningu sjást minjasvæðin í öðru ljósi og fornleifa sem 

ekki er getið í heimildum finnast á auðveldan hátt. Loftmyndaskráning er gagnlegt tæki sem 

ætti að nota oftar í skráningu fornleifa.   

 Ritgerðin byggir á inngangskafla og grein sem birtast mun í Árbók hins íslenzka 

fornleifafélags. Í inngangskaflanum verður farið yfir markmið rannsóknarinnar og sögu 

fjarkönnunnar hér heima sem og erlendis. Farið verður sérstaklega í það hvað innrauðar 

loftmyndir eru og  af hverju er betra að nota þær við skráningu fornleifa. Síðast verða þær 

rannsóknir sem hafa stuðst við fjarkönnun og sérstaklega innrauðar loftmyndir skoðaðar. Í 

greininni verður farið hratt yfir sögu innrauðra loftmynda. Megininnihald hennar eru 

niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem þeim verður gert skil með máli og myndum. 

1.1 Markmið 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að athuga kosti og galla innrauðra loftmynda við 

skráningu og aðrar athuganir á fornleifum. Sýnt hefur verið fram á yfirburði innrauðra 

litmynda fram yfir venjulegar litloftmyndir þegar kemur að gróðurrannsóknum (Lillesand, 

2007) og því má ætla að sama eigi við um fornleifar. Fornleifar hafa oft áhrif á þá 

gróðurþekju sem yfir þeim liggur sem getur sýnt sig annað hvort í álagi á gróðri eða meiri 

möguleikum hans til þess að vaxa og dafna. Rannsóknir hafa sýnt að innrauðar myndir nema 

þessi áhrif betur en venjulegar litloftmyndir og því er má búast við því að fornleifar komi 

betur fram á innrauðum myndum. Allnokkrar spurningar komu upp varðandi möguleika á 

notkun innrauðra mynda í fornleifafræði og verður reynt að svara þeim eftir bestu getu: 
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 Henta innrauðar loftmyndir betur til skráningar á fornleifum heldur er venjulegar 

litloftmyndir? 

 Sjást fornleifar á innrauðum myndum sem ekki hafa fundist á vettvangi? 

 Er hægt að fá hugmyndir um hlutverk fornleifa með því að skoða þær á innrauðum 

myndum? Ef svo er, þá hvernig? 

 Ef hægt að nota innrauðar myndir til þess að finna forna grafreiti eins og kirkjugarða 

og kumlateiga? 

Ásamt því að svara þessum spurningum og öðrum sem varða notkun á innrauðum myndum, 

verður reynt að rýna í þær breytingar sem orðið hafa á búsetumynstri á rannsóknarsvæðinu í 

áranna rás og hvort loftmyndir geta varpað ljósi á þróun minjasvæðanna. Breytingar þessar er 

bæði að finna í rituðum heimildum frá svæðinu en einnig gefa fornleifarnar sjálfar 

vísbendingar um mismunandi landnotkun og búsetumynstur. Reynt verður að skoða ástæður 

breytinganna úr frá þeim gögnum sem eru fyrir hendi. 

1.2 Rafsegulsviðið 

Frá örófi alda hefur sólin skinið á himninum og 

vermt jörðina með óbilandi orku sinni. Sem 

grundvallarorkugjafi jarðar hefur hún gefið 

jörðinni bæði hita og ljós í áranna rás. 

Geislarnir sem við sjáum frá sólinni hafa á 

fræðimáli verið kallaðir sýnilegt ljós (e. visible 

light). Það er þó einungis lítill hluti af þeirri 

orku sem sólin sendir frá sér og samanstendur 

af rafsegulbylgjum á  mismunandi 

byljgulengdum (Lillesand, 2007). 

Rafsegulsviðið (e. electro-magnetic spectrum) 

nær til þeirra  fjölmörgu rafsegulbylgna sem 

sólin sendir frá sér og eru þær venjulega 

flokkaðar niður eftir bylgjulengd (λ) og tíðni 

(ν). Bylgjulengd og tíðni eru tengd og því lengri 

sem bylgjurnar eru því lægri er tíðnin. Meðal 

Mynd 1. Rafsegulsviðið. Sýnir mismunandi 

bylgjutegundir og hvar þær lenda á rafsegulsviðinu 

(Kaufmann og Freedman, 2005). 
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rafsegulbylgna með stutta bylgjulengd og háa tíðni eru röntgengeislar og útfjólublátt ljós. 

Bylgjulengdir á sýnilega sviðinu skiptast niður í blátt ljós, grænt ljós og rautt ljós. Þær hafa 

bylgjulengd á bilinu 400-700 nm þar sem bláa ljósið hefur stystu bylgjurnar en rauða ljósið 

lengstu. Þar á eftir koma bylgjur á nærinnrauða sviðinu (λ= 750-1300 nm), mið- og 

fjærinnrauða (λ= 1300-3000 nm) og hita-innrauða sviðinu (λ= 3000 nm – 1 mm). Örbylgjur, 

útvarps- og sjónvarpsbylgjur eru svo lengstu bylgjurnar og þá er lengd bylgnanna mæld í 

sentímetrum og metrum (mynd 1) (Lillesand, 2007).  

Í þessari rannsókn verður lögð 

áhersla á að nota myndefni sem skráir 

nærinnrauðar bylgjur (λ= 750-1300 nm) 

en þessar bylgjur henta einkar vel til þess 

að greina á milli mismunandi 

gróðurtegunda á ljósmyndum. Þegar 

sólarljós lendir á  yfirborði jarðar, 

endurkastast hluti ljóssins að myndavél og 

er styrkur þess mismunandi eftir 

bylgjulengdum og eðli yfirborðs. Mynd 2 

sýnir hvernig endurkastshlutfall lauf- og 

barrtrés er háttað. Á sýnilega sviðinu eru 

endurkastskúrfur þessara tegunda mjög 

líkar. Mest endurkast er á græna ljósinu 

en lítið endurkastast af því bláa og rauða. Vegna þess hve endurkastið er líkt, 3-5% af grænu 

ljósi, er mjög erfitt að greina milli þessara tegunda á venjulegri litloftmynd (Lillesand, 2007) 

sem skráir bylgjurnar 400-700 nm. Hins vegar er aðra sögu að segja um endurkast ljóss á 

innrauða sviðinu. Þar munar allmiklu á tegundunum tveimur. Barrtré endurkasta um 30% af 

innrauðu ljósi en lauftré rúmlega 40% (mynd 2). Þessi munur gerir það að verkum að hægt er 

að greina að þessar tegundir trjáa á innrauðum myndum. Lauftré verða ljósari að lit heldur en 

barrtré sem leiðir að því að mjög auðvelt að greina á milli tegundanna (Lillesand, 2007). 

Ástæðan fyrir því að greiningar á gróðri verða auðveldari með notkun innrauðra mynda er sú 

að einfalt er að koma auga á smávægileg blæbrigði á innrauðum myndum sem verða vegna 

mismunandi magns blaðgrænu í gróðri og blaðstrúktúr. Þennan mun nemur mannsaugað ekki 

svo glatt þar sem það er einungis næmt á sýnilega sviðið. Ef plöntur líða fyrir raka dregur úr 

virkni plöntunnar og áhrifin sjást á blaðholdinu. Ef þessi slæmu skilyrði haldast getur plantan 

Mynd 2. Munur á endurkastshlutfalli lauftrjáa og 

barrtrjáa (Lillesand, 2007). 
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byrjað að gulna. Með því að skoða plöntuna í innrauðu ljósi, væri hægt að sjá mun á henni 

fyrr en í sýnilegu ljósi vegna þess hve auðveldlega innrautt ljós getur numið hin minnstu 

blæbrigði vegna magns blaðgrænu í plöntum (Burenhult, 1999). Annað sem innrauðar myndir 

hafa fram yfir þær venjulegu er að hægt er að útiloka mistur og því eru innrauðar myndir 

oftast skýrari. Þetta er vegna þess að á innrauðum myndum er lokað fyrir bláa ljósið. Það 

dreifist mjög þegar það lendir á ögnum í andrúmslofti og hluti þess endurkastast í átt að 

myndavél og lýsir því þann hluta filmunnar sem er næmt á blátt ljós. Slíkt dregur úr skerpu 

mynda og veldur bláma í hefðbundnum litmyndum (Verhoeven, 2007). 

1.3 Ummerki eftir fornleifar 

Í gróðrinum kann að gæta ýmissa ummerkja sem maðurinn hefur skilið eftir sig á jörðinni. 

Hann byggir hús og garða, grefur holur og skurði, kveikir eld o.s.frv. Með tíð og tíma hverfa 

þessi ummerki af yfirborði jarðar. Skurðir og holur fyllast, veggir hrynja og gróður vex yfir og 

hylur það sem áður sást svo vel. Það breytir því þó ekki að þau eru enn til staðar undir 

jarðveginum. Vegna þessa geta minjarnar haft talsverð áhrif á gróðurþekjuna sem getur leitt 

til þess að einhver ummerki sjáist á yfirborð jarðar. Rétt eins og hægt er að greina ólíkar 

gróðurtegundir vegna mismunandi endurkasts, ætti að vera hægt að greina þau áhrif sem 

ólíkar vaxtaraðstæður hafa á gróðurinn. Helst eru það tvær leiðir sem fornminjar geta haft 

áhrif á gróðurþekjuna en það eru svo kölluð  jákvæð ummerki (e. positive crop marks) og 

neikvæð ummerki (e. negative crop marks) (mynd 3) (Verhoeven, 2009).  Hér í köflunum á 

eftir verður farið betur yfir þessa tvo flokka og þeim gerð nákvæmari skil.  
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1.3.1 Jákvæð ummerki á gróðri 

Þegar vorar hefst vöxtur gróðurs á ný eftir langan vetrardvala. Gróður fer misfljótt af stað á 

vorin jafnvel þar sem gróðurfar er svipað og getur forn landnýting og fornminjar í jörðu haft 

áhrif þar á (mynd 3). Ef stakir blettir grænka fyrr en aðlægt gróðurlendi getur það tengst 

fornminjum. Þessir grænu blettir eru það sem kalla má jákvæð ummerki í gróðrinum. Eitthvað 

hefur gert það að verkum að þessir blettir eru fyrr af stað á vorin heldur en aðrir. Það þarf þó 

alls ekki að tengjast fornleifum á neinn hátt en ef mynstur og beinar línur finnast með þessum 

hætti má gera ráð fyrir því að þarna sé um að ræða fornleifar með jákvæð ummerki. Þetta eru 

oft ummerki eftir holur (e. pit) og skurði sem jafnan fyllast með lífrænum úrgangi eða rakari 

jarðvegi (Verhoeven, 2008). Sömuleiðis er gróður fyrr til á vorin þar sem jarðvegur er dýpri, 

rakari og næringarríkari en þar sem jarðvegur er þunnur (Drewett, 2006), og auðveldara að 

greina hann á loftmyndum. Þegar gróður er að lifna hefur þetta forskot mikið að segja og 

veitir gróðrinum vissa yfirburði. Ef viðvarandi þurrkar eru á sumrin ættu ummerkin einnig að 

sjást ágætlega þar sem annar gróður myndi sölna meira en gróður sem vex við góð vaxtar- og 

rakaskilyrði (Burenhult, 1999; Verhoeven, 2009). Fornleifar sem gætu sýnt jákvæð ummerki 

eru alls konar gripahús og réttir, þar sem úrgangur dýra hefur aukið á næringarefni í jarðvegi, 

og einnig íveruhús byggð úr torfi. 

 Aðrar mannvistarleifar sem gæti verið áhugavert að skoða á innrauðum myndum eru 

grafir og kuml. Við rotnun gefa líkamsleifar þeirra sem í gröfunum liggja frá sér gnótt af 

næringarefnum sem hjálpa til við að veita gróðri sem þar vex forskot á annan gróður. Því væri 

áhugavert að athuga hvort hægt sé að koma auga á kirkjugarða, kumlateiga og stök kuml með 

því að leita eftir þeim á innrauðri loftmynd. Hins vegar verður líkast til ómögulegt að athuga 

þetta í þessari rannsókn þar sem upplausn myndanna sem hér verða notaðar er 0,5 m. Grafir 

eru venjulega aðeins um hálfur metri að breidd og tæpir tveir metrar að lengd (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2004) og því ómögulegt að ætla sér að sjá stakar grafir á loftmyndum í þeim 

skala. Hins vegar gæti verið möguleiki að sjá kirkjugarða á innrauðum myndum vegna þess að 

Mynd 3. Jákvæð og neikvæð ummerki á gróðri . Fornminjar eða ummerki mannvistar sem eru í jarðvegi geta 

ýtt undir eða dregið úr grósku (Drewett, 2006). 
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fjöldi grafa eru samankomnar á einum stað. Mikill lita- og næringarefnamunur gæti orðið 

skalanum sterkari og umhverfið orðið frekar jákvætt vegna mikilla næringarefna í jarðvegi. 

1.3.2 Neikvæð ummerki á gróðri 

Neikvæð ummerki á gróðri hafa, eins og nafnið gefur til kynna, andstæða merkingu við þau 

jákvæðu. Þá eru aðstæður gróðursins óhagstæðar sem leiðir til þess að hann nær ekki í 

jafnmikið af næringarefnum og raka og annar gróður. Þar getur aftur þykkt jarðvegsins haft 

áhrif, því gróður í grunnum jarðvegi hefur verri vaxtaskilyrði en gróður í djúpum jarðvegi 

(Drewett, 2006). Þetta gerir það að verkum að undir þessum óhagstæðu aðstæðum vaxa 

veikari og minni plöntur sem eru seinni að grænka á vorin (mynd 3). Ef þurrkatímabil kemur 

upp eru þetta þær plöntur sem fyrst fer að sjá á og þær gulna fyrr en aðrar plöntur (Burenhult, 

1999; Verhoeven 2009).  

Þær mannvistarleifar sem helst skilja eftir sig neikvæð ummerki eru grjóthlaðnir 

veggir og gólf (Verhoeven, 2009). Hlaðnar fornleifar er að finna víðs vegar um Ísland og 

grjóthlaðnir veggir ásamt torfi er algengasta tegundin af fornleifum hér á landi, þrátt fyrir að 

það megi finna byggingar sem einungis eru byggðar úr torfi (Hörður Ágústsson, 1987). Því 

má ætla að stór hluti fornleifanna hafi góða möguleika á því að sjást á innrauðum myndum. 

Þrátt fyrir að aðrar aðstæður geti skapað neikvæð ummerki, þá eru grjóthleðslur í veggjum 

húsa, túngörðum og öðrum mannvistarleifum venjulega nokkuð beinar sem ætti að gefa til 

kynna að um sé að ræða fornleifar enda eru beinar línur fágætar í náttúrunni nema af 

mannavöldum.  

Þrátt fyrir að neikvæðum ummerkjum fylgi oft vegghleðsla, þá getur sannleikurinn 

verið annar. Þannig gerðist það í miklum þurrkum í Bretlandi árið 1976 að nánast allur raki 

gufaði upp úr holum og skurðum sem gerði það að verkum að þessar fornminjar voru túlkaðar 

sem steinhleðslur. Þegar grafið var í minjarnar kom annað á daginn, allar „vegghleðslurnar“ 

sem höfðu uppgötvast reyndust vera skurðir (Drewett, 2006). En þrátt fyrir að útlitið geti oft 

blekkt fólk, þá virðist reynslan hafa sýnt að þessi greiningaraðferð er gagnleg í langflestum 

tilvikum og er mjög notadrjúg til að flokka og greina tegundir minja. 

 Nú þegar búið er að fara yfir tæknilegu hliðina á innrauðum loftmyndum er um að 

gera að skoða aðeins nánar hvernig fræðimönnum hefur almennt gengið að nota þessa tækni 

til þess að hjálpa til við rannsóknir sínar og hverskonar rannsóknir það hafa verið. 
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1.4 Rannsóknir í nágrannalöndunum 

Árið 1800 komst stjörnufræðingurinn og tónskáldið Sir Frederick William Herschel á snoðir 

um tilvist innrauðs ljóss en síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og margur 

fræðimaðurinn orðið heillaður af sviðinu. Þróun innrauðrar myndatöku tók stórt stökk í seinni 

heimstyrjöldinni vegna notagildis hennar við athuganir á staðsetningu óvinaherja en 

upplýsingar á innrauðum myndum sýna hve mikill munur er á endurkasti frá lifandi gróðri og 

byggingum, faratækjum og fólki í felulitum, því gerviefni endurkasta ekki ljósi í sama magni 

og gróður gerir (Verhoeven, 2008).  

Á undanförnum árum hafa innrauðar myndir mikið verið notaðar við gróðurrannsóknir 

enda hafa þær við heilmiklu að bæta við venjulegar myndir, sérstaklega þegar um er að ræða 

skráningu og greiningu á gróðri með loftmyndum. Auðveldara er að greina gróðurinn niður í 

tegundir með þessari gerð mynda og því einfalda þær starfið á vettvangi til muna (Allard, 

2003). Fornleifafræðingar hafa einnig nýtt sér tæknina og þrátt fyrir að innrauðar myndir hafi 

ekki verið notaðar mikið hér á landi við fornleifarannsóknir þá hafa frændur okkar á 

Norðurlöndum verið duglegir að taka innrauðar myndir og nýta sér þær við hin ýmsu 

tækifæri. Sömuleiðis hafa Belgar verið framarlega á sviðinu þá sérstaklega dr. Geert 

Verhoeven (2007, 2008, 2009, 2010) en hann hefur stundað rannsóknir á því hvernig best er 

að nota innrauðar loftmyndir samhliða því að taka þær sjálfur. Auk þess er nýleg rannsókn Dr. 

Söruh Parcak við Háskólann í Alabama gott dæmi um það hvernig innrauðar myndir geta 

varpað nýju ljósi á svæði sem hefur verið talið fullkannað (Cronin 2011).  

1.4.1 Almenn notkun IR-mynda 

Innrauðar loftmyndir og gervitunglamyndir hafa mikið verið notaðar við gróðurrannsóknir. 

Fyrst og fremst ber að nefna Margareta Ishe (1978) en þar var á ferðinni stór og nýstárleg 

samvinnurannsókn sem ætlað var að kanna hvaða leið væri best að fara í fjarkönnun í Svíþjóð. 

Ishe bar pankrómatískar myndir í skalanum 1:30.000 saman við innrauðar myndir, 

annarsvegar í skalanum 1:50.000 og hinsvegar 1:20.000 og voru allar myndirnar skoðaðar í 

þrívídd. Niðurstöður sýndu ótvírætt að innrauðu myndirnar væru mun nákvæmari heldur en 

þær pankrómatísku, meira að segja þær sem voru í mikið minni skala. Með innrauðu 

myndunum gekk ekki bara betur að greina gróður niður í tegundir heldur sýndu 

vettvangsrannsóknir einnig að greiningar voru mun nákvæmari og réttari á innrauðu 

myndunum. Í rannsókn sinni um gróðurbreytingar í fjalllendi Svíþjóðar bar Allard (2003) 

saman innrauðar loftmyndir í lit frá árinu 1975 við hágæða gervitunglamyndir frá árinu 2000. 

Þar sem markmiðið var að greina breytingar á stóru svæði var hægt að styðjast eingöngu við 
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gervitunglamyndirnar þótt upplausn þeirra væri mun minni en loftmyndanna. Í rannsókn sinni 

á fjölbreytni plöntutegunda og mynstrum þeirra í dreifbýlislandslagi Svíþjóðar notaðist Sara 

A. O. Cousins (2001) við svipaðar aðferðir og Allard. Til þess að greina plöntutegundir á 

fljótlegan hátt notaðist hún við seríu innrauðra loftmynda í mælikvarða 1:30.000 til að sýna 

langtímabreytingar á gróðurþekju og kjörlendi mismunandi plantna eða plöntuhópa.  

Allar þessar sænsku rannsóknir gefa til kynna að innrauðar myndir séu betri leið til að 

skilja í sundur og greina mismunandi gróðurtegundir heldur en aðrar tegundir loftmynda. 

Íslendingar hafi lengi verið aftarlega á merinni hvað við kemur þeim fjölmörgu möguleikum 

sem innrauðar myndir hafa upp á að bjóða enda hefur ekki verið mikið framboð á þesskonar 

loftmyndum hér á landi. Mun meira framboð er á innrauðum myndum í nágrannalöndum 

okkar og frændur okkar Svíar hafa verið duglegir að nýta sér það. Ástæðan er einföld. Notkun 

innrauðra mynda gefur fljóta og nákvæma mynd af gróðurlendi og landslagi stórs svæðis í 

einu og gefur einnig möguleika á athugun og vöktun á lítið könnuðum svæðum (Allard, 

2003).   

1.4.2 Notkun IR-mynda við fornleifarannsóknir 

Frá því að innrauðu bylgjur rafsegulsviðsins voru uppgötvaðar árið 1800 hafa orðið örar 

framfarir á tækni (Verhoeven, 2008). Því hefur möguleikum á notkun innrauðrar geislunar 

fjölgað til muna. Sérstaklega nú á tímum þegar hægt er að verða sér úti um hágæða 

gervihnattarmyndir þar sem hægt er að nota mismunandi litarásir eða bönd til að fá 

mismunandi gerðir af mynd. Gervihnattamyndir eru ekki bara aðgengilegri í dag en áður fyrr 

heldur eru þær einnig á viðráðanlegu verði fyrir fræðimenn og jafnvel hinn almenna borgara. 

Upplausn gervihnattarmynda verða sífellt í betri sem eykur möguleikana á því að hægt sé að 

nota þær við fornleifarannsóknir (Birna Lárusdóttir & Oscar Aldred, 2008). 

Dr. Geert Verhoeven, fornleifafræðingur og prófessor við Ghent Háskólann í Belgíu,  

er framarlega á sviði innrauðrar myndtæki en auk doktorsrannsóknar sinnar hefur hann birt 

mikið um efnið (Verhoeven, 2007, 2008, 2009; Verhoeven, Smet, Poelman & Vermeulen, 

2009). Flestar rannsóknanna hafa verið gerðar á svæði sem kallast Potenza dalur og er í 

Marche héraðinu á Ítalíu. Svæðið var orðið mikilvægt á forsögulegum tíma og í byrjun hins 

sögulega tímatals varð svæðið ein helsta verslunarleið Mið-Ítalíu. Með notkun innrauðra og 

hefðbundinna litloftmynda var útbúið líkan af forsögulegu umhverfi dalsins þar sem náttúrlegt 

landslag og manngert var sýnt. Innrauðar loftmyndir reyndust betur en hefðbundnar, einkum 

vegna þess að þær voru skýrari en mistur rýrði gæði hefðbundnu myndanna, auk þess sem 

sumar minjar sáust einungis á innrauðu myndunum. Þrátt fyrir að munur milli mismunandi 
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tegunda mynda hafi ekki verið eins sláandi og búist var við var ljóst að loftmyndir nýttust 

mjög vel (Verhoeven, 2007). Við frekari tilraunir og þróun á aðferðinni kom einnig í ljós að 

með því að vinna með myndirnar í tölvu, t.d strekkja þær var hægt að fá niðurstöður sem 

sýndu miklu skýrari ummerki eftir fornleifar en báðar hinar myndgerðirnar. Möguleikarnir eru 

því miklir á sviði innrauðra mynda (Verhoeven, Smet, Poleman & Vermeulen, 2009).  

 Dr. Sarah Parcak notaðist meðal annars við innrauðar gervihnattarmyndir við 

rannsóknir sínar í Egyptalandi þar sem mikið af fornum svæðum uppgötvuðust og einnig 17 

pýramídar sem enginn vissi af áður. Myndavélarnar sem voru um borð í gervihnöttum tóku 

myndir um metra niður í jarðveginn og innrauðu böndin voru notuð til þess að undirstrika 

mismunandi jarðvegsefni og þannig sýna fram á hvar þessar fornu minjar lágu. Nú þegar hafa 

tvö forn svæði sem sáust á myndunum verið staðfest með uppgreftri. Í ljós kom að útlínur 

fornleifanna fylgdu nánast algjörlega þeim útlínum sem sáust á gervihnattarmyndunum 

(Cronin, 2011). Aðalbyggingarefni Egypta til forna var svokallaðir leirsteinar (e. mudbricks) 

en ofan á þá safnast veðraður leir- og siltjarðvegur sem er fullur af lífrænum leifum og heldur 

raka vel. Vegna samsetningu efnanna breytist jarðvegurinn og myndar viss efni sem valda því 

að miklar breytingar verða á gróðurþekjunni. Það eru þessar breytingar sem sjást á 

gervihnattamyndunum (Parcak, 2009). 

  Innrauð myndatækni hefur ekki aðeins verið notuð til þess að skoða þessi ummerki 

sem fornleifar skilja eftir sig í landslaginu heldur hafa fræðingar einnig verið að prófa sig 

áfram í innrauðri gripamyndatöku. Aðferðin er sú sama og notuð er við aðrar rannsóknir, 

endurkast innrauðs ljóss er fest á filmu og er það endurkast ólíkt því sem augað nemur. Þetta 

gefur okkur aðra sýn á gripinn og er sú sýn stundum betri en það sem augað sér. Hægt er að 

nota þessa aðferð á marga mismunandi gripi t.d. skjöl, handrit, forna texta, leirker, vefnað og 

málverk. Aðferðin hefur sýnt að textar eða skjöl sem hafa orðið fyrir einhverjum áhrifum eins 

og óhreinindum, slitum, aflitun, koluð vegna bruna eða eydd, dofnuð og rýrnuð skjöl, eiga það 

til að opinbera leyndarmál sín á innrauðum myndum. Þetta gerist vegna þess að mismunandi 

litir og litarefni sem líta svipað út í hinu sýnilega ljósi eru aðgreinanlegir í innrauðu ljósi 

(Verhoven, 2009). Með þessum aðferðum er hægt að lesa áður ólesna texta eins og á 

ógreinilegum egypskum handritum frá 1200 f.kr (L.D., 1933), illa upplituðum (Beardsley, 

1936) eða koluðum papírus handritum (Chabries o.fl, 2003) og hluta af hinum frægu 

dauðahafshandritum (Schiffman, 1995). Til eru fleiri dæmi um notkun innrauðra ljósmynda til 

að svipta hulunni af týndum fjársjóðum sem handrit geta verið sem ekki verða talin upp hér. 

Innrauðar ljósmyndir hafa einnig verið notaðar til þess að skoða hellamálverk í Frakklandi, 

húðflúr á leifum smurðra mannslíkama og á skreytingar á leirkerum. Sömuleiðis hafa 



10 

skreytingar sést greinilegar á gripum með hrúðurmyndanir (e. encrutations) eins og sjá má á 

mynd 4 (Verhoeven, 2008). 

  

Mynd 4. Hrúðurmyndanir á gripum. A) Svarthvít ljósmynd og B) nær innrauð mynd af sama grip. Gríðarlegur 

munur sést á skreytingum á gripnum en innrauða myndin sýnir bæði mikið skarpari línur og teikninguna í heild 

sinni (Verhoeven, 2008). 

1.4.3 Notkun útfjólublárra mynda í fornleifafræði 

Rannsóknir á þeim möguleikum sem útfjólubláar myndir geta haft fyrir fornleifafræði eru 

mjög stutt á veg komnar. Miklu fleiri erfiðleikar fylgja þessari tegund af ljósmyndum en þeirri 

innrauðu og eru ástæðurnar aðallega tvær. Ósonlagið gleypir stóran hluta af því útfjólubláu 

ljósi sem berst frá sólinni og eru það aðeins UV-A bylgjur eða nær útfjólubláar bylgjur (NUV) 

sem komast í gegn. Í öðru lagi eru útfjólubláar bylgjur stuttar og því líklegri til að dreifast um 

lofthjúpinn líkt og bláa ljósið gerir þegar geislarnir lenda á ögnum í lofthjúpnum og því er 

lítið magn sem berst til jarðar. Þess vegna hefur útfjólublá ljósmyndun verið mjög takmörkuð 

og einungis notuð fyrir afmarkaðar athuganir eins og að koma auga á olíuleka, finna hvít dýr í 

snjó og ís, ákvarða ástand hrjúfs sjávar á opnum höfum og að koma auga á felubúninga á 

heimskautasvæðum. Í fornleifafræði hefur NUV aðeins verið notað við griparannsóknir en líkt 

og innrauðar bylgjur getur NUV hjálpað við greiningar á upplituðum textum, gömlum 

skjölum og ristum og skreytingum á leirkerum. Sömuleiðis hefur það hjálpað við að sjá hvort 

gert hefur verið við hlutina á einhverjum tímapunkti. Hinsvegar hefur NUV geislun ekki fyrr 

en nýlega verið notuð í loftmyndafornleifafræði (e. aerial archaeology) (Verhoeven & 

Schmitt, 2010). 

Við rannsóknir sínar komumst Verhoeven og Schmitt (2010) að því að loftmyndir sem 

byggja á notkun NUV bylgna slá innrauðum myndum ekki við ef kanna á svæði með 

gróðurummerkjum vegna álags á gróðri en þær eru betri þegar skoða á fornminjar án 

gróðurþekju en endurkast útfjólublárra geisla er mismunandi frá ólíkum gerðum jarðvegs 
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(mynd 5). Sömuleiðis er hægt að sjá mun á þurrum jarðvegi og blautum með þessari aðferð. 

Tilraunir á þessu sviði eru þó komnar stutt á veg enda hafa NUV bylgjur lítið verið 

rannsakaðar og því lítið vitað um þá möguleika þeirra á sviði loftmyndafornleifafræði. Þessar 

fyrstu tilraunir gefa þó til kynna að aðferðin gæti verið gagnleg.  

 

Mynd 5. Samanburður á þremur myndgerðum, venjulegri, innrauðri og strekktri innrauðri mynd. (A) Venjuleg 

litloftmyndi, (B) óbreytt RAW NUV ljósmynd og (C) NUV ljósmynd sem hefur verið unnin í tölvu. Vinna þarf með 

myndina til þess að fá sem besta niðurstöðu (Verhoeven & Schmitt, 2009). 

1.5 Rannsóknir á Íslandi 

Á Íslandi hafa fjarkönnunargögn almennt hvorki verið hluti af skráningu fornleifa né af 

fornleifarannsóknunum sjálfum. Þau tækifæri og möguleikar sem loftmyndir og 

gervihnattarmyndir hafa að geyma hafa ekki verið nýtt til fullnustu í íslenskri fornleifafræði. 

Nokkrar athuganir hafa verið gerðar á því hvaða gildi fjarkönnunargögn gætu haft fyrir 

fornleifafræðinga. Í þeim athugunum hefur gildi venjulegra loftmynda og gervihnattarmynda 

verið kannað en fáir hafa lagt stund á notkun innrauðra mynda og kannað hugsanlega 

notkunarmöguleika þeirra í íslenskri fornleifafræði. 

1.5.1 Notkun fjarkönnunargagna við fornleifarannsóknir 

Eftir árið 1990 fór fjarkönnun að skipa sess innan fornleifarannsókna og nokkrir fræðimenn 

fóru að prófa sig áfram með tæknina og hefur áhuginn aukist á síðustu árum enda hefur 

tæknin verið gagnleg ekki síst við skráningu fornleifa (Oscar Aldred, Elín Hreiðarsdóttir, 

Birna Lárusdóttir & Árni Einarsson, 2004; Birna Lárusdóttir og Oscar Aldred, 2008). 

Mælikvarði loftmynda getur skipt máli við greiningu fornminja þó að hægt sé að komast hjá 

því vandamáli með notkun þrívíddarsjá (Guðrún Gísladóttir, 1998). Við rannsóknir Guðrúnar 

Sveinbjarnardóttur (1992) á bæjarstæðum víðs vegar um landið reyndust svart hvítar 

loftmyndir í mælikvarðanum 1:36.000 ekki góðar til þess að staðsetja og kortleggja fornleifar. 

Líklega var það vegna þess að myndirnar voru svarthvítar en einnig vegna þess að Guðrún 

hafði ekki aðgang að þrívíddarsjá. Árið 1995 voru skámyndir í lágflugi teknar yfir 

Seltjarnarnesið og var tilgangurinn að kanna notagildi loftmynda til að greina fornleifar. 

Myndir voru teknar af Nesi við Seltjörn í janúar og voru það helst fornu hringirnir á svæðinu 
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sem voru myndefnið. Yfir lá örþunn 

snjóföl og hrím sem hafði fokið af 

hæðum og safnast saman í dældir en 

sömuleiðis var sól lágt á lofti og því 

mynduðust skuggar við 

fornminjarnar. Myndirnar reyndust 

sýna fornleifar mjög vel (mynd 6) 

(Sigurjón Páll Ísaksson & Þorgeir S. 

Helgason, 1995) en þó er vert að geta 

þess að skámyndir er ekki hægt að 

nota til að kortleggja fornleifarnar þó 

þær henti ágætlega til þess að finna 

fornleifar. 

Á árunum 2004-2006 var farið 

í yfirgripsmikið verkefni þar sem forn garðlög í Suður Þingeyjarsýslu voru könnuð og 

kortlögð. Þar var notast við SPOT5 gervihnattarmyndir í upplausninni 2,5 m til að kortleggja 

og skámyndir úr lágflugi voru hafðar til hliðsjónar.  Niðurstöður athugunarinnar voru mjög 

jákvæðar enda gaf kortlagning á 

þennan máta meiri yfirsýn yfir 

minjasvæðin þannig að hægt var að 

sjá samhengi í landslaginu. Sömuleiðis sáust minjar á loftmyndunum sem ekki höfðu sést á 

vettvangi.  (Oscar Aldred, Elín Hreiðarsdóttir, Birna Lárusdóttir & Árni Einarsson, 2004). Að 

sömu niðurstöðu komust Birna Lárusdóttir & Oscar Aldred (2008) þegar þau kortlögðu fjóra 

mismunandi staði á Íslandi með hjálp gervihnattamynda frá DigitalGlobe í upplausninni 0,6 

m. Ef rétt er staðið að öllu getur útkoman hæglega orðið til þess að bæta niðurstöður 

fornleifaskráningar til muna. Kortlagning af loftmyndum er mjög fljótleg og hægt að 

kortleggja stór svæði á stuttum tíma. Sömuleiðis getur það haft verulega kosti að kortleggja af 

loftmyndum áður en vettvangsvinna hefst; hægt er að ganga skipulegar til verks, fornleifar 

sem hvergi er getið í heimildum koma í leitirnar og hægt er að gera raunhæfa kostnaðaráætlun 

á vettvangsrannsókn. Þau telja ennfremur að loftmyndir séu nauðsynlegar þegar kortleggja 

þarf flókna minjastaði sem ná yfir stór svæði því erfitt sé að sjá samhengi þeirra á vettvangi 

(Birna Lárusdóttir & Oscar Aldred, 2008). Eins og ávallt má þó finna galla á gjöf Njarðar. Í 

sumum tilvikum er loftmyndafornleifafræði ekki eins gagnleg og annarstaðar og á það t.d. við 

um svæði þar sem röskun vegna nýbyggingar er mikil, líkt og í þéttbýli. Sömuleiðis er ekki 

Mynd 6. Fornu hringirnir á Seltjarnarnesi. Þeir sjást mjög vel í 

fönninni sem lág yfir svæðinu í janúar árið 1995. Sömuleiðis sjást 

túngarðar ágætlega (Sigurjón Páll Ísaksson &Þorgeir S. 

Helgason, 1995). 
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alltaf hægt að greina allar gerðir minja á loftmyndum (Birna Lárusdóttir & Oscar Aldred, 

2008). Vafalaust væri hægt að komast hjá þessum göllum með því að nota þrívíddarsjá við 

loftmyndakönnunina (Lennart Ekelund, 1993; Guðrún Gísladóttir, 1998) en þá myndu ójöfnur 

eins og rústahólar eflaust sjást betur.   

Þrátt fyrir að lágflugsmyndir gefi oft betri sýn á fornleifar en háflugsmyndir þarf það 

þó ekki að þýða að háflugsmyndir séu ekki gagnlegar. Að þeirri niðurstöðu komst Óskar Gísli 

Sveinbjarnarson (2007) með B.A. rannsókn sinni. Þar notaði hann háflugsmyndir af 

Hvanneyrarhreppi á Norðurlandi til þess að kanna möguleika á að sjá og kortleggja fornleifar 

á svæðinu. Niðurstöður hans voru þær að háflugsmyndir hafa það fram yfir lágflugsmyndir að 

hægt er að skoða mjög stórt svæði í einu og því auðvelt að kortleggja línulaga 

mannvistarminjar eins og garðlög og götur. Hins vegar er erfiðara að koma auga á stakar 

rústir þó sumar rústaþyrpingar sjáist vel. Óskar nefnir einnig að gott sé að skoða myndirnar í 

þrívídd því þá sjást landslagshættir mjög vel og það gefur skrásetjara auga fyrir því hvernig 

landslag hann er að fara að skrá. Ef tekið er mið af framangreindum rannsóknum er ljóst að 

notkun fjarkönnunargagna getur verið þýðingarmikil í fornleifarannsóknum á Íslandi og 

stafræn vinnsla þeirra getur auðveldað aðgengi að gögnunum.  

1.5.2 Almenn notkun IR-mynda  

Þrátt fyrir þá staðreynd að enn sé lítið til af innrauðum myndum af Íslandi og þær því lítið 

notaðar þá er ekki þar með sagt að íslenskir fræðimenn hafi ekki getað nýtt sér það sem til er. 

Guðrún Gísladóttir (1998, 2001) hefur notað innrauðar myndir við gróðurrannsóknir hér á 

landi. Í doktorsritgerð sinni rannsakaði hún gróðurbreytingar og landeyðingu á  

Krýsuvíkurheiði. Kortlagning gróðurþekju, plöntusamsetningar og vaxtarform plantna byggði 

á túlkun nærinnrauðra loftmynda í þrívídd og voru myndirnar skoðaðar í allt að 16 x stækkun, 

en mælikvarði myndanna var 1:25.000. Loftmyndatúlkunin var studd af 

vettvangsrannsóknum. Rannsóknin leiddi í ljós að innrauðar loftmyndir voru ómissandi í 

rannsókninni, bæði vegna þess að þær voru betri en aðrar loftmyndir við flokkun og greiningu 

gróðurs og vegna þess að auðvelt var að sjá ógróin eða rofin svæði sem voru <1m að  

þvermáli (Guðrún Gísladóttir, 1998; 2001). 

 Í framhaldi af rannsókn Guðrúnar vann Ann-Sophie Karlson (2006) BS rannsókn um 

breytingar sem höfðu átt sér stað á gróðri svæðisins frá því að Guðrún framkvæmdi sína 

rannsókn 1992 og til ársins 2005. Á þessum árum átti sér stað mikil uppgræðsla á svæðinu og 

var markmið rannsóknarinnar að kanna hvernig til hefði tekist. Ann-Sophie notaði sömu 

innrauðu loftmyndir og Guðrún notaði í sinni rannsókn og bar þær saman við 
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gervihnattarmyndir með innrauðu bandi frá 2002 og hefðbundnar litmyndir. Ásamt því að 

notast við loft- og gervihnattarmyndir fór Ann-Sophie í nokkrar vettvangsferðir á svæðið á 

tímabilinu júní - nóvember 2005. Í ljós koma að fjarkönnunargögnin reyndust mikilvæg til 

þess að meta gróðurbreytingar og rof (Ann-Sophie Karlson, 2006). 

 Í báðum þessum rannsóknum kom skýrt fram hversu mikilvægar nær innrauðar 

litmyndir eru við rannsóknir á gróðri og jarðvegsrofi. Án þeirra yrðu upplýsingar um gróður 

ekki eins góðar og erfiðara væri að greina í sundur mismunandi gróðurtegundir. Vissulega er 

nokkuð auðvelt að sjá mun á ógrónu og grónu landi á báðum myndgerðum en þegar kemur að 

því að greina á milli ólíkra gróðurtegunda hefur sannast að innrauðar myndir eru alltaf skrefi á 

undan. Því má ætla að slíkt eigi einnig við um greiningar á minjum undir gróðri en í kaflanum 

hér á eftir verður fjallað um notkun innrauðra mynda við fornleifarannsóknir. 

1.5.3 Notkun IR-mynda við fornleifarannsóknir 

Þegar farið var af stað með þetta meistaraverkefni var ekki vitað til þess að rannsókn sem 

þessi hefði verið framkvæmd áður hér á landi. Þegar leið á verkefnið kom hins vegar í ljós að 

ýmsir aðilar höfðu prófað sig áfram með greiningar á fornleifum á innrauðum myndum. Fyrst 

ber að nefna rannsókn sem Sveinbjörn Rafnsson (1992) gerði á byggðarleifum í Hrafnkelsdal 

og á Brúardölum. Í rannsókninni notaði hann meðal annars skámyndir við athugun sínar á 

fornleifum þar um slóðir og voru nokkrar innrauðar myndir á meðal þeirra svarthvítu sem 

hann notaði í riti sínu. Myndirnar voru þó fyrst og fremst notaðar til augnayndis frekar en til 

greiningar á fornleifum enda virðist Sveinbjörn aðallega hafa kannað fornleifarnar á vettvangi 

og talar lítið um gildi innrauðu myndanna í rannsóknum sínum. 

 Árið 1993 vann Elín Fjóla Þórarinsdóttir BS verkefni um gildi innrauðra loftmynda 

við skráningu á mannvistarminjum á Kaldaðarnesi og í Krýsuvík. Þar bar hún saman þrjár 

gerðir af loftmyndum; Svarthvítar myndir, venjulegar litmyndir og innrauðar litmyndir. 

Innrauðar myndir af Krýsuvík voru í skalanum 1:25.000 en aðrar myndir voru háflugsmyndir 

í skalanum 1:36.000. Myndirnar voru skoðaðar í þrívíddarsjá, myndirnar í minni skala í 7x 

stækkun og myndirnar í stærri skala í 5x stækkun. Niðurstöður rannsóknarinnar voru sláandi 

en í ljós kom að innrauðu myndirnar voru í öllum tilvikum langtum betri kostur þegar greina 

átti fornleifar af loftmyndum ( tafla 1). Það þótti einkum áhugavert að á innrauðu myndunum 

fundust tóftir sem ekki var vitað af áður. Um var að ræða útihús sem hvergi var getið í 

rituðum heimildum (Elín Fjóla Þórarinsdóttir, 1993). 
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Tafla 1. Fjöldi fornleifa á þremur myndgerðum. Samanburður á þeim fjölda fornleifa sem sáust á þremur 

mismunandi gerðum af loftmyndum á Kaldaðarnesi og í Krýsuvík. Tölur fengnar frá Elínu Fjólu 

Þórarinsdóttur (1993). 

 

 Svarthvít Litmynd Innrauð 

Fjöldi fornleifa 132 145 239 

 

 

Niðurstöður rannsóknar Elínar Fjólu gefa til kynna að notkun innrauðra mynda við 

fornleifaskráningu geti bætt afköst um helming en tæplega helmingi fleiri fornleifar fundust 

við athugun á innrauðum myndum miðað við þær sem fundust á litmyndum. Notkun 

innrauðra mynda myndi því spara heilmikinn tíma og peninga við vettvangsrannsóknir sem og 

að möguleiki er á því að rústir verði skráðar sem hefðu e.t.v. ekki fundist ef ekki hefði verið 

fyrir innrauðar myndir. 

1.6 Umræður 

Nýjungar á sviði tækni og vísinda eru sífellt að aukast sem veldur því að gildi fjarkönnunnar 

verður meira með hverri tækninýjunginni. Fjarkönnun hefur ekki verið nýtt sem skildi í 

fornleifarannsóknum hér á landi þrátt fyrir að aðgengi loft- og gervihnattamynda sé orðið 

miklu betra en áður. Rannsóknir hafa sýnt fram að notkun loftmynda við skráningu fornleifa 

getur ekki aðeins sparað tíma heldur einnig peninga (Oscar Aldred o. fl. 2004; Birna 

Lárusdóttir og Oscar Aldred, 2008; Óskar Gísli Sveinbjarnarson, 2007). Með forskráningu 

fornleifa af loftmyndum er hægt að sjá minjarnar í stóru samhengi og því oft auðveldara að 

átta sig á hugsanlegum hlutverkum hverrar rústar. Sömuleiðis finnast oft rústasvæði sem ekki 

er minnst á í heimildum og eru jafnvel algerlega óþekkt. Því mætti segja að forskráning af 

loftmyndum sé nauðsynleg til þess að fá fram allar fornleifar sem eru á viðkomandi svæði. 

 Innrauðar loftmyndir eru algerlega óplægður akur í íslenskri fornleifafræði enda hefur 

framboð á þeim ekki verið mikið. Erlendis hafa margar rannsóknir sýnt fram á yfirburði þeirra 

yfir aðrar myndgerðir þegar kemur að því að sjá og staðsetja fornleifar (Verhoeven, 2007, 

2008, 2009, 2010; Parcak, 2009). Ein íslensk rannsókn hefur verið gerð um þetta efni og, líkt 

og aðrar erlendar rannsóknir, sýndi hún fram á mikla yfirburði innrauðra mynda fram yfir 

bæði svarthvítar og litmyndir (Elín Fjóla Þórarinsdóttir, 1993). Fjarkönnun, þá sérstaklega 

innrauðar loftmyndir, fela í sér gríðarlega möguleika ekki hafa verið mikið nýttir. Nú þegar 

framboð á fjarkönnunargögnum er að aukast er nauðsynlegt að hafa þá kosti í huga sem eru í 

boði. Ef möguleiki er á því að fá innrauðar myndir ætti það alltaf að vera fyrsta valið. Ef 

eftirspurn eftir innrauðum myndum eykst ætti það með tímanum að leiða til aukins framboðs. 



16 



17 

Heimildaskrá 

Allard, A. (2003). Vegetation changes in mountainous areas. A monitoring methodology 

based on aerial photographs, high resolution satellite images, and field investigations. 

Doktorsritgerð, Stockholms Universitet, Stokkhólmur. 

Ann-Sophie Karlson (2006). Breytingar á útbreiðslu gróðurs á Krísuvíkurheiði 1992-2005. 

Óútgefin B.S. ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Árni Magnússon (1930). Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Skagafjarðarsýsla 9. 

Kaupmannahöfn: Hið íslenska fræðafélag. 

Beardsley, N.F. (1936). The photography of altered and faded manuscripts. The Library 

Journal, 61, 96-99. 

Birna Lárusdóttir & Oscar Aldred (2008). Kortlagning fornleifa af gervihnattarmyndum. 

Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands. 

Burenhult, G. (1999). Arkeologi I Norden 1. Stokkhólmur: Natur & Kultur. 

Chabires, D.M., Booras, S.W. & Bearman, G.H. (2003). Imaging the past: recent applications 

of multispectral imaging technology to deciphering manuscripts. Antiquity, 77, 359-372. 

Cousins, S. A. O. (2001). Plant species diversity patterns in a Swedish rural landscape. 

Effects of the past and consequences for the future. Doktorsritgerð, Stockholms Universitet, 

Stokkhólmur. 

Drewett, P. L. (2006). Field archaeology. An introduction. London, New York: Routlegde. 

Ekelund, Lennart (1993). Stereometoder. Í Flygbildsteknik och fjärranalys. Stokkhólmur: 

Skogsstyrelsen. 

Elín Fjóla Þórarinsdóttir (1993). Samanburður þriggja gerða loftljósmynda til greiningar á 

mannvistarminjum. Óútgefin B.S. ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.  

Guðrún Gísladóttir (1998). Environmental characterisation and change in south-western 

Iceland. Doktorsritgerð, Stockholms Universitet, Stokkhólmur. 

Guðrún Gísladóttir (2001). Ecological Disturbance and Soil Erosion on Grazing Land in 

Southwest Iceland. Í A. J. Conacher (ritstj.), Land Degradation (bls. 109-126). Dordrecht: 

Holland. 

Guðrún Sveinbjarnardóttir (1992). Farm Abandonment in Medieval and Post-Medieval 

Iceland: An Interdisciplinary Study. Oxford: Oxbow. 

Hjalti Pálsson (2004). Byggðarsaga Skagafjarðar. 3. Lýtingsstaðahreppur. Sauðárkrókur: 

Byggðafélag Skagfirðinga. 



18 

Hjalti Pálsson (2007). Byggðarsaga Skagafjarðar. 4. Akrahreppur. Sauðárkrókur: 

Byggðafélag Skagfirðinga. 

Hörður Ágústsson (1987). Íslenski torfbærinn. Í Frosti F. Jóhannsson (ritstj.), Íslenskt 

Þjóðmenning I. Uppruni og umhverfi bls. 227-344. Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga. 

Íslensk fornrit I. Íslendingabók Landnámabók, síðari hluti (1968). Reykjavík: Hið íslenzka 

fornritafélag. 

Ishe, M. (1978). Flygbildstolkning av vegetation I syd- och mellansvensk terräng – en 

metodstudie för översiktig kartering. Stokkhólmur: Naturgeografiska institutionen. 

Kaufamnn, W.J & Freedman, R.A. (2005). Universe 7. útg. New York: W.H. Freeman and 

company. 

Lillesand, T., Kiefer, R. & Chipman, J. (2007). Remote sensing and image interpretation (6. 

útg.) Hoboken, NJ: John Wiley & sons. 

L.D. (1933). Infrared photography in decipherment of ancient documents. The British Journal 

of Photography, 80, 311. 

Oscar Aldred, Elín Hreiðarsdóttir, Birna Lárusdóttir & Árni Einarsson (2004). Forn garðlög í 

suður Þingeyjarsýslu. Framvinduskýrsla. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands & 

Náttúrurannsóknarstöðin við Mývatn. 

Ólafur Arnalds (2008). Soils of Iceland. Jökull, 58, 409-421. 

Óskar Gísli Sveinbjarnarson (2007). Aerial survey. Archeological survey through high 

altitude aerial photographs. Óútgefin B.A. ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Parcak, Sarah H. (2009). Satellite Remote Sensing for Archaeology. Routledge: London and 

New York. 

Schiffman, L. (1995). Reclaiming the Dead Sea Scrolls. Doubleday: New York. 

Sigurjón Páll Ísaksson og Þorgeir S. Helgason (1995). Vetrarmyndir frá Nesi við Seltjörn og 

Laugarnesi. Í Mjöll Snæsdóttir (ritstj.), Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1994 (bls. 149-

161). Reykjavík: Hið íslenzka fornleifafélag. 

Steinunn J. Kristjánsdóttir (2005). Skriðuklaustur – Hýbýli helgra manna. Áfangaskýrsla 

fornleifarannsókna 2004. Reykjavík: Skriðuklaustursrannsóknir & Minjasafn Austurlands. 

Sveinbjörn Rafnsson (1990). Byggðarleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum. Brot úr 

byggðarsögu Íslands. Reykjavík: Hið íslenska fornleifafélag.  

Verhoeven, G. (2007). Becoming a NIR-Sensitive Aerial Archaeologist. Í C. M. U. Neale, M. 

Owe & G. D´Urso  (ritstj.) Remote sensing for Agriculture, Ecosystems and Hydrology. 

Proceedings of SPIE volume 6742. Án staðs: án útg. 



19 

Verhoeven, G. (2008). Imagine the invisible using modified digital still cameras for 

straightforward and low-cost archaeological near-infrared photography. Journal of 

Archaeological Science, 35(12), 3087-3100. 

 

Verhoeven, G. (2009). Beyond conventional boundaries. New technologies, methodologies 

and procedures for the benefit of aerial archaeological data acquisition and analyses. 

Óútgefin doktorsritgerð, Ghent University, Ghent. 

 

Verhoeven, G., Smet, P., Poelman, D. & Vermeulen, F. (2009). Spectral Characterisation of a 

Digital Still Camera’s NIR-Modification to Enhance Archaeological Observation, IEEE 

Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47(10), 3456-3468. 

 

Verhoeven, G. & Schmitt, K.G. (2010). An attempt to push back frontiers – digital near-

ultraviolet aerial archaeology. Journal of Archaeological Science, 37(2010), 833-845. 

 

Vefsíður 

Cronin, F. (2011). Egyptian pyramids found by infra-red satellite images. Skoðað 24. okt 

2011 á vef BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-13522957 

 

Kristján Sæmundsson (2010). Infrared and satellite images, aerial photography. Skoðað 9. 

ágúst 20011 á vef Orkustofnunar: http://www.os.is/gogn/unu-gtp-sc/UNU-GTP-SC-11-16.pdf 

 



20 



21 

 

LILJA LAUFEY DAVÍÐSDÓTTIR, GUÐRÚN GÍSLADÓTTIR OG RAGNHEIÐUR 

TRAUSTADÓTTIR 

 

INNRAUÐAR LOFTMYNDIR Í FORNLEIFARANNSÓKNUM: 

NOTKUN, NYTSEMI OG MÖGULEIKAR 

 

Inngangur 

Mikill hluti þess ljóss sem berst frá sólinni er ósýnilegt hinu nakta auga. Það ljós sem við 

greinum er oftast kallað sýnilegt ljós og er það einungis lítill hluti af öllum þeim geislum sem 

berast frá sólinni. Meðal hinna ósýnilegu geisla rafsegulsviðsins er innrautt ljós. Innrautt ljós 

með bylgjulengdina 750-1300 nm er einstaklega gott til þess að greina í sundur mismunandi 

tegundir gróðurs (Lillesand, 2007). Að sama skapi kemur álag á gróðri vel fram á myndum 

teknum með innrauðu ljósi. Ummerki eftir fornleifar, sem lýsa sér í auknu blaðgrænumagni í 

laufblaði (jákvæð ummerki) og skorti á blaðgrænu (neikvæð ummerki) koma fyrr í ljós á 

innrauðri loftmynd heldur en á venjulegri loftmynd í lit. Fornleifar geta haft þessi áhrif á 

gróðurþekju. Hleðslur valda álagi á gróðurinn þannig að hann á erfiðara með vöxt og mikil 

næringarefni í jarðvegi geta aukið vöxt gróðurs í kringum fornleifarnar. Auðveldara er að 

koma auga á þessi áhrif á innrauðum myndum. 

Fornleifafræðin er sífellt að þróast og með hverju árinu færist tæknin framar. Það 

kemur því ekki á óvart að umræðan um kosti þess að forskrá fornleifar með hjálp loftmynda 

hafi sífellt orðið háværari meðal fornleifafræðinga. Ýmsir hafa kannað þessa kosti með 

mismunandi afrakstri. Guðrún Sveinbjarnardóttir (1992) notaði loftmyndir við rannsókn sína á 

brottflutningum frá bæjum á miðöldum og slíkt hið saman gerði Sveinbjörn Rafnsson (1990) í 

athugun sinni á byggðarleifum nokkurra sveita. Þó lítið hafi farið fyrir rannsóknum af þessu 

tagi í seinni tíð þá virðist það hafa verið að breytast nokkuð á seinustu árum. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að ef loftmyndir eru notaðar við skráningu fornleifa dregur úr þeim tíma sem þarf til 

verksins auk þess sem skráning verður ódýrari. Jafnframt fæst allt önnur sýn á rústasvæðin 

sem gefur minjunum betra samhengi og heildarmynd (Oscar Aldred, Elín Hreiðarsdóttir, 
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Birna Lárusdóttir & Árni Einarsson, 2004; Birna Lárusdóttir & Oscar Aldred, 2008). Á hinn 

bóginn hefur lítið verið skoðað hverskonar myndefni er hægt að nota í þessum rannsóknum og 

aðeins verið einblínt á venjulegar loftmyndir í lit. 

 Á Íslandi hafa innrauðar loftmyndir lítið verið notaðar þó helst hafi farið fyrir þeim í 

gróður- og jarðfræðirannsóknum. Í rannsóknum sínum á Krýsuvíkursvæðinu hefur Guðrún 

Gísladóttir (1998, 2001) komist að því að innrauðar loftmyndir skoðaðar í þrívídd og í 

mismunandi stækkun eru ómissandi í gróðurrannsóknum einmitt vegna þess hve auðvelt er að 

greina á milli mismunandi gróðurtegunda og gróins og ógróins lands. Það sama sýndi Ann-

Sophie Kalsson (2006) fram á í áframhaldandi rannsókn sinni á svæðinu. Þegar jarðhiti og 

eldfjallasvæði eru kortlögð hefur það sömuleiðis sýnt sig að innrauðar myndir, sérstaklega ef 

þær eru skoðaðar í þrívíddarsjá, eru betri til kortlagningar jarðhitasvæða heldur en venjulegar 

myndir (Kristján Sæmundsson, 2010).  Rannsókn landfræðingsins Elínar Fjólu Þórarinsdóttur 

(1993) er eina rannsóknin hérlendis sem kannað hefur gildi innrauðra mynda við skráningu 

fornleifa. Þar bar Elín saman innrauðar myndir, venjulegar litloftmyndir og svarthvítar myndir 

og voru myndirnar skoðaðar í þrívídd í þrívíddarsjá sem bauð upp á stiglausa stækkun. 

Niðurstöður hennar voru skýrar, í öllum tilvikum var innrauða lofmyndin besti kosturinn til að 

kortleggja fornleifar. Sömu sögu hefur Belginn Dr. Geert Verhoeven (2007, 2008, 2009) að 

segja, en hann hefur stundað rannsóknir á möguleikum innrauðra mynda til fjölda ára. 

Niðurstöður úr rannsóknum hans sýna að innrauðar myndir gefa nær alltaf skýrustu myndina.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna þá möguleika sem notkun innrauðra 

loftmynda hefur að geyma fyrir bæði við fornleifaskráningu og fornleifarannsóknir. Munurinn 

á milli skráningar fornleifa á venjulegum litloftmyndum og innrauðum loftmyndum var 

kannaður og sömuleiðis voru aðrir möguleikar innrauðra loftmynda skoðaðir og reynt að fá 

svör við eftirfarandi nokkrum spurningum sem vöknuðu meðan hugmyndin var í þróun: 

 Henta innrauðar loftmyndir betur til skráningar á fornleifum heldur er venjulegar 

litloftmyndir? 

 Sjást fornleifar á innrauðum myndum sem ekki hafa fundist á vettvangi? 

 Er hægt að fá hugmyndir um hlutverk fornleifa með því að skoða þær á innrauðum 

myndum? Ef svo er, þá hvernig? 

 Er hægt að nota innrauðar myndir til þess að finna forna grafreiti, eins og kirkjugarða 

og kumlateiga? 
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Mynd 7. Rannsóknarsvæðið Austur- og Vesturdalur. 

 Auk þessa var rýnt í búsetumynstur á svæðinu og reynt að skyggnast inn í þær breytingar sem 

hafa orðið á bæjunum í aldanna rás, breytingar sem má finna bæði í rituðum heimildum og í 

fornleifunum sjálfum.  

Rannsóknarsvæðið 

Svæðið sem tekið er fyrir í þessari rannsókn eru Austur- og Vesturdalur í Skagafirði (mynd 

7). Ástæðan fyrir valinu var tvíþætt; til voru innrauðar myndir af svæðinu, en það er alls ekki 

sjálfsagt, og fornleifar í dalnum eru vel kannaðar. Mikið er vitað um minjasvæðin og hentuðu 

þau því afar vel fyrir rannsókn sem þessa þar sem eitt markmiðið er að kanna hversu góðar 

innrauðar myndir eru til að skrásetja fornleifar og þar af leiðandi hvaða fornleifar sjást á 

myndunum og hverjar ekki. Fyrri 

rannsóknir í Austur- og Vesturdal 

hafa verið fjölmargar og frá 

mismunandi tímum. Í jarðarbók 

Árna Magnússonar og Páls 

Vídalíns frá árinu 1713 var gerð 

úttekt á þeim bæjum í Austur- og 

Vesturdal sem enn voru í byggð. 

Einnig voru einhver eyðibýlanna 

nefnd og þá koma fram 

upplýsingar um selstöðu og 

fjárhús ásamt annarri notkun 

þeirra (Árni Magnússon, 1930). 

Daniel Bruun (1898) heimsótti 

svæðið sumarið 1897 og skráði 

niður þær fornleifar sem hann sá 

á svæðinu. Einnig teiknaði hann 

upp bæjarstæðin sem hann sá og 

gerði uppdrætti af legu 

fornleifanna. 

 

Einhverjar fornleifarannsóknir hafa átt sér stað á Hraunþúfuklaustri í Vesturdal. 

Sigurður Þórarinsson (1976) gróf þar könnunarskurð í eina tóftina árið 1970 og Þór 

Magnússon þjóðminjavörður gróf upp hluta af aðaltóftinni á svæðinu árið 1986 (Hjalti 
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Pálsson, 2004). Viðamesta fornleifarannsóknin sem unnin hefur verið í dölunum tveimur er án 

efa rannsókn Guðrúnar Sveinbjarnardóttur (1992) en árin 1982-1984 teiknaði hún upp allar 

hugsanlegar miðaldarrústir sem hún fann og gróf könnunarskurði í flesta túngarða og margar 

tóftir. Í ljós kom að búseta á svæðinu hófst mjög snemma, líklega í kringum 900 og lagðist af 

á mörgum stöðum eftir aldamótin 1300. Engin gjóskulög er að finna milli áranna 1300 og 

1766 og því erfitt að aldursgreina lok búsetu með hjálp gjóskulagafræðinnar. Hjalti Pálsson 

(2004, 2007) hefur átt stóran þátt í því að finna og skilgreina fjöldann allan af nýjum 

minjasvæðum í dölunum tveimur. Við ritun byggðasögu Skagfirðinga fór hann alloft um 

svæðið til að leita tófta í fornbyggð dalanna. Oftar en ekki fann hann bæjarstæðin og fylgja 

hnitsettir punktar með í riti hans um staðsetningar fornleifanna. 

 Sumrin 2003-2005 fór fram rannsókn á eyðibýlum og afdölum Skagafjarðar undir 

stjórn Guðnýjar Zoëga (2007) þar sem grafnir voru könnunarskurðir í fimmtán fornleifar á tíu 

bæjum. Þar af voru fjórir bæir í Vesturdal: Tunga, Miðmundarlækur, Fossar og Hrísastaðir og 

þrír í Austurdal; Ófriðarstaðir, Fagrabrekka og Fagrahlíð. Litið var á rannsóknina sem viðbót 

við rannsókn Guðrúnar Sveinbjarnardóttur enda voru einungis kannaðir bæir sem ekki höfðu 

áður verið aldursgreindir. Því þykir augljóst að ekki skortir rannsóknir í Austur- og Vesturdal 

og mun þessi rannsókn vonandi bæta mikilvægum upplýsingum við áður vel þekkt og kannað 

minjasvæði. 

Aðferðir 

Fyrsta skrefið í rannsókninni var að verða sér út um venjulegar litloftmyndir og innrauðar 

litloftmyndir, hér eftir nefndar litmyndir og innrauðar myndir. Fyrirtækið Samsýn veitti 

aðgang að loftmyndum af rannsóknarsvæðinu, en það er eina fyrirtækið á Íslandi enn sem 

komið er sem tekur reglulega innrauðar loftmyndir.  Allar loftmyndir þeirra eru stafrænar og 

við myndatöku eru myndir skráðar allt frá bláum bylgjulengdum að nærinnrauðum og má því 

fá  báðar myndgerðir teknar á sama augnabliki. Einungis þurfti að stilla myndirnar á réttar 

litrásir til þess að fá fram þá myndgerð sem óskað var eftir. Um er að ræða 11 samsett 

loftmyndkort sem ná yfir Austur- og Vesturdal. Loftmyndirnar eru í 0,5 m upplausn og var 

flughæðin 3700 m.y.s.  Öll skráning fornleifanna fór fram í landupplýsingaforritinu Arcmap 

og voru fornleifarnar hnitaðar upp eins og þær sáust úr lofti. Allt sem hugsanlega gat talist til 

fornleifa var kortlagt og því má vel vera að einhverjar minjar séu í raun náttúrulegar myndanir 

en slíkt mat fæst einungis með nánari vettvangsathugun. Ferlið við skráninguna var einfalt. 

Byrjað var að skrá af litloftmyndunum og farið yfir hvern bæ fyrir sig, fyrst í Austurdal og 

svo í Vesturdal. Tekið var mið af þeim upplýsingum sem fyrrum rannsóknir gáfu um 
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staðsetningu og útlit fornleifanna. Þegar því var lokið var slíkt hið sama gert með innrauðu 

loftmyndirnar og síðast var farið í túlkun hlutverka og könnun búsetumynsturs. 

Aðferðarfræðin sem notuð var við rannsóknina svipar nokkuð til aðferðarfræði sem Margareta 

Ishe (1978) notar í gróðurrannsóknum sínum. Ýmis gögn voru notuð við gerð rannsóknarinnar 

fyrir utan loftmyndir. Upplýsingar úr tveimur landfræðilegum gagnagrunnum voru notaðar til 

þess að staðsetja bæi sem skoða átti. Þetta voru gagnagrunnur Landmælinga Íslands 

(Landmælingar Íslands, 2010) og gagnagrunnur Hólarannsóknarinnar um Skagafjörð 

(Hólarannsóknin, 2011). Við staðsetningu fornleifa voru einnig notaðar þær heimildir sem til 

eru um fornleifar í Austur- og Vesturdal og áður hefur verið greint frá. Aðferðarfræðin var 

flókin og margslungin en til þess að missa af sem minnstu var leitað tvisvar til þrisvar á hverri 

mynd og farið aftur í heimildir til að kanna hvort eitthvað hefði yfirsést. Ferlið lýsir sér best í 

flæðiriti sem sýnir hvernig aðferðarfræðin var unnin (mynd 8).  

Upphaflega var vonast til þess að hægt yrði að skoða áhugaverð svæði í þrívídd enda 

sýna rannsóknir að þrívíddartækni bætir möguleikana á að koma auga á minjar. Því miður 

varð það ekki raunin og einungis var unnt að kíkja eldsnöggt á eitt minjasvæði, Tinnársel í 

Austurdal, í þrívíddarsjá hjá Samsýn. Hugmyndin var að koma aftur seinna þegar færi gæfist á 

og skoða nokkur svæði í tölvuþrívíddarsjám Samsýnar en til þess vannst ekki tími. Ekki gafst 

heldur færi á að prenta út myndir til þess að skoða í þrívíddarsjá sem til er í Háskóla Íslands, 

enda er það dýrt ferli.  

Þegar heildarfjöldi fornleifa sem fundust á loftmyndum var borinn saman við 

heildarfjölda fornleifa sem fundist höfðu á vettvangi þurfti leiðrétta tölurnar. Guðrún 

Sveinbjarnar hafði ekki kannað jafnmarga bæi og gert var í þessari rannsókn og fjöldi 

fornleifa kom ekki alltaf fram hjá Hjalta Pálssyni. Til þess að fá rétta niðurstöðu úr 

samanburðinum var útbúin tafla (tafla 4) sem sýndi aðeins fjölda fornleifa á bæjum sem allir 

aðilar höfðu kannað.  

Rannsóknir sýna að vinnsla með innrauðar myndir í tölvu getur gefið jafnvel enn betri 

niðurstöðu og var því ákveðið að prófa að strekkja á litum nokkurra mynda til þess að kanna 

muninn. Strekking felur í sér að litafrávik eru gerð skýrari með því að þjappa saman þeim 

litum sem ekki er áhugi fyrir að skoða en dreifa úr litabili þeirra sem á að nota við greiningu. 

Það gerir það að verkum að öll frávik verða skýrari og þar af leiðandi ættu fornleifarnar að 

koma betur í ljós. Verhoeven og fl. (2009) fengu mjög góðar niðurstöður við tilraunir á 

aðferðinni en myndirnar sýndu mun skýrari ummerki eftir strekkingu. 
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 Mynd 8. Aðferðarfræðin sem notuð var við greiningu og túlkun á fornleifum. Flæðiritið sýnir hvernig allir 

þættir voru unnir; samanburður á loftmyndum, túlkun hlutverka og könnun búsetumynsturs. 

 

Þegar lagt var mat á hlutverk fornleifa með hjálp loftmynda var búin til lykill  til þess 

að hjálpa til við túlkanir (tafla 2). Fornleifarnar voru flokkaðar niður í hugsanleg hlutverk út 

frá þeim atriðum sem talin eru upp í töflu 2 og öðrum útlitseinkennum. Jákvæð og neikvæð 

ummerki voru það fyrsta sem var skoðað. Vitað er með nokkurri vissu hvernig þessi 

mismunandi ummerki verða til og við hvernig aðstæður þau myndast (Verhoeven, 2008; 

2009, Burenhult, 1999). Mikið grjót í jarðvegi, eftir vegghleðslur og steingólf, getur valdið 

hægari uppvexti hjá gróðri vegna erfiðleika við að ná í næringu og verða þá ummerki eftir 

fornleifar neikvæð. Jákvæð ummerki verða hinsvegar þegar aðgangur að næringarríkum 
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jarðvegi er meiri en annarstaðar á svæðinu (Drewett, 2006). Því ætti að vera hægt að gera sér 

einhverja hugmynd um fyrrum notkun húsarústanna með hjálp þessara ummerkja og annarra 

útlitseinkenna, eins og stærð, herbergjafjölda og staðsetningu miðað við hinar rústir á 

svæðinu. Fornleifar á Þorljótsstöðum í Vesturdal voru notaðar til að gefa fordæmi um flokkun 

en flestar fornleifar þar eru frekar nýlegar og upplýsingar um hlutverk þeirra finnast í rituðum 

heimildum. Fornleifauppgreftir sýna að langhús frá fyrstu öldum voru byggð úr torfi þó að 

seinna hafi grjót einnig verið notað sem byggingarefni (Ragnheiður Traustadóttir o.fl., 2010; 

Sigríður Sigurðardóttir, 2005). Þær upplýsingar sem fengust út frá minjum á Þorljótsstöðum 

og frá öðrum rituðum heimildum voru yfirfærðar á önnur minjasvæði í Austur- og Vesturdal. 

Túlkunarlykilinn var notaður að miklu leiti en ásamt honum voru notaðar túlkanir Guðrúnar 

Sveinbjarnardóttur og Hjalta Pálssonar ásamt öðrum túlkunum sem komið hafa fram í rituðum 

heimildum. 

Tafla 2. Hlutverk fornleifa út frá ummerkjum, útlitseinkennum og stærð. 

Hlutverk Ummerki Mynstur Athugasemdir 

Vegghleðsla Neikvæð Beinar línur   

Steingólf Neikvæð Ferhyrningslaga Innan veggja 

Steinstétt Neikvæð Ferhyrningslaga Utan veggja 

Ruslahaugur Jákvæð Óreglulegt    

Gripahús Jákv. og neikv. Beinar línur og  ferhyrningslaga Veggir neikvæð,  innan veggja jákvæð 

Íveruhús Jákv. og neikv. Beinar línur og  ferhyrningslaga Veggir neikvæð,  innan veggja jákvæð 

Skáli/Langhús Jákvæð Sívalningslaga Ef engar steinhleðslur eru til staðar 

Skáli/Langhús Jákv. og neikv. Sívalningslaga Ef steinhleðslur eru til staðar 

Grafreitir/kuml Jákvæð Litlir blettir eða stór svæði Fer eftir magni grafa 

Skurður Jákvæð Beinar línur   

Brunnur Jákvæð Hringlaga   

Mógrafir Jákvæð Nokkuð beinar línur   

Hola/Pyttur  Jákvæð Hringlaga   

Matjurtargarður 

 

Jákv. og neikv. 

 

Beinar línur og  ferhyrningslaga 

 

Veggir neikvæð, innan veggja jákvæð 

 

 

 Við athugun á búsetumynstri Austur- og Vesturdals voru notaðar ritaðar heimildir 

ásamt þeim upplýsingum sem sáust á loftmyndum. Allar heimildir voru teknar saman og 

settar í töflur (tafla 7 og 8) sem sýnir hverskonar búseta var á bænum á hverju tímabili sem og 

hversu lengi búseta var á bænum. Ákveðið var að vinna þennan kafla út frá sömu 

aðferðarfræði og við athugun á hlutverkum, þ.e. nota þekkt minjasvæði til þess að gefa 

grunninn á búsetumynstri, athuga hvernig það samræmist á loftmyndum og síðast reyna að 

yfirfæra upplýsingarnar á svæði þar sem búsetumynstur er óþekkt.  
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Niðurstöður 

Samanburður hefðbundinna litloftmynda og innrauðra loftmynda í lit 

Líkt og aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna, hvort sem um er að ræða gróður-, jarðfræði- eða 

fornleifarannsóknir voru niðurstöður þessarar rannsóknar sláandi. Þrátt fyrir að litmyndirnar 

væru oftar en ekki góðar og hægt væri að greina fjöldann allan af sýnilegum rústum, var 

greinilegt að innrauðu myndirnar voru betri kosturinn. Í nánast öllum tilfellum fundust fleiri 

fornminjar á innrauðu myndunum. Í báðum dölum fundust 151 fornleifar á litmyndunum á 

meðan 309 fornleifar fundust á innrauðu myndunum (tafla 3) og sýnir þessi munur  mikilvægi 

innrauðra mynda í forskráningu á fornleifum. Margt áhugavert kom í ljós við samanburð á 

þessum tveimur myndgerðum. Í langflestum tilvikum urðu veggir og útlínur rústa mun skýrari 

á innrauðu myndunum og því auðveldara að hnita þær upp. Fornleifarnar urðu mun greinilegri 

á innrauðu myndunum og stungu meira í stúf við umhverfi sitt heldur en á litmyndunum. 

Leitin varð því bæði árangursríkari og sparaði mikinn tíma. Þegar búið var að koma auga á 

fornleifarnar á innrauðu myndinni urðu þær hins vegar oftast einnig augljósar á litmyndinni.  

Tafla 3. Fjölda fornminja sem hafa fundist í Vestur- og Austurdal.  Tölur sýna heildarfjölda fornleifa sem 

fundust með mismunandi gerðum loftmynda  og á vettvangi.  

 

Það sem kom verulega á óvart var að fleiri fornleifar fundust á innrauðu myndunum 

heldur en í vettvangsrannsóknum. Vegna þess að Guðrún Sveinbjarnardóttir skoðaði ekki allar 

jarðirnar í dölunum og fjöldi fornleifa á hverri jörð kom ekki alltaf fram í Byggðasögu 

Skagafjarðar, þurfti að leiðrétta fyrir því. Þá komu í ljós svipaðar niðurstöður, þ.e. með notkun 

innrauðra mynda fundust flestar fornleifar, fleiri heldur en bæði Guðrún og Hjalti höfðu áður 

fundið á vettvangi (tafla 4). 

 

 

 

Fjöldi fornleifa  á:   Fjöldi fornleifa í heimildum: 

 

Litmynd Innrauðri mynd Guðrún Sveinbjarnar Hjalti Pálsson 

Fjöldi 

 

151 

 

309 

 

151 

 

216 
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Tafla 4. Fjöldi fornleifa sem hafa fundist í Austur- og Vesturdal, eftir leiðréttingu. Tölur sýna aðeins fjölda 

fornleifa á þeim svæðum sem Guðrún Sveinbjarnardóttir skoðaði annarsvegar og Hjalti Pálsson hinsvegar. 

 

Fjöldi fornleifa á: Fjöldi fornleifa í heimildum: 
 

 

Litmynd Innrauðri mynd Guðrún Sveinbjarnar Hjalti Pálsson 

Fjöldi 

 

89 

109 

 

193 

239 

 

127 

- 

 

- 

158 

 

 

Í töflum 5 og 6 er heildarfjöldi fornleifa sem fundust sundurliðaður eftir bæjum, annars 

vegar í Austurdal (tafla 5) og hins vegar í Vesturdal (tafla 6). Þegar sundurliðað heildarmagn 

fornleifa sem fundust á hverri jörð var skoðað og borið saman við vettvangsferðir Guðrúnar 

og Hjalta, kom í ljós að á sumum bæjum sáust fornleifar á loftmyndum sem ekki höfðu 

fundist á vettvangi, þrátt fyrir mikla leit. Hinsvegar kom einnig hið gagnstæða í ljós; á sumum 

stöðum sáust ekki fornleifar sem nefndar voru í heimildum. Ekki virðist vera neitt mynstur á 

því hverskonar fornleifar finnast á loftmyndum en ekki á vettvangi og öfugt. Þó hefur það 

sýnt sig að erfiðlegar gengur að greina rústir á svæðinu ef umhverfið er þakið hrísi eða öðrum 

trjágróðri líkt og um er að ræða á Hraunþúfuklaustri í Vesturdal. Miðklif er annað dæmi um 

svæði sem er þakið hrísi og lyngi. Til eru lýsingar af tóftunum á staðnum en þrátt fyrir að 

svæðið væri skannað nákvæmlega aftur og aftur fundust engar leifar nema hlaðin, hringlaga 

grjótrétt. Því má ætla að hrís og lyng hafi mikil áhrif á það hvort fornleifar sjáist á 

loftmyndum. Það sama má segja um svæði sem mikið hefur verið hróflað við en á 

Hraunþúfuklaustri hefur verið grafið í nokkrar tóftir sem eru mjög greinilegar á vettvangi en 

þær koma illa fram á loftmyndunum. Á Nýabæ í Austurdal fundust engar tóftir en þar er 

umhverfið illa leikið og mikil jarðvegseyðing átt sér stað. Við þess konar aðstæður virðist 

erfitt að finna minjar því engin gróðurummerki eru til staðar til að aðstoða við leit. 

Svæði eins og Miðklif, Miðhús, Nýibær í Austurdal og Hrafnastaðir (tafla 5) og 

Hraunþúfuklaustur í Vesturdal (tafla 6) komu ver út í loftmyndagreiningunni heldur en á 

vettvangi. Hinsvegar voru mikið fleiri svæði þar sem fleiri fornleifar fundust á loftmyndunum 

heldur en á vettvangi. Helst ber að nefna fornar rústir í landi Gilsbakka sem líklega eru sömu 

rústir og Hjalti Pálsson hafði eytt miklum tíma að reyna að staðsetja (mynd 9).  
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Tafla 5. Sundurliðaður heildarfjöldi fornleifa í Austurdal. Tölur eru sundurliðaðar eftir því hversu margar 

minjar fundust á hverjum bæ og sýnir fjölda sem fannst á báðum gerðum loftmynda og á vettvangi, hjá Guðrúnu 

annarsvegar og Hjalta hinsvegar. 

Austurdalur Fjöldi fornleifa á:   Fjöldi fornleifa í heimildum: 

Bær Litmynd Innrauðri mynd Guðrún Sveinbjarnar Hjalti Pálsson 

Árbæjarsel 1 1 1 2 

Árbær 6 12 Kemur ekki fram Kemur ekki fram 

Brekkukot 3 4 5 Ekki skoðað 

Brennigil 2 8 1 6 

Bugshús 1 6 1 Allavega 3 

Bústaðir 3 16 Kemur ekki fram Kemur ekki fram 

Bygggerði 0 0 Ekki skoðað 1 

Einirlækur 4 7 3 4 

Fagrabrekka 1 4 1 4 

Fitjar 0 0 Ekki skoðað 0 

Fjósar 0 0 0 1 

Gilsbakki 2 7 Ekki skoðað 3 

Hildarsel 2 4 1 2 

Hólakot 5 9 5 5 

Húsatóftir 0 0 Ekki skoðað Ekki skoðað 

Kolgrímastaðir 5 10 7 9 

Leiti 1 1 5? 4 

Merkigil 8 18 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Miðhús 2 3 2 7 

Miðklif 1 1 3 4 

Nýibær 0 0 4 Kemur ekki fram 

Ófriðarstaðir 2 7 1 7 

Selvellir 3 3 4 4 

Skatastaðasel 10 10 9 9 

Skatastaðir 4 13 Kemur ekki fram Kemur ekki fram 

Skuggabjörg 3 9 1 6? 

Stekkjaflatir 0 0 Ekki skoðað 4 

Svartibakki 4 5 4 5 

Tinnársel 5 14 12 13 

Væthús 2 4 3 4 

Þverá 1 5 0 2 

Öxl 6 7 5 6 

Samtals 

 

87 

 

188 

 

78 

 

115 
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Tafla 6. Sundurliðaður heildarfjöldi fornleifa í Vesturdal. Tölur eru sundurliðaðar eftir því hversu margar 

minjar fundust á hverjum bæ og sýnir fjölda sem fannst á báðum gerðum loftmynda og á vettvangi, hjá Guðrúnu 

annarsvegar og Hjalta hinsvegar. 

Vesturdalur Fjöldi fornleifa á: Fjöldi fornleifa í heimildum: 

Bær Litmynd Innrauðri mynd Guðrún Sveinbjarnar  Hjalti Pálsson 

Bakkakot 0 7 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Bjarnstaðarhlíð 13 15 Ekki skoðað 5 

Giljar 12 12 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Goðdalir 3 5 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Hamarsgerði 3 10 3 11 

Hlíðarsel 3 3 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Hof 5 10 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Hrafnastaðir 2 4 8 7 

Hraunþúfuklaustur 1 5 10 9 

Hringanes 0 3 5 5 

Hrísastaðir 0 4 Ekki skoðað 6 

Krókstaðir 1 4 Ekki skoðað 2 

Litla Hlíð 4 15 Ekki skoðað Kemur ekki fram 

Miðmundarlækur 0 6 0 Kemur ekki fram 

Péturssel Staðsetning óviss Staðsetning óviss 3 3 

Seltóftir á 

Traðeyri 

 

Staðsetning óviss 

 

Staðsetning óviss 

 

2 

 

Ekki skoðað 

Skógar 1 5 0 6 

Snorrahús 0 0 1 1 

Stafn 4 9 5 8 

Þorljótsstaðasel 0 2 1 1 

Þorljótsstaðir 11 23 10 13 

Tunga 0 2 0 3 

Tungusel 3 2 1 1 

Vindheimar 4 6 Ekki skoðað 5 

Samtals 

 

70 

 

152 

 

49 

 

86 
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Mynd 9. Fornlegar tóftir í landi Gilsbakka í Austurdal. Sýnir hvaða fornleifar fundust á litmynd annars vegar og 

innrauðri mynd hins vegar. Einnig hafa fornleifar verið flokkaðar niður í hlutverk eftir gróðurummerkjum, 

útlitseinkennum og upplýsingum í rituðum heimildum. 

Á Þorljótsstöðum í Austurdal fundu Hjalti Pálsson og Guðrún Sveinbjarnar svipað 

magn fornleifa og fundust á litmyndinni. Hinsvegar fundust um helmingi fleiri fornleifar á 

innrauðu myndinni (mynd 14). Ekki munaði eins miklu á fornleifum sem fundust á innrauðri 

loftmynd og á vettvangi á Vindheimum í Vesturdal (mynd 10) en á innrauðu myndinni 

fundust þó einni fleiri fornleifar en Hjalti fann á vettvangi. Guðrún Sveinbjarnar skoðaði ekki 

Vindheima. 

 

Mynd 10. Fornleifar á Vindheimum í Vesturdal. Sýnir samanburð á litmynd og innrauðri mynd en einnig 

hugsanleg hlutverk fornleifanna, flokkuð eftir ummerkjum, útlitseinkennum og upplýsingum úr heimildum. 
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Til að sjá betur yfirburði innrauðra loftmynda er um að gera að líta á nokkur dæmi sem 

sýna þennan mun greinilegar. Þegar litmyndin af Þverá í Austurdal var skoðuð (mynd 11) sást 

ekkert nema stór ferhyrningslaga rúst sem gæti hafa verið gerði eða rétt. Mikið var leitað að 

tveimur rústum sem Hjalti og aðrir höfðu fundið á svæðinu en allt kom fyrir ekki. Þegar 

innrauða myndin var skoðuð þurfti varla að leita því rústirnar sáust nánast samstundis. Einnig 

fannst önnur lítil ferhyrningslaga tóft og hugsanlegt garðlag fyrir ofan rústirnar. Þetta sýnir 

augljóslega muninn á gæðum myndanna. Þó er augljóst að þegar einu sinni hefur verið komið 

auga á staðsetningu þeirra sjást fornleifar ágætlega á báðum myndum. Sama er að segja um 

fyrstu athugun á litmynd af bæjarstæði Skóga í Vesturdal. Þá sáust engar fornleifar, enda var 

myndin mjög dökk og því erfitt greina miklar breytingar á henni (mynd 12). Þegar innrauða 

myndin var skoðuð kom túngarðurinn þó auðveldlega í ljós, þrátt fyrir að myndin væri 

nokkuð dökk, og hægt var að greina nokkrar hugsanlegar tóftir bæði utan og innan garðsins. 

Rétt eins og á dæminu um Þverá hér á undan sést að þegar litmyndin er skoðuð við hlið 

þeirrar innrauðu má vel sjá móta fyrir túngarðinum. Nokkrar litmyndanna í Vesturdal voru 

mjög dökkar og því erfitt að greina þær. Ekki var unnt að lýsa myndirnar til þess að fá betri 

gæði úr þeim. 

  

Mynd 11. Þverá í Austurdal. Samanburður á þeim fornleifum sem fundust á myndgerðunum tveimur . 

Við athugun á litmynd af Ófriðarstöðum fannst ekkert af bæjarstæðinu (mynd 13a). Einungis 

var hægt að greina stórar hringlaga minjar sem gætu hugsanlega verið matjurtargarðar. Engin 

jákvæð ummerki sáust í matjurtatgörðunum eins og ætti að vera í ef næringarefni eru meiri 

þar en utan við matjurtagarðinn. Á innrauðu myndinni (mynd 13b) má greinilega sjá merki 

um túngarð og eina tóft innan hans. Hins vegar komu bestu niðurstöðurnar í ljós þegar 

innrauða myndin var strekkt (mynd 13c). Þá kom túngarðurinn betur í ljós og hægt var að 
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greina þrjár tóftir til viðbótar. Þær voru þó mjög óskýrar og lítið sem gaf til kynna að um væri 

að ræða tóftir nema jákvæð ummerki og örlítil veggjabrot. Strekkt var á nokkrum myndum til 

viðbótar til að kanna nytsemi þess betur. Í ljós kom að túngarðar komu oft vel út þegar mynd 

var strekkt líkt og gerðist á Ófriðarstöðum (mynd 13c). Stundum leiddi strekking þó ekki til 

betri greiningarmöguleika, t.d. Einirlæk í Austurdal og myndirnar urðu of dökkar og lítið af 

frávikum sáust.  

 

Mynd 12. Skógar í Vesturdal. Litmyndin er mjög dökk og því fundust engar fornleifar á henni. Mikið auðveldara 

var að koma auga á túngarð og nokkrar rústir á innrauðu myndinni. 

 

Mynd 13. Ófriðarstaðir í Austurdal. A) Venjuleg loftmynd í lit, b) Innrauð loftmynd og c) Strekkt innrauð 

loftmynd. Skýringarlínurnar sína hvaða fornleifar fundust á hverri myndgerð. 
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Möguleikar innrauðra loftmynda til túlkunar á hlutverkum fornleifa 

Ef tekið er mið af upplýsingum í töflu 2 er hægt að gera sér nokkra hugmynd um hverskonar 

fornleifar geta skilið eftir sig þessi mismunandi ummerki. Ef rústin er grjóthlaðin eða um er 

að ræða hlaðna steinsstétt eða gólf munu að öllum líkindum koma fram neikvæð ummerki. Til 

þess að jákvæð ummerki komi fram þarf jarðvegurinn að vera rakur og næringarríkur 

(Drewett, 2006). Húsdýraáburður getur lifað lengi sem næringarefni í jarðvegi (Brady & Weil, 

2004) og því mætti áætla að úrgangur dýra geti haft áhrif á umhverfið og því ættu fjós, fjárhús 

og önnur gripahús að gefa jákvæð ummerki. Mikið af allskonar mannvistarleifum eins og í 

ruslahaugum eða gólfum íveruhúsa geta verið mjög lífræn og gætu því einnig gefið jákvæð 

ummerki. Sömuleiðis ættu kirkjugarðar, grafreitir, kumlateigar og stök kuml að sýna jákvæð 

ummerki vegna mikils magns af lífrænum leifum samankomnar á einum stað. Áreiðanleg 

hlutverk fornleifa verða þó aldrei ákveðin nema með fornleifarannsókn. Þetta er einungis 

fyrsta skrefið í athugun sem þessari og nauðsynlegt væri að sannreyna þessar hugmyndir með 

uppgreftri til þess að sjá hvort hugmyndirnar standist.  

 Ákveðið var að nota upplýsingar þar sem áreiðanleg túlkun fornleifa hafði átt sér stað 

á vettvangi til þess reyna að sannreyna og yfirfæra þær túlkanir yfir á aðra staði þar sem 

túlkun fornleifanna var óljósari eða hafði jafnvel ekki átt sér stað. Ákveðið var að nota tóftir 

sem fundust á Þorljótstöðum í Vesturdal (mynd 14) til þess að setja fordæmi þar sem flestar 

tóftirnar eru frekar nýlegar og upplýsingar til í rituðum heimildum um hlutverk rústanna. Í ljós 

kom að hús þar sem dýrahald hafði verið stundað, fyrir utan nokkur gerði eða réttir, sýndu 

bæði jákvæð og neikvæð ummerki. Neikvæðu ummerkin komu fram sem vegghleðslur en 

jákvæðu ummerkin voru innan veggja. Þetta voru ýmis gripahús, eins og fjárhús, stekkir, fjós 

og sum gerði eða réttir. Jákvæðu ummerkin voru minni þó innan gerðanna heldur en innan 

gripahúsanna. Sömuleiðis komu sömu ummerki í ljós hjá bæjarhúsunum, veggir voru með 

skýr neikvæð ummerki en í gólfum húsanna komu fram jákvæð ummerki. Í kjölfar þessara 

upplýsinga var hafist handa við að útbúa lykill til túlkunar á hlutverkum fornleifa (tafla 2). Þó 

að ekki hafi allar gerðir fornleifa komið fyrir á Þorljótsstöðum, eins og langhús, 

matjurtargarðar, mógrafir, ruslahaugur og fleira, lágu fyrir nægar upplýsingar um raka og 

lífræn efni í jarðvegi til þess að hægt væri að gera sér ákveðna mynd af þessum minjaflokkum 

sem allir bera jákvæð ummerki. 
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Mynd 14. Fornleifar á Þorljótstöðum í Vesturdal. Sýnir samanburð á litmynd og innrauðri mynd en einnig 

hugsanleg hlutverk fornleifanna, flokkuð eftir ummerkjum, útlitseinkennum og upplýsingum úr heimildum. 

Með hjálp túlkunarlykilsins (tafla 2) og ritaðra heimilda voru hlutverk annarra 

minjasvæða ákveðin. Á Brennigili í Austurdal má sjá tvær tóftir (mynd 15) en vegghleðslur 

þeirra koma fram sem neikvæð ummerki. Innan hleðslnanna má þó sjá jákvæð ummerki sem 

benda til einhvers magns lífræns úrgangar. Húsin eru bæði frekar stór og með mörgum 

herbergjum og voru því bæði túlkuð sem íveruhús, frekar enn gripahús. Annað gæti hafa verið 

bæjarhúsið og hitt seinni tíma selkofar. Margar minjar voru þó túlkaðar sem gripahús, þ.e 

minni rústir en íveruhús með báðum tegundum ummerkja. Minjarnar á Öxl í Austurdal (mynd 

17) eru mjög áhugaverðar því þar er mikið af minjum með jákvæð ummerki. Bæjarhúsið (A) 

sýnir einungis jákvæð ummerki sem gefur til kynna að engar steinhleðslur hafi verið notað við 
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byggingu þess, einungis torf. Bæjarhúsið gæti því verið skáli frá fyrstu tíð. Gripahús B sýnir 

 

Mynd 15. Ummerki eftir íveruhús á Brennigili. Innan hringjanna má greina veggjalínur með neikvæðum 

ummerkjum. Meðfram veggjum má sjá greinileg jákvæð ummerki. Stærð rústanna og fjöldi herbergja gefa til 

kynna að þetta séu íveruhús þó gripahús gætu verið áföst þeim. 

 

Mynd 16. Ummerki eftir gripahús og íveruhús á Öxl. A er bæjarhús, B og C gripahús og D gæti verið brunnur, 

pyttur eða jafnvel ruslahaugur. Allar þessar rústir sýna jákvæð ummerki, þó B sýni einnig neikvæð. Líklega er 

bæjarhúsið byggt úr torfi því engin ummerki eru um vegghleðslur. Það gæti því þýtt að um sé að ræða skála frá 

fyrstu öldum búsetu. 

bæði jákvæð og neikvæð ummerki en gripahús C aðeins jákvæð. Það gæti bent til þess að B sé 

yngra heldur en bæði A og C. D er lítil og hringlaga dæld eða þúst sem gæti verið brunnur, 

pyttur eða jafnvel ruslahaugur. 
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Mynd 17. Ummerki eftir skála á Hamarsgerði. Tvær hugsanlegar gerðir skála, A eldri gerðin með jákvæðum 

ummerkjum og B yngri gerðin með báðum gerðum ummerkja. 

Nokkuð fannst af rústum langhúsa sem bera með sér sömu jákvæðu ummerki og á 

Öxl. Einnig var eitthvað um langhús sem báru báðar gerðir ummerkja, jákvæð og neikvæð og 

gætu því verið yngri gerðin af skála. Á Hamarsgerði í Vesturdal (mynd 17) fundust báðar 

gerðir skála, hugsanleg eldri gerðin með jákvæðum ummerkjum og sú yngri með báðum 

  

Mynd 18. Ummerki eftir íveruhús og skála við Skatastaðarsel. A og B eru langhús með jákvæð ummerki, C er 

líklega sel eða bæjarhús með báðar gerðir ummerkja. Langhúsin eru því bæði aðeins byggð úr torfi. 

gerðum. Eldri skálinn (A) er líklega aðeins byggður úr torfi en sá yngri (B) er byggður úr 

bæði torfi og grjóti. Jákvæðu ummerkin í B felast líklega í lífrænum úrgangi í gólfi 

íveruhússins. Á Skatastaðarseli (mynd 18) má sjá annað dæmi um langhús með jákvæðum 

ummerkjum (A og B) sem líklega eru þá eldri gerðir langhúsa. Einnig er þar sel eða bæjarhús 
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(C) sem hefur báðar gerðir ummerkja, neikvæð ummerki í veggjum en jákvæð ummerki innan 

veggja.  

Nokkrar hugsanlegar kirkjur og meðfylgjandi grafreitir fundust á við leit á 

loftmyndum (mynd 19 og 20). Í landi Ábæs (mynd 19) er hægt að greina óljósa veggi og 

greinileg jákvæð ummerki innan þeirra. Rústir hugsanlegrar kirkju standa í jaðri 

kirkjugarðsveggsins. Hvort þetta er í raun kirkja og kirkjugarður verður þó aðeins staðfest 

með uppgreftri. Á Goðdölum í Vesturdal fundust einnig rústir sem gætu verið af 

kirkjugarðsvegg og kirkju (mynd 20). Kirkjugarðsveggurinn sést mun betur heldur en í Ábæ 

og greinileg neikvæð ummerki sjást sem líklega eru kirkjan. Þrátt fyrir að minjarnar líkist 

mjög kirkjurústum og garði í kringum hana eru jákvæð ummerki innan garðsins lítil. Þvert á 

móti virðist svæðið innan garðsins frekar bera merki neikvæðra ummerkja heldur en 

jákvæðra. Þar sem allt annað virðist benda til kirkju, getur verið að ekki hafi verið jarðsett 

mikið í kirkjugarðinn og hann jafnvel notaður í stuttan tíma.  

  

Mynd 19. Ummerki eftir hugsanlega kirkju og kirkjugarð við Ábæ. Kirkjan og kirkjugarðurinn eru innan 

hringsins. Hægt er að greina óljósa veggi utan um svæði sem ber jákvæð ummerki. Þetta gæti bent til 

kirkjugarðs sem á að hafa verið á þessu svæði (Hjalti Pálsson, 2007).  
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Mynd 20. Ummerki eftir kirkju og kirkjugarðsvegg við Goðdali. Lítil jákvæð ummerki eru innan garðsins sem 

bendir til lítils magns lífræna leifa. Kannski hefur lítið verið jarðsett í garðinn eða hann notaður í stuttan tíma. 

Þau dæmi sem hér hafa komið fram eru einungis brot af þeim fornleifum sem fundust í 

Austur- og Vesturdal en allar fornleifarnar voru túlkaðar með hjálp ummerkja, útlitseinkenna 

og ritaðra heimilda. Heildartúlkun allra bæja má sjá í viðauka A í meistararitgerð höfundar 

(Lilja Laufey Davíðsdóttir, 2011). 

Búsetumynstur 

Ummerki um byggðaþróun Austur- og Vesturdals má sjá í heimildum en fornleifar gefa 

einnig til kynna vissa þróun. Á bæjarstæðum eyðibýla beggja dala má oftar en ekki sjá 

húsarústir frá mismunandi tímabilum. Þar er bæði að að finna merki um fornar tóftir og 

nýlegri seltóftir eða beitarhús. Nokkur dæmi eru um bæi þar sem búseta er ágætlega þekkt 

bæði út frá rituðum heimildum og fornleifarrannsóknum. Á Tunga í Vesturdal er aðeins að 

finna eitt búsetustig (mynd 21). Ábúð hófst þar eftir árið 871 og bærinn var farinn í eyði fyrir 

árið 1000. Á Tungu er þar með ein elsta búseta sem fundist hefur í dölunum tveimur. Þegar 

loftmyndir voru skoðaðar af svæðinu kom í ljós svipað mynstur, þar er einungis að finna eina 

tóft sem er fornleg og ógreinileg og svo túngarð sem liggur umhverfis hana. 
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Mynd 21. Fornleifar á Tungu í Vesturdal. Loftmyndin gefur til kynna sama búsetumynstur og fornleifarannsóknir 

sýna. 

  Á Tinnárseli í Austurdal kemur áhugavert búsetumynstur í ljós út frá heimildum 

(mynd 22). Búseta hófst fyrir árið 1104 en hún gæti hafa hafist enn fyrr eða í kringum árið 

900. Samkvæmt heimildum var Tinnársel þá býli en á einhverjum tímapunkti fyrir árið 1713 

hefur búsetu verið hætt og byrjað var að nota svæðið sem selstöðu. Tinnársel var í ábúð frá 

1735 – 1753 en fljótlega eftir það fór bærinn í eyði og búseta var stopul til ársins 1849. Þegar 

ekki var búið á Tinnárseli var aftur byrjað að nota bæinn sem selstöðu og seinna var byggt þar 

beitarhús, líklega ofan á gömlu sel- og bæjarrústunum. Loftmyndir sýna þessa þróum 

ágætlega en þar má sjá túngarð og fjölda tófta þar sem nýlega beitarhúsatóftin er greinilegust. 

Líklega var hún byggð ofan á sel- og bæjarhúsin enda er ekkert að sjá sem bendir til þannig 

bygginga. Erfitt er að átta sig á aldri annarra tófta og verður það líklega ekki gert nema með 

fornleifarannsóknum. Minjasvæðið er flókið og þar er að finna tóftir sem sýna fram á  

langvarandi en þó ólíka búsetu. 



42 

 

Mynd 22. Fornleifar á Tinnárseli í Austurdal. Fornleifarnar staðfestu að miklu leyti upplýsingar sem komu fram 

í heimildum. Mikið er af tóftum á svæðinu, bæði nýlegum og fornum og minjasvæðið er frekar flókið vegna 

langrar og mismunandi notkunar. 

Ákveðið var að nota Hamarsgerði í Vesturdal til þess að kanna aðferðina á nokkuð 

óþekktu svæði. Þó eru til einhverjar heimildir um Hamarsgerði sem var að líkum til 

upphaflega gamalt býli en árið 1898 hafði verið byggt þar beitarhús, líklega ofan á gömlu 

bæjarrústunum. Fyrir tíð beitarhússins var staðurinn verið notaður undir seljabúskap. Á 

loftmyndunum sjást greinileg ummerki eftir bæði beitarhúsið og selkofana og líklega er gamla 

bæjarstæðið að finna undir þessum tóftum. Við nánari athugun fundust einnig mjög fornar 

minjar sem Hjalti Pálsson nefnir í Byggðasögu Skagfirðinga: túngarður, tvær langhústóftir og 

nokkrar minni tóftir (mynd 23). Í heimildum er ekki að finna hugmyndir um svo gamla búsetu 

en fornleifarnar gefa greinilega til kynna að á Hamarsgerði hafi verið búið, jafnvel frá fyrstu 

tíð landnáms. 
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Mynd 23. Fornleifar á Hamarsgerði í Vesturdal. Heimildir greina ekki frá þeirri fornu búsetu sem loftmyndirnar 

gefa til kynna en á loftmyndum sjást ummerki eftir forna skála , garðlag og útihús. 

 

Fornleifarnar á Hamarsgerði skildu eftir sig mismunandi ummerki vegna þess efnis sem húsin 

eru byggð úr og því er mögulega hægt að tímasetja að nokkru hvaða búsetustig er eldra en 

annað (mynd 24). Annar skálinn (búsetustig 1) sýndi jákvæð ummerki á innrauðu 

loftmyndinni sem bendir til þess að byggingarefni hans sé aðeins torf. Því má ætla að sá skáli 

sé elsta búsetustigið á Hamarsgerði. Hinn skálinn (búsetustig 2) er líklega yngra búsetustig 

enda sjást þar merki um vegghleðslur úr grjóti. Útihúsin gætu fylgt báðum stigum en ef 

notaðar eru aðferðir við aldursgreiningu og á skálunum þá mætti ætla að þau fylgi öll yngra 

búsetustiginu, því þau bera öll neikvæð ummerki. Eftir að skálarnir duttu úr notkun hefur 

bæjarstæðið líklega verið flutt þar sem beitarhúsið reis um aldamótin 1900. Garðlagið sem 

liggur utan um beitarhúsin (merkt 1900 á mynd 24) gæti því tilheyrt búsetustigi 3. Ómögulegt 

er þó að segja nákvæmlega hvenær búseta byrjaði eða hversu lengi var búið á Hamarsgerði 

nema með uppgreftri. 
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Mynd 24. Fornleifum á Hamarsgerði skipt niður eftir hugsanlegu búsetustigi. Líklega er um að ræða 3 

búsetustig meðan jörðin var í ábúð og kannski fleiri. En eftir það var hún nýtt sem selstaða og síðar beitarhús. 

Loftmyndir geta gefið góða mynd af því hvernig búseta hefur breyst í gegnum tíðina 

og jafnvel bætt við þær upplýsingar sem koma fram í heimildum. Búsetumynstur dalanna var 

skoðað með báða þessa þætti í huga og sett upp í töflur (tafla 7 og 8) sem sýna breytingar á 

búsetumynstri milli tímabila. Búseta í rauðum lit eru aukaupplýsingar sem komu aðeins fram 

á loftmyndunum. Notuð voru þekkt tímabil sem komu fram í gjóskulögum og heimildum.  
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Tafla 7. Búsetumynstur bæja í Austurdal. Taflan er byggð á gjóskulagagreiningum, loftmyndum og rituðum 

heimildum (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1992; Hjalti Pálsson, 2004, 2007; Guðný Zoëga, 2007). 

Austurdalur Búseta: 

       

  
Fyrir 

1000 

Fyrir 

1104 

Fyrir 

1300 

Eftir 

1300 

Fyrir 

1713 

Eftir  

1713 

  

1898 

Ekki vitað 

hvenær 

Árbæjarsel -  -   -  - Sel? Stekkur  -  - 

Árbær  -  -   - Býli? Býli Býli Býli  - 

Brekkukot -  -  Býli  - -  -  Beitarhús  - 

Brennigil -  -   -  Býli? Býli Sel  -  - 

Bugshús -  -   -  Býli? Býli? Beitarhús  -  - 

Bústaðir -  -   -  Býli? Býli Býli Býli  - 

Bygggerði -  -   -  - -  Beitarhús  -  - 

Einirlækur -  Býli  -  - Sel? -   -  - 

Fagrabrekka -  -  Býli Stekkur -  -   -  - 

Fitjar -  -   -  - -  Beitarhús  -  - 

Fjósar -  -   -  - -  -  Stekkur  - 

Gilsbakki -  -   Býli?  Býli? Býli -  Býli  - 

Hildarsel -  -   -  - Sel/Býli?  Beitarhús Býli  - 

Hólakot -  Býli?  Býli? Býli -  -   -  - 

Húsatóftir -  -  -  - -  -   -  - 

Kolgrímastaðir -  Býli Býli  - -  Fjárhús   -  - 

Leiti -   -  -  - -  -   - Býli/Beitarhús 

Merkigil -  Býli?  Býli?  - Býli Býli Býli  - 

Miðhús -  -  -  - Býli Býli Sel/Beitarhús  - 

Miðklif -  Býli/Sel Býli/sel  - -  -   -  - 

Nýibær -  -   - Býli Býli Býli  -  - 

Ófriðarstaðir -  Býli Býli Býli -  -   -  - 

Selvellir -  -   -  - Sel -   -  - 

Skatastaðasel -  Býli?   Býli?  - Býli? Sel?/Beitarhús  -  - 

Skatastaðir -  -   - Býli? Býli? Býli Býli  - 

Skuggabjörg -  -   -  - Býli Býli Beitarhús  - 

Stekkjaflatir -  -   -  - -  -  Býli  - 

Svartibakki -  -  Býli Býli? -  Stekkur  -  - 

Tinnársel Býli? Býli? Býli Býli? Sel  Býli Sel/Beitarhús  - 

Væthús -  -   -  - Býli? Beitarland Hestagerði  - 

Þverá -  -  Býli?  - -  -   - Býli 

Öxl -  Býli?  Býli Býli -  -   -  - 
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Tafla 8. Búsetumynstur bæja í Vesturdal. Taflan er byggð á gjóskulagagreiningum, loftmyndum og rituðum 

heimildum (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1992; Hjalti Pálsson, 2004, 2007; Guðný Zoëga, 2007). 

Vesturdalur Búseta: 

       

  

Fyrir 

1000 

Fyrir 

1104 

Fyrir 

1300 

Eftir 

1300 

Fyrir 

1713 

Eftir 

1713 1898 

Ekki vitað 

hvenær 

Bakkakot  -  -  -  - Býli?  Býli Býli -  

Bjarnstaðarhlíð - - Býli? Býli? Býli Býli Býli -  

Giljar - - - - Býli Býli Býli -  

Goðdalir  -  - Býli? Býli Býli Býli Býli -  

Hamarsgerði  Býli? Býli Býli  Býli Býli Sel Beitarhús -  

Hlíðarsel  - -  -  - -   -  - Sel  

Hof Býli? Býli? Býli Býli Býli Býli Býli -  

Hrafnastaðir  - Býli Býli Sel? -   -  - -  

Hraunþúfuklaustur Býli? Býli  - - -   -  - -  

Hringanes Býli? Býli Býli Býli -   -  - -  

Hrísastaðir Býli? Býli Býli  - -   -  - -  

Krókstaðir  - -  -  - -   -  - Býli 

Litla Hlíð  - Býli?  Býli?  - Býli Býli Býli -  

Miðmundarlækur  - - Býli  - -   -  - -  

Péturssel  - -  -  - -   -  - Sel 

Seltóftir á Traðeyri  - -  -  - -   -  - Sel  

Skógar  - -  -  Býli? -   -  - Býli 

Snorrahús  - -  -  - -   - Sel/Beitarhús -  

Stafn  - Býli Býli Býli -  Beitarhús Beitarhús -  

Tunga Býli -  -  - -   -  - -  

Tungusel  - -  -  - -   -  - Sel 

Vindheimar -  -  Býli? -  Býli? Býli Beitarhús  - 

Þorljótstaðasel -  -  - -  -  -  - Sel 

Þorljótstaðir -  -  - -  Býli Býli Býli  - 
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Umræður 

Samanburður hefðbundinna litloftmynda og innrauðra loftmynda í lit 

Fornleifar geyma sögu okkar og eru menningararfur fortíðar. Fornleifar er að finna á 

ólíklegustu stöðum og því er nauðsyndlegt að hafa gott yfirlit yfir þær svo að hægt sem að 

gera ráðstafanir áður en nýbyggingar, skógrækt eða náttúruöfl eyðileggja þær. 

Fornleifaskráning á vettvangi er tímafrek og kostnaðarsöm og forskráning á loftmyndum getur 

bæði sparað tíma og pening. Með loftmyndaskráningu sjást minjasvæðin í öðru ljósi og 

fornleifar, sem ekki er getið í heimildum, finnast á auðveldan hátt. Loftmyndaskráning er 

gagnlegt tæki sem ætti að nota oftar í skráningu fornleifa (Lilja Laufey Davíðsdóttir, 2011).  

Notkun innrauðra loftmynda eru nánast óplægður akur í íslenskri fornleifafræði. Möguleikar 

þeirra eru miklir og þessi rannsókn gefur til kynna að notkun þeirra sé nauðsynleg viðbót við 

fornleifaskráningu. Mikil áhersla hefur verið lögð á að þrátt fyrir að kortlagt sé eftir 

loftmyndum muni það aldrei koma í stað vettvangsskráningar. Miðað við þær niðurstöður sem 

hafa fengist í þessari rannsókn má vel ætla að einnig hægt sé að hugsa þetta á hinn veginn. 

Vettvangsskráning kemur ekki í stað loftmyndaskráningu og aðeins með því að nota sambland 

af báðum aðferðum er hægt að fá sem nákvæmasta niðurstöðu um fjölda fornleifa. Skráning 

fornleifa á loftmyndum hefur ýmsa kosti í för með sér, t.a.m má finna fornminjar á 

loftmyndum sem ekki er getið í heimildum né hafa fundist við vettvangsathugun. Hægt er að 

ganga skipulegar til verks því að vitað er nokkurn veginn hvar helstu fornleifar eru staðsettar 

og síðast en ekki síst sparar loftmyndakönnun mikinn tíma sem annars gæti farið í leit af 

fornleifum á vettvangi og þar af leiðandi peninga. Eins og Birna Lárusdóttir og Oscar Aldred 

(2008) hafa bent verður tímaáætlun vegna vettvangsrannsókna raunhæfari og kostnaður minni 

ef svæðið er rannsakað með loftmyndum áður en farið er á vettvang. Að hinu sama komust 

Margareta Ishe (1978) og Anna Allard (2003) þegar gróðurfar og landmótun í Sviðþjóð voru 

kortlögð.  

 Við gerð rannsóknarinnar var allt sem hugsanlega gat talist til fornleifa kortlagt og því 

má vel vera að einhverjar minjar séu í raun náttúrulegar myndanir. Ef svo er fæst slíkt mat 

fæst einungis með nánari vettvangsathugun. Talið var betra að taka allt með sem hugsanlega 

gat talist til minja en einnig var farið eftir mati Guðrúnar Sveinbjarnardóttur og Hjalta 

Pálssonar á svæðunum. Vafalaust væri hægt greina betur mun á milli mannvistarminja og 

náttúrumyndanna ef unnist hefði tækifæri til þess að nota þrívíddarsjá við 

loftmyndakönnunina. Þá myndu ójöfnur og rústahólar eflaust sjást betur og hægt væri frekar 

að greina mun á náttúrulegum ójöfnum og þeim manngerðu.  
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Möguleikar innrauðra loftmynda til túlkunar á hlutverkum fornleifa 

Innrauðar loftmyndir hafa að geyma ýmsa möguleika og nytsemi þeirra við að ákvarða 

hlutverk rústa út frá jákvæðum og neikvæðum ummerkjum er áhugavert að skoða. Þó að 

aldrei sé hægt að fá hlutverkið staðfest nema með uppgreftri þá er túlkunin byggð á 

vísindalegum aðferðum. Vitað er með nokkurri vissu hvernig mismunandi ummerki verða til 

og við hvernig aðstæður þau myndast (Verhoeven, 2008; 2009, Burenhult, 1999). Þessar 

hugmyndir er svo hægt er að hrekja eða staðfesta með uppgreftri. Neikvæð ummerki koma 

oftast fram ef rústir eru grjóthlaðnar eða um er að ræða hlaðna steinsstétt eða gólf. Stór hluti 

allra íslenska fornleifa eru grjót- og torfhlaðnar (Hörður Ágústsson,1987) og hið sama á við 

um fornleifar sem skoðaðar voru í þessari rannsókn í  Austur- og Vesturdal og neikvæð 

ummerki mikið algengari en þau jákvæðu. Jákvæð ummerki koma fram ef jarðvegur er 

djúpur, rakur eða næringarríkur (Drewett, 2006). Nóg er af næringarefnum í úrgangi dýra og 

því koma fram jákvæð ummerki eftir ýmiskonar gripahús, hvort sem um er að ræða fjárhús, 

hesthús, réttir eða gerði. Torf er einnig mjög lífrænt og því koma íveruhús byggð úr torfi fram 

sem einungis jákvæð ummerki. Ef þau eru einnig byggð út grjóti verða neikvæð ummerki 

mun sterkari og þá koma fram skýrar veggjalínur. Gólf í íveruhúsum verða hinsvegar oft mjög 

jákvæð enda safnast lífrænar leifar upp í gólfum.  

Kirkjur eða bænhús voru víða í sveitum Austur- og Vesturdals. Kirkjum fylgir oftast 

grafreitur og grafreitir ættu að sjást á innrauðum myndum, sérstaklega ef mikið hefur verið 

grafið í garðinn á löngum tíma. Hins vegar virðist það ekki alltaf vera raunin líkt og kom fram 

á Goðdölum (mynd 20) og gæti ástæðan verið sú að lítið hafi verið grafið í kirkjugarðinn og 

því sé ekki nægar lífrænar leifar til þess að vega upp á móti þurrum jarðvegi. Sama virðist 

gilda um kumlateiga. Á jörðum Ófriðarstaða í Austurdal og Þorljótstaða í Vesturdal koma 

fram heimildir um forna grafreiti þar sem mannabein hafa komið upp á öldum áður og 

eitthvert magn af haugfés (Hjalti Pálsson, 2004, 2007). Á þessum stöðum gæti verið um 

kumlateiga að ræða. Hins vegar sáust engin ummerki um teigana á loftmyndunum þrátt fyrir 

nokkra leit. Vera má, að með nákvæmari staðsetningu, gæti verið hægt að sjá einhver merki á 

loftmyndum. Áhugavert gæti verið að skoða það í framtíðinni enda miklir möguleikar sem 

fylgja því að geta fundið kuml eða kumlateiga á loftmyndum. 

Búsetumynstur 

Athugun á búsetumynstri leiddi ýmislegt áhugavert í ljós. Loftmyndir gefa skýra mynd af því 

búsetumynstri sem heimildir gefa til kynna og með því að rýna í loftmyndirnar er oft hægt að 

bæta við nýjum upplýsingum við búsetu staðarins (tafla 7 og 8). Vitað er að búseta hófst í 
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Austur- og Vesturdal mjög snemma á landnámsöld. Báðir dalir eru nefndir í Landnámu 

(Íslensk fornrit I, 1968) og gjóskulagarannsóknir sýna að búseta á mörgum bæjum hefur 

byrjað í kringum árið 900 (Guðrún Sveinbjarnar, 1992; Guðný Zöega, 2007). Ábúð hélst á 

nokkrum bæjum í dölunum langt fram á 20. öld og í dag er enn búið á allmörgum bæjum, þó 

svo að innstu bæir dalanna séu allir farnir í eyði. Jarðir margra eyðibýla voru nýttar af 

nágrannabæjum til að auka heyfeng en einnig voru þær nýttar sem beitarland eða selstaða. 

Þetta hefur leitt til þess að á mörgum jörðum er að finna flókið byggðamynstur frá 

mismunandi tímum. Margar jarðir virðast hafa byrjað sem bóndabær en þegar byggð lagðist í 

eyði var jörðin notuð sem selstaða næsta bæjar og enn seinna var jafnvel byggt þar beitarhús. 

Stundum virðist byggð hafa farið í eyði en svo byrjað að búa aftur á bænum, jafnvel mörgum 

öldum seinna (Hjalti Pálsson, 2004, 2007). Loftmyndirnar gefa þetta vel til kynna og auðvelt 

er að sjá hvaða rústir eru eldri og hvaða rústir eru nýlegar, en bæði það og formgerð rústanna 

getur hjálpað til við að skilja búsetumynstrið betur. Fjölmargir bæir í Austur- og Vesturdal 

hafa verið í ábúð frá því eftir 1000 og ábúð hefur haldist þar fram á 14. öld. Erfitt er að segja 

nákvæmlega hvenær búsetu lauk, því engin gjóskulög hafa fundist milli áranna 1300 og 1766. 

Ábúð hefur þó verið lokið á mörgum bæjum fyrir árið 1713 (Árni Magnússon, 1930). Fyrir 

árið 1713 eru nokkur dæmi um að þeir bæir sem hafa verið yfirgefnir hafi verið notaðir sem 

selstaða og ennþá ber eitthvað á því eftir árið 1713. Eftir 1713 er þó mun algengara að 

eyðibæir hafi verið nýttir sem beitarland og að þar hafi verið byggð beitarhús, stekkir eða 

jafnvel hestagerði. Þessi þróun virðist þó vera meira ríkjandi í Austurdal heldur en Vesturdal. 

Í Vesturdal var mun minna um endurnýtingu jarðanna eftir að býlið lagðist í eyði. Eftir 1713 

eru einungis fjórar jarðir sem nýttar voru undir sel eða beitarhús í Vesturdal á móti 14 jörðum 

í Austurdal. Þessi ólíka þróun, sem sést afar vel á loftmyndum, gæti haft eitthvað að gera með 

landslag dalanna og gerð þeirra en þar sem fornbyggð Vesturdals byrjar mjókkar dalurinn 

mikið og heldur áfram að mjókka eftir því sem framar dregur. Landkostir í báðum dölum voru 

líklega betri á landnámstíma (Hjalti Pálsson, 2004) en breytingar á þeim eftir 1300 gætu hafa 

leitt til þess að byggð lagðist af. Verri landkostir Vesturdals eftir þessar breytingar hafa þá 

haft það í för með sér að jarðir voru ekki nýttar til selstöðu né beitar. Austurdalur breikkar 

hins vegar aftur um miðjan dalinn (Hjalti Pálsson, 2007) sem hefur líklega gert landkosti betri 

og þó að byggð hafa að mestu leyti lagst af eftir 1300 framarlega í dalnum, þá hafa 

landkostirnir haldist að einhverju leyti og því hefur landið verið nýtt sem beitarland. 

Uppgreftir á Íslandi hafa sýnt fram á að skálar frá fyrstu öldum voru frekar byggðir úr 

torfi en eftir því sem leið á aldirnar varð meira um að byggt væri einnig úr grjóti (Sigríður 

Sigurðardóttir, 2005; Ragnheiður Traustadóttir o.fl. , 2010). Því er hægt að nota ummerki eftir 
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fornleifar til afstæðar aldursgreiningar líkt og niðurstöður þessarar rannsóknar skýrðu frá um 

minjasvæði Hamarsgerðis í Vesturdal (mynd 24). Með þeim vísindalegu aðferðum sem 

rannsóknir á ummerkjum fornleifa bjóða upp á verður búsetumynstur skýrara og með hjálp 

heimilda er hægt að ákvarða lengd og gerð búsetu á svæðinu. 

Lokaorð 

Innrauðar loftmyndir í lit henta mun betur til greiningar á fornleifum heldur en venjulegar 

litloftmyndir og eins og rannsókn þessi sýnir, á athugunum á hlutverkum minja og 

búsetumynstri, eru möguleikar þeirra til annarra greininga eru miklir. Rannsóknin sýnir einnig 

þá yfirburði sem innrauðar myndir hafa fram yfir aðrar myndgerðir og ætti því að vera skýrt 

að aðeins með notkun innrauðra mynda í fornleifaskráningu ásamt vettvangsrannsókn er hægt 

að fá sem besta og raunhæfasta niðurstöðu um magn og gerð fornleifa. Ef myndirnar væru 

skoðaðar í þrívídd væri jafnvel möguleiki á fleiri og betri greiningum, ekki bara á 

fornleifunum sjálfum heldur einnig á hlutverkum þeirra og búsetumynstri svæðanna. 

Mikilvægi þrívíddarrannsókna hefur sýnt sig í rannsóknum á gróðurfari (Ishe, 1978; Ekelund, 

1993; Guðrún Gísladóttir, 1998) og landformum (Kristján Sæmundsson, 2010). Elín Fjóla 

Þórsrinsdóttir (1993) notaði einnig þrívíddarsjá við samanburðarrannsókn sína á 

mannvistarminjum á þremur myndgerðum og það sama gerði Óskar Gísli Sveinbjörnsson 

(2010) við athuganir sínar á háflugsloftmyndum. Í náinni framtíð væri áhugavert að auka við 

rannsóknina með því að skoða loftmyndirnar af Austur- og Vesturdal í þrívídd og þannig ef til 

vill finna fleiri minjar og útiloka aðrar sem náttúrulegar myndanir. Möguleikarnir eru 

fjölmargir á sviði þrívíddartækni, sérstaklega núna þegar hægt er að skoða myndirnar stafrænt 

með sérstökum þrívíddarskjá í tölvunni og þar af leiðandi þarf ekki að fylgja mikill kostnaður 

í útprentun á loftmyndunum. Þó að þessi þrívíddartækni sé ennþá dýr í dag, fer verðið sífellt 

lækkandi líkt. Það er því auðséð að þrívíddartækni gæti hafa bætt við fjölda þeirra fornleifa 

sem fundust með hjálp loftmyndanna og mun vonandi gera það í náinni framtíð. 
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Viðauki A – Kort af fornleifum  

 
Austurdalur 

Stigasel 

Engar fornleifar fundust 

 

Stekkjaflatir 

Engar fornleifar fundust 

 

Bygggerði 

Engar fornleifar fundust 

 

Gilsbakki 
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Öxl

 

Bústaðir

 



56 

Fjósar 

Engar fornleifar fundust 

 

Húsatóftir 

Engar fornleifar fundust 

 

Merkigil

 

 



57 

Leiti

 

Brekkukot

 



58 

Væthús

 

Einirlækur

 



59 

Skuggabjörg

 

Fitjar 

Engar fornleifar fundust 



60 

Bugshús

 

Miðhús

 



61 

Kolgrímastaðir

 

Brennigil

 



62 

Skatastaðir

 

Þverá

 



63 

Ábær

 

Ábæjarsel

 



64 

Hólakot

 

Svartibakki

 



65 

Skatastaðasel

 

Ófriðarstaðir

 



66 

Tinnársel

 

Nýibær 

Engar fornleifar fundust á svæðinu 



67 

Fagrabrekka

 

Selvellir

 



68 

Miðklif

 

Hildarsel

 



69 

Vesturdalur 

Vindheimar

 



70 

Hlíðarsel 

 

Bakkakot

 



71 

Goðdalir

 

Bjarnstaðarhlíð

 



72 

Rústir í landi Bjarnstaðarhlíðar 

 

Litlahlíð

 



73 

Seltóftir í landi Litlu Hlíðar 

Hof

 



74 

Giljar

 

Hamarsgerði

 



75 

Hrafnastaðir

 

Þorljótsstaðir

 



76 

Snorrahús 

Engar fornleifar fundust 

Skógar

 



77 

Krókstaðir

 

Hrísastaðir

 



78 

Miðmundalækur

 

Stafn 

 



79 

Tungusel

 

Hringanes

 



80 

Tunga

 

Þorljótsstaðasel
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Hraunþúfuklaustur

 


